Lietuvos
nacionalinė j
1
M.Mažvydo biblioteka I

6^5 LIETUVIS
Mėnesinis leidinys,

2008 m. spalis

leidžiamas nuo 1947.7.25

Nr.9

(2608)

BALSUOKITE SPALIO 12 D. RINKIMUOSE Į
LR SEIMĄ

KUR JŪSŲ RANKOS!

Jūsų rankos kasdien atlieka milijonus dalykų.
Vieniju geri, kiti - nelabai. Vieni jų beprasmiški, kiti - naudingi
TAČIAU AR ŽINOTE, KAD DABAR JŪSŲ RANKŲ R

A VISAI LIETUVAI

LR ambasada JK informuoja, kad spalio 12 d. įvyks rinkimai į LR Seimą ir Jūs turite galimybę
pareikšti savo valią. Balsavimas - puiki proga nusiųsti aiškų signalą namo, kokia turėtų būti Lietuva

Daugiau informacijos apie rinkimus rasite ambasados interneto puslapyje.

Kviečiame patikslintiįūsų duomenis, kad galėtume jums
atsiųsti balsavimo biuletenį ir įrašyti jus į rinkėjų sąrašus.

Prašytume atsiųsti užpildytą anketą, kurią galite rasti ambasados intemetiniame puslapyje
wwww.lithuanianembassy.co.uk ir atsiųsti mums rinkimai@lithuanianembassy.co.uk
arba faksu (+44 20) 74866403, kurioje pažymėkite kaip norėtumėte balsuoti paštu ar
atvykę į vieną iš balsavimo punktų:

Londone ambasadoje - 84 Gloucester Place, London W1U 6AU UNITED KINGDOM,
,Stratford4 e, Beckton4 e,
Šv. Kazimiero bažnyčioje,
Peterborough, Birmingham, Armagh miestuose.
Maloniai prašome apie galimybę balsuoti pranešti jūsų
pažįstamiems ir draugams, gyvenantiems JK, kurie norėtų atsiųsti mums užpildytą anketą

Jūsų ambasada Londone
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TAIKIKLYJE - LONDONO
OLIMPINIS PYRAGAS
2008-08-28
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Užgesus Pekino Olimpiados ugniai, visų žvilgsniai
krypsta į žaidynių estafetę perimantį Londoną. Tai pui
kus šansas ir Lietuvos verslui.
Iki 2012-ųjų Londone vyks milžiniškos statybos, bus
atlikta daugybė kitų darbų, kuriems prireiks dešimčių
tūkstančių rankų.
„Mūsų šalies verslininkai būtų konkurencingi ne tik
statybų sektoriuje. Juk kam nors reikės sodinti gėles
miesto gatvėse, valyti arenas, valgydinti ir patarnauti
šimtus tūkstančių žmonių. Kodėl to negalėtų daryti lietu
viai?“, - sako Londone įsikūrusios konsultacijų įmonės
savininkė Olga Jachimovič.
Anksčiau kalbėję apie 3,4 mlrd. svarų (14,7 mlrd Lt),
Londono Olimpiados rengėjai prabilo, kad pasirengimas
gali kainuoti triskart daugiau - 93 mlrd. svarų (40,3
mlrd. Lt).
Norėdami sutaupyti, jie jau viešai kreipėsi į Europos
Sąjungos, o ypač - Rytų Europos valstybes, kviesdami
dalyvauti viešuosiuose konkursuose.
„Per ateinančius ketverius metus firmos iš viso pasau
lio kviečiamos varžytis dėl neįtikėtinai didelio sandorių
skaičiaus - 70 tūkst. [...] Tarp aktyvių konkursų dalyvių
mes labai norime matyti ir Lietuvos verslo įmones“, —
aiškina „2012 Gamės“ direktorius Brendanas Dineenas.
Jo nuomone, lietuvių įmonės turi ieškoti savo nišos ir
būti realistės, nes tikriausiai neturi galimybių laimėti
pačių didžiausių, šimtų milijonų svarų vertės konkursų.
Patys Lietuvos verslininkai į siūlomą idėją žvelgia ne
vienodai, bet daugiausia - palankiai.

INTERNETE „DURIS ATVĖRĖ“
UŽSIENIO LIETUVIUKAMS SKIRTI
„MANO PIRMIEJI MOKSLAI“
RASA LIAUGAUDAITĖ
Šį pavasarį Rytų Londone, Dagenhame įsikūrusi lietuvių
kalbos mokyklėlė „atvėrė duris“ visame pasaulyje išsibarsčiusiems lietuvaičiams — jau veikia centro „Mano
pirmieji mokslai“ interneto tinklapis. Tai interaktyvi lie
tuvių kalbos mokykla. Pasak mokyklėlės ir tinklapio įkū
rėjų, tai tikrai patrauklus, vaikams priimtinas bei moty
vuojantis būdas bendrauti vieniems su kitais.
Tinklapyje kiekvienas ras jį dominančių dalykų - tėve
liai naujienų ir specialistų konsultacijų, mokytojai - in
formacijos, o vaikai - jau netrukus - jaunuosius pasaulio
lietuvius jungiantį forumą. Šis forumas bus galimybė
rasti draugų, kurie nori bendrauti lietuvių kalba, neuž
miršti jos ir lavinti.
Naujasis interneto puslapis plačiau papasakos apie tai,
kaip šioje mokykloje dirbama su mažaisiais: šūkis „Žaisk
ir mokykis“ yra pagrindinė visaapimančio, su vaiką su
pančia aplinka susijusio mokymo sąlyga.
Tėvelius dažnai neramina sunkumai, kuriuos patiria jų
atžala gyvendama svečioje šalyje — nelengva adaptacija,
kalbos skirtumas, negatyvus elgesys ir kt. Visa tai daro
neigiamą įtaką mokymuisi bei išderina bręstančią asme
nybę. Ne kiekviena šeima turi galimybę konsultuotis su

specialistais dėl įvairių priežasčių: kalbos baijero, gyve
namosios vietos, intensyvaus darbo grafiko ir pan. Nau
jasis tinklapis atveria galimybę spręsti iškilusias proble
mas, siūlydamas tėveliams - lietuvių kalba ir jiems pato
giu laiku - individualius pokalbius su logopede, socialine
pedagoge ir psichologe.
Centras „Mano pirmieji mokslai“ plečia savo veiklą noras, jog lietuvių kalba būtų prieinama kuo didesniam
mokytis nusiteikusių vaikų ratui, paskatino ryžtis kurti
filialus visoje Jungtinėje Karalystėje. Tinklapyje tėvai ras
daugiau informacijos apie tai, o norintys filialuose dirbti
mokytojai - sąlygas.
Šiuo metu centre „Mano pirmieji mokslai“ vyksta užsi
ėmimai su pirmąja trimečių grupe, registruojami vaikai
naujiesiems mokslo metams.

KITĄMET JUBILIEJINIS
„DRAUGYSTĖS TILTAS“ VYKS
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
DEIMANTĖ DOK.ŠAITĖ
Lygiai prieš savaitę, penktadienį, rugpjūčio 29 dieną,
nedideliame miestelyje Aguadulsė šalia Almerijos, Pietų
Ispanijoje suplevėsavo „Draugystės tilto“ vėliava.
„Draugystės tiltas“ — suvažiavimas sujungiantis Europos
šalių lituanistinių mokyklų mokytojus, mokinius, jų tėve
lius, bendruomenių atstovus, o šiemet ir Lietuvos amba
sadorius.
Ketvirtajame „Draugystės tilte“ daugiausia dėmesio
buvo skirta dviems temoms - lituanistinėse mokyklose
dirbančių mokytojų stažo pripažinimui Lietuvoje bei
bendriesiems visame pasaulyje veikiančių mokyklėlių
nuostatams.
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) švietimo komi
sijos narė Šveicarijoje gyvenanti Jūratė Caspersen sakė,
kad statistika atrodo gražiai - lituanistinėse mokyklėlėse
darbuojasi apie 600 mokytojų, didžioji dalis - su aukš
tuoju išsilavinimu, nemaža dalis jų turi pedagogo specialybę.
Tačiau, pasak J.Caspersen, neretai pedagoginis išsilavi
nimas yra įgytas senokai, prarasti įgūdžiai. Be to, lietuvių
kalbos filologijos išsilavinimas nėra pakankamas, nes
vaikus tenka mokyti ir istorijos, ir gamtos pažinimo bei
kitų dalykų. Kitaip, pasak Šveicarijos lietuvės, gali už
augti lietuviškai kalbantys vokiečiai, švedai ar anglai, bet
ne lietuviai.
Ji net iškėlė mintį, kad galbūt Lietuvoje reikėtų rengti
būtent lituanistinių mokyklų mokytojus.
Kita vertus, J.Caspersen pasakojo, kad Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamentas (TMID) yra pasiruošęs
padėti lituanistinių mokyklų mokytojams tobulinti kvali
fikaciją per Lietuvoje organizuojamus specialius semina
rus.
Ji taip pat nuogąstavo dėl to, jog PLB daug dirbo reika
laudama, kad Lietuva lituanistinį švietimą iškeltų kaip
prioritetinę sritį, bet galiausiai patiems užsienio lietu
viams ši sritis netapo prioritetu. Kaip pavyzdį
J.Caspersen pateikė faktą, kad 16 Europos šalių yra tik
po vieną mokyklėlę ir tos pačios tik sostinėse.
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavi
čius pabrėžė, kad diplomatai taip pat yra užsienio lietu-
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viai, nors ir laikini ir su kiek kitokiu statusu. Tad neretai
ir patys susiduria su problema, kaip padėti savo vaikams
išlaikyti lietuvių kalbą. Jis tikino, kad Užsienio reikalų
ministerija yra pasirengusi prisidėti prie lituanistinių mo
kyklų veiklos bei prie jose dirbančių mokytojų stažo pri
pažinimo procesų.
Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė
sakė mananti, kad Ispanijoje dedami pamatai tolesnei
diskusijai, kuri turėtų vykti Vilniuje. O kalbant apie mo
kytojų stažo pripažinimą, ji siūlė nepamiršti ir tų, kurie
neturi pedagoginio aukštojo išsilavinimo, juk kartais jie
savo mokiniams duoda net daugiau nei profesionalai.
Antrasis šiųmečio „Draugystės tilto“ itin svarbus klau
simas - lituanistinių mokyklų bendrieji nuostatai. Jiems
parengti buvo sudaryta darbo grupė, kurios veikloje daly
vavo ir jau minėta J.Caspersen.
Kol kas parašytas tik nuostatų projektas, kurį ir tobuli
no suvažiavimo dalyviai.
Ambasadorė I.Bričkovskienė teigė, jog mokyklų dife
rencijavimas būtinas, nes vienos veikia tik kaip linksmi
užsiėmimai, o kitose mokomasi itin rimtai. Tačiau ji pa
brėžė, kad diferencijavimas jokiu būdu negali atimti fi
nansavimo iš smulkesnių mokyklėlių.
E.Ignatavičius sakė manąs, kad skirstymas turėtų būti
atliekamas labai jautriai, kad neužkelti kartelės pernelyg
aukštai, bet ir nepadaryti taip, kad mokyklėlei nebebus
jokio stimulo siekti daugiau.
I. Bričkovskienė pasakojo, kad Airijoje esama tokių
mokyklų, kur „daraktoriais net nekvepia“, ojose be lietu
vių kalbos mokoma ir chemijos, ir matematikos, nes vai
kai ruošiami grįžimui į Lietuvą, tad jie turi mokėti reikia
mus terminus lietuviškai. Pasak jos, šios mokyklos turi
gauti dėmesį iš Švietimo ir mokslo ministerijos, nes jos
labai primena Lietuvos mokyklas.
Ambasados Jungtinėje Karalystėje ministras patarėjas
Ernestas Grabažis kalbėjo, kad nėra teisinga, jog finansa
vimą iš TMID gali gauti tik tos užsienio lietuvių organi
zacijos, kurios „palaiminimą“ gauna iš tame krašte vei
kiančios lietuvių bendruomenės, priklausančios PLB.
Pasak PLB valdybos narės atsakingos už švietimą, Is
panijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės
Loretos Paulauskaitės, visgi negalima finansavimo dalin
ti bet kam ir turi būti kažkokie saugikliai, padedantys
apsisaugoti nuo neteisingo Lietuvos mokesčių mokėtojų
pinigų panaudojimo.
J. Caspersen tikino, kad formalus „palaiminimas“ iš
krašto bendruomenės reikalingas ne dėl to, kad būtų truk
doma organizacijoms, o tiesiog dėl to, kad būtų žinoma
kokios organizacijos toje šalyje veikia.
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė
J.Caspersen teigė, kad jau būtų pats laikas Europos lietu
viams susivienyti ir patiems dirbti pagal sau tinkamus
metodus, o ne tik žvalgytis į JAV ir Kanadoje veikiančias
lituanistines mokyklėles.
Ji džiaugėsi, kad ispaniškame „Draugystės tilte“ pavy
ko peržiūrėti ir sutvarkyti lituanistinių mokyklų bendruo
sius nuostatus taip, kad jie tiktų visų kraštų lietuviams,
dalyvavusiems suvažiavime. Tiesa, projektas dar turės
būti derinamas su kitų kraštų lietuviais.
Be diskusijų, tris dienas trukusiame renginyje, vakarais
vyko ir pramoginė programa - spektaklį „Arabiška nak

tis“ rodė Cezario grupė, o dainomis linksmino Ispanijos
lietuvių ypač mėgstami „žasai“.
į Ispanijoje vykusį „Draugystės tiltą“ rengtą šio karšto
bendruomenės bei Lietuvių kultūros, švietimo ir informa
cijos centro Almerijoje atvyko apie 120 dalyvių, o jubi
liejinį, penktąjį, suvažiavimą organizuos Jungtinės Kara
lystės lietuvių sąjunga. Kol kas tikimasi, kad kitąmet
„Draugystės tiltas“ vyks birželio mėnesį netoli Londono
esančioje Lietuvių sodyboje.

LIETUVIS PARDAVĖ NAUJOS
RŪŠIES FOSILIJĄ
2008-08-21
Britų mokslininkas interneto svetainėje už 20 svarų nusi
pirko suakmenėjusį vabzdį, kuris priklauso nežinomai
amaro rūšiai.
Mokslininkas Richardas Harringtonas maždaug už 87
litus nupirko fosiliją iš lietuvio, praneša BBC.
Negalėjęs atpažinti, kokiai rūšiai priklauso suakmenė
jęs vabzdys, R. Harringtonas vabzdžio fosiliją nusiuntė
amarų ekspertui danui Ole Heie'ei, kuris patvirtino, kad
vabzdys priklauso iki šiol nežinomai, jau išnykusiai ama
ro rūšiai.
„Jis atrado, kad tai buvo vabzdys, kuris nebuvo apibū
dintas anksčiau“, - paaiškino R. Harringtonas.
Vabzdys pavadintas „Mindarus harringtoni“ mokslinin
ko garbei. Vabzdys yra 3-4 mm ilgio, „įkalintas“ 40-50
mln. metų senumo gintare.

MAŽĖJA DARBININKŲ IŠ RYTŲ
EUROPOS
2008-08-25
Imigrantų banga, užplūdusi Didžiąją Britaniją ir kitas
Vakarų Europos šalis po Europos Sąjungos (ES) plėtros
2004 metais, vis labiau slūgsta.
Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministerijos duo
menimis, darbo ieškančių atvykėlių iš Vidurio ir Rytų
Europos skaičius pasiekė rekordines pastangų ketvertų
metų žemumas. Nuo šių metų balandžio iki birželio buvo
užregistruota vos 40 tūkst. darbo ieškančių imigrantų iš
„naujosios Europos“, kai per visą laikotarpį nuo 2004-ųjų
gegužės tokių asmenų buvo net 875 tūkstančiai.
Britų pareigūnai pokyčius visų pirma sieja su Didžio
sios Britanijos svaro sterlingo nuosmukiu, labiausiai
smogusiu iš užsienio atvykusioms darbininkams. Eksper
tų skaičiavimu, anksčiau Lenkijos pilietis, dirbantis Jung
tinėje Karalystėje ir siekiantis, kad jo viešnagė svečioje
šalyje nebūtų nuostolinga, namo kas mėnesį turėdavo
pasiųsti apie 500 svarų sterlingų (3565 Lenkijos zlotų).
Dabar ši suma verta net 40 proc. mažiau - apie 2100 zlo
tų.
Be to, atvykėliai iš buvusių komunistinių šalių Didžio
joje Britanijoje su rimtais sunkumais susidūrė ir dėl šioje
šalyje slopstančio statybų bumo. Nuo šių metų gegužės
iki liepos mėnesio laisvų darbo vietų Didžiosios Britani
jos statybų sektoriuje sumažėjo 13 procentų. Tuo pačiu
laikotarpiu laisvų darbo vietų restoranuose, viešbučiuose
ir parduotuvėse mažėjo 9 procentais.
Didžioji Britanija buvo viena iš trijų senųjų ES narių, iš
karto po Bendrijos plėtros be išlygų atvėrusių savo darbo
rinką naujiesiems ES piliečiams. Taip pat pasielgė tik
Airija ir Švedija.
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KAIP ATSIKRATYTI MAZOS TAUTOS KOMPLEKSO
Vaida Jutkonė

2008-08-30

Nei 18 metų laisvės, nei narystė Europos Sąjungoje neiš
vaduoja Lietuvos nuo menkavertiškumo komplekso, pa
sireiškiančio savo tautos vertybių menkinimu ir kitų,
ypač didelių, valstybių bei jų piliečių aukštinimu.
Pataikavimo prieš užsieniečius apraiškų galima rasti
visose srityse. Jų gausu politikoje, socialiniame gyveni
me ir net vadinamajame šou pasaulyje.
Savimi didžiuojamės retokai - kai svarbią pergalę iškovoja mūsų sportininkai arba prisimename kunigaikštį
Vytautą, nuvedusį lietuvius iki Juodosios jūros.
Kodėl dažnai atrodo, kad išsivadavę nuo geležinės so
vietų sienos, vis dar aklai mylime ir gerbiame Vakarus,
kurie jau seniai nustojo mus vilioti spalvotais kramtomo
sios gumos popieriukais?
"Vakarų ekspreso" kalbinti klaipėdiečiai vieningos
nuomonės neturi. Seimo narys Vytautas Čepas įsitikinęs,
kad prarastą tautos vertę skiepyti būtina jau pirmakla
siams, o sociologas Liutauras Kraniauskas mano, kad
menkumo komplekso mūsų visuomenė neturi iš viso. Jo
teigimu, išskirtinis dėmesys užsieniečiams - viso labo
elementarus svetingumas, kurio tautiečiai dažnai stokoja.
Autostradoje Kaunas-Klaipėda prieš keletą metų buvo
pakoreguotos nuorodos į įvairius užsienio miestus. Prie
nuorodos į Varšuvą tuomet atsirado lenkiškas užrašas
Warszawa. Prie užrašo Ryga - latviškas šio žodžio va
riantas Riga. Dėl kaimynų širdies neskauda, o štai dėl
lenkų...
Išmaišius Lenkiją skersai ir išilgai, lietuviškai parašyto
mūsų miesto pavadinimo neteko aptikti nė viename greit
kelyje.
Antrasis pastebėjimas. Prieš kurį laiką uostamiestyje
veikė baras, kuriame nuolat stovėjo rezervuotas stalelis
tik užsieniečiams, neatidūs lietuviai nuo jo būdavo malo
niai nuvejami.
Dar vienas pavyzdys - legendinės islandų atlikėjos
Bjork koncertas Lietuvoje. Šalies valdžia jos pasirody
mui skyrė net 800 tūkst. Lt. Šimtus litų už galimybę pa
matyti šią atlikėją mokėjo ir dauguma Bjork gerbėjų,
pirkę brangius bilietus.
Lietuviai ją pamatė. Tiesa - labai trumpai. Formaliai ir
skubotai atlikusi savo programą dainininkė nuo scenos
pasitraukė lygiai po valandos be jokios šypsenos ir nuo
širdaus atsisveikinimo. Dauguma atėjusiųjų pasijuto ap
gauti.
Tuo tarpu beveik milijoną litų atseikėjusi Kultūros mi
nisterija viskuo liko patenkinta ir jokios oficialios savo
pozicijos nepareiškė, bei priekaištų organizatoriams netu
rėjo, nors pinigėliai - iš mokesčių mokėtojų kišenių.
Tai, jog atlikėja saugojo balsą, nes sirgo - suprantama.
Bet sklinda kalbos, kad jai buvo leista atsisakyti lietuviš
kosios programos dalies, kuri buvo ilgesnė už Jurgos
Šeduikytės pasirodymą.
Prieš kurį laiką Lietuva "nurijo" tuometinio Prancūzi
jos vadovo Žako Širako mestą akmenį, kai jis išsakė savo
nuomonę apie Baltijos šalių paramą JAV misijai Irake.
"Baltijos šalys praleido puikią progą patylėti", - rėžė Širakas, o Lietuvos valdžia ta proga pasinaudojo pavėluotai
- nutylėdama Prancūzijos vadovo išsišokimą.

Lengvai prieinamos moterys
"Atvažiuoja koks snarglėtas juodaodis, ir puola visas
būrys merginų iš paskos. Pamenu, ir tarybiniais laikais
kaimuose lietuvaitės taip paskui rusų kareivius bėgiojo",
- dar vieną akis badantį reiškinį sakė pastebėjęs V. Če
pas.
.....
Vis dar yra merginų, kurios tiki pasakomis apie
"užjūrio princus", ir atvykėliams būna kur kas nuolankes
nės bei prieinamesnės nei savo šalies vyrams.
Garsas apie lengvabūdės ir brangiai "nekainuojančias"
lietuves pasklido po daugumą Europos šalių. Pavyzdžiui,
Italijoje netgi yra interneto svetainių, kuriose italams
rekomenduojama, kaip apsukti galvas Lietuvos mergi
noms.
Sociologų nuomone dėl to kaltos ne vien "lengvai prie
inamos" lietuvaitės, bet ir pati visuomenė, nuolat pabrė
žianti, jog Lietuva - gražių moterų šalis. Kai kurių turiz
mo agentūrų lankstinukuose nuolat akcentuojamas
"kerintis baltų moterų grožis".
Šimtmečiais spaudė stipresni

Tai - tik keletas pavyzdžių, kuriuos būtų galima traktuoti
kaip nuolankumą prieš "stipresniuosius" arba pataikavi
mą užsienio valstybėms. Klaipėdietis Seimo narys Vy
tautas Čepas sako, kad tautos nuolankumas išsivystė dėl
sudėtingų šalies istorijos vingių.
Lietuvai nuo seno būdinga šlietis prie "stipresniųjų",
teigė V. Čepas.
"Logiška, kad tebelankstome prieš juos nugaras, visą
gyvavimo laiką buvome spaudžiami tai vokiečių, tai len
kų, tai rusų. Per šimtmečius ir susiformavo būtent toks
tautos išlikimo būdas. O ką daryt, kai ateina su patranka lenkiesi per daug negalvodamas", - komentavo V. Čepas.
"Kita vertus - patys save stumiame į kampą. Net pirmo
kėlių pasuose pernai buvo rašoma, jog Lietuva - mažytė
valstybėlė, o juk nesame tokie nykštukai, kad tą reikėtų
nuolat akcentuoti.
Pavyzdžiui, kodėl viskuo į Lietuvą panaši Airija savo
mažumu niekada nesigyrė ir nesigiria? Tuo metu mes,
įsikūrę Europos viduryje, visam pasauliui nuolat prime
name savo menkumą ir tai darome absoliučiai nepagrįs
tai", - dėstė Seimo narys.
Drąsa - ne moralinė vertybė
V. Čepas įsitikinęs, jog atsikratyti mažos tautos komp
lekso galima kuriant ilgalaikes programas ir strategiją,
kuri keltų vidinę tautos didybę.
"Pas mus nemokoma, kaip didžiuotis savimi, savo tau
tos istorija. Pasitvirtinome šūkį, kuriuo pristatysime save
pasauliui - "Lietuva - drąsi valstybė". Bet juk už drąsą
svarbiau yra protas.
Nepagalvota visiškai.
Šūkis žemina lietuvių tautą, nes parodo, kad labiau už
moralines savybes mes vertiname biologines. Kita vertus,
tokiai neva drąsiai valstybei ėmė ir pritrūko drąsos apgin
ti Lietuvos pilietę IngąRinau nuo Vokietijos teismų, o tą,
esu įsitikinęs, buvo galima padaryti", - priekaištus ir pas
tabas žėrė V. Čepas.

5

Europos Lietuvis Nr.9 5 puslapis
Kita medalio pusė

Tyrimai ir įvaizdis

Seimo nariui oponuojantis sociologas, Klaipėdos savival
dybės Tarptautinių ryšių ir turizmo skyriaus vedėjas Liu
tauras Kraniauskas mano, jog nereikėtų nuolankumo
painioti su svetingumu.
"Su užsieniečiais tenka bendrauti dažnai. Stengiamės,
jog mūsų miestas, šalis paliktų teigiamą įspūdį. Bandome
paaiškinti tai, ko jie nesupranta, rūpinamės, jog viešint
Lietuvoje jiems kiltų kuo mažiau nepatogumų", - kalbėjo
L. Kraniauskas.
Mažos tautos komplekso apraiškų visuomenėje neį
žvelgiantis pokalbininkas teigė, jog, nepaisant pastangų,
užsieniečiai iš mūsų šalies ne visuomet išsiveža pačius
geriausius įspūdžius.
Apie tai, anot jo, nuolat pranešama nusikaltimų suvesti
nėse. Lietuviai tebevagia automobilius su užsienietiškais
numeriais, apiplėšinėja turistus ir puldinėja juodaodžius.
"Atvykę čia, užsieniečiai susiduria su lietuvių agresija,
uždarumu, o neretai - ir stuobriškumu. Pirmi kontaktai su
mūsų gyventojais būna sudėtingi. Mes - ne amerikiečiai,
neįsivaizduojami be šypsenos veide, tačiau pralaužus
ledus jie pamato, kad esame ir svetingi, ir nuoširdūs. Ap
ie tai man pasakoja atvykstantys studijuoti kitų šalių stu
dentai", - tikino L. Kraniauskas.

Pataikaudami išsvajotų ir išlauktų Vakarų šalių pilie
čiams, kurių viešnagės tapo tokios įprastos, jog su duona
ir druska bei dūdų orkestru jų nepasitinkame, kaip anks- .
čiau, dažnai padarome sau meškos paslaugą,
Apie tai kalba ir prieš dvejus metus atlikti mūsų šalies
įvaizdžio tyrimai, kuriuos užsakė Lietuvos turizmo fon
das. "TNS gallup" apklausus! užsieniečius rašo, kad "kai
kuriais atvejais lietuvių svetingumas yra perdėtas ir juos
pačius nuvertinantis".
Kokią Lietuvą pasaulis mato savo TV ekranuose ir
kino teatruose? Garsusis Holivudo žmogėdra Hanibalas
Lekteris JAV režisierių ir scenaristų sumanymu gimė
Lietuvoje.
Korporacijos "Associated Press", kurios klientai - 800
televizijų, visame pasaulyje iš Lietuvos labiausia pagei
dauja netradicinių siužetų.
Pavyzdžiui, daugybė televizijų parodė siužetą apie lie
tuvę moterį, 10 metų valgančią smėlį, istoriją apie italą,
"Rokiškio sūrio" technologą, gaminantį prakartėlius iš
sūrio, "valdovų rūmus" - rokiškėno pastatytą namą iš 20
000 butelių.
www.ve.lt

Vilties trupiniai Pabaltijui
Mykolas Drunga

2008 os 29

Per trumpą laiką vėl apsiniaukė Europos padangė - grįžo
karo grėsmė iš Rytų, sustiprėjo Vakarų nevieningumas,
neryžtingumas ekonominės krizės ir priklausomybės nuo
Rusijos dujų ir naftos akivaizdoje. Tad šioje spaudos
apžvalgoje ieškoma mums, pabaltijiečiams, viltingesnių
užuominų.
„Balzamas baltų sieloms: kanclerė Angela Merkei
Lietuvai, Latvijai ir Estijai užtikrino visišką NATO part
nerių solidarumą“, - kanclerės žodžius, tądien pasaky
tus Taline ir, matyt, pakartotus Vilniuje, rugpjūčio 26ąją Frankfurto dienraščio „Rundschau“ intemetinėje
svetainėje komentavo Hannesas Gamillschegas ir Steffenas Hebestreitas.
Žurnalistai taip pat citavo A. Merkei žodžius, kad pa
baltijiečiai yra „NATO nariai, kaip Vokietija ir visi kiti“.
Vokietijos visuomeninis transliuotojas „ZDF“, prane
šė, jog A. Merkei tik ką buvo gavusi žinią, kad Rusijos
prezidentas D. Medvedevas pripažino dviejų Gruzijos
separatistinių regionų nepriklausomybę, todėl Taline
kalbėdama ji net truputį pakeitė ir sugriežtino savo žo
džius. Kanclerė sakė, jog toks Rusijos elgesys
„prieštarauja teritorinio integralumo principui ir yra ab
soliučiai nepriimtinas“.
Tai, pasak šio Vokietijos televizijos pranešimo, buvo
vienintelis kartas, kada jos žodžiai Taline sulaukė aplo
dismentų.
Anot minėtų Frankfurto „Rundschau“ žurnalistų, A.
Merkei Taline sakiusi ir tai, kad dėl Kaukazo krizės Eu
ropos Sąjunga rasianti „bendrą kalbą“, tačiau „Taline

išryškėjo skirtingi akcentai: jeigu Estijos premjeras Andrusas Ansipas norėtų tęsti derybas su Rusija tik įgyven
dinus taikos planą, A. Merkei teigė, jog „negalima“ tarp
šalių kilusių problemų spręsti „tik tuo, kad daugiau vieni
su kitais nebesikalba“.
Kiekvienu atveju, A. Merkei Taline pakartojo, kad
„tarptautinis sambūvis remiasi teritoriniu valstybių in
tegralumu“. Ji „Gruzijai atvėrė ir tolesnio artėjimo prie
Europos Sąjungos ir vizų režimo palengvinimo perspek
tyvą. Įvažiavimo taisyklės gruzinams nesančios tos pa
čios kaip rusams, - pabrėžė kanclerė. Suprask, jos leng
vesnės.
Estijos krašto apsaugos ministras Jaakas Aakvikso
pasisakė už bendras NATO karines pratybas, tai, anot jo,
būtų „stiprus signalas“, kad veikia kolektyvinė gynyba.
Tačiau A. Merkei bandė sugriauti abejones dėl NATO
planų Pabaltijui ginti nebuvimo sakydama, jog tai, kad
Pabaltijo oro erdvę saugo vokiečių aviacija, rodo, kaip
Aljansas saugo savo partnerius.
Kitame Frankfurto dienraštyje, „Allgemeine“,
Gūntheris Nonnenmacheris tą pačią rugpjūčio 26-ąją
rašė, kad „tarptautinės politikos atšalimas, kurį sukėlė
Rusijos karinis žygis į Gruziją, Pabaltijyje juntamas dar
stipriau negu vakarinėje Europoje.
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ne tik klausiama, ar
santykiai su Maskva ateityje pagerės ar pablogės. Jose,
strategiškai pažeidžiamose ir iš turinčiose gausias rusų
mažumas šalyse, Kremliaus žygis prieš Gruziją laikomas
parodomuoju pavyzdžiu, kas galėtų nutikti ir Pabaltijui,
taigi egzistencine grėsme.
Kanclerė A. Merkei, iš savo pačios patirties galinti
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nujausti, kaip Rytų europiečiai žiūri į Rusiją, vizito Esti
joje metu bus tai patyrusi. Savo pranešime Taline ji pasi
sakė taip aiškiai ir aštriai, kaip iš Berlyno lig šiol nebuvo
girdėti, - teigė dienraščio „Frankfurter Allgemeine“ ben
dradarbis.
Pietų Vokietijos dienraštis „Sūddeutsche“ paskelbė
ilgą Thomo Urbano komentarą, kuriame jis be kita ko
rašo:
„Po žiauraus, tarptautinei teisei prieštaraujančio rusų
dalinių įsibrovimo į Gruziją, Pabaltijyje auga baimė, ar
Rusijos vyriausybės vadovas Vladimiras Putinas nenorė
tų kitu žingsniu perimti trijų mažų Pabaltijo valstybių
kontrolės. Juk būtent jis, dar būdamas prezidentu, Sovie
tų Sąjungos, kuriai estai, latviai ir lietuviai prieš savo
valią pusšimtį metų priklausė, sužlugimą pavadino
„didžiausia 20-ojo amžiaus geopolitine katastrofa“.
Anot T. Urbano, „ypač susirūpinę Talino ir Rygos poli
tikai, nes jų šalyse rusakalbiai sudaro po trečdalį gyven
tojų, o Gruzijos atveju Maskvos veiksmų pretekstu buvo
„rusų piliečių apsauga“[...]
Kanclerei A. Merkei pabaltijiečiai primins, kad jų vals
tybės kadaise savo nepriklausomybę prarado dėl A. Hit
lerio ir J. Stalino susitarimo. Todėl, estų, latvių ir lietuvių
manymu, dabartinė Vokietijos respublika turėtų jausti
ypatingą atsakomybę dėl jų suvereniteto apsaugojimo.
Tačiau, nors ir reikšdamas susirūpinimą, joks įtakingas
Vakarų politikas nesitiki, kad didysis kaimynas griebtųsi
karinių veiksmų. Tris mažas šalis, kurios kartu sudėjus
turi tik 7 mln. gyventojų, dėl savo priklausomybės nuo
rusiškų žaliavų galima paspausti ir daug subtiliau. Šitame
fone rusų ir vokiečių planuojamas dujotiekis Baltijos
dugnu laikomas politiniu įrankiu prieš Pabaltijį“.
T. Urbanas aptarai kelis pastarųjų laikų Rusijos ekono
minio spaudimo prieš Lietuvą , o informacinio - prieš
Estiją, atvejus ir teigia, jog „po nepriklausomybės atgavi
mo pabaltijiečiams rusai vis dažniau tampa nemaloniu,
netgi piktybišku kaimynu, kuris noriai pažeidžia tarptau
tines žaidimo taisykles. Tačiau gilesnių nepasitikėjimo
šaknų tenka ieškoti praeityje: Raudonoji Armija, Mask
vos požiūriu, yra Pabaltijo išvaduotoja nuo fašizmo, o
pačiose šalyse ji laikoma beatodairišku okupantu“.
Vis dėlto Pabaltijyje gyvenanti „naujoji, į ekonominį
kilimą orientuota
rusų karta, kuri pati save vadina
„eurorusais“, jokiu būdu negali identifikuotis su V. Putinu. Šio eurorusiškojo mentaliteto apraiškomis galima
laikyti Rygos rusų džiūgavimą, kai Latvijos futbolininkai
prieš dvejus metus užtvėrė kelią Rusijos nacionalinei
komandai patekti į pasaulio čempionatą.
Vadovaujantys Talino ir Rygos politikai reikalauja iš
A.Merkel didesnių pastangų kuriant tokią Europos rytų ir
energetikos politiką, kuri pasipriešintų neoimperialistinėms Rusijos ambicijoms. Jie visi be išimties įsitikinę,
kad kanclerė smarkiai suklydo, pasisakydama prieš greitą
Gruzijos įstojimą į NATO.
Jie nepasitiki vokiečiais nuo to laiko, kai A. Merkei
pirmtakas Gerhardas Schrodereris pavadino V. Putiną
„nepriekaištingu demokratu“ ir, neatsižvelgdamas į pa
baltijiečius, propagavo ginčijamą dujotiekį Baltijos jūro
je. Rygoje, Taline ir Vilniuje paskutini žodį turi ne nacio
nalistiniai karštakošiai, bet užkietėję demokratai. Kancle
rė į jų rūpesčius turėtų pažiūrėti rimtai“, - baigė savo
straipsnį Miuncheno dienraštyje „Sūddeutsche“ apžvalgi
ninkas Thomas Urbanas.

Vokietijos kanclerė Lietuvoje
pasitinkama piketais dėl
dujotiekio ir Gruzijos
MM

A.Merkel ir V.Adamkus

Dž.Barysaitės nuotr.

Deimantė Dokšartė
2008-08-27Į Vilnių atvykusi Vokietijos kanc
lerė Angela Merkei sutinkama piketais: prie
Prezidentūros susirinkę visuomenininkai pra
šo išsamesnio tyrimo dėl Siaurės Europos du
jotiekio poveikio Baltijos jūrai, prie Vyriau
sybės jaunieji politikai reikalaus greitesnės
Gruzijos integracijos į NATO.
Antradienį vakarop į Prezidentūrą atvykusi A.Merkel
sutikta kelių dešimčių visuomenininkų būrio - akcija
siekiama atkreipti dėmesį į kompanijos „Nord Stream“
ketinimus Baltijos jūros dugnu tiesti dujotiekį.
Plakatais „Biznis - svarbiau už gamtą?“, „Vokietija,
neišduok, nekartok Ribentroppo - Molotovo pakto“,
„Europa - visiems, ne tik galingiesiems“ A.Merkel pra
šyta atsižvelgti į Europos Parlamento poziciją dėl sau
gaus projekto įgyvendinimo.

Akcijos rengėjai teigia atstovaujantys 30 tūkst. Europos
piliečių pasirašytai peticijai, kuria reikalaujama, kad
Šiaurės Europos dujotiekio projekto poveikio aplinkai
vertinimas būtų nepriklausomas nuo projektą vykdan
čių kompanijų ir vykdomas pagal visus tarptautinius ir
ES standartus.
Vėliau antradienį A.Merkel susitinkant su premjeru
Gediminu Kirkilu prie Vyriausybės rūmų žada piketuo
ti ir būrys politikų - Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš
čionių demokratų, Lietuvos sąjūdžio, Jaunųjų konser
vatorių lygos, Jaunųjų krikščionių demokratų ir Jaunųjų
tautininkų atstovų.

Jie kvies A.Merkel aktyviau palaikyti Gruziją ir paspar
tinti šios valstybės integraciją į NATO.
Piketo organizatoriai ketina reikalauti nedviprasmiškos
ir ryžtingos Vokietijos pozicijos dėl Rusijos veiksmų
prieš Gruziją,
lietuviams.com
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XIII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
KVIEČIA Į PIETŲ AMERIKĄ
Deimantė Dokšaitė

2008-09-02

Pusiau juokais pusiau rimtai - Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresai yra skirti tam, kad padėtų kurtis lietuviškoms
šeimoms. Ir tai visai ne iš piršto laužtas faktas.
Anuomet, kai Lietuva buvo okupuota Tarybų Sąjungos
kas ketverius metus vis kitame kontinente susitikdavo
jauni (18 — 35 metų) viso pasaulio lietuvaičiai ir per porą
savaičių vykstančiuose kongresuose užsimegzdavo ne tik
gražių draugysčių, bet ir ne viena lietuviška šeima.
XIII-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyks
2009 metų gruodžio 22 - 2010 metų sausio 7 dienomis
trijose Pietų Amerikos šalyse - Argentinoje, Urugvajuje
ir Brazilijoje.
Pietų Amerika pasirinkta ne tik dėl minėtos rotacijos,
kai kongresai vyksta vis kitame kontinente (paskutinis
buvo Kanadoje), bet ir dėl to, kad norėta išjudinti minėtų
trijų valstybių lietuvius bei pagerbti juos už taip ilgai
saugomą lietuvybę.
Kongresai - šventė ir rimtas įpareigojimas ne tik tų
kraštų jaunimo sąjungoms, bet ir apskritai bendruome
nėms, nes surengti didžiulį renginį, su dalyviais iš Įvairių
pasaulio kampelių nėra taip paprasta. Vienas XIII kong
reso rengėjų, Federico Zavickas pasakojo, kad seniau į
kongresus atvykdavo net 1000 dalyvių, dabar - apie 200.
Be deleguotų kiekvienos šalies atstovų pagal atitinka
mas kvotas, kongrese gali dalyvauti ir visi norintys tiek iš
Lietuvos, tiek iš kitų valstybių. Apie savo dalyvavimą
organizatorius reikėtų informuoti iki kitų metų liepos
mėnesio ei. paštu kongresasl3@gmail.com. Dalyvio
mokestis, kuris padengia kelionių tarp valstybių, apgy
vendinimo, maitinimo ir pan. išlaidas yra 2000 JAV do
lerių (apie 4660 litų, 2008 m. rugpjūčio mėnesio kursu).
Už lėktuvo bilietus į Pietų Ameriką ir atgal į savo šalis
teks mokėt atskirai.
XIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas prasidės Bue

nos Airėse, kur gruodžio 22 dieną įvyks oficialus rengi
nio atidarymas, Argentinoje jaunimas atšvęs ir Kūčias
bei Kalėdas. Programos dalis vyksianti šioje šalyje pava
dinta turistine.
Vėliau laivu visi 90 km. pločio Sidabro upe persikels į
Urugvajų, kur vyks rimčiausia kongreso dalis - studijų
dienos. Jų metu vyksta rimčiausi atskirų kraštų ir visos
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) reikalų aptari
mai, aktyvios diskusijos, problemų gvildenimas ir, žino
ma, naujos PLJS valdybos rinkimai. Urugvajuje, ant jū
ros kranto planuojama sutikti ir Naujuosius 2010-uosius
metus.
O sausio 2 dieną, kas lėktuvu, kas autobusu patrauks į
Braziliją, paskutinę kongreso stotelę. Si dalis vyks Litua
nikos sodyboje - vietoje, kur karaliauja lietuviai, nes visi
aplink pastatyti namukai priklauso mūsų tautiečiams, čia
verda lietuviška Brazilijos veikla, kitaip sakant, už valan
dos kelio nuo San Paulo įsikūrusi lietuviška salelė. Bū
tent joje ir vyks paskutinė kongreso dalis pavadinta sto
vykla. Jos metu prie kongreso dalyvių prisijungs ir Brazi
lijos lietuvių skautai.
Kaip sako organizatoriai, kongresas ne tik sujungia
įvairių kraštų lietuvišką jaunimą, sutelkia bendram orga
nizaciniam darbui vietinius lietuvius, paskatina juos iš
mokti lietuvių kalbą (juk būtent ji jungia tiek iš Rusijos,
tiek iš Lenkijos, tiek iš Vokietijos, tiek iš JAV ar Kolum
bijos atvykusius lietuvius), bet ir puikiai atlieka Lietuvos
reprezentacinę funkciją, mat į renginius visad kviečiami
tų šalių, miestų valdžios atstovai, kongresas su būriu lie
tuviu nelieka nepastebėtas ir vietinės žiniasklaidos.
Daugiau informacijos apie XIII Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą rasite čia. O organizatoriai primygtinai
kviečia pasinaudoti puikia proga ne tik aplankyti iškart
tris Pietų Amerikos šalis, bet ir puikiai praleisti laiką ir
užmegzti ryšius su viso pasaulio lietuvaičiais.

Prezidentas skatina jau dabar pradėti ruoštis Londono olimpiadai
Prezidentas Valdas Adamkus, kvietė
Vyriausybę aktyviau padėti tobulėti
Lietuvos sportininkams ir ragino spor
tininkus jau dabar pradėti ruoštis Lon
dono olimpiadai.
Penktadienį Prezidentūroje vykusioje
apdovanojimų ceremonijoje preziden
tas kalbėjo, jog Lietuvoje turi atsirasti
tarptautinio lygio plaukimo baseinas,
nauji futbolo aikštynai, o irkluotojų
bazės turi pereiti sportininkams.
"Pasinaudodamas proga, noriu pasa
kyti, kad mes turime talentingo jauni ir
mes turime jaunimui atverti plačias
galimybes", - teigė V.Adamkus.
"Mes sekėme kiekvieną jūsų žingsnį,
džiaugėmės ir didžiavomės", - olimpiečiams sveikino šalies vadovas.

Sidabro medalį iškovojusi buriuotoja
Gintarė Volungevičiūtė buvo apdova
nota ordino "Už nuopelnus Lietuvai"
Komandoro kryžiumi, bronzos meda
lio laimėtojas imtynininkas Mindaugas
Mizgaitis - to paties ordino Karininko
kryžiumi. Ordinais ir medaliais apdo
vanoti ir abiejų sportininkų treneriai.
Disko metikas Virgilijui Alekna
valstybės apdovanojimas nebuvo skir
tas. Trečiosios vietos laimėtojui
V.Adamkus įteikė suvenyrinę atmini
mo dovaną. Tačiau ordinu buvo pa
gerbtas ilgametis V.Aleknos treneris
Zigmas Živatkauskas. Jis apdovanotas
ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Kari
ninko kryžiumi.
Pekine iškovojusiam sidabrą penkia-

kovininkui E.Krungolcui buvo įteiktas
ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Ko
mandoro kryžius, o bronzą Lietuvai
padovanojusiam A.Zadneprovskiui "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro
didysis kryžius.
Krepšininkams, olimpinėse žaidynė
se užėmusiems 4-ą vietą, skirtos suve
nyrinės atminimo dovanos.
Ceremonijoje ordinais bei medaliais
pagerbti ir Lietuvos sporto veteranai.
1-8-ą vietas olimpinėse žaidynėse
užėmusiems sportininkams išmokėtos
ir Vyriausybės nutarimu numatytos
premijos. Joms iš valstybės biudžeto
skirta apie 3,5 mln. litų.
Olimpinės žaidynės Londone vyks
2012 metais.
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LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIETIJA

Nauji mokslo metai Vasario
16-osios gimnazijoje
Sutapo, kad,

kaip visos Lietuvos mokyklos, taip ir

Direktorius A. Šmitas sveikina pačius jauniausius
gimnazistus.

Ruošiamės vėliavos pakėlimui
Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje šiuos mokslo
metus pradėjo rugsėjo 1d. Tos dienos rytą visi mokiniai,
mokytojai, tėveliai ir svečiai susirinko pilies aikštėje,
kur, giedant ir grojant Europos Sąjungos, Vokietijos ir
Lietuvos himnus, buvo pakeltos valstybinės vėliavos. Po
to visi dalyvavo bendrose pamaldose, kurias laikė
katalikų kunigas Jonas Dėdinas, evangelikų kunigas

Reinhold Fuhr ir tikybos mokytojas Darius Subačius
katalikų bažnyčioje.
Šventė tęsėsi gimnazijos bendrabučio salėje. Gimnazijos
direktorius A. Šmitas pasveikino visus susirinkusius,
palinkėjo sėkmės naujais mokslo metais. Trumpą sveiki
nimo žodį tarė gimnazijos Kuratorijos pirmininkas R.
Čuplinskas. Po mokytojų prisistatymo vyresnių klasių
mokiniai, apsiėmę globoti jaunesniuosius, pasveikino ir
apdovanojo pačius jauniausius mokinius - penktokus.
Paskui visi mokiniai pasiskirstė į klases pirmai pamokai
su klasės auklėtoju.
Šiais metais gimnazijoje mokysis 192 mokiniai: 99 vo
kiečiai ir 93 lietuviai. Naujai Įstojo 28 lietuviai ir 17 vo
kiečių mokinių. Lietuviai mokiniai atvykę iš Vokietijos,
Lietuvos, Argentinos ir Brazilijos.

vl6gim-info
nuotraukos: Marytės Dambriūnaitės-Smitienės

AIRIJA

Jurga Vidugirienė - kandidatė
emigrantams iš emigracijos
DEIMANTĖ DOKŠAITĖ
Tęsdami supažindinimą su Naujamiesčio apylinkėje kan
didatuojančiais politikais, šįkart pristatome nepartinę,
tačiau Liberalų sąjūdžio iškeltą kandidatę Jurgą Vidugirienę. Ją galima vadinti nauju reiškiniu Lietuvos politi
niame gyvenime, mat ji pirmoji naujosios emigracijos
atstovė, panorusi tapti Seimo nare, iki šiol Lietuvos poli
tikoje matėme tik senosios išeivijos kartos veidus.
Jurga Vidugirienė gimė 1978 metų birželio 1 dieną
Kaune, o užaugo Panevėžyje. Baigusi mokyklą, išvažia
vo mokytis į Vilniaus Universiteto Kauno humanitarinį
fakultetą, kur įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį.
Po to su vyru Mindaugu išvyko į Airiją. 2004 metais
Dubline kartu su bendraminčiais įkūrė lituanistinę mo
kyklą „4 vėjai“. Vėliau tapo ir Airijos lietuvių bendruo
menės pirmininke (dėl kandidatavimo į Seimą nuo parei
gų nusišalinusi) bei Pasaulio lietuvių bendruomenės val
dybos nare (dėl kandidatavimo pasitraukė iš pareigų).
Šiuo metu dirba naujai kuriamame Lietuvos informaci
jos mainų centre . Kartu su vyru augina Airijoje gimusį

sūnų Jovarą Vėtrą.
Aštuntasis Lietuvos Respublikos Liberalų Sąjūdžio
rinkimų programos skyrius kaip tik ir skirtas emigraci
jos reikalams bei ryšiams su išeivija palaikyti. Kalba
ma apie: Dvigubos pilietybės
išsaugojimą užsienyje gyvenan
tiems išeiviams;
Elektroninio balsavimo įteisi
nimą;
Paramą lietuvybės išlaikymui
išeivijoje: pritaikytus ir pareng
tus vadovėlius lituanistinėms
mokykloms, paramą mokyto
jams, pakankamą projektinį
finansavimą lietuvių bendruo
menių kultūrinėms iniciaty
voms ir informacinei sklaidai
išeivijoje.
J.Vidugirienė
Atskiros rinkimų apygardos(ų)
išeivijos lietuviams įteisinsimą.
Išeivijos verslininkų įtraukimą į investicijų Lietuvai
paieškas.
Barjerų, kliudančius sugrįžti į Lietuvą naikinimą:
administracines ir biurokratines kliūtis apskaičiuojant
įmokas socialiniam draudimui, deklaruojant mokes
čius, pripažįstant svetur įgytą išsilavinimą ir kt.
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LATVIJA

RYGOS LIETUVIŲ MOKYKLA
PASIPILDĖ 42 PIRMOKAIS 2008-09-02
Lietuvos laikinoji reikalų patikėtinė Latvijoje Natalija
Burbienė naujųjų mokslo metų proga lankėsi Rygos lie
tuvių vidurinėje mokykloje. Sveikindama mokyklos ben
druomenę, Lietuvos ambasados vadovė linkėjo pedago
gams stiprybės ir kantrybės ugdant mokinius ir mokant
juos lietuviško žodžio, mokiniams - pažinimo džiaugs
mo.
Mokslo metų atidarymo šventėje buvo sugiedoti Latvi
jos ir Lietuvos himnai, skambėjo sveikinimai ir dainos
lietuvių ir latvių kalbomis. Buvo pagerbta mokyklos di
rektorė Bronislava Aldona Treija — už lietuvybės ugdymą
ir tautiškumo puoselėjimą jai buvo įteiktas Lietuvos užsi
enio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos tūks
tantmečio žvaigždė“.
Mokslo ir žinių dienos proga šiemet Rygos lietuvių
vidurinę mokyklą lankyti pradėjusiems 42-iems pirmo
kams įteikti Lietuvoje išleisti pirmokų pasai.
Rygos lietuvių vidurinė mokykla duris atvėrė 2001
metais. Ji leidžia vaikams išmokti lietuvių kalbą, prisi
liesti prie Lietuvos istorijos klodų, susipažinti su lietuvių
tautos papročiais ir tradicijomis, literatūra ir tautosaka.
Mokykla padeda vaikams išlaikyti glaudų ryšį su savo
tauta.

PUNSKAS
t.

PUNSKO LIETUVIAI: GERIAUSIA
TAUTIŠKUMO MOKYKLA IŠVYKOS Į LIETUVĄ
Rugsėjo 1-ąją švenčianti Lenkijos Punsko S. Dariaus ir
S. Girėno pagrindinės mokyklos ir gimnazijos bei Kovo
11-osios licėjaus bendruomenė naujuosius mokslo metus
pasitinka laukdama naujo Punsko vidurinės mokyklos
pastato, kurį numatoma atidaryti kitąmet, kai Lietuva ir
išeivija švęs Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį.
S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokytoja Alicija
Bemeckienė sako, kad Punsko pagrindinėje mokykloje ir
gimnazijoje mokosi per keturis šimtus moksleivių, iš jų
beveik 300 — lietuviai, kiti - lenkai. „Sustiprintų dėstomų
dalykų mūsų gimnazijoje nėra, mokosi dvi lygiagrečios
klasės - lietuvių ir lenkų. Nuo pirmos iki šeštos klasės
yra pagrindinė mokykla, o gimnazijos - trys klasės.
Lietuvių mokosi daugiau, nes mūsų krašte 80 proc.
gyventojų yra lietuviai, nors paskutinis oficialus surašy
mas Lenkijoje mums buvo labai nepalankus“, — sako
mokytoja. Ji apgailestauja, kad pastaruoju metu lietuviai
iš Lenkijos retai renkasi lietuvių filologijos studijas.
Lietuvoje studijuojantys Lenkijos lietuviai dažnai ren
kasi matematikos, informatikos, kitas paklausias specia
lybes, o finansiškai yra remiami Užsienio lietuvių rėmi
mo centro.
Tai stiprus paskatinimas, kaip ir tai, kad kasmet moky
tojai gali vykti į Vilnių penkioms dienoms į kursus ne
mokamai tobulinti lietuvių kalbos įgūdžių, geriau pažinti

Vilniaus gyvenimą Kasmet mūsų mokykla gauna keturis
kvietimus į šiuos labai prasmingus kursus“, - sako A.
Bemeckienė.
Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas abiturientų skaičius .
toks pat didelis kaip ir Lietuvoje — tie, kas gerai išlaiko
brandos egzaminus, nepraleidžia progos stoti į Lenkijos
arba Lietuvos aukštąsias mokyklas.
„Manome, kad geriausia tautiškumo mokykla mūsų
vaikams - išvykos į Lietuvą. Pirmoji mūsų moksleivių
išvyka rudenį ir yra į Lietuvą dažniausiai — į Kauną nes
jis mums arčiausiai. Aplankome Kauno muzikinį teatrą
arba Akademinį dramos teatrą. O jau pavasariop išsiruošiame dviem dienoms į Vilnių, Trakus, kartais aplanko
me Anykščius literatūriniais keliais, kitąkart keliaujame
po Dzūkiją Net kino filmų važiuojame žiūrėti į Lietuvą
kurioje geresni kino teatrai, mat Lenkijoje reiktų tolokai V
pavažiuoti, kol rastum kokį modernesnį kino teatrą
Deją retai atvažiuojame į Nacionalinį operos ir baleto
teatrą Vilniuje, nes reikia iš anksto užsisakyti bilietus,
taigi atvykstame rečiau - gal kartą per trejus metus. Gai
lą kad Lenkijos švietimo ministerija yra numačiusi labai
mažai muzikos pamokų, trečioji gimnazijos klasė jos
išvis neturi, o muzikos brandos egzamino nėra.
Taigi esame suinteresuoti muzikiniu vaikų ugdymu po
pamokų, turime vaikų folklorinių ansamblių, moksleiviai
groja lietuvių liaudies instrumentais“, - pasakoja moky
toja.
Lenkijos lietuvių gyvenamose vietovėse po Antrojo
pasaulinio karo nebuvo lietuviškų mokyklų, kaip ir prieš
karą. Pirmosios pradžios mokyklos buvo įsteigtos tik
1953 metais.
Suvalkuose prie lenkiškojo bendrojo lavinimo licėjaus
buvo įkurta lietuviška klasė, dvejus metus veikė ir jos
pagrindu Punske 1956 m. įkurtas bendrojo lavinimo licė
jus, kuriame dėstyta lietuvių kalba.
Šiandieninį Punsko mokyklų kompleksą sudaro pagrin
dinė mokyklą gimnazija ir Kovo 11-osios lietuvių licė
jus.
Trijų aukštų pastato statyba buvo baigta 1977 metais.
Priešais mokyklą stovi iš medžio išskobtas stogastulpis
lietuviško švietimo Punske 400 metų sukakčiai pažymėti.

NORVEGIJA
DARBO PAIEŠKOS KURSAI
LIETUVIAMS NORVEGIJOJE
Rugsėjo mėn. 6 d., šeštadienį, 11 vai. informacinis porta
las “Lietuvių žinios Norvegijoje” organizuoja pirmus
darbo paieškos kursus lietuviams Osle. Kursai yra skirti
tiems, kas nori susirasti darbą Norvegijoje ar susipažinti
su darbo rinka šioje šalyje.
Kursų metu mes aptarsime, kokios darbo paieškos tai
syklės galioja Norvegijoje, kokias socialines garantijas
Jūs turite, atvykus iš Lietuvos, dažniausiai daromas klai
das, rašant savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį
laišką ir panagrinėsime, kokios kliūtys gali iškilti atran
kos pokalbio metu bei kaip jas įveikti.
Mes taip pat sužinosime, kokių dokumentų reikia Nor
vegijoje, išgirsime kitų lietuvių patirtį, ieškant darbo
Norvegijoje
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NORVEGŲ - LIETUVIŲ KALBŲ
MOKYKLA ORGANIZUOJA KURSUS
LIETUVIAMS OSLE
2008-09-01
Norvegų - Lietuvių kalbų mokykla yra vienintelė mokyk
la Norvegijoje, kuri siūlo norvegų kalbos kursus lietu
viams. Mūsų mokykla yra paruošusi specializuotą norve
gų kalbos mokymo programą lietuviams ir taip pat mūsų
kvalifikuoti mokytojai turi ilgą darbo patirtį mokinant
lietuvius.
Siūlome susipažinti su mūsų teikiamomis paslaugomis.
Norvegų - Lietuvių kalbų mokykla organizuoja įvairių
lygių norvegų kalbos kursus lietuviams, lietuvių kalbos
kursus norvegams, anglų kalbos kursus lietuviams ir or
ganizuoja įvairius renginius ir kino vakarus.

JAV
PRASIDEDA „ŽALIOSIOS
KORTELĖS“ LOTERIJA
Nors Amerika tarp lietuvių jau prarado populiarumą,
visgi dar yra svajojančių ten gyventi ir dirbti. Tokiems
primename, kad rugsėjį startuoja paraiškų pildymas 2010
metų „žaliosios kortelės“ loterijai.
Paraiškas, matyt, bus galima pildyti iki lapkričio. Kaip
ir kasmet „žaliąsias korteles“ laimės 50 000 žmonių.
Jau kelis metus paraiškos pildomos tik elektroniniu
pavidalu.
JAV teigimu, laimėjusieji yra atrenkami kompiuteriu ir
viską lemia atsitiktinumas. Imigracinės vizos yra paskirs
tomos šešiems geografiniams regionams.
Daugiau imigracinių vizų tenka tiems regionams, iš
kurių mažiausiai žmonių imigruoja į Jungtines Valstijas,
o regionams, iš kurių į JAV atvyksta daug imigrantų, šių
vizų yra skiriama mažiau. Imigracinių vizų visai neski
riama toms šalims, iš kurių paskutinių penkerių metų
laikotarpiu atvyko daugiau nei 50 000 imigrantų.
Programoje negali dalyvauti asmenys gimę šiose šaly
se: Brazilijoje, Kanadoje, Kinijoje, Kolumbijoje, Domi
nikos Respublikoje, Ekvadore, EI Salvadore, Gvatemalo
je, Haityje, Indijoje, Jamaikoje, Lenkijoje, Meksikoje, •
Peru, Filipinuose, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Jungtinėje
Karalystėje (išskyrus Šiaurės Airiją) ir jai priklausančio
se teritorijose, Pakistane ir Vietname.

DV-2010 Loterija
DV-2010 prasidės lapkričio 2 2008 ir baigsis 1 gruodžio
2008. Informacija instrukcijos dėl DV-2010 bus skelbta
ant Travel.State. Gov website greitu laiku.

ANT NIUJORKO „EMPIRE STATE
BUILDING“ FASADO ŽIBĖJO
LIETUVOS VĖLIAVA
2008-08-27
Niujorke rugpjūčio 22 dienos vakare šiaurinis aukščiau
sio šio miesto pastato „Empire State Building“ fasadas
pasipuošė Lietuvos trispalve.
Tą patį vakarą pietiniame pastato fasade žibėjo Estijos,
vakariniame — Kamerūno, rytiniame - Tailando vėliavų
spalvos.

Pagerbdami Pekino olimpinėse žaidynėse rungtyniau
jančius įvairių pasaulio šalių sportininkus, projektą nuo
rugpjūčio 7 iki 24 dienos vykdė ir finansavo „Empire
State Building“ šeimininkai.
Projekte dalyvavo 66 šalys.
Ankstų rugpjūčio 22 dienos rytą Lietuvos generalinia
me konsulate Niujorke susirinkusius stebėti Lietuvos —
Ispanijos krepšinio rinktinių kovos sveikinęs generalinis
konsulas Jonas Paslauskas juokavo, kad Niujorkas jau
pasirengė pasveikinti Lietuvos rinktinę.
Net nepaisant to, kad Lietuvos krepšininkams nepasise
kė atsistoti ant garbingos nugalėtojų pakylos, žibanti Lie
tuvos trispalvė skaidrino Niujorke gyvenančių lietuvių
nuotaikas ir kėlė niujorkiečių ir turistų susidomėjimą.

AUSTRALIJA

IMIGRANTAI ŽENKLIAI KELIA
AUSTRALIJOS EKONOMIKĄ
CHRIS EVANS
Australijos imigracijos ir pilietybės ministro Chris Evans
išplatintame pranešime spaudai rašoma, jog neseniai gau
ti duomenys rodo, kad imigrantai šios šalies biudžetui ir
ekonomikai atneša šimtus milijonų Australijos dolerių
kasmet.
Ministras kalbėdamas su Australijos Kasybos ir metalo
asociacijos atstovais pažymėjo, jog imigracijos nauda yra
tikrai pozityvi ir su laiku darosi tik pozityvesnė.
Neseniai parengta studija atsižvelgė į sveikatos apsau
gos, švietimo, socialinės apsaugos ir pan. kaštus imigran
tams bei palygino juos su imigrantų mokamų mokesčių ir
vizų mokesčių nauda.
Paskaičiuota, kad 2006-2007 fiskaliniais imigracijos
metais imigrantai sumokėjo 536 mln. Australijos dolerių
įvairių mokesčių, kitais metais šis skaičius jau buvo 856
mln. Tad po 20 metų ekspertai tikisi 1.5 mlrd. Australijos
dolerių.
„Pritaikant tą patį skaičiavimo modelį 2007-2008 metų
migracinei programai, sulauksime 610 mln. pirmais me
tais, antrais — 965 mln. ir išaugs iki 1.5 mlrd. Australijos
dolerių dvidešimtais metais.” - pažymi. Ch.Evans —
„2008-2009 metų migracinės programos prognozė yra
apie 829 mln. pirmais metais, antrais metais - 1.16 mlrd.
ir 1.8 mlrd. dvidešimtaisiais metais.”
Ministro teigimu, naujoji studija išsklaido mitus, kad
imigrantai vietiniams mokesčių mokėtojams yra našta.
„Itin naudingi ekonomikai yra kvalifikuoti migrantai,
mat dirbdami aukštesnėse pozicijose ir uždirbdami dau
giau pinigų, jie ir mokesčių sumoka daugiau.“ - paaiški
no Ch.Evans.
Australijos „General Skilled Migration“ programa lei
džia į šalį imigruoti tiems, kurie turi kvalifikacijas reika
lingas Australijos darbo rinkai, pagal specialų sąrašą.
Ministras taip pat akcentavo tai, kad kvalifikuoti imig
rantai padeda Australijos darbdaviams užpildyti darbuo
tojų trūkumo spragas.
„Esminis dalykas tas, kad mūsų migracinė programa
padeda mūsų ekonomikai išlaikyti gyvybingumą ir augti
bei išsprendžia darbuotojų trūkumą“ - patikino Australi
jos imigracijos ministras.
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JAPONIJA

UKRAINA

TOKIJUJE ATIDARYTA LIETUVIŲ
MENININKĖS PERSONALINĖ
PARODA
2008-09-04

UKRAINOS STUDENTAMS VIKTORINA API E LIETUVĄ

Tokijo galerijoje „Stronger“, kurioje pristatomas išskirti
nai šiuolaikinis Europos menas, rugpjūčio 29 dieną atida
ryta jaunosios kartos menininkės Agnės Jonkutės perso
nalinė tapybos paroda. Tai — pirmoji šešias savaites truk
siančio parodų ciklo „Lithuanian Contemporary“ dalis.
Nuo rugsėjo 20 dienos toje pačioje galerijoje savo kūrybą
eksponuos fotomenininkas Vidas Biveinis.
Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos ambasadorius
Japonijoje Dainius Kamaitis, Japonijos fondo ir žiniasklaidos atstovai, meno kolekcionieriai, nuolatiniai lietuviš
kų renginių lankytojai.
AJonkutės parodą sudaro du ciklai, organiškai atskirti
dviejų galerijos aukštų, — 2005 metais tapytos didelių
formatų drobės „Facts of Inexistance“ ir specialiai šiai
parodai 2008 metais mišria technika sukurtas ciklas
„Šviesa“.
Parodoje lankęsi japonų menotyrininkai lietuvių meni
ninkės kūryboje įžvelgė sąšaukas su japonų estetika. Pa
sak jų, ir išgrynintuose kūriniuose, ir jų išdėstymo erdvė
je ritmikoje jaučiamas japonų tradicinei dailei, teatrui,
muzikai būdingas elementas „ma“ („pauzė“). Monochro
minis pilkšvas menininkės darbų spalvingumas ir beveik
neįžiūrimi teptuko brūkšniai kelia asociacijas su japonų
tapyba tušu suibokuga.
Paroda „Strenger“ galerijoje veiks iki rugsėjo 17 die
nos. Tuo pačiu metu AJonkutės paroda yra eksponuoja
ma prancūziškame salone ir restorane „Le Cheval“.
Parodas organizuoja galerija „Stronger“, bendradar
biaudama su Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinio me
no informacijos centru ir Lietuvos ambasada Japonijoje.

Ukrainos studentai visą rugsėjo mėnesį turi galimybę
pasitikrinti ir pagilinti žinias apie Lietuvą dalyvaudami
tam skirtoje viktorinoje.
Teisingai atsakę į viktorinos klausimus, susijusius su
Lietuvos istorija, politika ir kultūra, kuo įdomiau pagrindę, kodėl būtent jie turėtų apsilankyti Lietuvoje ir įvardi
ję, ką norėtų ten pamatyti, penki viktorinos nugalėtojai
laimės kelionę į Lietuvą spalio mėnesį.
Viktorinoje dalyvauja penki Ukrainos universitetai Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Na
cionalinis universitetas „Kijevo Mogilianska akademija“,
Ukrainos nacionalinis technikos universitetas „Kijevo
politechnikos institutas“, Lvovo nacionalinis Ivano Fran
ko universitetas ir Donecko nacionalinis universitetas.
Jau nuo pirmųjų dienų viktorina sulaukė didelio studentų
susidomėjimo ir aktyvaus dalyvavimo.
Viktoriną rengia Lietuvos ambasada Ukrainoje ir vie
šoji įstaiga „Lietuvos institutas“. Finansuoja - Lietuvos
užsienio reikalų ministerija.

RUSIJA

Į RUSIJĄ EKSPORTUOJAMAS
LIETUVIŠKAS SIDRAS (Cider)
Į Rusiją pradedamas eksportuoti lietuviškas sidras
„Fizz“. Sankt Peterburge rugsėjo 4 dieną privačiam res
toranų tinklui priklausiančiame restorane „Rudolfas II“
buvo surengtas lietuviško sidro ,JFizz“ pristatymas.
Kauno įmonėje „Ragutis“ gaminamo sidro „Fizz“ pri
statyme dalyvavo Sankt Peterburgo žurnalistai, verslinin
kai ir miesto administracijos atstovai. Susirinkusius pa
sveikino Lietuvos generalinis konsulas Eitvydas Bąjarūnas ir restoranų tinklo vadovai.
Sidras „Fizz“ bus platinamas Sankt Peterburgo ir kitų
Šiaurės Vakarų Rusijos miestų restoranuose ir prekybos
tinkluose. Iki šiol sidras nebuvo sertifikuotas Rusijos
teritorijoje.
Sėkminga lietuviško sidro prekyba neabejotinai turėtų
paskatinti ir kitų lietuviškų gėrimų eksportą į Rusiją.
Sankt Peterburgo ir kitų Šiaurės Vakarų Rusijoje plačiai
pristatyti lietuviški pieno ir mėsos produktai. Sankt Pe
terburge sėkmingai veikia net keli lietuviško maisto res
toranai, kuriuose prekiaujama ir lietuvišku alumi.

2008-09-05

KANADA

KANADA RENGIA REIKALINGŲ KVA
LIFIKACIJŲ IMIGRANTŲ SĄRAŠĄ
2008-08-22
Prieš kelias dienas Kanados pilietybės ir imigracijos mi
nistrė Diane Finley susitiko su pagrindinių interesų gru
pių - verslininkų, pramoninkų, darbuotojų ir nevyriausy
binių organizacijų atstovais aptarti kokios sritys gali turė
ti naudos iš kvalifikuotų darbuotojų imigracijos. Konsul
tacija buvo inspiruota naujų įstatymų, kurie leidžia Kana
dos imigracinei valdžiai paspartinti imigraciją tų žmonių,
kurie turi Kanadai reikalingas kvalifikacijas.
Susitikimo metu dėmesys buvo daugiausia skiriamas
tam, kad išsiaiškinti kokios sritys labiausiai stokoja dar
buotojų ir kaip imigracija galėtų tą stoką išspręsti. Taip
pat buvo aptartas ir užsienyje Įgytų diplomų pripažinimas
Kanadoje.
Minėta diskusija padės sudaryti reikalingų specialybių
sąrašą, kuris turėtų pasirodyti šį rudenį.
„Darbuotojų trūkumas jaučiams įvairiose srityse. Ši
plati konsultacija su interesų grupėmis padėjo mums susidaiyti paveikslą pamatyti kokiose srityse, kokiose ša
lies vietose trūksta darbuotojų bei kaip imigracija galėtų
keisti situaciją.“ - sakė D.Finley.
Ministrė akcentavo, kad svarbu dirbti su vietinėmis
valdžiomis pripažįstant svetur įgytas kvalifikacijas.
„Negalime sudaryti prioritetinių užsiėmimų ir profesijų
sąrašo, jei neturėsime palaikymo ir reikalingų apmokymų
atvykėliams.“ - pažymėjo D.Finley.
Ji taip pat pažymėjo, kad imigrantų sėkmė taip pat yra
ir visos šalies sėkmė, todėl valdžia turi būti suinteresuota
padėti atvykėliams įsitvirtinti.
informacijos iš www.lietuviams.com
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Kronika

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia

Aukos:
J.Maslauskas, Ashboume

£5.00

21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai.
Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai.

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

Nottingham© Židinyje

Mieli Help Sodyba Fund aukotojai,
Pranešame, kad užsilikusiai Lietuvių Namų bendrovės
skolai (Capital Gains Tax) padengti {Help Sodyba
fondą buvo suaukota (su nuošimčiais) £3686.62, iš
kurių £3587.00 tam tikslui išmokėta mokesčių inspek
cijai.
Šiuo metu tos skolos dar yra likę £13578.82. Ją, pagal
susitarimą su mokesčių inspekcija, tikimės užbaigti
iki ateinančių metų kovo mėnesio.

2008 metų kovo mėn., LNB suvažiavimo metu, buvo
pranešta, kad mokesčių inspekcijai yra duota apeliacija
sumažinti skolą £17989.37 sumoje. Metų bėgyje kelis
kartus teiravomės dėl šios apeliacijos eigos, bet pakol
kas tikro atsakymo dar nesame gavę ir negalime pra
nešti ar ji bus pilnai ar dalinai sėkminga.
Pranešame, kad Help Sodyba Fund jau uždarytas.
Likutis yra £99.62. Dalis jo bus panaudota paruošti
aukotojų lentelę, kuri bus iškabinta Sodyboje.
Norime pareikšti nuoširdžią padėką visiems norėju
siems pagelbėti Lietuvių namų bendrovei ir aukoju
siems į šį fondą.

Dėkui visiems!

16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kas antras
šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį
sekmadienį 12.30 vai.

NIJOLĖ DARGIENĖ
1937-2008
2008m. rugpjūčio 22d. staigi ir netikėta mirtis pasiglemžė Nijolę Andriuškevičiūtę-Dargienę.
Ji gimė 1937m. vasario 13d. Lietuvoje.

Po antrojo pasaulinio karo Nijolė kartu su tėveliais pasi
traukė į vakarus ir 1949m. pasiekė Didžiąją Britaniją.
Stoke-on Trent prabėgo jaunystė, vėliau Londonas, dar
bas, šeima, užauginti du vaikai: duktė Irena ir sūnus
Antanas, kuris augina du Nijolės anūkus.
Nijolei pakako laiko viskam: šeimai, namams, draugams
ir lietuviškai veiklai. Ji aktyviai dalyvavo Lietuvių sąjun
gos veikloje, ilgus metus dirbo Lietuvių namų bendro
vėje. Netekome puikaus žmogaus, nuostabaus, atsidavusio draugo.

Nuoširdžiai užjaučiame velionės šeimą ir artimuosius
dėl šios skaudžios netekties.

Palaidota iš šv. Kazimiero bažnyčios 2008 rugsėjo 9 d.
Fondo valdyba

“Europos Lietuvio” redakcija ir skaitytojai

DĖMESIO!
Šių metų JKLS (buvusios DBLS) Tarybos suvažia
vimas vyks š.m. lapkričio 8 d., šeštadienį, Lietuvių
Sodyboje.
Sąjungos skyrių ir visų kitų organizacijų atstovai
prašomi kuo gausiausiai dalyvauti.
JKLS Tarybos prezidiumas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl netikėtos
NIJOLĖS DARGIENĖS
mirties nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir
artimuosius.
Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos valdyba ir
nariai.

