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Lietuvių Namų bendrovės direktorių pirmininkės pranešimas 
DBLS Tarybos suvažiavimui, vykstančiam 2007 m. lapkričio 10 d.

Negalėdama būti su Jumis, noriu visiems pa
linkėti prasmingo ir darnaus suvažiavimo.
Pirmiausiai primenu visiems sekančiai:
LNB pirmininkė atsakinga už Sodybos administraci
nius darbus: Vida Gasperienė.
LNB kasininkas ir sekretorius: Jonas Podvoiskis.
LNB direktorė atsakinga už lietuviškus renginius So
dyboje: Ona Dobrovolskienė.
Patarėjas: teisiniai reikalai Vincentas O'Brien 
(kooptuotas).
Patarėjas: IT reikalai: Einaras Vilde (kooptuotas).

Šių metų bėgyje sekantys išrinkti direktoriai atsistaty
dino: Petras Derevianko ir Darius Žilinskas.

Lietuvių Namų bendrovės suvažiavimas įvyks So
dyboje 2008 m. kovo 8 ir 9 dienomis.

Šiuo laiku galiu pasakyti, kad Sodybos finansinis 
stovis yra patenkinamas ir šių finansinių metų gale 
(2007 spalio 31d.) tikimės matyti daugiau apyvartos, 
negu rodė 2006 finansinių metų apyskaita (£383,857), 
o suvažiavimo metu pateiksime pirmųjų trijų mėnesių 
(nuo 2007 lapkričio 1 d. iki 2008 sausio 31 d.) Sody
bos finansinį stovį.

Kad visi šie darbai eitų darniau ir sklandžiau, pakei
tėme buhalterijos kompaniją. Ši kompanija yra arčiau 
Sodybos ir bus lengviau reguliariai gauti Sodybos fi
nansinę ataskaitą.

Administraciniai ir verslo darbai Sodyboje, ypatin
gai liečiantys svetingumo industriją (hospitality in
dustry) reikalauja gero supratimo šio krašto valstybi

nių procedūrų ir įstatymų. Tai užima nemažai direkto
rių laiko, v
Čia nesigilinsiu į šiuos darbus, bet noriu pranešti vieną 
iš svarbiausių:

Pagal akcininkų nutarimą, 2007m. visuotiniame su
važiavime, buvo įsteigtas Pagalbos Sodybai Fondas 
{Help Sodyba Fund), kurio tikslas sumokėti užsiliku
sią skolą , Capital Gains tax4 (mokestis už padarytą 
pelną parduodant turtą). Smulkiau apie tai buvo para
šyta Europos Lietuvyje (2007 m rugsėjo Nr. 9.) Sody
ba šiuo metu nėra pajėgi pati tą įvykdyti. Fonde yra 
surinkta tiktai £1910.00. Fondo kasininkė ir administ
ratorė: Vida Gasperienė, patikėtiniai Jonas Podvoiskis 
ir Petras Derevianko.

Su Inland Revenue (takso departamentu) susitarta, 
kad skola bus sumokėta 12 mėnesių laikotarpyje. 
Šiuo laiku esame skolingi £34,687, nes iš Sodybos 
pajamų jau apmokėjome £32,000. Tą bus neįmanoma 
padaryti be aukotojų pagalbos. Kreipiamės į visus 
ateiti į talką. Aukojusiems bus įteiktas padėkos lapas, 
o galutiniai paruoštas visų aukotojų lapas bus išstaty
tas Sodyboje.

Baigdama noriu pabrėžti, jog Sodyba yra mūsų visų. 
Ją išlaikyti bus įmanoma tik, jei mes visi surasime 
subtilų kompromisą, kuriuo patenkinsime anglišką 
klientūrą (atnešančią virš 80% biznio) ir mūsų tautie
čius, norinčius praleisti laisvalaikį šioje puikioje gam
toje.
Vida Gasperienė
LNB direktorių valdybos pirmininkė
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“BRITANIJOS LIETUVIAI 1947-1973” knyga,
redaguota KAZIMIERO BARĖNO, išleista Nidos klubo 1978 Londone.

****
* * *
* *Mieli “Europos Lietuvio” skaitytojai,

Ši istorinė lietuvių gyvenimo ir tuometinės lietuvių veiklos knyga yra labai reikalinga redakcijai. Jei * 
kas ją turite ir nenaudojate prašyčiau paaukoti ir atsiųsti redakcijos adresu: *

H.Gasperas 107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG7 1JD **
Pašto išlaidos bus apmokėtos. J* *
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Britų opozicijos lyderio pokštas sukėlė pasipiktinimą
2007-10-29 www.lietuviams.com

Didžiosios Britanijos konservatorių partijos lyderio Davido Camerono (Deivido Kamerono) 
pokštas apie „vienakojės lietuvių lebietes“, įskaudino lietuvius bei suglumino pašnekovus, rašo 
„Lietuvos rytas“.
Ironiškam požiūriui išreikšti britų politikas pasirinko netgi patiems britams keistai nuskambėjusią meta
forą.

Pasak dienraščio „The Mail on Sunday“ šaltinių, D.Cameronas, kalbėdamas su britų Meno tarybos at
stovais, mestelėjo ironišką komentarą: „Tikiuosi, kad per daug neremsite vienakojų lietuvių lesbiečių“. 
Toks jo komentaras tikriausiai turėjo reikšti nepritarimą neaiškios meninės vertės projektams.

Vis dėlto kodėl politikui tokius projektus geriausiai apibūdina „vienakojės lietuvės lesbietes“ įvaizdis, taip ir 
liko neaišku.

Konservatorių politiniai oponentai leiboristai netrukus užsipuolė D.Cameroną, tvirtindami, kad tai buvo netak
tiškas ir nejautrus komentaras. Tačiau konservatorius, regis, suprato tik tai, jog galėjo įžeisti lesbietes, todėl, gal
būt pats to nenorėdamas, dar kartą įžeidė lietuvius.

„Aš kalbėjau ne apie vienakojės Lietuvos lesbietes, o apie vienakojus lietuvių šokėjus“, - teisinosi 
D.Cameronas.

Konservatorių atstovai pridūrė, kad partijos lyderis, užsimindamas apie vienakojus lietuvius, tik norėjo pasakyti, 
jog praeityje Meno taryba buvo davusi progą šaipytis iš savęs dėl keistų finansavimo sprendimų.

Trijų vaikų tėvas 41 metų D.Cameronas nuo 2005 metų yra konservatorių ir Bendruomenių rūmų opozicijos ly
deris.

Mūsų ambasadoriaus laiškas David Cameron
The Rt. Hon David Cameron MP, 4
House of Commons
Westminster
London
SW1A0AA

29 October 2007

Dear Mr. Cameron,
I was disappointed to read the article published yesterday in 'The Mail on Sunday’, entitled “Cameron accused of “crass 
insensitivity” after one-legged Lithuanian remarks”. Whilst this may be causing some press comments in the UK, it has 
prompted a wave of outrage in Lithuania. The newspaper claims to have directly quoted you and has attributed these re
marks about my Countrymen to you.
It seems appropriate to take this opportunity to remind you that 17 years ago Lithuania led the way in breaking the Evil 
Empire of The Soviet Union. Since 2004 we have been proud to be a close friend and Ally of the United Kingdom in the 
EU and NATO. There are over 100,000 Lithuanians working and studying in the UK contributing enormously to the 
strengthening of cultural, economic and political ties between the UK and Lithuania.
For the sake of those Lithuanians currently living, working and studying in the UK, and for the sake of the strong and con
tinuously developing friendship between our two countries, I would appreciate your expeditious assistance in providing me 
with a clarification in relation to your remarks as reported in 'The Mail on Sunday’. It would be incredibly helpful to un
derstand exactly what you meant when referring to “Lithuanians” and how this relates, if at all, to the Arts Council or any 
other institution supporting the arts.
This will enable me to pass your message to the many Lithuanians living in the UK and also to their homeland, where this 
report has caused a great deal of concern. ’ " -f.
Your prompt reply would be greatly appreciated and should there be any matters relating to this newspaper report, or any 
other issue regarding Lithuania, that you would like to discuss further, please do not hesitate to contact me.

Yours,

Vygandas Usackas,
Ambassador of the Republic of Lithuania to the Court of St. James’s
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D. Cameron atsakymas į 
ambasadoriaus laišką

Rt Hon DAVID CAMERON MP

HOUSE OF COMMONS LONDON SW1A OAA LEADER OF THE OPPOSITION

His Excellency Mr Vygandas Usackas „ F
Ambassador of the Republic of Lithuania
84 Gloucester Place
London /
W1U6AU C

Monday, 2$~October 2007 
Z 7 DC/LM

r
l 

f

Dear Ambasador
I.

i
*

Thank you for your letter of 29th October. f/ >r
I

As my Chief of Staff has said to you on the telephone, what 1 said at a private lunch last 
week with the Arts Council was in no way meant to insult anyone from Lithuania.
I would like to make it absolutely clear that I hold Lithuania and its people in the highest 
regard. Your countiy is a staunch ally of the United Kingdom, both in NATO and the EU. I 
have long admired the vigour with which Lithuania has stood up for its independence and 
its freedom. The Lithuanian community studying and working in this country make, as you 
say, a great contribution to the ties between our two countries. '
1 would like to ask you to make clear the importance I attach to this country’s relationship 
with Lithuania, now and in the years to come, and to our continuing contacts and friendship.

David Cameron

•fari.*1’
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Lietuviai Temzės festivalyje 
Londone

Nuotraukos iš www.britanijoslietuviai.co.uk

Šeštadienį ir sekmadienį 
(rugsėjo 15-16 dienomis) 
Londone vykusiame Temzės 
festivalyje pirmą kartą daly
vavo Lietuva.

Festivalio idėja kilo 1997 
m., kai Londono meras Ken 
Livingston oficialiai atidarė 
pirmą šį atviro oro festivalį 
per Londoną tekančios Tha
mes upės pietinės pakrantės.

Šiais metais buvo atšvęstas 
10 jubiliejus. Festivalyje pa
sirodo daug tautybių savo 
tradicinio meno išdirbiniais. 
Vyksta įvairios parodos, užsi
ėmimai vaikams, šokiai, 
nacionalinė muziką, įvairūs 
pasirodymai ir daugybė kito-

kių įvairybių.
Lietuva savo stendu dalijosi su Pabaltijo broliais - Estija 

ir Latvija.
Salia lino, molio, gintaro suvenyrų Lietuvos Turizmo 

informacijos centras Londone ir Jungtinės Karalystės lietu
vių sąjunga stendo lankytojams siūlė informacijos apie 
Lietuvą, o užsukusius lietuvius ragino prisijungti prie ben
druomenės renginių, dalyvauti parašų rinkimo akcijose ir 
pan.

Bene įspūdingiausiai mūsų šalį pristatė Londono lietuvių 
fol klori nis 
ansamblis 
„Saduto“ bei 
dar jauna bet 
perspektyvi 
roko grupė 
„Vitai Mis
sion“.

“Saduto” 
savo pasiro
dymais tiek 
Londone, 
tiek ir kitose 
Anglijos 
vietovėse jau 
yra gana 
pagarsėję.
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Londone nereikia kalbėti 
angliškai ’ 2007-10-27 

Deimantė Dokšaitė -
Tinklalapio www.lietuviams.com redaktorė

Beveik keturias dienas, kurias praleidau Jungtinės Karalys
tės sostinėje tikrai buvo galima apsieiti be anglų kalbos. 
Ne todėl, kad nemokėčiau, tiesiog nebuvo reikalo kalbėti 
angliškai. Na, išskyrus keletą kartų pakartotus mandagumo 
žodelius „excuse me“, „sorry“ ir „thank You“. Bet apie 
viską nuo pradžių.

Skridau iš Rygos. Ne kartą buvau girdėjusi, kad Vakarų 
ir Siaurės Lietuva dažniau savo skrydžiams renkasi Latvi
jos sostinę nei Vilnių, mat Ryga ir arčiau, o ir skrydžių 
pasirinkimas didesnis, neretai ir kainos mažesnės. Pareigū
nė tikrinusi mano pasą prakalbo lietuviškai, pasiteiravo kur 
skrendu, ką ruošiuosi Londone veikti, man teliko iš nuosta
bos išpūsti akis. Nežinau ar ji mokėjo tik užduoti standarti
nius klausimus mūsų kalba ar suprato ir mano atsakymus. 
Nors ir skridau su latvių bendrove „airBaltic“, tačiau ir čia 
lietuviškumo netrūko — viena palydovių - Asta - lietuvaitė. 
Mano vieta lėktuve buvo šalia tautiečio. Kol aš bandžiau 
snausti, jis rankose vis spaudė savo žalią pasą ir baukščiai 
dairėsi. Matėsi, kad nerimauja, gal į Londoną skrido pirmą 
kartą, gal tai apskritai buvo jo pirma kelionė lėktuvu. Po 
beveik trijų valandų skrydžio išlipus iš lėktuvo mano 
„susėdovas“ gražia žemaičių šnekta ir kiek sutrikusiu balsu 
pasiteiravo kur rasti bagažą, vėliau taip pat baugščiai pa
klausė kaip rasti išėjimą iš oro uosto. Klausiau ar jam rei
kalingas kelias prie traukinių, ar prie autobusų, bet vaiki
nukas atsakė, kad tiesiog į lauką, nes ten jo turėtų kažkas 
laukti. Matyt, buvau teisi, jis tikrai Londone pirmą kartą ir 
gal net tikrai atvyko čia laimės ieškoti - dirbti ir užsidirbti.

Tuo tarpu aš nužingsniavau į „Costa“, toks kavinės, ku
rioje turėjau palaukti draugės pavadinimas. Priėjau prie 
baro užsisakyti ir ant merginos kortelės pamačiau lietuviš
ką vardą ir miniatiūrinę trispalvę. Pabandžiau kalbinti lie
tuviškai — suveikė. Eligija „Costoje“ dirba dar visai nese
niai, gal siek tiek daugiau nei mėnesį, bet be pertraukos ji 
sakėsi jau „atpylusi“ dvylika valandų, todėl net pati nelabai 
besusigaudanti ką daro. Dar mergina sakė, kad darbo metu 
pailsėti nėra kada, nes oro uostas tokia vieta, kur vis yra 
žmonių. Be to, Eligija skundėsi, kad dirba viena, nors turė
tų būti du žmonės. Taigi, vos atskridusi į Londono 
Gatwick oro uostą cappucino ir pyrago užsisakiau lietuviš
kai.

Beje, kita toje pačioje kavinukėje dirbusi mergina segėjo 
kortelę su Lenkijos vėliavėle. Susimąsčiau koks tas šiuo
laikinis pasaulis, kai darbuotojai apibūdinami ne tik var
dais, bet ir šalimis, iš kurių yra kilę. Ką tai reiškia?

Prie gretimo staliuko sėdėjo vidutinio amžiaus pora su 
galybe lagaminų. Po kelių šypsnių pradėjome šnekučiuotis. 
Čia buvo vienas tų nedaugelio atvejų kai kalbėjau angliš
kai. Pora vietoje Gatwick nuvyko į Heathrow oro uostą ir 
praleido savo skrydį, tad teko pakloti šiek tiek pinigėlių ir 
laukti kito lėktuvo į Meksiką. Kai meksikietė pasiteiravo ar 
aš vietinė, pasakiau, kad ne, atvykau iš Lietuvos, bet pama
čiusi jos sutrikusi veidų netrukau pridėti - tai labai maža 
šalis, nieko tokio, kad nežinote, kur ji yra.

Nuo pat mano pasirodymo kavinukėje kažkaip labai į 
mane žiūrėjo ir šypsojosi dvi merginos. Jos sėdėjo su 

dviem lietuvių vadinamais „babajais“ (lietuviai taip vadina 
indus, pakistaniečius ir pan.), buvo gausiai pasidažiusios ir 
„pasiperoksidinusios“. Kadangi sėdėjo tolėliau, niekaip 
negalėjau įsiklausyti kokia kalba jos kalba, bet iš jų šypse
nų sprendžiau, kad mane pripažįsta kaip savą. Nors nei 
iškirptės, nei trumpo sijono, anei nė mažiausio grūdo ma- 
kiažo. Galiausiai viena nusičiaudėjo ir išgirdau arba išskai
čiau iš lūpų, kad tai mūsų kaimynės lenkaitės iš to kaip 
viena sakė į sveikatų o kita padėkojo. Pamačiau dar vieną 
stereotipą realybėje - rytų europietės su „babajais“.

O tada pasirodė mano draugė, nuvažiavome pas ją į na
mus. Ten irgi viskas kaip ir lietuviškai, nes tiek Laurų tiek 
jos vaikinas Tadas - lietuviai.

Šeštadienį su Laura vykome į Europos lietuvių krepšinio 
turnyrą. Kadangi mano draugė gyvena centre, tai tautiečių 
sutinka gan retai, nes jie labiau gyvena Rytų Londone. 
Patikėkite ji gerokai nustebo, kai aplink pasigirdo lietuviš
ka šnekta, o sporto centre per kolonėles aidėjo lietuviška 
muzika. Vėliau netoli sporto centro pamačiau ir lietuviškų 
produktų parduotuvę „Rojus“.

Nuostabus dalykas, kai atvyksti į Londoną ir sutinki čia 
kelerius metus nematytą savo kiemo draugą iš gimtojo 
miestelio. Taip nutiko man. Vidis dabar gyvena Kemb- 
ridže, jau treji metai, dirba ten virėju, dar žaidžia vietos 
krepšinio klube, o taip pat lietuviškoje komandoje. Būtent 
Jungtinėje Karalystėje jis susipažino ir su savo mergina 
Migle iš Prienų. Paplepėjom su Vidžių, aptarėm senus ge
rus laikus ir dabartį. Jis sakė, kad Anglijoje gyventi visai 
gerai, maisto produktai nebrangūs, už 50 svarų (apie 250 
litų) gali pilna vežimėlį produktų nusipirkti ir dar alaus, o 
Lietuvoje, pasak vaikino, už 50 litų to padaryti negalėtum.

Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos valdybos pirmi
ninkė Živilė flgūnaitė.netruko pasiūlyti nuvažiuoti į neto
liese esančią kavinukę pasivaišinti cepelinais. Bet kadangi 
buvau ką tik iš Lietuvos, tai atsisakiau, mat nebuvau 
sp4jusi mūsų nacionalinio pasididžiavimo pasiilgti.

Į turnyro pabaigą pradėjo į treniruotes rinktis salės fut
bolininkai. Reikėjo matyti kaip jie nustebo savo įprastoje 
treniruočių salėje išvydę tiek lietuvių - savo tautiečių. 
„Baltic United“ futbolininkai - vieni iš JK salės futbolo 
lyderių, apie juos ne kartą teko rašyti.

Po turnyro visas pulkas lietuvaičių metro patraukė į 
viešbutį, kur buvo apsistoję. Man ir dar keliems pasisekė, 
nes vietiniai Londono lietuviai pavėžėjo automobiliais. 
Mūsų „vairuotojas“ buvo žemaitis iš Plungės Stasys. Vė
liau ar anksčiau vaikinas norėtų grįžti į Lietuvų tik ne į 
gimtąjį miestelį, bet į kokį nors didesnį, tačiau baugina 
nekilnojamojo turto kainos.

Kaip jau buvo pranešusi Lietuvos žiniasklaidų Didžio
sios Britanijos prekybos tinklai „Tesco“ ėmė pardavinėti 
lietuvišką „Švyturio“ alų. Tą vakarą šalia viešbučio buvęs 
prekybos centras šio alaus pritrūko.

Vakarienė irgi buvo lietuviška. Sportininkai ir jų palai
kymo komandos susirinkusios iš įvairių Europos kraštų 
buvo vaišinami Lietuvių sodyboje paruoštais troškintais 
kopūstais, rūkytomis medžiotojų dešrelėmis ir juodos duo
nos buvo.
Išaušo kita dienų kuri lyg ir neturėjo būti labai lietuviška. 
Su drauge ėjome pasivaikščioti ir apsipirkti į pagrindinę 
Londono „shoppingo“ vietą Oxford gatvę. Poroje parduo
tuvių nugirdau šnekučiuojantis lietuviškai.

Vakare važiavome pas draugės vaikino nuomininkus. Jis 
viename Londono rajonų, berods ketvirtoje zonoje (jos 
skirstomos pagal viešojo transporto zonas - kuo toliau nuo
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centro, tuo didesnis zonos pavadinimo skaičius, iš viso jų 
yra šešios) lietuvių šeimai nuomoja namą. Keistas dalykas, 
kai įžengi į namus, ten lietuviška šeimyna žiūri televizorių, 
gurkšnoja alų ir valgo rūkytą žuvį.

Šeimos galva Mindaugas telšiškis, atrodo, kitaip nei že
maitiškai jis ir nemoka. Jo žmona kalbėjo suvalkietiškai. 
Vyresnėlė dukra Paulina lanko mokyklą.

Mergaitė sakė, kad ten nelabai jai patinka, nes juodaodės 
bendraamžės ją skriaudžia, neretai net apstumdo.

Tad pasak mamos, Paulina daugiausia laiko praleidžia 
prie kompiuterio bendraudama su Lietuvoje likusiais drau
gais.

Mažasis Mindaugėlis dar tik devynių mėnesių, jis jau 
gimęs Jungtinėje Karalystėje.

Ketvirtąją dieną turėjau progos dar šiek tiek pakalbėti 
angliškai, kai „Starbucks"4 sau ir draugei užsakinėjau kavą 
ir sausainių, atgauti jėgas po ekskursijos po miesto centrą. 
Draugė pasiskundė, kad pirmadienį po tokio lietuviško 
savaitgalio darbiniame susitikime kartais pritrūkdavo ang
liškų žodžių.

Po viešnagės Londone patraukiau toliau. Victoria auto
busų stotyje išlydėjo ne tik draugė, bet ir LIETUVIŠKAS 
reklaminis plakatas įspėjantis apie prekybą žmonėmis. į tą 
patį autobusą įsėdo ir dvi rusaitės, kurios kaip ir lenkės iš 
oro uosto labai mudviem su Laura šypsojosi.

Beje, visas autobusas buvo labai įvairiatautis - rusės, 
kinai, afrikiečiai, „babajai44 ir pan.

Galiausiai paliekant Jungtinės Karalystės sostinę paskuti
nis lietuviškas ženklas — suplevėsavo mūsų trispalvė — au
tobusas pravažiavo pro Lietuvos Respublikos ambasadą.

Dujotiekis Baltijos dugnu kliūna ir
Švedijai 
2007.10.31 

www.lrt.lt

Prie nepato
gius klausi- , 
mus Vokieti- 
jai ir Rusijai 
dėl Baltijos 
dugnu nori- 
mo tiesti 
„ N o r d 
Stream“ du- ŽŽUL
j o tiekio ke- v 
liancių valstybių prisidėjo ir Švedija.

Švedijos aplinkos ministras Andreas Calgrenas teigia pasi
gedęs kruopštesnių projekto vertinimų ir alternatyvių pla
nų.

Patys švedai siūlo svarstyti arčiau Baltijos valstybių 
krantų einantį dujotiekio kelią.

Trečiadienį Šiaurės šalių aplinkos ministrų susitikime 
Osle dalyvavusio A. Calgreno teigimu, iš dabartinių planų 
matyti, jog pasirinktas kelias kirs daugybę pavojingų Balti
jos dugno teritorijų.

Kaip praneša Švedijos radijas, vienas iš siūlymų - pastų 

mėti Šiaurės Europos dujotiekio maršrutą nuo Švedijos 
labiau į Rytus, Baltijos šalių link, tačiau ministras pabrė
žia, kad bus tikrinamas bet kokio projekto galimos neigia
mos pasekmės.

Nord Stream44 netrukus turėtų pateikti poveikio aplinkai 
vertinimą, kurį Švedijos vyriausybė žada nagrinėti itin 
skrupulingai.
Estija yra pareiškusi, kad niekada nesutiks įsileisti šio pro
jekto į jai priklausančią Baltijos jūros teritoriją ir kritikuoja 
Rusiją bei Vokietiją dėl to, kad Baltijos valstybės buvo 
paliktos derybų nuošalyje.

„Tiesus kelias iš Rusijos į Europos Sąjungą eina per Ru
sijos kaimynes. Mūsų aiški viltis yra ta, kad dujotiekis eis 
sausuma44, - teigiama Estijos vyriausybės laiške.

„Kodėl „Nord Stream44 nenori nagrinėti realios alternaty
vos — sausumos pasirinkimo?

Kodėl jie nori vamzdžio, kuris Baltijos jūrą gali paveikti 
neprognozuojamais būdais?44, — interviu Suomijos laikraš
čiui klausė Estijos užsienio reikalų ministras Urmas Pae- 
tas.

Nerimo sukėlė ir Rusijos pareiškimas, kad vamzdyno 
tiesimo zonoje gali patruliuoti kariniai laivai ar net povan
deniniai laivai.

„Kodėl Rusija padarė tokį pareiškimą?”
44Kodėl ekonominis projektas turėjo būti suvaržytas poli

tinėmis ir karinėmis priemonėmis?44, — sakė U. Paetas.
Povandeninio dujotiekio idėją kvestionuoja ir žymus 

britų ekspertas Alanas Riley.
Remdamasis ne ekologiniais, o ekonominiais argumen

tais, jis tvirtina, kad „Nord Stream44 projektas yra pasmerk
tas žlugti.

Pasak jo, dujotiekio tiesimas „ginklų sąvartyne44 Baltijos 
jūroje yra tris kartus brangesnis nei sausumoje.

Be to, senka „Gazprom*4 dujų ištekliai, o Europa iki pro
jekto įgyvendinimo gali sulaukti ir kitų tiekėjų.

„Ką daro Rusija, kad aprūpintų Europą dujomis? Mažina 
jų tiekimo apimtis gyventojams siekdama užtikrinti eks
portą, nes tai - pajamų šaltinis.

Bėda ta, kad gruodį rengiami rinkimai į Dūmą, o kovą 
bus renkamas prezidentas.

Labai abejotina, kad Rusijoje rinkimų metais kiltų noras 
nutraukti dujų tiekimą gyventojams. Jei taip ir bus, be to, 
jei ši žiema bus šalta, sumažės dujų atsargos, ir kitų metų 
sausio-vasario mėnesiais gali kilti problemų44, - ekspertą 
cituoja Balsas.lt.

Pasak A. Riley, dujos, kurios bus tiekiamos šiuo dujotie
kiu, bus labai brangios, o Europos dujų rinka iki to laiko 
jau bus liberalizuota.

„Šioje rinkoje dujos bus tiekiamos iš įvairių šaltinių, ir 
jos bus pigesnės“, — sakė A. Riley.

Pirmąjį vamzdyną, kuris sujungtų Vokietijos ir Rusijos 
krantus, siekiama nutiesti 2010 metais.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Vokietijos 
kanclerė Angela Merkei lapkričio pradžioje pareiškė, kad 
tikisi dujotiekio laiku.

Tačiau antroje mėnesio pusėje „Gazprom export44 atsto
vas Sergejus Komlejus skundėsi, kad jų planai stabdomi 
Vokietijos vyriausybei neleidus statyti dalies dujotiekio 
savo teritorijoje tol, kol projekte nebus leista dalyvauti 
trečiosioms šalims.

Kartu su Rusijos dujų monopolininku „Gazprom44 šiaurės 
dujotiekio projektą vykdo Vokietijos energetikos gigantas 
„E.ON“ ir BASF, o jam vadovauja A. Merkei pirmtakas 
vyriausybėje Gerhardas Schroderis.
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Imigrantai iš Rytų kuria savo
žiniasklaida 2007-10-23 www.irt.it

D.Dokšaitės nuotr.

Nepasitenkinę vien pergale prieš 
Angliją futbolo aikštėje, rusai, 
kartu su lenkais, čekais ir lietu
viais, imasi pertvarkyti ir britų 
žiniasklaidą.

Lietuviai Didžiojoje Britanijoje 
leidžia „Infozoną“ ir ‘‘Londono 
v • •žinias

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje 
apytikriai gyvena 250 tūkst. rusa
kalbių ir geras pusmilijonis lenkų 
- išties pakankamai, jog politi
kams vertėtų apsilankyti prieš rinki
mus (pvz., į Lenkijos parlamentą, vykusius spalio 21 die
ną).

Tačiau ne tik rusai ir lenkai lėmė naujos žiniasklaidos 
rūšies - skirtos būtent imigrantams - atsiradimą Jungtinėje 
Karalystėje, rašo ,,The Independent“.

2004-ųjų gegužę Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Slovakija ir Slovėnija, kartu su Lenkija žinomos kaip 
„prisijungimo aštuonetas“, įstojo į Europos Sąjungą ir Įgijo 
nevaržomą teisę prisijungti prie Jungtinės Karalystės darbo 
rinkos.

Anot oficialios statistikos, nuo 2004 m. gegužės iki 2007 
m. birželio 683 tūkst. žmonių iš šių šalių užsiregistravo 
dirbti Jungtinėje Karalystėje, tačiau neoficialūs duomenys 
rodo, jog atvykėlių iš Rytų skaičius yra gerokai didesnis.

Lenkams išliekant gausiausia populiacija Britanijoje - 
verta nepamiršti, jog šias dvi valstybes sieja ir istoriniai 
ryšiai, mat Antrojo pasaulinio karo metu Londone buvo 
įsikūrusi lenkų vyriausybė - rusų, bulgarų, latvių ir lietu
vių skaičius taip pat sparčiai auga.
Nuostabą kelia tai, jog žiniasklaida užsiimantys verslinin

kai bei reklamos agentūros rikiuojasi eilėn, siekdamos pa
sičiupti rytiečių atnešamus svarus sterlingų.

Londone gyvenanti rusų verslininkė Elena Ragožina, 
įkūrusi laikraštį rusų kalba „London-info“, buvo viena 
pirmųjų, atradusių paklausią apie pusės milijono rusakal
bių auditoriją.

Prieš trejus metus ji ėmėsi leisti gyvenimo būdo žurnalą 
rusakalbiams „New Style“, kuris buvo gausus ir žinių iš 
Rusijos. „Žmonės, atvykę Jungtinėn Karalystėn, nori ne tik 
išmanyti vietos dalykus, bet tuo pačiu metu ir nepamiršti 
savųjų tradicijų bei žinoti, kas dedasi Rusijoje“, — aiškino 
E. Ragožina.

Bulgarai Jungtinėje Karalystėje taip pat leidžia laikraštį 
sava kalba. „Budilnik“, išeinantis kas dvi savaites nuo 
2002 m., rašo apie Bulgarijos politiką, prekybą, kultūrą bei 
tautiečių integraciją Jungtinėje Karalystėje.

Lietuviai Didžiojoje Britanijoje leidžia „Infozoną“, o 
čekai ir slovakai - „Echo Magazin“.

Labiausiai gali džiaugtis imigrantai iš Lenkijos, mat jie 
Karalystėje yra geriausiai aprūpinti spausdintu žodžiu.

Ryto laikraštis „Dziennik Polski“ apytikriai turi 30 tūkst. 
skaitytojų. Kiti lenkų leidiniai - savaitraštis „Polish 
Express“, neseniai virtęs pramoginiu tabloidu „Laif“, pa
skalų žurnalas „Panorama“ bei populiarus žurnalas 
„Goniec Polski“.

Dublino „Evening Herald“ skaitytojams pateikė priedą 
lenkų kalba „Polski Herald“.

» ‘e *•' |

Imigrantų žiniasklaida išsivystė iš vietinių informacinių 
biuletenių, pradėtų leisti pirmosiose imigrantų įsikūrimo 
vietose, dažniausiai esančiose šalia bažnyčių ar kultūros 
centrų.

Internetas pagreitino imigrantų žiniasklaidos procesą, 
suteikdamas galimybę kurti gausybę intemetinių puslapių 
- pradedant latvių www.labrit.co.uk ir čekų bei slovakų 
www.pohyby.co.uk ir baigiant intemetine „Russian Lon
don Courier“ versija, intemetinių radiju ir net televizija.

Nereikėtų pamiršti, jog svečioje šalyje gyvenantieji vi
suomet gali skaityti tėvynėje veikiančius interneto porta
lus.

Radijas „Oria“, vienas iš dviejų anglų-lenkų radijo sto
čių, per savaitę pritraukia 25 tūkst. anglų, lenkų ir slovakų 
klausytojų.

Si stotis transliacijas internetu pradėjo praėjusių metų 
gegužę, o prieš mėnesį - ir FM bangomis, bendradarbiau
dama su vietine Londono radijo stotimi „Hayes FM 91,8“, 
kuri apima 30 tūkst. lenkų gyvenamą teritoriją.

Žinomi transliuotojai taip pat ima „busti“ ir taikytis prie 
kintančios auditorijos. Štai BBC Koventrio bei Varvikšyro 
apylinkėse transliuoja savaitinę laidą „Poles Apart“, skirtą 
pirmos kartos lenkų imigrantams.

Britų televizijos rinka ėmėsi orientuotis į atvykėlius iš 
Rytų Europos. Šiais metais bendrovė „Simply Global TV“ 
sudarė galimybę imigrantams iš Rytų Europos matyti savų 
šalių televizijos kanalus.

Pagal „ The Independent“parengė Asta Medvedskytė

Škotijoje - Lietuvos dienos
2007-10-22 www.lietuviams-.com

Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje, Lietuvos kultū
ros ministerija ir Lietuvos turizmo informacijos centras 
Londone spalio 21-24 dienomis rengė Lietuvos dienas 
Škotijoje.

Lietuvos dienos prasidėjo spalio 21 dieną Beishil’e, kur 
dar XIX amžiaus antroje pusėje įsikūrė bene pirmoji lietu
vių emigrantų banga. Iki šiol jie išlaiko stiprią lietuvių 
bendruomenę, kuri kas savaitę renkasi Belshill’o lietuvių 
klube. Spalio 21 dieną Belshill’o Šv. Šeimos katalikų baž
nyčioje Šv. Mišias aukojo kunigas Petras Tverijonas. Šv. 
Mišiose dalyvavo ir Lietuvių klube vykusiame susitikime 
su lietuvių bendruomenės nariais kalbėjosi Lietuvos amba
sadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas Ušackas.

Spalio 22-24 dienomis Glasgow’© kino teatre G12 pirmą 
kartą buvo pristatyti lietuvių režisierių Arūno patelio, 
Giedrės Beinoriūtės, Algimanto Puipos ir Kristijono Vil
džiūno filmai,-vyko susitikimas su režisieriumi A.Mateliu.

Sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė ambasado
rius V.Ušackas.

Lietuviškų filmų programa Škotijos žiūrovams suteikė 
galimybę susipažinti su viena stipriausių Lietuvos kinema
tografijos sričių - dokumentika, kuriai atstovo ne vieną 
tarptautinį apdovanojimą pelnęs A.Matelio filmas „Prieš 
parskrendant į žemę“ ir jaunos režisierės G.Beinoriūtės 
filmas „Gyveno senelis ir bobutė“, pasakojantis jos sene
lių ištrėmimo į Sibirą istoriją vaiko akimis.

K.Vildžiūno 2006 metų kino juosta „Aš esi tu“ ir Algi
manto Puipos 1988 metais sukurta „Amžinoji šviesa“ pri
statė dviejų lietuvių režisierių kartų požiūrį į kintančias 
gyvenimo vertybes ir pačios kino kalbos išraiškos tradici-
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jas‘ir galimybes.
Spalio 22 dieną ambasadorius V.Ušackas Škotijos sosti

nėje Edinburg’e susitiko su Škotijos Europos, išorinių san
tykių ir kultūros ministre Linda Fabiani ir Edinburg’o me
ru George Grubbu. Buvo aptarti 2008-2009 metų bendra
darbiavimo planai kultūros ir turizmo srityse ir kiti bendri 
projektai.

Ambasadorius V.Ušackas spalio 23 dieną dalyvavo 
Glasgow’e vyksiančiame Lietuvos pristatyme Škotijos 
žiniasklaidai, kuris rengiamas naujo skrydžio Glasgou’o 
Kaunas atidarymo proga. Lietuvos turizmo informacijos 
centras Londone jame pristatė turizmo galimybes Lietuvo
je.

Glasgow’© universitete vyko šio universiteto ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos organizuojama apskritojo 
stalo diskusija „Europos Sąjungos plėtros pamokos: Kali
ningrado atvejis“.

Apskritojo stalo diskusijoje ekspertai ir analitikai iš Briu
selio, Vilniaus, Karaliaučiaus, Stokholmo ir Londono apta
rė Kaliningrado vidaus vystimosi dinamiką, diskutavo re
giono santykių su Baltijos jūros kaimynais ir ES raidą.

Renginyje dalyvavo Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Raimun
das Lopata. Jis pristatė savo studiją „Įkaito anatomija: Ka
liningrado jubiliejaus byla“.

NORWICH
Norfolk info antrasis numeris \

207 09 12

Dienos šviesą išvydo antrasis "Norfolk info" laikraščio, 
skirto visiems Norfolk regione gyvenantiems lietuviams, 
numeris.

Naujame numeryje informacija apie: Lietuvių kalbos 
besimokantį policininką Gary Pettengel ir jo pagalba Great 
Yarmouth mieste steigiamą pirmąją lietuvišką mokyklėlę 
vaikams, taip pat yra LANB pirmininkės Eglės Miliūnaitės 
paruoštas išsamus straipsnis apie vaiko pašalpas.

Rugsėjo numeryje rasite informaciją apie „Norwich 
Mind" organizuojamą kasmetinį kultūrų festivalį, patari
mus ką daryti, kai baigiasi paso galiojimo laikas, o atsipa
laidavimui žinutė: lietuviai+lenkai+afrikiečiai= kiniečiai...

Norfolk Info platinamas visame Norfolk regione, todėl 
rasite nemažai skelbimų ne tik iš Norwich. Laikraštis plati
namas Norwich, King's Lynn, Great Yarmout, Thetford, 
Swafham, Brandon, Cromer.

Jei norite susisiekti su Norfolk Info, rašykite: norfolkin- 
fo@gmail.comŠis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo 
automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiančio 
Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą < arba skam
binkite tel: 07842915712

BIRM1NGHAMAS

KLJS Jaunimo susitikimas Birminghame
Lapkričio 30d. - Gruodžio 2d.

PROGRAMA
Lapkričio 30 d.
21 vai. JKLJS, PMP Rockers (LT) ir Whomanity (UK) 
PRISTATO:

Hiphop/reaggie vakarėlį ‘Culture Jam’.
Pagrindiniai atlikėjai: Kaya (UK) ir Despotin' Fam (LT): 
Vaiperis & Šmėkla (MC), Liežuvis (MC), Šidlas (MC), 
Andrius Kundrotas (sax) ir 2Fresh (DJ)

Kaina: £3 ( su skrajute, bei JKLJS nariams) £5 — visiems 
kitiems.

Skrajutes platinamos Birminghame, LR Ambasadoje 
Londone. Norintiems gali būti atsiųsta ir kitur, kreiptis — 
skunkie@pmp-rockers.com arba
gyte_ 1 @hotmail .com

Gruodžio 1d.

13vai. JKLJS susitikimas su Birminghamo jaunimu
Kas mes esame. JKLJS veiklos pristatymas.
16.val Ekskursija po Birminghamą.

Lapkričio 30d. - Gruodžio 2d.
Joe Holyoak yra architektas/urbanistas, aktyviai dalyvau
jantis miesto gyvenime ir jo augime jau pora dešimčių me
tų. Jis - daugelio miesto akcijų, architektūrinių perversmų 
iniciatorius. Šiuo metu šalia savo praktikos dar vadovauja 
Birmingham Miesto Universiteto Urbanistikos katedrai 
(anksčiau - Centrinės Anglijos Universiteto), yra daugelio 
dizaino tarybų komisijų narys.
19val. Kalėdinis vakarėlis su Birminghamo bendruo
mene.
Programoje: šeštadieninės mokyklėlės ’’Saulutė” vaikų 
koncertas, Stačio Povilaičio antrininkas, šokiai ir loterija. 
Kaina: £12 nariams/£15 visiems kitiems.

Jei turite klausimų kreipkitės: 
Gytė - gyte_l@hotmail.com; 
Agnė - skunkie@pmp-rockers. com

Kodėl merdi Tarptautinis Palangos oro 
uostas? 2007-10-31
E. Masiulis
Opozicijos liberalas Seimo 
narys Eligijus Masiulis krei
pėsi į Susisiekimo ministrą 
Algirdą Butkevičių prašyda
mas paaiškinti priežastis ir 
įvardinti asmenis, dėl kurių 
kaltės merdi Tarptautinis Pa
langos oro uostas.

Į oro uosto rekonstrukciją 
' buvo investuoti milijonai ES 

lėšų, tačiau jis merdi: per die
ną čia įvyksta vos vienas reisas □.Daukšaitės nuotr.
į Kopenhagą.

Anot E. Masiulio, tai kenkia ne tik Vakarų Lietuvos re- * 
giono plėtrai, bet ir visai valstybei.
“Prašau nurodyti priežastis, kurios nulėmė esamą padėtį, 
asmenis atsakingus už susidariusią situaciją, informuoti su 
kokiomis avialinijomis vyksta derybos dėl oro uosto eksp
loatavimo (ar apskritai jos vyksta) bei, kada galima tikėtis, 
kad oro uosto veikla atsinaujins ir ims atitikti sparčiai besi
vystančio šalies regiono poreikius”,- rašoma E. Masiulio 
kreipimesi.
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AIRIJA
Airijos Lietuvių Bendruomenės su
važiavimas 2007.10.06

Spalio 6 dieną įvyko trečiasis kasmetinis Airi
jos Lietuvių Bendruomenės (toliau - ALB) 
visuotinis suvažiavimas.
Nors pradžia, kaip ir dera šioje šalyje, vėlavo, tačiau 
dėl šios airiškos tradicijos laikymosi niekas nepyko. 
Priešingai, iš įvairių regionų suvažiavę ir susitikę dele
gatai bei svečiai turėjo daugiau laiko pabendrauti tar
pusavyje.

Suvažiavimo pradžioje Lietuvos Respublikos ambasado
rė Airijoje J.E. Izolda Bričkovskienė pasveikino ALB mo
kyklų atstovus su praėjusia mokytojų diena ir įteikė jiems 
Lietuvos užsienio reikalų ministro dovanas - vardinius 
rašiklius. Ambasadorė pasidžiaugė aktyvia ALB veikla, 
nuveiktais darbais ir pakvietė suvažiavimo delegatus gau
siai dalyvauti prasidedančiuose Lietuvos dienų Airijoje 
renginiuose.
ALB pirmininkė Jurga Vidugirienė pristatė, kas buvo 

nuveikta per praėjusius metus, informavo delegatus, kad 
2007 m. spalio 5 d. duomenimis ALB jau turi lygiai tris 
šimtus registruotų narių.

Savo ataskaitas taip pat pristatė ALB administracijos di
rektorius Arūnas Teišerskis bei ALB revizijos komisijos 
narė Aušra Žutautaitė. Tiek direktoriaus, tiek revizijos ko
misijos ataskaitose buvo paminėti darbo metu iškilę atskai
tomybės trūkumai, kuriuos, bendru delegatų sutikimu, su
tarta spręsti parengiant ir patvirtinant detalią atskaitomybės 
tvarką.
Siekiant efektyviau organizuoti ALB darbą, buvo siūloma 

keisti keletą straipsnių ALB įstatuose. Po ilgų ir karštų 
diskusijų daugumai pasiūlytų pakeitimų buvo pritarta. Lai
kui suvaržius keleto straipsnių detalų svarstymą, priimtas 
sprendimas, jog visą spalio mėnesį delegatai vis dar gali 
teikti savo siūlymus naujai įstatų redakcijai.
Naujai išrinkta ALB taryba suvažiavimo buvo įgaliota 

suderinti galutinį įstatų variantą.
ALB vadovybės rinkimuose buvo renkami ALB pirmi

ninkas, administracijos direktorius, finansų direktorius ir 
revizijos komisija.
Pirmininke vėl buvo išrinkta Jurga Vidugirienė.

ALB Administracijos direktoriumi dar kartą tapo Arūnas 
Teišerskis.

Finansų direktore buvo išrinkta buvusi ALB finansų ko
ordinatorė Laura Galeckaitė.

Revizijos komisijoje darbuosis Aušra Žutautaitė ir To
mas Marijošius.
Po rinkimų buvo aptartos svarbiausio ALB aktualijos.

Gintaras Navickas
Airijos krepšininkai iškovojo Narsiau
sios komandos titulą
ALB didžiuodamasi sveikina krepšininkus, parvežusius 
Narsiausios komandos titulą iš spalio 6 dieną vykusio

penktojo Europos lietuvių krepšinio turnyro (ELKT). Jung
tinėje Karalystėje. V-
Krepšininkai karingai žaidė net ketverias rungtynes be 
pertraukos! ' . f
Prizo (stiklinės taurės su stilizuota sąjungos simboliu 
trispalve liepsna), įteikto mūsų komandai, pasivadinusiai 
"Lituanicos” vardu, steigėja - Jungtinės Karalystės Lietu
vių Jaunimo Sąjunga (JKLJS).
Bendruomenė nuoširdžiai dėkoja krepšininkams už narsų 
atstovavimą.
Taip pat dėkojame pagrindiniam rėmėjui - "Lituanica", bei 
draugams iš Lietuvos, reklamos agentūrai ”25 Kadras”, be 
kurių šis pirmasis ALB startas ELKT nebūtų buvęs toks 
spalvingas.
Daugiau informacijos apie renginį galite paskaityti JKLJS 
svetainėje.

DANIJA

Pasaka „Peliuko ir Paršiuko vizija -
Sniego Karalienė“ 2007-09-24
Nijolės ir Vitalijaus Mazūrų premjerinis šešėlinio lėlių 
teatro spektaklis vaikams ir nevaikams pagal H. Ch. An
derseno pasaką „Peliuko ir Paršiuko vizija - Sniego Kara
lienė“

Spektaklis vyks lapkričio 17 d. 13 vai. Prismen kultūros 
ir sporto centre: Holmbladsgade 71, Kobenhavn S. Po 
spektaklio mažieji žiūrovai bus pakviesti kurti, žaisti ir 
vaidinti šešėlinį teatrą. Dėl riboto vietų skaičiaus maloniai 
prašome registruotis ei. p. reda@lietuva.dk

Ei. paštas saugomas nuo Šiukšlintojų, Javascript turi būti 
įjungta jei norite peržiūrėti ir pinigus už bilietus perveskite 
į DLB sąskaitą Danske Bank regnr. 1551 kontonr. 
16619477 arba Giro kvitu +01 16619477 vėliausiai iki 
lapkričio 10 d. - ant kvito būtinai pažymėkite „SK“ ir savo 
vardą bei pavardę.

Atsiprašome, bet neužsiregistravusiems ar nesumokėju
siems už bilietus iki lapkričio 10 d. vietų į spektaklį negali
me garantuoti. Po trečiojo skambučio žiūrovai į salę neįlei
džiami.
NB! Esant lietuviškai neuprantančių žiūrovų, spektaklis 

bus verčiamas į danų kalbą.

Vėlinių mišios
Š.m. lapkričio 4 d. 14 vai. Jėzaus širdies bažnyčioje Ste- 
nosgade 4, 1616 Kobenhavn V Šv. Vėlinių Mišias aukos 
Vilniaus arkikatedros klebonas Ričiardas Doveika. Vargo
nuos Bernardas Vasiliauskas. Giesmes giedos Danguolė 
Juodikaitytė.

Norintys užsisakyti Šv. Mišias už mirusiuosius, maloniai 
prašome kreiptis į DLB tarybos narį Remigijų Juodviršį 
mob.:26 500 700 arba ei.p remidk@hotmail.com.

JAPONIJA
Siūlau parašyti čia, kas labiausiai nustebino/išgąsdino, 
atvažiavus į Japoniją. Kokie papročiai, taisyklės atrodė 
keistos, ar dėl jų buvote patekę į nepatogią padėti. 
Man asmeniškai, sunkiausiai, bendravimas lygiais, t.y. su 
aukštesnio ranso žmonėmis vartoti vienokius žodžius ir 
sakinius, su žemesnio - vėl kitokius. Kartais susipainioju ir
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pasakau priešingai. Po to jaučiuosi nepatogiai. Bet, ir patys 
japonai, kartais susimaišo.
Dar, kas nustebino, tai - japonu televizija. Lietuvos televi
zijos šou ir programos labai skiriasi. Labai daug humoro 
laidų, kurių metu šaipomasis iš be ko. Daug maisto progra
mų - kas yra gerai. Labai ištęstinės, įkyrios reklamos, ku
riose dominuoja žinomi Japonijos žmonės (marketingas).

Dar nustebino, kad japonams labai svarbu marke (firma), 
už kurią pasiryžę mokėti milžiniškus pinigus! O per išpar
davimus, vadinamuosius SALE, nuo ankstyvo ryto, prie 
parduotuvių būna ilgiausia eilė. O atidarymo metu, vieni 
puola kitiems per galvas.

Yra tokia neoficiali statistika apie Japonijoje gyvenan
čius lietuvius. Sunku tikrai pasakyti, nes žmonių skaičius 
kinta vos ne kas pusę metų. Pavyzdžiui, dauguma studentų 
atvažiuoja studijuoti metams ir ši rotacija vyksta kas pusę 
metų. Įtariu, kad realiausia skaičių galėsime pasakyti po 
LBJ susirinkimo. Nors prieš metus girdėjau, kad oficialiai 
registruotų yra apie 80. Neoficialiais duomenimis, dar dau
giau.

PUNSKAS
Įvyko XIII Vaikų šokių šventė -’’Aguonėlė” 
XIII
Aguonėlė - tradicinė vaikų šokių šventė, kuri jau tryliktą 
kartą subūrė per tris šimtus vaikų į Punsko lietuvių kultū
ros namus.

Jauniausiam šokėjui buvo vos trys metukai, tai įrodymas, 
kad Seinų ir Punsko krašte šoka kiekvienas, amžiaus ribos 
nenustatytos.

Šventės viešnia tetulė Jadzė ( Loreta Kalinauskaitė) iš 
Amerikos ir kaimietukas Jonas ( Artūras Bemeckas) buvo 
sužavėti vaikų pasirodymais.

Kiekviena grupė sužadindavo vis didesnes emocijas, 
vieni sceniniu me
niškumu, kiti jaunu 
amžiumi, treti kūno 
lankstumu bei ko
lektyviniu gausu
mu.

Čia žemai reikia 
lenktis kolektyvų 
vadovams, kurie į 
savo darbą įdeda 
visą širdį ir norą, 
kad Seinų ir Puns
ko krašte vis labiau 

klestėtų lietuviškos tradicijos. Dalyviai šoko įvairiausio 
tipo šokius: pop, rocko, bet gausiausias kiekis praūžė pro 
sceną lietuvių liaudies šokių ritmu.

Trylikta šokių šventė liks atmintyje, ne tik dėl to, kad 
viešėjo rekordinis dalyvių skaičius, bet ir dėl to. kad oro 
stichijos privertė baigti šventę jei nepasibaigus.

Audra užklupus Punską, neleido scenoje parodyti savo 
šokių seiniškiams. Krasnavo, Vidugirių, Navinykų moks
leiviams bei dviems grupėms iš Punsko.

Brangūs vaikai ir kolektyvų vadovai, neliūdėkite, kad 
nebegalėjote pasirodyti savo tėveliams, draugams ir šven
tės svečiams, sekančiais metais lauksime Jūsų visų jau 
XIV šventėje. Esat puikus šokėjai ir Jūsų darbas nenuėjo 
veltui. Šokit ir puoselėkit mūsų lietuvių tradicijas. Mūsų 

kraštas turi kuo didžiuotis. Dėl to apdovanoti buvo visi, ir 
tie kurie pasirodė, ir tie kurie scenoje nepasirodė.

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos vardu nuoširdų AČI- 
Ū tariu Tautiniu mažumų ir išeivijos departamentui prie 
LRV kurie parėmė mūsų šventę, Punsko kultūros namų 
direktorei Astai Pečiulienei, Kornelijai Janušanienei, Lore
tai ir Artūrui ir visai savo LLJS komandai. Be Jūsų pagal
bos brangieji, šventė nebūtų buvus tokia nuostabi.
LLJS pirmininkė Silvija Čėpiaitė

Šių metų (2006) rugpjūčio devynioliktąją dieną, Lietuvių 
kultūros namuose Punske susirinkęs jaunimas išrinko nau
jąją Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybą.

Pirmininke tapo Silvija Čėpiaitė, vicepirmininke Biru
tė Zimnickaitė, projektų koordinatore Laima Jonušo- 
nis, atsakingas už intemetinį puslapį Robertas Slovi- 
kas, sekretoriai Viktoras Šliaužys ir Rimas Misiuko
nis.

PORTUGAUJA
Bulviniai blynai vienija ir Portugalijoje
Erasmus programa (Lenkijoje) kiekvienais metais suteikia 
puikią galimybę Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 
išvykti studijuoti į užsienį.

Dažniausiai visi renkasi populiarias, gerais universitetais 
žinomas valstybes: Didžiąją Britaniją, Vokietiją, Prancūzi
ją, Ispaniją, tačiau septyni lietuvaičiai panoro išvykti tru
putį tolėliau - į Portugalijos centre esantį miestą Coimbra, 
kur kalno viršūnėje 1290 m. pastatytas Coimbros Universi
tetas.

Galiu drąsiai teigti, kad mums rytiečiams, Portugalija — 
egzotiška valstybė, kuri gundo viskuo: architektūra, krašto
vaizdžiais, citrinom, mandarinais, apelsinais kurie auga 
kaip obuoliai pas mus soduose, tradicijomis, ir aišku tuo, 
kad portugalai niekur neskuba ir ramiai gyvena.

Sėdint vienoje iš paskaitų, atsirado begalinis noras suval
gyti kažką lietuviško, sotaus, ir geroj kompanijoj. Pakalbė
jus su drauge kilo mintis, kiekvieną sekmadienį skirti 
„Lietuvai"4 ir daryti lietuviškus pietus, aišku, lietuvių kom
panijoje.

Šį sekmadienį įvyko pirmas sėkmingas ir gan ilgas lietu
vaičių susitikimas, mėgaujantis bulviniais blynais su mėsa. 
Apie „vėjus*' nekalbėjom, „įsipolitikavom*4 apie Lietuvą, 
krepšinį, aukštųjų mokyklų sistemą tėvynėje, Vilniaus atei
tį, lietuvaičius Portugalijoje (kurių, beje, nežinom kur ieš
kot), ir klausėmės „naujo lietuvaičio44 Vlado iš Brazilijos 
istorijos apie jo atvykimą į tėvynę.

Giliai tikiuosi, kad nauja kultūra neužgoš mūsų ir kiek
vieną sekmadienį susitiksime vis didesniame būryje, gal 
atsiras lietuvių, kurie norės prisijungti prie mūsų. Galėsim 
trigubai bulvių pritarkuot. juk „DĖL BULVINIŲ BLYNŲ 
VISKĄ”. Taigi susitinkam ateinantį sekmadienį.

RUSIJA
Krasnojarsko lietuviai:

mes Lietuvai grąžiname genofondą
Prarasta galimybė turėti dvigubą pilietybę išgąsdino ne tik 
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje ar JAV, bet ir
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Rusijos glūdumoje gyvenančius tautiečius.
Pastarieji teigia, kad tai gali sutrukdyti buvusiems tremti

niams grįžti į tėvynę.
„Kai pirmą kartą išgirdau apie Konstitucinio Teismo 

sprendimą, man pasidarė labai nejauku. Visuomet raginau 
tautiečius, gyvenančius Sibire, kad siektų atgauti Lietuvos 
pilietybę. Todėl ši žinia man trenkė, kaip žaibas iš giedro 
dangaus", sakė Krasnojarsko regioninės lietuvių tautinės 
kultūrinės autonomijos „Lietuva" pirmininkas Antanas 
Rasiulis.

ŠVEICARIJA

Pianistų Vilijos Poškatės ir Tomo Dau
kanto fortepijono Duetas
S.m. lapkričio mėn. 6 d. Zurich’o miesto koncertų 
salėje įvyko atmintinas, aukšto meninio lygio mū
sų dviejų jaunųjų pianistų Vilijos Poškatės ir To
mo Daukanto fortepijono Duo, - jų retoje specia
lybėje fortepijono keturiomis rankomis - koncer
tas.

Šios rūšies koncertinė muzika vra laikoma sunkiausia 
formą kol pasiekiamas darnus, harmonikas ansamblis.

Vilniuje baigę Aukštąją Muzikos Mokyklą jie 2000 me
tais pasiryžo šitai muzikos sričiai ir tuo tarpu yra jau kelis 
pirmuosius prizus tarptautiniuose koncertuose laimėję, - 
kaip Italijoje, Zūch'e, S.Marino Respublikoje bei 
Vokietijos jungtinės Radio ir Televizijos įstaigos 
Mūnchen’e, kuris pasaulyje laikomas vienu iš didžiausių 
reputacinių tarptautinių koncertų.

Žinomuose laikraščiuose yra pasirodžiusios labai geros 
jų koncertų recenzijos, juodu apibūdinant kaip "viena 
širdis, viena siela”. Jie tobulinosi pas keliatą muzikos 
pasaulyje garsių profesorių pianistų. Apart minėto 
konkurso Mūnchen'e. jų koncertai buvo transliuojami ir 
per Berlyno, pracūziškos Šveicarijos ir Italijos radiją.

Šie jauni, kuklūs, simpatingi pasaulinio lygio menininkai 
yra koncertavę daugelyje kraštų: Italijoje, Vokietijoje, 
Ispanijoje, Rusijoje. Prancūzijoje, Liuksenburge, 
Šveicarijoje, Austrijoje, Lietuvoje ir JAV.

V.Poškutė ir T.Daukantas buvo pakviesti į kelis žymius 
muzikos festivalius, kaip Vokietijos ARD kamerinės 
muzikos Mūnchen'e ir Berlyne, ir į vad. Olimpinį muzikos 
festivalį rusiškame St.Petersburge. Iki šiol jų kompaktinis 
diskas (CD) pasirodė vokiškoje Label ARS produkcijoje ir 
dar niekur neperduotais C.Saint-Saėns kūriniais.
2004 m. olympini lygį fortepijono Duo formoje pasiekę 

menininkai tapo Orpheus koncertų laureatai ir ta proga 
2006 metais pasirodė jų antrasis CD "Reminiscensijos” 
pasLabel Euro Classics ir Šveicarijos radio programoje su 
W.A., Mozart'o. F.Liszt'o ir Lowell Liebermann, šio meto 
sėkmingo dažniausiai perduodamo amerikiečio 
kompozitoriaus, dirigento ir pianisto kūriniais.

Minėtame koncerte Zūrich’e, pilnutėlėje salėje, 
V.Poškutė ir T.Daukantas atliko Camille Saint-Saėns, 
L.Liebermann. F.Liszt, Sergei Rachmaninov ir Maurice 
Ravel kūrinius. Susižavėjusi, muzikos daugumoje patyrusi 
publiką šio nepaprasto virtuoziškumo, kuriam aprašyti 
tiesiog trūksta žodžių, akyvaizdoje, kėlė ovacijas, įteikė 
daug gėlių, o mūsų menininkai, kuriais mes lietuviai 
galime didžiuotis, padovanojo klausytojams dar pora 

subtilių kūrinių.
Muzikologo recenzijoje, geriausio vokiečių kalba 

laikomo Neue Zūricher Zeitung kultūros skyriuje, kas 
žodis, kas sakinys, vien nuostaba visais atžilgiais, išsamiai 
visą programą komentuojant, atsižvelgiant tiek į techniką, 
stilių, eleganciją , žaismingą jausmingumą įsijautimą bei 
vibruojantį įtempimą su pulsuojančia energija iki 
kuliminacinių aukštumų kūrinius tiesiog tobulai 
perteikiant. Recenzentas visą šį vakarą iki finalo, ir poeziją 
pasitelkdamas, apibudino kaip pilnutinį džiugesį.

J.Pečiulionytė

Janina Survilaitė: „Vila „Edelveisas“, 
Šveicarija, humanizmo ilgesys“ 2007-10-04

Ištekėjau už lietuvio emigranto, Šveicarijos piliečio, ir jau 
septyniolikti metai gyvenu Ciuriche. Šis miestas man pa
tinką nors diktuoja aibę rašytų ir nerašytų įstatymą sun
kiai suvokiamų smulkmeniškų taisyklių, ypač užsienie
čiams. Norint jame išgyventi, reikia tvirtai laikytis užsi
brėžtų tikslų.

1998 m. mirė mano vyras, likau našlė svetimame krašte, 
tačiau į Lietuvą grįžti negalėjau, nes būčiau negavusi nei 
darbo, nei pensijos - nieko. Čia jau buvau išmokusi slau
gytojos „amato“, dirbau senelių namuose, pasakoja Janina.

Šveicarijoje nėra nei lietuvių kalba leidžiančių leidyklų, 
nei skaitytojų, išskyrus 150 Lietuvių bendruomenės narių 
kurių devyniasdešimt procentų - naujieji emigrantai.

Neseniai „Tyto Albos“ leidyklos gražiai išleistas jos ro
manas „Vila „Edelveisas" kalba apie Šveicarijoje esančius 
turtuolių senelių namus, juose dirbusi slaugytoja Agnė 
susiduria su nuožmiu brutalumu, kurį patiria čia gyvenan
tys senyvo amžiaus žmonės.

Kai kuriose knygos vietose detektyviškai mezga intrigą 
kuri tik iš pirmo žvilgsnio gali priminti lengvą knygos siu
žetą o iš tikrųjų sukuria ne tik romano įtampą, bet ir meta 
tamsų įtarimo šešėlį žmoniškumui.?

„Sakyčiau, lemtingas nukritęs darbas milijonierių senelių 
namuose man, diplomuotai filologei, ką tik ištrūkusiai iš 
režimo gniaužtų, atvėrė niekada nepatirtas, tiesiog ekstre
malias darbo sąlygas. Kasdien gaudavau gerą adrenalino 
dozę ir skaudų suvokimą ką reiškia būti „persenusiam“. 
Ne senam, bet „persenusiam“. Savo pragyvento laiko roži- 
nyje priskaičiavusiam visas normas viršijantį metų skai
čių...

Pradėjau galvoti, kad ir mano gyvenimas baigiasi, kad 
išrūks pro krematoriumo kaminą, nieko mielesnio man 
daugiau nepalikdamas. Pasikeitė santykis su savimi, senat
ve, su visu gyvenimu. Kasdien galva ne tik apsisukdavo 
nuo neigiamų emocijų - senukų kančios tiesiog plėšė širdį. 
Daug reikėjo iš savęs ištraukti. Tačiau gavau neįkainojamo 
dvasingumo. Šiandien apsidžiaugiu, kai pamatau, kad gai
lestingumas dar netapęs keiksmažodžiu”, - toliau pasakoja 
J.Survilaitė

Idėja parašyti apie senelius kilo jos pirmosiomis slaugos 
darbo dienomis, tačiau vis atsirasdavo kitų užduočių todėl 
ji nusikėlė net dešimčiai metų į priekį, kai su senelių na
mais jau buvo atsisveikinusi. Labai abejojo, ar imdamasi 
tokios temos turės skaitytojų. Viena, kam dabar rūpi senas 
žmogus?

Visi romano faktai, įvykiai, epizodai turi realų pagrindą. 
Senukų tiesioginius numarinimus ir kančias pastaraisiais
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metais visu žiaurumu atskleidė oficiali Vakaru Europos 
spauda ir televizija.

“Šiurpome matydami šveicarų ir vokiečių televizijos 
rodomas ištraukas iš teismo salės apie šveicarą slaugytoją, 
„padėjusį“ numirti 29 senelių namų gyventojams, ir vokie
čių medicinos seserį, numarinusią visą būrį... Tie dalykai 
romane pateikiami, sakyčiau, sušvelninta forma. Kurdama 
tekstą asmeninio gyvenimo negaliu atskirti nuo neasmeni- 
nio. Visos romano šalutinės pasakojimo šakos irgi yra bu
vusios -jei ne mano patirtis, tai visai šalia išgyventa. Ma
tytos, išgyventos kartu su kitais.”

Kita Janinos Survilaitės parengtą ir puikiai Šveicarijoje 
išleistą knygą „Alpių lietuviai“, skirtą turbūt visiems kada 
Šveicarijoje gyvenusiems Lietuvos žmonėms.

Dovilė ZELČIŪTE /iš “Bernardinai”

Embassy of The Republic of Lithuania 
to the Swiss Confederation
Gerbiami Lietuvos piliečiai.
Informuojame, kad 2007 rugsėjo 18 d. Lietuvos Respubli
kos ambasada iš laikinųjų patalpų Thunstrasse 97A, 3006 
Bem, persikelia į naujas patalpas:
Kramgasse 12
CH-3011 Bern, Switzerland
Telefonas: +41 31 352 52 91 \
Faksas: +41 31 352 52 92 \
Elektroninis paštas: amb.ch [eta] urm.lt 
WWW: http://ch.mfa.lt
Ambasados darbo laikas:
I- IV 9:00- 13:00, 13:45 - 18:00
V 9:00- 13:00, 13:45 - 17:15
(išskyrus LR švenčių dienas)
Lankytojų priėmimo valandos:
II- IV 9:30 - 12:30

VOKIETIJA
Vokietijos LB darbuotojų suvažiavimas 
Frankfurte lapkričio 16.-18. d.

Šiuometinio 
Vokietijos LB 
darbuotojų su
važiavimo ren- 
gėjai 
(Frankfurto LB 
apylinkė), pri
imdami dėme
sin praėjusių 
su važiavi m ų 
pasisakymus, 
nori atsisakyti 
keletos tradicijų 
ir šį kartą susi
telkti prie vie
nos aktualios 
temos. Atsi

žvelgiant į besikeičiančią politinę padėtį ir Vokietijoj gy
venančių lietuvių kontingentą bus nagrinėjami tokie klau
simai:

+
Programa
Penktadienis, lapkričio 16 d.
17.00 - 19.00: Svečių registracija „Primuš“ viešbutyje ir 
užkandžiai
19.00 — 20.00: Atidarymas, sveikinimo žodžiai
19.00 — 23.00: Muzikinis lietuviškas vakaras Katalikų stu
dentų bendruomenės salėje „Campus Bockenheim“. Atlie
ka lietuviai profesionalai, gyvenantys Frankfurte
Maistas ir gėrimai
Nakvynė „Primuš“ viešbutyje

Šeštadienis, lapkričio 17 d.
07.30 - 08.30: Pusryčiai, (Primus viešbutyje)
09.00 — 09.30: Delegatų ir svečių priėmimas mažojoje 
Haus der Jugend salėje
09.30 - 13.00: Pranešimai ir diskusijos temomis: Kultūrą 
švietimas ir bendruomenės ateitis dešimties metų bėgyje. 
Moderatorė: Dalia Henke (Hamburgas)
13.00 - 14.00: Pietūs (Haus der Jugend)
14:00 — 16.00: Diskusijos: Vokietijos lietuviai, Europos 
piliečiai ar emigrantai? Ar Europos Sąjunga kuria naują 
kolektyvinę tautinę sąmonę? Moderatorius: Klausas Žulys 
(Berlynas)
16.30 - 18.00: Ekonomikos pažanga Lietuvoje ir migraci
jos srautai. Moderatorius: Romas Šileris (Frankfurtas)
18.00 - 19.00: Vakarinė užkanda (Primus viešbutyje)
19.30: Muzikinė programa su Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniais.

Sekmadienis, lapkričio 18 d.
09.00 — 10.00: Pusryčiai
10.00 — 13.00: Frankfurto miesto pažinimas ir viršaus
13.00— 14.00: Mišios Frankfurto LB apylinkės parapijos 

bažnyčioje
14.00: Atsisveikinimo pietūs ir išvykimas

į suvažiavimą kviečiami Vokietijos LB Tarybos ir Valdy
bos nariai, LB apylinkių pirmininkai ir dar po vieną vado
vybės narį, lituanistinių mokyklėlių vadovai, Vasario 16- 
osios gimnazijos kuratorijos valdybą Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungos, Lietuvių kultūros instituto, Europos 
lietuvių kultūros centro, Labdaros draugijos, Vokietijos 
lietuvių katalikų bei evangelikų bažnyčių ir kitų veikiančių 
organizacijų vadovai (šis suminėj imas nepilnas),
I suvažiavimą kviečiamiems LB darbuotojams bus parū
pinta nakvynė ir maistas. Kelionės išlaidos, deją negalės 
būti apmokėtos. Suvažiavimas atviras visiems LB nariams.

NAUJOJI ZELANDIJA

Šimtas dvyliktas lietuvis Naujoje
Zela ndij oje 2007-10-29

Deimantė Dokšaitė
Linas Jakučionis dar visai neseniai garsėjo kaip Airijos 
lietuvių bendruomenės įkūrėjas ir pirmasis jos pirmininkas. 
Praleidęs kelerius metus šioje lietuvių pamėgtoje šalyje jis 
jau daugiau nei vienerius metus gyvena Naujoje Zelandijo
je.

Nors jaunas vyras jau gali būti tituluojamas patyrusiu 
emigrantu, tačiau pats labiau jaučiasi ilgalaikiu turistu.

12

http://ch.mfa.lt


Europos Lietuvis Nr. 11 12 puslapis

Kelioms dienoms grįžęs į gimtąjį Vilnių, dar žadėjo vyk
ti aplankyti draugų Dubline, o paskui nuskristi į JAV, kur 
įsikūręs brolis su šeima. Tada atgal į Velingtoną, savo da
bartinius namus Naujoje Zelandijoje.

Ten, beje, jis nėra vienintelis lietuvis. Prieš šešerius me
tus vykęs gyventojų surašymas suskaičiavo 111 mūsų tau
tiečių. Pasak Lino, naujai atvykstantys lietuviai dažniausiai 
būna suvilioti labai teigiamo Naujosios Zelandijos įvaiz
džio - beveik nėra korupcijos, geras pragyvenimo lygis, 
nebloga sveikatos sistema ir pan.

Naujoji Zelandija yra Vakarų kultūros valstybė. Ten nėra 
jokių labai keistų papročių. Jei kažką pasakai kas pas juos 
gal nėra labai įprasta, jie tiesiog gūžteli pečiais ir tiek. Bet 
Lietuvoje pasakius „Naujoji Zelandija“ iškart kyla asocia
cijos su egzotika... Stereotipas yra toks, kad Naujoji Zelan
dija yra šalia Australijos. Tas „prie Australijos“ yra 3 va
landos skrydžio lėktuvu, panašiai kaip tarp Airijos ir Portu
galijos, o juk jos visiškai nepanašios šalys.

Naujoje Zelandijoje kengūrų nėra, nuodingų gyvių irgi 
nėra, Tasmanijos velnių nėra, klimatas visai kitoks nei 
Australijoje. Zelandijoje vasaros šaltesnės nei Lietuvoje, o 
žiemos panašios į airiškas.

Grįžkime prie tautiečių. Susiradai, sakai „labas“ ir jau 
bendrauji. Nereikia kito preteksto susidraugavimui. Be to, 
gali pasidalinti lietuviškomis naujienomis, pakalbi apie 
naujai atvykusiems aktualius dalykus ir viskas.

Oklende gyvena apie pusę visos Naujosios Zelandijos 
gyventojų, tad įtariama, kad ir lietuvių ten daugiausia. 
Šiaip šiuo metu pažįstų lietuvių iš keturių miestų.

ESTIJA

Lietuvos pilietis nuteistas Estijoje už da
lyvavimą riaušėse dėl „bronzinio kario“

2007-10-30
Už dalyvavimą balandžio mėnesį vykusiose Taline riaušė
se dėl paminklo sovietiniam kariui nukėlimo nuteistas Lie
tuvos pilietis. Harju apskrities teismas antradienį paskelbė 
nuosprendį 30 metų Lietuvos piliečiui Andrejui Gernatui.

A.Gernatas nuteistas vienerius metus kalėti. Į bausmės 
atlikimo laiką įskaitomas jo areštas nuo balandžio 28 die
nos iki gegužės 17 dienos ir nuo gegužės 24 dienos iki šio 
laiko.

Tardymo duomenimis, A.Gernatas balandžio 26 dienos 
vakarą buvo prie paminklo Tenismegio kalvoje, iš kur 
drauge su minia atėjo į Viru gatvę. Ten jis spyriais išdaužė 
kiosko vitriną.

ITALIJA
Atnaujintos derybos dėl ambasados

2007-10-26
Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas atnaujino darbo 
grupę ir pavedė iki 2008 sausio 1 dienos pateikti Vyriausy
bei pasiūlymus dėl pozicijos derybose su Italija dėl Lietu
vos diplomatinės atstovybės Romoje pastatų ir žemės skly
po. Atnaujintai darbo grupei vadovaus užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekretorius Deividas Matulionis.

Lietuvos diplomatai ir aukščiausi šalies vadovai visą 
atkurtos nepriklausomybės laikotarpį reikalauja, kad Itali
jos valdžia grąžintų Lietuvai buvusios ambasados Romoje 
pastatą arba kompensuotų jo netektį pinigais ar nekilnoja
muoju turtu.

KVIETIMAS
LK, Ambasadorius JK Vygandas Vsachgs 
maloniai kviečia lietuvių gydytojus, dir
bančius Jungtinėje Kgralystėje į susitiki
mą- priėmimą bei apvalaus stalo diskusiją 
tema: „Lietuvių gydytojų, dirbančių Jung
tinėje Karalystėje patirtis, interesai ir są
veika su Kėvyne“.
Susitikimas [vyks 2008m. sausio 19d. 16val. LR 
ambasadoje (84 Gloucester Place, London W1U 
6AU)
Prašome lietuvius gydytojus registruotis LR am
basados elektroninio pašto adresu:

chancery@lithuanianembassy.co.uk

LR ambasada JK

Martyn os Jankauskaitės solo 
piano rečitalis

Royal Festival Hall, South Bank 
2007 lapkričio 20 d.

Programoje:
L Van Bethoveno: 32 variations in C-minor
F Liszto: Hungarian Rhapsody no. 12
C Debussy: Reflets dans 1’eau
S Prokofiev: Sonata no.7 op.83

Martyna Jankauskaitė gimė Lietuvoje. Piano pradėjo 
groti būdama vos 5 metų. Vėliau studijavo Kaune, 
J.Naujalio muzikos gimnazijoje, mokytojos Birutės 
Kumpikienės globoje.

2003 metais įstojo į Lietuvos Muzikos akademiją, 
vedamą profesorės Veronikos Vitaitės.

2005 metais laimėjo Baltų valstybinę stipendiją stu
dijuoti profesorės Joan Havill vedamoje Guilhall 
School of Music and Drama.

Pirmais metais ji laimėjo GSMD Robert Aleksader 
Wise Romantiškos muzikos premiją.

Buvo pirma Oxford Music festivalyje, laimėdama 
Profesinio rečitalio prizą ir iš visų pirmoji Tunbridge 
Wells Tarptautinėse Jaunųjų Koncerto Muzikų varžy
bose.

Tarp 1994 m. ir 2003 m. Martyna yra laimėjusi daug 
prizų, kaip: pirmą vietą Karlo Chemi varžybose Pra
hoje, Koncerteum 98 Graikijoje, “Laa Muse” ir 
“Roma 2000” Italijoje ir pirmą vietą 2001 m. tarptau
tinėse S.Vainiūno Piano varžybose Vilniuje.
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Lietuvių kultūros instituto 
Vokietijoje 27-asis 

suvažiavimas
(V.B.) 1981 m. Vokietijoje įsteigto Lietuvių kultūros insti
tuto 27-asis suvažiavimas-mokslinė konferencija vyko 
2007 m. spalio 12-14 d. Hūttenfelde, Romuvos pilaitės 
didžiojoje salėje. LKI užsibrėžė tikslą išlaikyti, kurti ir 
skleisti tautinę kultūrą gyvenamajame krašte, kartu nepa
miršti savo tėvynės, iš kurios atvykta. Realizuojant šį ben
drąjį tikslą svarbią vietą užima vienas iš LKI darbų — tai 
konferencijų su kultūrine-moksline programa rengimas, 
kuriose bandoma suvesti lietuvius išeivius, Lietuvos lietu
vius ir Lietuvos kultūra besidominčius vokiškai kalbančius 
kitataučius bendram pokalbiui, nuomonių pasikeitimui, su 
Lietuva susijusių klausimų nagrinėjimui. Plačiąja prasme 
tai yra įnašas į vokiečių ir lietuvių kultūrinį-mokslinį ben
dradarbiavimą.

Šių metų suvažiavimas buvo paženklintas staigių refe
rentų susirgimų ir Vokietijos geležinkelininkų paskelbto 
streiko, tad paskaitinė dalis prasidėjo tik šeštadienio rytą. 
Suvažiavimą sveikinimo žodžiu pradėjo LKI vedėjas dr. 
Vincas Bartusevičius, o Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento generalinio direktoriaus Antano Petrausko 
sveikinimus perdavė departamento Lituanistikos švietimo 
poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Dumbliauskienė.

Pirmąją paskaitą apie lietuvių mažumą Lenkijoje skaitė 
Tortinės universiteto profesorė dr. Swetlana Czerwonnaja. 
Ji apgailestavo, kad Lenkijoje gyvenantys lietuviai sudaro 
visiškai užmirštą tautinę mažumą Rytų Europoje. Sudaro
mas įspūdis, jog čia viskas kuo geriausia, jokių priešišku
mų ir problemų nesą. Tai nieko bendra neturi su realybe, 
teigė referentė. Pokario metais tiek Lenkijos valstybė, tiek 
Katalikų bažnyčia, tiek mokslas tiesiog ignoravo lietuvių 
buvimą Lenkijoje. Vien lietuvių skaičių sunku nustatyti. 
Oficialioji statistika kalbėjo nuo 5000 iki 7000 lietuvių, o 
patys lietuviai mano, jog turėtų būti apie 20000-50000. 
Tik nuo 1980 m. padėtis kiek ėmė keistis ir jau oficialiai 
pripažįstama, kad lietuvių yra daugiau. Prelegentė nušvietė 
istorines aplinkybes, kurios lėmė, kad visa lietuvių apgy
venta sritis atsidūrė Lenkijos valstybės ribose, ir apibudino 
jos gyventojų padėtį. Šiuo metu Torūnės universitetas at
lieka sociologinius tyrimus „Lietuvių tautinė mažuma Len
kijoje“, kurių metu bus sukaupta naujos empirinės medžia
gos iš lietuvių gyvenimo.

Dr. Alina Kuzborska iš Olsztyno kalbėjo apie išvadas 
naujai skaitant Kristijono Donelaičio veikalus. Prelegentė 
teigė, jog, nors Donelaičio literatūrinis palikimas, ypač 
Lietuvoje, yra nemažai tirtas, tačiau nėra jokio darbo, kuris 
įvestų Donelaitį arba Mažosios Lietuvos lietuvių kalba 
parašytą literatūrą į vokiečių diskusiją, aprašančią Rytprū
sių literatūros padėtį. Šį trūkumą prelegentė norinti savo 
tyrimais pašalinti ir parodyti lietuvių tautinės mažumos 
literatūrą vokiečių kultūros aplinkoje bei atskleisti abipu
ses sąveikas, nustatyti, kokiais visuomeniniais veiksniais 
(faktoriais) konstruojamas lietuviškasis (nacionalinis) arba 
prūsiškasis lietuviškasis (regioninis) identitetas ir kokį 
vaidmenį atlieka tokios kategorijos kaip tautiškumas, tradi
cija, kalba, tikyba, gamta, visuomeninė padėtis, politinė 
orientacija. Donelaičio literatūros kūrybos centre stovi 
lietuvių ir svetimųjų (vokiečių) egzistavimas šalia vienas 
kito. Jo kūryba buvo stipriai įtvirtinta Rytprūsių erdvės 

kontekste ir, be abejo, peržengė Mažosios Lietuvos ribas.
Heidelbergo universiteto doktorantė Rasa Seibutytė kal

bėjo apie Lietuvos provincijos sudarymą XVIII amžiuje. 
XVIII a. pradžioje centrinė Prūsijos valstybės galia dar 
buvo gana silpna. Mažojoje Lietuvoje plėtėsi badas, o 
1710 m. maras išnaikino nuo 200 000 iki 250 000 žmonių. 
Lietuviai, būdami vargšai ir apleisti, ypač nukentėjo nuo 
maro ir bado. Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I 
pradėjo krašto reorganizaciją ir Mažojoje Lietuvoje ūkis ir 
kultūra (nors jau ne grynai lietuviška) atsikūrė. Gumbinė 
tapo atkuriamos Mažosios Lietuvos centru, joje įsteigta 
Lietuviškos deputacijos komisija, kuri buvo prižiūrima 
Generalinio direktorato Berlyne. Jai buvo pavestos Tilžės, 
Ragainės, Įsruties ir Klaipėdos apskritys. Buvęs beveik 
lietuviškas kraštas buvo atmieštas vokiečių tautybės nauja
kuriais. Tačiau kraštas dar išlikęs lietuviškas, tai rodo per 
administracinę reformą Gumbinėje įkurta Lietuvos karo ir 
domenų valdyba. Mažoji Lietuva buvo paversta atskiru 
administraciniu vienetu Prūsijoje su centru Gumbinėje.

Vilma Bauerytė iš Klaipėdos, kuri šiuo metu rašo diser
taciją iš religijotyros Hanoverio universitete, kalbėjo apie 
naujus religijos sąjūdžius dabartinėje Lietuvoje. Prelegentė 
nurodė, kad Lietuvai tapus nepriklausomai buvo pereiti 
tam tikri etapai. Pirmuoju buvo jaučiamas tam tikras religi
nis atgimimas, bažnyčios buvo pilnos žmonių etc. Antruo
ju etapu Lietuvoje pradėjo dygti naujieji, iki tol nežinomi, 
religiniai sąjūdžiai. Trečiuoju etapu žmonės religiniu at
žvilgiu pasidarė santūresni, jaučiamas tam tikras rezervas 
bažnyčiai, kaip institucijai.

Sovietmečiu tikyba buvo išstumta iš viešojo gyvenimo ir 
galėjo būti praktikuojama tik privačiai. Todėl naujieji sąjū
džiai, kurie Vakarų Europoje kilo jau daug anksčiau, Lie
tuvoje ilgą laiką buvo dar nežinomi ir pradėjo plisti tik po 
nepriklausomybės atkūrimo.

Griūnant sovietų imperijai, atsirado tam tikro egzistenci
nio netikrumo, žmonės liko be orientacijos ir atramos taškų 
todėl pasidarė imlūs sąjūdžiams, siūliusiems saugumą. 
Naujųjų sąjūdžių nariai - daugiausia 15-18 metų jaunimas. 
Dauguma jų — konvertitai, todėl gana radikaliai nusiteikę.

Suvažiavimas nors bendros temos neturėjo, bet paskaiti- 
ninkės pabėrė daug naujų įžvalgų , įvairiomis temomis, 
todėl nekantriai reikia laukti paskaitų publikacijos LKI 
2007 m. Suvažiavimo darbuose.

Penktadienio vakarą suvažiavimo dalyviai dalyvavo ati
darant Hūttenfeldo lietuvių menininkų darbų parodą, kurią 
Rennhofo pilaitėje surengė Gintaras Ručys. Savo darbus 
rodė trys dailininkės, dirbančios labai įvairia technika, - 
Meilė Veršelienė, Jūratė Batūraitė-Lemkienė, Izolda Za
charias ir fotografė Marija Dambriūnaitė-Šmitienė. Parodą 
atidarė dr. Vincas Bartusevičius, menininkes pristatė Ri
mas Čuplinskas.

Šeštadienio tradicinį koncertą „Ant dainos sparnų“ atliko 
lietuviai menininkai iš Frankfurto: Frankfurto operos solis
tas Mykolas Nechajus (tenoras), pianistė Rūta Rudvalytė ir 
deklamatorė Asta Nechajūtė. Programoje buvo padainuota 
lietuvių ir kitataučių harmonizuotų dainų ir operų arijų.

Suvažiavimo metu pakako laiko laisvai pasikeisti nuo
monėmis ir pabendrauti. Kultūros instituto nariai aptarė 
tolesnę savo veiklą, ypač renginius artėjančių jubiliejų 
progomis. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento at
stovė A. Dumbliauskienė tarėsi su Vasario 16-osios gim
nazijos vadovybe ir Vokietijos LB valdyba lituanistinio 
švietimo Vokietijoje reikalais
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Elektroninėje bibliotekoje 
ypatingos vertės leidiniai

Pranešimas spaudai 2007-10-17 Vilnius

Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT tampa 
traukos centru. Kasdien vis daugiau įmonių, organizacijų 
ir asmenų išreiškia norą dėti į ją savo knygas, parengtus 
leidinius ar skelbti informaciją.

Pradėtas nuoširdus bendradarbiavimas su M. K. Čiurlionio 
kultūros paveldo fondu, Pilietinės visuomenės institutu, 
„Transparency International“ Lietuvos skyriumi, Užsienio 
lietuvių rėmimo centru. Šios organizacijos vertos visuo
menės dėmesio, nes jų veikla turi ypatingą reikšmę mūsų 
gyvenime.

Džiugu, kad pradėtas sėkmingas bendradarbiavimas su 
Vilniaus etninės kultūros centru, kuris pateikė garso įrašų. 
Tęsiamas glaudus bendradarbiavimas ir su Lietuvos liau
dies kultūros centru, jis nuolat papildo bibliotekos ištek
lius unikaliais savo projektais.

Lietuviški leidiniai ir žurnalai gausiną bibliotekos ištek
lius. Šiuo metu galite skaityti medicinos naujienų žurnalą 
„36,6 C geros savijautos leidinys“. Asociacija „Linava“ 
reguliariai pateikia leidinius, nušviečiančius Lietuvos ve
žėjų aktualijas bei pačios asociacijos veiklą Čia rasite 
informacijos apie Klaipėdos valstybės jūrų uostą Šiaulių 
technikos par-ką.

Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.LT pradėjo 
bendradarbiauti su Lietuvos prezidentu Algirdu Brazaus
ku. Bibliotekos tikslas — pateikt? prezidento knygų, leidi
mą straipsnių elektronines versijas visuomenei. Bibliote
koje yra pateiktos ir žymaus Lietuvos politiko europarla- 
mentaro Vytauto Landsbergio elektroninės knygų versijos.

eIBRARY.LT pradeda kurti naują projektą - leidiniai ir 
projektai apie Lietuvą. Bibliotekoje jau yra Lietuvos re
gionų pristatymų. Šis projektas suteiks galimybę plačiau 
susipažinti su Lietuva ne tik šalies gyventojams ir lietuvių 
bendruomenėms užsienyje, bet ir užsieniečiams, norin
tiems labiau pažinti mūsų šalį. Kviečiame valstybės įmo
nes ir organizacijas prisidėti prie šio projekto.

Šiuo metu bibliotekoje beveik 13 tūkst. prisiregistravusių 
skaitytojų. Jie lankėsi daugiau kaip 352 tūkstančius kartų. 
Primename, kad tik registruotiesiems skaitytojams yra 
prieinami bibliotekos ištekliai, kurių šiuo metu yra per 82 
tūkstančius įvairaus dydžio ir formato failų. Biblioteką 
lanko skaitytojai iš Saint Vincentandthe Grenadines (ve), 
Bangladešo (bd), Mauritanijos (mu), Vietnamo (vn), Kini
jos (cn), labai reti lankytojai iš JAV (us) domeno bei EI 
Salvadoro (sv).

VšĮ Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir 
švietimo centro direktorius

Algirdas Aušra
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius
Tel. (8-5) 24 81 536, faks. 24 81 629,
mob. tel. 8-699 16 184

Mokslininkai dar turi galimybę 
pasinaudoti viliojančiu pasiūlymu
Lietuvoje vystomas projektas, skatinantis sugrįžti į 

gimtinę svetur emigravusius mokslininkus, sulaukia vis 
didesnio atgarsio.

Pagal protų susigrąžinimo projektą iš įvairių užsienio 
mokslo centrų į Lietuvą atvykę tyrėjai su vietos moksli
ninkais dalijasi neįkainojama patirtimi.

Vasaros pabaigoje pagal protų susigrąžinimo projektą į 
Chemijos institutą atvyko habilituotas daktaras Zenonas 
Jusys. Mokslininkas turi ilgametę patirtį elektrokatalizinių 
sistemų tyrimuose.

Bendradarbiaudamas su kolegomis iš įvairių užsienio 
salią pastaruosius 10 metų jis nagrinėja elektrokatalizines 
reakcijas kuro elementuose, šioje srityje paskelbė virš 50- 
ies publikacijų ir antra tiek pranešimų mokslinėse konfe
rencijose.

Dr. Z. Jusys yra Tarptautinės elektrochemikų draugijos 
(ISE) narys, tarptautinių mokslo žurnalų recenzentas. 
Chemijos institute planuojamų ir vykdomų valstybės 
biudžeto finansuojamų temų konsultantas, Lietuvos 
Valstybinio Mokslo ir Studijų Fondo finansuotų projektų 
bei teiktiamų paraiškų vadovas.

Dr. Z. Jusys tikino, jog tik sužinojęs apie galimybę 
atvykti į ilgametę darbovietę (Chemijos insitutą) moksli
nės patirties perdavimo tikslais, suskubo teikti paraišką dėl 
vizito finansavimo.

Dr. Z. Jusys pažymi, jog priimančioji institucija suda
rė visas reikiamas sąlygas projekte numatytų veikų sėk
mingam įgyvendinimui. Pats vizitas tyrėjui leido „iš arti“ 
stebėti kasdieninį institucijos gyvenimą tiesiogiai jame 
dalyvaujant, organizuojant ir atliekant numatytus darbus 
realiomis sąlygomis. Tokia patirtis, dr. Z. Jusio nuomone, 
yra neabejotinai vertinga ir reikalinga visiems išvykusiems 
mokslininkams, numatantiems grįžimą į Lietuvą ir darbą 
mokslinėse institucijose. Vizito koordinatoriaus - Chemi
jos instituto direktoriaus prof. Eimučio Juzeliūno teigimu, 
dr. Z. Jusys per trumpą vieno mėnesio vizitą atliko itin 
svarbų ir reikšmingą darbą

„Iš šio vizito institutas turėjo visapusiškos naudos - 
atlikti svarbūs eksperimentiniai tyrimai, kolegos buvo su
pažindinti su naujovėmis, o ir šiaip buvo įdomu išgirsti 
apie mokslo organizavimą užsienyje ir paties daktaro Z. 
Jusio pastarųjų metų pasiekimus“, - pasakojo direktorius.

Interneto svetainėje www.sugrizimai.lt skelbiama nau
jausia informacija apie projektą jo eigą bei tarpinius re
zultatus. Joje taip pat įdiegta duomenų bazė, skirta tiems, 
kurie siekia surasti partnerius būsimiems vizitams.

Projektas „Protų susigrąžinimo programos parengimas 
ir įgyvendinimas“ finansuojamas pagal Lietuvos 2004- 
2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 priorite
to „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.5 priemonę „Žmogiškųjų 
išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
dą apie šiuolaikinę situciją mokslo ir studijų srityje, 
reformų joje srityje“.

Gintarė Žalytė
RsV konsultantė
Manifesto! A. Jakšto g. 26, Vilnius
Mob. +370 614 29485 Tel. / faks. +370 5 275 74 13
gintare.zalyte@manifesto.lt www.manifesto.lt
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Amžiną atilsį Stasiui Jezerskiui
Spalio 10 dieną, eidamas 88 metus, mirė buvęs ilgametis 

DBLS Birmingham’o skyriaus pirmininkas
STASYS JEZERSKIS

Stasys aktyviai dalyvavo ir rėmė DBLS veiklą nuo pat jos 
įkūrimo ir iki užklumpant ligai. Aktyviai dalyvavo 

Birmingham’o lietuvių bendruomenės veikloje.
Laidotuvės įvyko spalio 23 d. 11 vai. Gravelly Hill, 

St.Marys and St.John bažnyčioje Erdingtone, Birmingham’e

Liūdime kartu su sūnumi Cristopher.
Birminshamo lietuviai

Mirus Gailai Gasiunienei
Teodorą, Arą, Mantą, jų šeimas ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia
DBLS Rochdale skyrius

RENGINIAI
MANCHESTERIS
2007 lapkričio 24-25 dienomis LR ambasadoriaus Vygaudo Ušacko ir 
susitikimai su lietuvių bendruomene.
2007 lapkričio 24 dieną Lietuvių socialiniam klube vyks konsulinės die
nos.
2007 lapkričio 24-25 dienomis Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos susitikimai su vietiniais lietuviais.

NOTTINGHAMAS arba PETERBOROUGH
LR ambasados darbuotojų susitikimai su JK gyvenančiais lietuviais.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA
2007 lapkričio 25 d., 12 vai. S. Mišios ir priėmimas Lietuvos kariuome
nei paminėti.
2007 gruodžio 2d., 19 vai. Tikėjimo gilinimo susitikimas tema: išpažin
tis šv. Kazimiero parapijos svetainėje.

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 antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

Mieli skaitytojai, 
“EUROPOS LIETUVIO” 

prenumeratos mokestis 
jau keletą metų nebuvo 

keliamas, nors kas metai po 
truputį kilo persiuntimo ir 

kitokios išlaidos.
šiemet vėl pakilo pašto išlaidos 

Britanijoje, o ypač daug 
užsienio paštui, todėl neišvengia
mai turime pakelti prenumeratos 

mokestį.
Nuo ateinančių 2008 metų 

pirmo numerio prenumeratos 
kaina bus pakeliama iki 

£25.00 vietiniams 
skaitytojams ir

£30.00 užsienyje gyvenantiems.
Europos Lietuvio administracija
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