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JOJIMO TAKAS 
PER SODYBOS MIŠKELĮ

Turbūt daugeliui bendruomenės narių yra ži
noma, kad 2000 metais vietinės apylinkės joji
kai, Mrs. Coomber iniciatyva, kreipėsi į vieti
nę savivaldybę, prašydami užregistruoti raite
lių teises joti per dalį Sodybos žemės ir taip 
pat ir per tolimesnę žemę, esančią ne Sodybos 
ribose.
Pareikštos pretenzijos liečia Sodybos miškelį kur 
skautai jau daug metų turi savo metines stovyklas 
(mergaičių pastovyklę). Ši vieta vasaros metu yra nau
dojama ir kitų bendruomenės stovyklautojų.
Lietuvių Namų bendrovė, remiama daugelio bendruo
menės narių, šį reikalavimą griežtai atmetė.
Šį reikalavimą taip pat atmetė ir kiti apylinkės gyven
tojai, kuriuos tai liečia. 2007 m. sausio mėn. savival
dybė šio Mrs. Coomber ir jos rėmėjų reikalavimo ne
patvirtino.
Po to, savo grupės vardu Mrs. Coomber padavė savi
valdybei apeliaciją, kuri buvo perduota valdžios parei
gūnams (Secretary of State). Vyriausybė paskyrė ins
pektorių kuris, (tarp kitko, nenumatė, kad čia yra už
tektinai svarbus reikalas ir nesiteikė atvykti ir susipa
žinti su aplinkybėmis) rekomendavo, kad apeliacija 
būtų patenkinta ir įsakė Hampshire County Council 
(vietinei savivaldybei) užregistruoti šį reikalavimą - 
teisę joti per Sodybos žemę.
Tačiau, tai dar nereiškia, kad jau viskas pralošta. Savi
valdybė dabar turi paskelbti savo intenciją registruoti 
jojikų teises, suteikdami visiems, kuriuos šis sprendi
mas liečia, teisę protestuoti.
Lietuvių namų bendrovės direktoriai pareikš tokį pro
testą, kartu su kitais, paliestaisiais.
Pagal įstatymą užtenka vieno protestuotojo, kad vėl 
viskas būtų iš naujo peržiūrėta ir tik tuomet gali būti 
padarytas galutinis sprendimas. Ši peržiūra gali būti 
vedama raštiškai arba, kaip LNB direktoriai tikisi, 
viešu susirinkimu (public enquiry).
Dar praeis daug laiko, kol šis reikalas bus galutiniai 
išspręstas, ir direktoriai, remiami bendruomenės, kiek 
galėdami protestuos prieš šį piktinantį ir nepagrįstą 
reikalavimą, kuris gali turėti svarbią reikšmę į šios 
žemės naudojimą bendruomenės reikalams.

RINKIMUOSE PIRMAUJA
Tėvynės sąjunga ir Krikščionys demokratai

Vyriausioji rinkimų komisijai (VRK) spalio 13 d. ga
vus balsavimo rezultatus iš visų 2034 apylinkių, tapo 
aišku, jog 19,58 proc. balsų gavo Tėvynės sąjunga- 
Lietuvos krikščionys demokratai, 15,13 proc. — Tau
tos prisikėlimo partija, 12,72 proc. — „Tvarka ir teisin
gumas“, 11,74 proc. — socialdemokratai, 9,03 proc. — 
Darbo partija. Į partijų, įveikiančių 5 proc. ribą, grupę 
pateko Liberalų sąjūdis bei Liberalų ir centro sąjunga.
Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai 19,58 % 
Tautos prisikėlimo partija 15,13 % 
Tvarka ir teisingumas 12,72 % 
Socialdemokratai 11,74 %
Darbo partija + jaunimas 9,03 %
Liberalų sąjūdis 5,69 %
Liberalų ir centro sąjunga 5,33 %
Lenkų rinkimų akcija 4,82 %
Valstiečiai liaudininkai 3,73 %
Naujoji sąjunga 3,64 %
Frontas 3,25 %
Jaunoji Lietuva 1,75 %
Pilietinės demokratijos partija 1,12 %
Rusų sąjunga 0,91 %
Socialdemokratų sąjunga 0,86 %
Centro partija 0,70 %
Pagal sekmadienio balsavimą daugiamandatėje apy
gardoje bus paskirstyta 70 vietų Seime.

Anot Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko 
Zenono Vaigausko, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš
čionys demokratai gaus 17 mandatų, Tautos prisikėli
mo partija - 13, „Tvarka ir teisingumas“ ir socialde
mokratai - po 11.8 mandatus gaus Darbo partija, po 5 
- Liberalų sąjūdis ir Liberalų ir centro sąjunga.

Galutiniai rinkimų rezultatai turi būti patvirtinti po 
savaitės.
Vienmandatėje apygardoje politikai kovoja dėl dar 

71. Jei sekmadienį kuris nors kandidatas savoje vien
mandatėje apygardoje nesurenka daugiau nei pusės 
balsų, vyksta antrasis rinkimų turas.

Kai kur pakartotinio balsavimo nebereikės, tačiau 
politologas Algis Krupavičius pabrėžia, kad būtent 
antrasis rinkimų turas vienmandatėje turėtų būti le
miamas. Iš anksto balsavo beveik 4 proc.

Rinkimų teisę turi visi Lietuvos piliečiai, kuriems yra 
sukakę 18 metų, - beveik 2,7 mln. gyventojų.

Irt. lt
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Nužudytas lietuvį bandęs apginti 
Britanijos bankininkas 2008-10-01

Didžiosios Britanijos bankininkas Frank 
McGarahan (banko Barclays Wealth vyriau
siasis vykdantysis pareigūnas) buvo nužudy
tas po to, kai bandė nuo chuliganų apginti 
benamį lietuvį, [tariamieji 45 metų F.McGarahan 
nužudymu - keturi 18 — 20 metų jaunuoliai jau sulai
kyti ir apklausiami.

Nelaimė įvyko Norwich mieste sekmadienio naktį 
apie 3 vai.

Bankininkas kartu su savo broliu ir pusbroliu laukė 
taksi, kai pastebėjo jaunuolius priekabiaujant prie 
benamio lietuvio, kartu su savo mergina vedžiojan- w • v • cio šunį.

F.McGarahan pasižodžiavo su jaunuoliais ir tie 
puolė jį mušti, kliuvo ir nužudytojo pusbroliui bei 
broliui.

Apsauginis iš greta esančio naktinio klubo taip pat 
suskubo padėti bankininkui ir jam įpykę jaunuoliai 
sulaužė žandikaulį.

F.McGarahan nuo sužalojimų mirė pirmadienį 
12.15 vai.

F.McGarahan įNonvich’ą buvo atvykęs pasisve
čiuoti savaitgaliui.

McGarahan šeimos atstovas sakė, kad F.McGa
rahan visad buvo labai geras žmogus ir, matyt, išvy- 
tęs skriaudžiamą nekaltą žmogų net nesudvejojęs 
puolėjo ginti. Jis taip pat pabrėžė, kad nepaisant pui
kių karjeros pasiekimų F.Mcgarahan visad buvo šei
mos žmogus, geras sūnus, vyras ir tėvas.

Lietuvos ambasadorius JK Vygaudas Ušackas iš
reiškė užuojautą F.McGarahan šeimai:

“I am deeply moved and saddened to learn of the 
death of Frank McGarahan. He died trying to 
protect an innocent and vulnerable person, and 
my thoughts and prayers are with Mr. 
McGarahan’s family.”

Beje, lietuvis, kurio ginti puolė nužudytasis, patyrė 
tik nežymius sužalojimus.

Tas žmogus yra lietuvis Darius Binderis.
Po to šio įvykio anglų spaudoje pasirodė ANNA

BELLE DICKSON straipsnis apie ta “inocent per
son” (nekaltą žmogų red.).
Tas “nekaltas žmogus” yra “gangmaster”, kuris aprū
pindavo darbu darbininkus, atvykstančius iš Europos 
Unijos. Jis turėjo savo basę Norwich mieste ir parū
pindavo darbuotojus Vakarų Norfolk esantiems ka
lakutų ūkininkams, bet kaip netinkamam tam darbui 
ir nesilaikančiam “gangmasters” įstatymų buvo atim
tas leidimas tuo užsiimti.

Esant tokiai padėčiai, gal ir nenuostabu, jog tokį 
netinkamą, įstatymų nesilaikantį žmogų, užpuolė kas 
nors pamokinti pamoką. Gal net jo apvilti, apgauti 
tautiečiai.

JK padidėjo minimalus užmokes
tis už darbą 2008-10-03

Apie vieną milijoną darbininkų visoje JK nuo 
spalio 1-os dienos, trečiadienio, galės džiaug
tis padidėjusiu darbo užmokesčiu, įsigaliojus 
naujam nacionalinio minimalaus darbo už
mokesčio (NMDU) tarifui.

22 metų amžiaus ir vyresniems darbininkams tarifas 
padidės iki £5,73 už valandą, 18-21 metų amžiaus dar
bininkams - iki £4,77 už valandą, o 16 ir 17 metų am
žiaus asmenims - iki £3,53 už valandą.

Siekdamas, kad kuo daugiau dirbančiųjų sužinotų 
apie šį padidėjimą, Verslo departamentas (Department 
for Business) pradeda naują kampaniją, kurioje pagrin
dinis dėmesys bus skiriamas JK gyvenantiems ir dir
bantiems Centrinės ir Rytų Europos piliečiams.

Tai pernai vykdytos ir labai sėkmingos kampanijos, 
kurios dėka darbininkų iš Rytų Europos skambučių į 
konfidencialią NMDU pagalbos liniją skaičius išaugo 
400%, tęsinys.

Darbo santykių ministras Pat McFadden pasakė:

„Nacionalinis minimalus darbo užmokestis - tai be 
galo svarbi teisė, kurią paskelbė dabartinė vyriausybė, 
siekdama apsaugoti JK mažiausiai apmokamus darbi-' 
ninkus nuo išnaudojimo.

Tačiau tam, kad Ši apsauga būtų veiksminga, darbi
ninkai privalo suprasti savo teises, o darbdaviai žinoti 
apie savo pareigas.“

„Šios kampanijos tikslas - suteikti reikalingą informa
ciją gerai savo darbo teisių JK nežinantiems darbinin
kams, kurios dėka jie galėtų užsitikrinti teisingą dienos 
darbo apmokėjimą.“

Nauja kampanija skatins darbininkus pasitikrinti, ar 
jų atlyginimas pasikeitė taip, kad atspindėtų naująjį 
tarifą ir ar jie ir toliau gauna visus pinigus, į kuriuos 
turi įstatymų numatytą teisę.

Visiems, kurie nerimauja dėl to, ar iš tiesų jiems yra 
mokamas nacionalinis minimalus darbo užmokestis, 
bus suteikta pagalba.

Darbininkai gali skambinti į NMDU pagalbos liniją 
tek: 0845 6000 678 ir pasikalbėti sujos atstovu arba 
užregistruoti skundą dėl per mažo darbo užmokesčio. 
Konsultacijos teikiamos daugiau negu 100 skirtingų 
kalbų ir skambinantys asmenys, jei pageidauja, gali 
likti anonimiški.

Taip pat galima apsilankyti www.direct.gov.uk/nmw, 
kur rasite daugiau informacijos.

Vien tik pernai Jos Didenybės Mokesčių ir muitų tarny
ba išnagrinėjo daugiau negu 4 100 NMDU bylų ir dau
giau negu 19 000 darbininkų iškovojo beveik 3,9 mili
jonų svarų sterlingų nepriemokos.
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LONDONAS

Londone atidaroma nauja 
lituanistinė mokykla
Spalio 5 dieną, 12.00 vai. įvyko naujos Rytų Londono 
Dagenhamo rajone įsikūrusios lituanistinės mokyklos 
„Mano pirmieji mokslai“ oficialus atidarymas.

Spalio 12 dieną - nuo 11.00 iki 16.00 vai. - mokykla 
atvers duris visiems norintiems susipažinti su naujais 
žaismingais vaikų ugdymo metodais. Taip pat tėveliai 
galės pabendrauti su mokytojais. Vaikai dalyvaus impro
vizuotame konkurse.

Mokykloje mokosi dvi trimečių ir aštuonmečių - de
vynmečių grupės, formuojamos kitų amžiaus grupių (nuo 
2 iki 11 metų) klasės. Čia vaikai kremta lietuvių kalbos, 
kultūros, tradicijų, pasaulio pažinimo, etikos, estetikos ir 
meninės raiškos mokslus. Vaikai dirba mažose, iki šešių 
moksleivių grupelėse du kartus per savaitę po 2,5 valan
dos. Su mažaisiais vienu metu dirba dvi mokytojos.

Mokyklos tikslas - palaikyti lietuvybę, žadinti vaikų 
susidomėjimą mokslu, padėti vaikams pažinti save, ap
linką, Lietuvą ir pasaulį, mokytis žaidžiant.v

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje veikia apie 20 litua
nistinių mokyklų.

Paskirtas naujas komercijos atašė
2008-10-01
Darbą Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje pra
dėjo naujasis komercijos atašė Andrius Nikitinas. Jis 
pakeitė nuo 2004 metų Lietuvos ekonominiams intere
sams Jungtinėje Karalystėje atstovavusią komercijos 
atašė Olgą Stravinskienę.

A. Nikitinas yra baigęs Vilniaus universiteto Chemijos 
fakultetą, Didžiosios Britanijos Henlio koledže studijavo 
anglų kalbą ir vadybą, M.L.S. koledže - verslą ir teisę, 
Vytauto Didžiojo universitete jis įgijo verslo ir vadybos 
magistro laipsnį.

Komercijos atašė darbo tikslas - didinti lietuviškų pre
kių ir paslaugų eksportą, padėti Lietuvos įmonėms rasti 
bendradarbiavimo partnerių, formų ir būdų, pritraukti į 
Lietuvą užsienio investicijų ir turistų, formuoti teigiamą 

Lietuvos 
ekonomi
kos įvaiz
dį užsie
nyje. 
Komerci
jos atašė 
taip pat 
prisideda 
ir prie 
efekty
vaus eko-

Londono padangę puošia Kiaušinio pastatas n o m i n i ų
D.Dokšaitės nuotr. bei verslo

iniciatyvų 
užsienio valstybėse koordinavimo.
Statistikos departamento duomenimis, 2007 metais tarp 
kitų Lietuvos prekybos partnerių Jungtinė Karalystė 

pagal prekybos apyvartą buvo 9 vietoje, eksportą - 6. 
2007 metais prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Jungti
nės Karalystės sudarė 3 704 mln. litų, eksportas - 1 968 
mln. litų, importas 1 736 mln. litų.

Komercijos atašė pareigybės pradėtos steigti 2001 
metų pabaigoje Lietuvai svarbiose užsienio rinkose.

Lietuviška kalėdinė mugė 
Londone
Lietuvos Komercijos Rūmai bei Lietuvos Ambasada 
Jungtinėje Karalystėje š. m. gruodžio 4-6 dienomis kvie
čia į tradicija tampančią Lietuvišką kalėdinę mugę Lon
done. Šventės metu bus galima pasivaišinti lietuviškais 
patiekalais, įsigyti lietuviško maisto, suvenyrų ir kitų 
prekių. Dalyvius ir svečius linksmins tautiniai ansamb
liai.

Šventė vyks Meridiano aikštėje, (Meridian Square, 
E15) prie Stratfordo metro stoties. Kviesime Newhanfo 
savivaldybės merą, serą Robin Wales su Lietuvos amba
sadoriumi Jungtinėje Karalystėje Vygaudu Ušacku įžieb
ti kalėdinę lietuvišką eglutę.

Džiaugsmą bei didžiulį norą dalyvauti šventėje jau pa
reiškė ne tik JK įsikūrę lietuviai verslininkai bet ir Lietu- 
vosprekiautojai.

Tris dienas truksianti šventė prasidės gruodžio 4 dieną, 
aštuntą valandą ryto. Gruodžio 4-6 dienomis mugė vyks 
nuo 8.00 iki 19.00 vakaro.

Simbolinis mokestis mugės dalyviams - £35. Komerci
jos Rūmai padės dalyvaujantiems organizuoti prekybvie- 
tę (palapines, stalus), atvykstantiems iš Lietuvos surasti 
gyvenamą vietą.

Norintys registruotis kreipkitės į Olgą Jachimovič 
elektroniniu paštu olga@eurobaltika.co.uk

Daugiau informacijos www.lithuanianchamber.co.uk

SAS dažniau skraidys iš Palangos 
į Kopenhagą
Skandinavijos skrydžių bendrovė SAS nuo 2009 metų 
kovo pabaigos iš Palangos oro uosto į Kopenhagą ke
leivius skraidins tris kartus per dieną. Įtraukus dar vie
ną reisą į kitų metų vasaros sezono tvarkaraštį, iš viso 
šiuo maršrutu SAS skraidys 21 kartą per savaitę.

Didinti skrydžių skaičių nuspręsta augant keleivių 
srautui. „Danijos sostinė yra patogus geografinis cent
ras, iš kurio galima.pasiekti visus svarbiausius pasaulio 
miestus, todėl šių skrydžių paklausa vis auga", - teigia 
SAS atstovybės Lietuvoje vadovė Rūta Jucienė.

Pasak jos, SAS grupė nuolat papildo maršrutų tinklą 
naujais skiydžiais iš Danijos sostinės į kitus pasaulio 
oro uostus, todėl Kopenhaga yra patraukli tiek versli
ninkams, tiek turistams.

Kadangi susidomėjimas Azijos kryptimi didėja, todėl 
nuo šių metų žiemos sezono SAS pradės skraidyti nau
ju maršrutu Kopenhaga - Delis.

Šiuo metu SAS iš Palangos oro uosto į Kopenhagą 
skraido 14 kartų per savaitę.
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BIRMINGHAMAS

Lietuviškas vakaras - su lenkiškais, 
britiškais ir afrikietiškais motyvais
Rugsėjo 13 dieną Birminghame, Lenkų kultūros klube, 
įvyko Vidurio Anglijos lietuvių bendruomenės organi
zuotas koncertas „Sudie, lietinga vasara“ (šis rugpjūtis 
buvo pats lietingiausias Anglijoje per 20 metų).

Koncertas buvo pirmasis lietuvių organizuotas rengi
nys, kuriame linksminosi lietuviška, lenkiška ir britų 
publika. Dalis publikos - lietuviai (organizatoriai - Mid
lands Lithuanian Community), kiti - lenkai, renginys 
vyko Lenkų kultūros klube Birminghame (MLC neseniai 
pradėjo bendradarbiavimą su imigrantų bendruomenėmis 

iš kitų Rytų Europos 
šalių) bei svečiai - britai.

Renginyje buvo prista
tyta naujai susibūrusi 
muzikinė grupė 
„Alvika“, kuriai koncerto 
metu buvo išrinktas pa
vadinimas. Grupė groja 
populiarią muziką tiek 
lietuviškai, tiek angliš
kai. Taip pat didelio susi
domėjimo sulaukė reg
gae ir hip-hop daininin
kės Angelee ir Syrona 
Maria iš Birmingham©.

Koncertą parėmė lietu
viškos parduotuvės „Lituanica“ ir „Skalsa“. Daugiausia 
susidomėjimo vakaro loterijoje sulaukė parduotuvės 
„Lituanica“ įsteigtas prizas - tradicinė Šašlykinė.

Vakaro metu taip pat buvo eksponuojamos floristinės 
ekspozicijos. Birminghame ir Wolverhamptone gyvena 
net kelios gabios floristės, emigravusios iš Lietuvos. Vė
liau puokštės buvo parduotos aukcione, visas pelnas skir
tas lietuviškai šeštadieninei mokyklėlei, veikiančiai 
Wolverhamptone. Taip pat buvo eksponuojami šios mo
kyklėlės mokinių piešiniai.

Vakaro „vinimi“ tapo afrikietiški šokiai. Juos atliko 
Suzane, Saaba ir Rose iš Zimbabvės ir Ruandos. Publika 
šiltai priėmė šį netradicinį lietuvio akiai pasirodymą.

Pasak organizatorių, tokia renginio programa atspindi 
naujųjų imigrantų interesus ir pasikeitusį gyvenimo būdą. 
Sugretinama lietuviška ir kitokia muzika, lenkiškas mais
tas, lietuviškas alus ir afrikietiški šokiai. Šiuo renginiu 
Midlands Lithuanian Community parodė, kad lietuviai, 
gyvenantys Vidurio Anglijoje, neužsidaro siaurame tau
tiečių rate, o ieško galimybių bendrauti ne tik su vieti
niais britais, bet ir su mūsų kaimynais iš kitų naujųjų 
Europos Sąjungos šalių.

Ambasadorius V.Ušackas padeda 
Lietuvos įmonėms -
pristatyti savo produkciją Birminghamo parodo
je bei skatina bendradarbiavimą tarpWorceste- 
rio ir Ukmergės.

Rugsėjo 23 dieną ambasadorius Vygaudas Ušackas su 
žmona Loreta bei Garbės konsulu Vidurio Anglijoje 
Keith Stoke-Smith lankėsi Birminghame, kur rugsėjo 21- 
23 dienomis vyko sodo ir laisvalaikio baldų bei įrangos 
paroda („GLEE”).

Ambasadorius ir Garbės konsulas aplankė lietuvių me
džio apdirbimo įmonės UAB “Vilrasta” stendą, kur buvo 
surengtas specialus susitikimas su potencialiais lietuviš
kų gaminių pirkėjais bei vietos žurnalistais. Savo pasisa
kyme ambasadorius V.Ušackas pasidžiaugė, kad lietuviai 
vis drąsiau skverbiasi į JK rinką bei išreiškė viltį, kad 
UAB „Vilrasta“ sodui ir laisvalaikiui skirti gaminiai susi
lauks didelės paklausos britų tarpe.

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2007 
metais Lietuvos eksportas į Jungtinę Karalystę sudarė 
1968 mln. Lt arba 4.6 proc. viso Lietuvos eksporto.

Lyginant su 2006 metais, Lietuvos eksportas į Jungtinę 
karalystę išaugo 14.8 proc.

2007 metais Lietuvos importas iš Jungtinės Karalystės 
sudarė 1,736 mln. Lt arba 2.8 proc. viso Lietuvos ekspor
to. Lyginant su 2006 metais, Lietuvos importas iš Jungti
nės Karalystės išaugo 22.4 proc. 2007 metais Lietuvos - 
Jungtinės Karalystės prekybos apyvarta siekė 3,682.7 
mln. Lt ir lyginant su 2006 metais išaugo 17.6 proc.

Tą pačią dieną ambasadorius Vygaudas Ušackas su 
žmona Loreta bei Garbės konsulu Keith Stoke-Smith taip 
pat lankėsi Worcesteryje, kur susitiko su miesto mere 
Lucy Hodgson bei aptarė Worcesterio ir Ukmergės mies
tų susigiminiavimo projektą.

Šią vasarą Worcesterio delegacija su vizitu lankėsi Uk
mergėje, o lapkričio mėnesį šį Vidurio Anglijos mietą 
ruošiasi aplankyti Ukmergės mero Algirdo Kopūsto va
dovaujama delegacija.

Paskutinis barjeras beviziam 
režimui su JAV 2008-09-30
Paskutinis veiksnys, turėsiantis įtakos sprendimo dėl 
bevizio režimo su JAV priėmimui - atmestų lietuvių pa
raiškų vizai gauti skaičiai, teigia Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius Oskaras Jusys.

„Spalio viduryje JAV institucijos turės galutinius duo
menis apie Lietuvos piliečių paraiškų JAV vizai gauti 
atmetimo procentą. Tikimės, kad duomenys bus palankūs 
ir neliks jokių kliūčių suteikti Lietuvos piliečiams teisę 
be vizų keliauti į JAV“, - BNS antradienį sakė OJusys.

O.Jusys pakartojo, tai, ką pirmadienį susitikime su JAV 
prezidentu George'u W.Bushu (Džordžu Bušu) sakė Lie
tuvos prezidentas Valdas Adamkus, - jau yra pasirašyti 
visi tarpžinybiniai susitarimai, būtini Lietuvos piliečių 
beviziam vykimui į JAV.

Bevizio režimo perspektyvas Lietuvai iki šiol temdė 
tai, kad nemažai jos piliečių, gavę turistines vizas, nele
galiai pasilikdavo JAV dirbti. Tačiau Lietuvai tapus ES 
nare ir atsivėrus legalioms Vakarų Europos darbo rin
koms bei stabiliai gerėjant šalies ekonominiai padėčiai 
Amerika tapo kur kas mažiau patraukli uždarbiams ar 
emigracijai.

Viena iš JAV nustatytų sąlygų beviziam režimui gauti 
yra reikalavimas, kad atmestų paraiškų vizai gauti kiekis 
neviršytų 10 proc. ribos. 2006 metais šis Lietuvos rodik
lis buvo 27.7 proc., tuo tarpu peniai Lietuvoje riba nebu
vo peržengta. Tačiau ją viršijo užsienyje gyvenantys lie-
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tuviškų pasų savininkai, kurie taip pat gali prašyti JAV 
vizos.

Apie 400 tūkst. tautiečių gyvena užsienyje, didžioji 
dalis - Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.

Nemažai emigrantų, prašydami JAV vizų, negali pa
teikti pažymų, jog turi gerą tarnybą, stabilias pajamas ar 
nekilnojamojo turto. Nesant garantijų, jog jie po kelionės 
į JAV bus suinteresuoti grįžti į dabartinę savo gyvenamą
ją vietą, vizų jie dažnai negauna.

Lietuva, siekdama galimybės savo piliečiams be vizų 
vykti į JAV, jau keletą metų įgyvendina „kelio gairių“ 
planą, kuris numato galimybę JAV vizų atsisakymo pro
gramą ateityje taikyti naujosiomis Europos Sąjungos 
narėmis tapusių Vidurio ir Rytų Europos valstybių pilie
čiams. Šiemet kovą Lietuva pasirašė Supratimo memo
randumą su JAV dėl abipusių ketinimų siekti kuo sku
besnio vizų panaikinimo Lietuvos piliečiams.

Lietuva vienašališkai panaikino vizų režimą JAV pilie
čiams 1994 metais.

Traukiniai į Vilniaus oro uostą
Nuo spalio 2 dienos, iš Vilniaus geležinkelio stoties re
guliariai pradeda važinėti nauji traukiniai į tarptautinį 
Vilniaus oro uostą.

Keleiviai 
traukinuku 
galės naudo
tis nuo spalio 
3 dienos. Į 
tarptautinį 
Vilniaus oro 
uostą iš gele
žinkelio sto
ties galima 
bus nuva
žiuoti per 7 
minutes.

Speciali įranga neįgaliesiems
Visai netoli keleivių terminalo, kur ir driekiasi geležinke
lio bėgiai, įrengta geležinkelio stotelė, laiptai ir liftas 
keleiviams, apšvietimas, keleivių saugumui - vaizdo ste
bėjimo sistema. Be to, atsižvelgta ir į keleivių su negalia 
bei ribotos judėsenos žmonių poreikius. O į oro uosto 
terminalą iš stotelės veda pėsčiųjų takas su dengta galeri
ja, kuri tamsiu paros metu bus apšviesta.

Bilietas kainuos 2 litus
Naujuoju maršrutu kursuos AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
specialiai įsigytas vieno vagono traukinys - automotrisė. 
Joje yra 93 sėdimos vietos.

Anksčiau iš Vilniaus geležinkelio bei autobusų stoties 
visi keliautojai važiuodavo viešaisiais autobusais, mikro
autobusais arba naudojosi taksi paslaugomis. Už taksi 
paslaugą važiuojant iš stoties iki oro uosto tenka pakloti 
iki - 50 litų.

Keleiviai vykstantis traukiniu galės įsigyti iš kondukto
riaus bilietą, kurio kaina - 2 litai.

Aplenks „kamščius“
Atstumas nuo Vilniaus geležinkelio stoties iki tarptauti
nio Vilniaus oro uosto yra 5 kilometrai. Norėdami nuva

žiuoti į oro uostą keleiviai dažnai pakliūdavo į 
„kamščius“ Dariaus ir Girėno gatvėje.

Traukiniai kursuos visą parą su 40-50 minučių tarpais. 
Rečiau kursuos nakties metu.

Krizė smogs pokomunistinėms 
valstybėms 2008-10-05
Ką pokomunistiniam pasauliui reikš finansų griūtis? 
Trumpuoju laikotarpiu - blogai, ilguoju - dar blogiau, 
teigia „The Economist“.

Žurnalas teigia, kad pokomunistinėms valstybėms pasi
sekė, jog jos netapo dideliais finansiniais centrais, kaip 
buvo svajojama praėjusiame dešimtmetyje. Tačiau krizės 
sąlygomis įžvelgiamas pavojus, kad sušlubavus Vakarų 
bankų valdomiems padaliniams šie gali būti perleisti 
patrauklius pasiūlymus pasiūliusiam Rusijos kapitalui.

„Valstybėms, kurios dar neturi įstatymų, leidžiančių 
tokiu kriziniu atveju nacionalizuoti bankus, būtų protinga 
išleisti juos dabar: kai tik jie pasirodys, tikimybė, kad jų 
prireiks, iškart taps mažesnė“, - rašo „The Economist“.

Savaitraštis taip pat pabrėžia iššvaistytų narystės ES 
metų svarbą, kadangi dabar visus neatliktus darbus teks 
daryti itin sunkiomis sąlygomis.

„Būtų gražu tikėtis, kad ekonominis nuosmukis sutelks 
politikų mintis į reikalus, kuriuos jie ignoravo praeityje. 
Kai kuriose šalyse taip atsitiks.

Tačiau istorija teigia, kad didėjantis nedarbas ir prastė- 
jantys gyvenimo standartai gali paskatinti rinkėjus bei 
politikus ieškoti pavojingų sprendimų. Kuo silpnesnė 
politinė sistema, tuo labiau tai tikėtina“, - reziumuoja 
„The Economist“.

Butų kainos krito visuose
Lietuvos miestuose irt.it 2008-10-03

Per šių metų 3 ketvirtį senos statybos (iki 2007 m.) pa
rduodamų butų kainos visuose didžiuosiuose miestuose 
mažėjo.

Nekilnojamojo turto įmonės „Kapitalas.com“ duomeni
mis, kainos Vilniuje sumažėjo 2.2 proc., Kaune — 4.6 
proc., Klaipėdoje - 1 proc., Šiauliuose - 10.4 proc., Pa
nevėžyje - 3.6 proc.

Per metus butų kainos Vilniuje sumažėjo 8.4 proc. 
Sparčiausiai butai pigo vidutinio dydžio ir mažuose 
miesteliuose. Dėl susidariusios ekonominės padėties la
bai panašu, kad kainos dar nepasiekė savo minimumo ir 
toliau turėtų mažėti.

Vilniuje už senos statybos buto 1 kvadratinį metrą vi
dutiniškai prašoma 5 tūkst. 770 litų, Kaune -4 tūkst. 160 
litų, Klaipėdoje - 5 tūkst. 110 litų, Šiauliuose - 2 tūkst. 
940 litų, Panevėžyje - 3 tūkst. 190 litų, Alytuje - 2 tūkst. 
350 litų, Marijampolėje - 3 tūkst. 420 litų, Jonavoje - 2 
tūkst. 480 litų, Utenoje - 2 tūkst. 940 litų.

Ar šuoliuos elektros kaina?
2008-10-03 i ietuviams.com

Skaičiuojant kainų pokyčius nuo 1996 metų, iš visų ener
gijos rūšių Lietuvoje elektros kainos kilo mažiausiai, rašo
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dienraštis „Lietuvos rytas“.
Lietuvą gelbėja gana pigi Ignalinos atominės elektrinės 

(AE) gaminama elektros energija. Tačiau tam, kad elekt
ros energija pasiektų vartotoją, reikia brangios infrastruk
tūros: transformatorinių, laidų ir t.t. Kaip ir grūdai, kurie 
kelis kartus pabrangsta, kol tampa duona, taip pasikeičia 
ir elektros energija, kol ji atkeliauja nuo gamybos iki 
vartojimo vietos.

Elektros kainos Lietuvoje yra vienos mažiausių Euro
pos Sąjungoje. 2007-aisiais gyventojai Lietuvoje viduti
niškai mokėjo apie 27 centus už kilovatvalandę (kWh). 
ES vidurkis - 47 centai. Komerciniai vartotojai mokėjo 
18.49 cento, tuo tarpu ES vidurkis - 27.12 cento. Pasta
raisiais metais elektra Vakarų Europoje brango sparčiau 
nei Lietuvoje.

Tiesa, vidutinis atlyginimas ES irgi didesnis nei Lietu
voje. Bet visas medžiagas - transformatorius, kurą ir kita 
— tenka pirkti pasaulinėmis kainomis. Ateityje elektros 
kainos Lietuvoje ir kitose šalyse neišvengiamai didės. 
Pagrindinė priežastis - brangsta jos gamyba. Ką tai reiš
kia gyventojams? Jei elektros tarifas padidėja 1 centu, 
namų ūkio išlaidos padidėja vidutiniškai 1,38 lito per 
mėnesį. Be abejo, tai irgi yra pinigai. Tačiau jei kainos 
nebus didinamos po truputį, vieną dieną sulauksime dide
lio kainų šuolio.

Manoma, kad padidėjus energijos kainai automatiškai 
pabrangsta ir visos kitos prekės. Bet iš tiesų galutinė pro
dukto kaina priklauso nuo pardavėjo pasirinktos kainoda
ros, rinkos galios, produkto paklausos bei daugybės kitų 
dalykų.

Paprastai padidėjus gamybos išlaidoms automatiškai 
perkelti jas į produkto kainą neišeina. Tad vargu ar būtų 
atsakinga dėl kelių litų rizikuoti strateginiais projektais ir 
energetine nepriklausomybe.

„Naftos ir dujų kainos pasaulyje ir toliau išlieka nepro
gnozuojamos. Visai realu, kad jos dar didės. Akivaizdu, 
kad dėl to Lietuvai būtų kur kas naudingiau dalį elektros 
pasigaminti atominėje elektrinėje ir nepriklausyti tik nuo 
naftos ir dujų pagrindu pagaminamos elektros, kuri bus 
brangesnė.

Tiesa, net ir turėdami naują atominę elektrinę mes ne
galime būti garantuoti, kad elektros kainos visuomet iš
liks stabilios. Jos gamybos, transportavimo savikaina vis 
didėja.

Įtaką elektros kainoms gali daryti ir elektros tinklų su
jungimas su kaimyninėmis valstybėmis. Kainų stabilumą 
mūsų šalies gyventojams ar įmonėms iš dalies galėtų 
garantuoti ilgalaikės elektros energijos pirkimo sutartys 
su elektros gamintoju“, - sakė nacionalinio investuotojo 
bendrovės „Leo LT“ valdybos pirmininko patarėjas Žil
vinas Šilėnas.

c ( , ■ , . , r, . /

, _• j i . « • .1 * ,9 ; į 1 *

Žalgirio mūšio metinėms - filmas, 
pašto ženklas, paminklas Vytautui ir 
žygis į Griunvaldą 2008-10-03
Po dvejų metų Lietuva ketina iškilmingai minėti 600- 
ąsias Žalgirio mūšio metines.

Penktadienį Vyriausybėje apsvarstyta Žalgirio mūšio 
600 metų minėjimo programa ir jos įgyvendinimo prie

monių projektai.
Kaip pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba, priemonių 

plane numatyta rengti bendrus renginius su Lenkija. Vie- 
nas iš tokių renginių - Žalgirio mūšio inscenizavimas 
Griunvalde. Mūšio vietoje turėtų būti pastatytas ir pa
minklas, skirtas Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Vy
tautui.

Projekte dar numatyta surengti žygį „Žalgiris 1410- 
2010“, atkartojantį Vytauto Didžiojo vadovaujamos ka
riuomenės žygį iš Vilniaus į Žalgirio mūšio lauką. Žada
ma surengti sportines žaidynes.

Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių proga taip pat užsimota 
sukurti istorinį vaidybinį filmą „Žalgiris -geležies diena“, 
išleisti jubiliejinį pašto ženklą, restauruoti Vytauto Di
džiojo paminklus.

Apie programos sąmatą kol kas nepranešama.
Kai darbo grupė pritars Žalgirio mūšio 600 metų jubi

liejaus minėjimo programai ir priemonių plano projektui, 
jis bus pateiktas svarstyti Vyriausybei.

Žaiginio mūšio 600 metinės bus minimos 2010 metais.
Žalgirio mūšis įvyko 1410 m. liepos 15 d. tarp jungtinių 

Lietuvos ir Lenkijos pajėgų ir Kryžiuočių ordino. Įvairūs 
šaltiniai tvirtina, kad pusantros paros trukusiame mūšyje 
dalyvavo 25-85 tūkst. žmonių, o žuvo - nuo 15 tūkst. iki 
50 tūkst. karių.

Žalgirio (Griunvaldo) mūšis laikomas vienu didžiausių 
ir reikšmingiausių mūšių vidurinių amžių Europos istori
joje. Tą dieną buvo sustabdyta 200 metų trukusi Kry
žiuočių ordino agresija į Rytus.

Minint šią istorinę sukaktį siekiama stiprinti visuome
nės istorinę atmintį, ugdyti pilietiškumą ir patriotizmą,

Kelionė aplink pasaulį - Lietuvos 
tūkstantmečio šventei pažymėti

2008-10-05

Lietuvos buriuotojai pradeda kelionę aplink pasaulį, taip 
pažymėdami Lietuvos vardo tūkstantmečio šventę.

Sekmadienį 19 vai. Klaipėdoje startuos projektas 
„Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas — Lietuva“. Bu
riuotojų išlydėtuvėse dalyvaus prezidentas Valdas Adam
kus.

Pasak pranešimo spaudai, projekto tikslas - apjungti 
Lietuvos vardo 1000-čio šventimui pasaulio lietuvius 
skirtinguose pasaulio žemynuose.

Jachta „Ambersail“ Lietuvos buriuotojai iš Klaipėdos 
leisis į 9 mėnesių kelionę, kurios metu aplankys 25 pa
saulio lietuvių bendruomenes 19-oje šalių. Joms buriuo
tojai perduos 25 asmeninius prezidento V.Adamkaus 
laiškus, raginančius viso pasaulio lietuvius švęsti Lietu
vos vardo tūkstantmetį vienu metu.

Aplink pasaulį plauksianti „Ambersail“ jachta ir bu
riuotojai apdrausti 35 mln. litų suma.

Projekto „Tūkstantmečio odisėja“ vadovas Raimundas 
Daubaras teigė, kad draudimas vykdant tokio masto rizi
kingus projektus būtinas.

Buriuotojus į kelionę Klaipėdos kruizinių laivų termi
nale palydės Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestras ir 
karinis laivas „Jotvingis“ bei fregata „Žemaitis“.

„Ambersail“ jachta į Lietuvą ketina sugrįžti 2009 metų 
liepos 6 dieną.
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ė Kun. Aleksandras Geryba
A.Geryba gimė 1928 m. birželio 3 d. Viešvėnų parapijoje, Žemaitijoje. Būda
mas 16 metų išvyko į Vokietiją ruoštis kunigystės studijoms.

Baigė Maynooth kunigų seminariją. 1954 m. priėmė kunigystės šventimus. 
1954 - 1957 m. kun. Aleksandras studijavo Romoje, apsigynė teologijos li- 
cenzijato laipsnį. Po studijų dirbo Forest Hill parapijoje, Southwark vyskupi
joje, Londone.

1964 - 1971 m. kun. Aleksandras dirbo tėvų marijonų įkurtame katalikiš
kam lietuvių jaunimo centre “Židinys” Nottingham mieste kartu su kun. S. 
Matuliu.

Buvo aktyvus jaunimo veikos organizatorius, subūrė orkestrą, chorą, sporti
nius kolektyvus, organizavo vasaros stovyklas.

1971 - 2002 m. gyveno Lietuvių Sodyboje, sekmadieniais aukojo Mišias ir 
rūpinosi Hampshire apskrities lietuvių sielovada. Palaikė lietuvišką ir krikš
čionišką tautiečių dvasią.

2002 m. dėl susilpnėjusios sveikatos kun. Aleksandras persikėlė gyventi į Ashley House slaugos namus kur gyveno 
iki pat š.m. rugsėjo 10d., kai buvo atvežtas į Royal Surrey ligoninę. Tą patį vakarą, priėmęs Ligonių Patepimo sakra
mentą Aleksandras iškeliavo pas Viešpatį.

Kun. Aleksandras buvo talentingas pamokslininkas. Netgi ištiktas skausmingos ligos jis sugebėdavo su humoru į 
viską pažvelgti. Optimizmas niekada jame neblėso. Lankant kunigą buvo galimąjį rasti arba besimeldžiantį, skaitantį 
brevijorių, arba sprendžiant paslaptingus kryžiažodžius.
Ilsėkis ramybėje pas Viešpatį, kun. Aleksandrai!

Kun. Petras Tverijonas
Gedulingos šv. Mišios buvo aukotos trečiadienį, rugsėjo 17d. 14val. „The Sacred Heart” bažnyčioje, Bordon, 
Hampshire, GU35 OAU
Laidotuvių šv. Mišias aukojo Westminsterio Vyskupas augzilijaras Bernard Longley penktadienį, rugsėjo 19d., 
12val. Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje, 21 The Oval, London, E2 9DT.

Belfaste aptartos lietuvių saugumo 
problemos
Spalio 7 dieną Belfaste, Šiaurės Airijoje, su oficialiu vizi- 
tu lankėsi ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas 
Ušackas. Vizito metu Ambasadorius susitiko su Šiaurės 
Airijos Pirmuoju Ministru Peter Robinson, Parlamento 
pirmininku Williams Hay, Belfasto miesto meru Tom 
Hartley bei Šiaurės Airijos Policijos viršininku Hugh Or- 

V.Ušackas su P.Robinson

de. V.Ušackas taip pat 
susitiko su lietuvių 
bendruomenės atsto
vais.

Susitikimų metu 
ambasadorius ir Šiau
rės Airijos vadovai 
aptarė Lietuvos pilie
čių padėtį Šiaurės Ai
rijoje, kur šiuo metu, 
manoma, gyvena 
8000-9000 lietuvių.

Bendraudamas su 
Šiaurės Airijos val
džios atstovais amba
sadorius V. Ušackas 

pažymėjo, kad per pastaruosius dvejus metus glaudžiai 
bendradarbiaujant ir organizuojant bendrus kultūrinius, 
ekonominius, sportinius renginius su vietos religinėmis 
bendruomenėmis ir valdžios atstovais, pavyko prisidėti 
kuriant palankesnę, saugesnę aplinką Lietuvos piliečiams

Š.Airijoje.
Dėka bendrų pastangų su airiais, britų valdžia ir dėl 

bendros politinės situacijos pagerėjimo Š.Airijoje išpuolių 
prieš lietuvius skaičius sumažėjo. Antra vertus, Š.Airijos 
pareigūnai atkreipė dėmesį į pasitaikančius nusižengimus, 
kuriuos padaro Lietuvos piliečiai Šiaurės Airijoje, neretai 
jie nesilaiko kelių eismo taisyklių arba nepaiso viešosios 
tvarkos.

Dveji metai iš eilės rengiamos Lietuvių dienos Š.Airijos 
Lisburn, Dungannon, Armagh miestuose. Armagh Kated
roje lietuvių bendruomenei nuolatos Šv. Mišias aukoja, 
specialiai iš Dublino atvykstantis kun. Egidijus Amašius. 
Dungannone tampa tradicinėmis vietos airių ir lietuvių 
krepšinio komandų varžybos, o Lisbume praėjusį balandį 
vietos lietuviai surengė meno parodą ir saviveiklinių ko
lektyvų pasirodymą.

Dungannone taip pat vyko vieša diskusija „Rasistiniai 
išpuoliai ir atitinkamų institucijų reagavimas“. „Manau 
šie renginiai prisideda prie savitarpio supratimo ir sauges
nės aplinkos kūrimo LR piliečiams Š.Airijoje“,- pažymėjo 
Vygaudas Ušackas.

Su Šiaurės Airijos vadovais taip pat aptarta, kaip geriau 
vietos gyventojams pristatyti Lietuvą, ypač tai, kad Vil
nius kitais metais bus Europos kultūros sostinė. Šia proga 
2009 metais numatoma surengti specialų koncertą Belfas
te.

Ambasadorius taip pat padėkojo Šiaurės Airijos vado
vams ir atitinkamų žinybų atstovams už galimybę įsteigti 
rinkimų į Seimą punktą Armagh miesto Šv.Patriko mo
kykloje.
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Mirė Marytė Žemaitienė Derbyje
Š.m. rugpjūčio 15 d. savo namuose, giminėms iš Lenkijos beviešint 
(brolio anūkei su vyru), naktį miegodama mirė Marytė Žemaitienė. Ji 
prieš eilę metų turėjo darytą širdies operaciją, paskutiniu metu silpniau 
jautėsi. Gaila, kad pasijutusi blogiau, pavasarį, atsisakė kviesti greitąją 
pagalbą, galbūt būtų pavykę ligoninėj sureguliuoti vaistus širdies dar
bui pagerinti...
Marytė gimė 1926 m. birželio mėn. 26 d. Tverečiuj ir šiemet jai sukako 
82-eri metai amžiaus. Prieš du metus, 2006 gegužės 27 d. mirė vyras 
Vladas Žemaitis.
Marytė turėjo sunkų gyvenimą. Tik apsivedusi, jauna ji liko našle - 
vyras mirė džiova, pasakojo, Marytė. Tada gerai išmoko siūti, megzti ir 
praktiškai visą laiką ką nors dirbdavo. Vėliau šeima išvyko Lenkijon. 
Kaiminystėj gyvenęs ir Angliją pasiekęs Stasys Krasauskas, varžyda
masis su pažįstamu Amerikoj, iškvietė Marytę ir jos sergančią mamą į 
Angliją, į Derby vedybom. NeperiIgiausiai drauge gyvenusius, vėl iš
skyrė vyro mirtis. Po eilės metų apsivedė su Vladu Žemaičiu, kuris 
mėgo keliauti, fotografuoti gamtą, lietuviškus renginius, siųsdamas 
fotografijas į lietuviškus laikraščius, žurnalus: “Europos Lietuvį“, 
“Šaltinį.“ Su juo pragyventa 27-ri metai, pasakojo p. Marytė, kuri labai 
sunkiai pernešė skausmingą vyro netektį. “Jau geriau aš būčiau pirma 
išėjusi, taip liūdna,“ - sakė ji.
Marytė Žemaitienė ilgus metus buvo DBLS Derby skyriaus

valdybos narė, Lietuvos Konservatorių skyriaus vaidy
bos narė, aukojo Vaikų Fondui, Bažnyčiai, lietuviškai 
spaudai.

Tačiau, didžiausias jos rūpestis buvo rūpintis šeimos 
kapais lietuviškame Derby kapinių kampelyje. Pamenu, 
Marytė labai buvo patenkinta ir labai džiaugėsi, kai bir
želį ją aplankė kun. Linas Sipavičius, MIC. Ji sakydavo, 
man didžiausias džiaugsmas, kai mane kas nors aplanko. 
Vėliau, pasodinome kalijų kokius septynis krūmus sode, 
nuvažiavome aplankyti kapus. Džiaugėsi p. Marytė, 
skambino draugėm, girdamasi, kad ją aplankėm.

Ją reguliariai lankydavo ir, ypač paskutinį pusmetį, ja 
rūpinosi p. Rūta Popikienė, bet laidotuvėse negalėjo

| dalyvauti, perdavusi mirusiosios reikalus advokatui.
Laidotuvių apeigos rugsėjo 12 d. buvo labai gražios, 

į Dalyvavo giminės iš Lenkijos - brolio dukra su sūnum, 
j Derby ir Nottinghamo lietuviai, kaimynai. Anglų kuni- 
i gas Derby Šv. Marijos Katedros koplyčioje aukojo šv.

Mišias Per pamokslą jis pažymėjo, kad kaip tik šiandie- 
I na yra Marijos šventė, kuri iškilmingai švenčiama Lietu- 
j voje ir Lenkijoje, kitur Centrinėj ir Rytų Europoje.

Pagal velionės valią ji buvo sudeginta ir bus palaidota 
savo mamos ir vyro Vlado Žemaičio kape lietuviškame 

į Derby, Nottingham Rd. kapinių kampelyje.
i Maryte, tegul bus Jums lengva Anglijos žemelė!
* Dr. Darius FurmonaviČius

„Lietuvos kultūros savaitė Lvove“
Spalio 15-tąją Lietuvos kultūra vėl grįžta į Ukrainos 

sostinę Kijevą. Vienoje prestižiškiausių Ukrainos koncer
tinių erdvių - Nacionalinėje Ukrainos vargonų salėje tą 
vakarą skambėjo Vilniaus miesto savivaldybės choro 
,Jaunoji muzika“ koncertinė programa, kuri buvo pirmą 
kartą atliekama kartu su garsiais Ukrainos atlikėjais.

„Jaunoji muzika“ - devynioliktuosius kūrybinės veiklos 
metus skaičiuojantis choras, laimėjęs šešis didžiuosius 
prizus (Grand Prix) ir pirmąsias vietas 15-koje tarptauti
nių konkursų. Kolektyvas 1993 m. buvo įvertintas Didžiu
oju Europos prizu (Grand Prix Europe) Europos chorų 
varžytuvėse ir nuo 1994 m. buvo priimtas Vilniaus savi
valdybės globon.

Kolektyvo koncertinių kelionių maršrutai driekiasi per 
Europos šalis, Kiniją, Japoniją, Izraelį, garsias pasaulio 
scenas, tarp kurių — Berlyno ir Miuncheno filharmonijų 
salės, Frankfurto teatras „Alte Oper“, Londono ..Queen 
Elizabeth Hali“, S. Rachmaninovo salė Maskvoje, Šan
chajaus Didysis operos teatras. „Jauna muzika“ dalyvauja 
stambiuose festivaliuose, bendradarbiauja su įžymiais 

batutos meistrais (dirigentais red.} ir pasaulinio garso ko
lektyvais. Tarptautinės choro muzikos federacijos narys, 
1999 m. kolektyvas atstovavo Lietuvos choro menui pa
sauliniame choro muzikos simpoziume Roterdame. 2003 
m. už Lietuvos ir jos sostinės vardo garsinimą pasaulyje 
choras ,Jauna muzika“ pelnė „Vilniaus garso“ premiją. 
Tačiau nepaisant intensyvaus gastrolių grafiko, choras 
,Jaunoji muzika” yra inicijavęs daug reikšmingų projektų 
Lietuvoje: tarptautinius choro muzikos interpretavimo 
kursus, festivalį „Amžinoji Jeruzalė“ (1998), koncertų 
ciklą „Anglų ir prancūzų baroko muzika“ (2000), 
„Vokiečių ir lenkų baroko muzikos dienas“ (2001) ir ki
tus.

Ypatingai progai - pirmajam savo prisistatymui Ukrai
nos sostinėje choras parinko programą, kurioje skambėjo 
tiek Baltijos šalių kompozitorių harmoningos kompozici
jos chorui a cappella, tiek nuostabiausios pasaulio chori
nės muzikos drobės.
Gabrielė Žaidvtė
LR kultūros atašė Ukrainoje
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LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIETIJA

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje: 
Konkursas direktoriaus pareigoms užimti 
PRATĘSIAMAS
Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. rugsėjo 16 d.
Vokietijoje veikiančios Vasario 16-osios gimnazijos ku- 

ratorija šiais metais 
paskelbė konkursą 
gimnazijos direkto
riaus pareigoms už
imti. Įvertinus iki 
rugsėjo pradžios 
įteiktus pareiškimus, 
kuratorija nusprendė 
skelbti antrąjį atran
kos etapą, kuris tęsis 
iki spalio 15 d.

„Konkurso pratęsimu ypač norima atkreipti dėmesį tų 
pedagogų, kurie šiuo metu eina vadovaujančias pareigas 
Lietuvos gimnazijose bei vidurinėse mokyklose,“ - aiški
no kuratorijos valdybos pirmininkas Rimas Čuplinskas.

Vasario 16-osios gimnazija, įsikūrusi Vokietijoje, Hiu- 
tenfelde, gyvuoja nuo 1951 metų, siekdama užsienyje 
gyvenantiems lietuvių kilmės vaikams sudaryti sąlygas 
puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas.

1999 metais gimnazija įgijo valstybės pripažintos dvi
kalbės mokyklos statusą, suteikiantį teisę išduoti vokišką 
brandos atestatą bei ilgainiui užtikrinantį dalinį gimnazi
jos finansavimą. Po šios reformos lietuvių kilmės moki
nių gretas kasmet papildo ir vokiečiai moksleiviai. Šiuo 
metu gimnazijoje dirba 32 pedagogai, 10 
administracinių/ūkinių darbuotojų, mokosi 200 lietuvių 
bei vokiečių moksleivių.

Jaunesniųjų klasių mokiniams dalis mokomųjų dalykų 
pasirinktinai dėstoma lietuvių arba vokiečių kalba, o vy
resniems, šalia vokiškoms gimnazijoms įprastų mokomų
jų dalykų, suteikiama galimybė lankyti lietuvių kalbos, 
literatūros bei Lietuvos istorijos pamokas.

Kaip rašoma skelbime, direktoriaus pareigoms užimti 
ieškomas asmuo, išlaikęs pirmuosius ir antruosius valsty
binius mokytojo egzaminus Vokietijoje arba turintis kito
je šalyje įgytą atitinkamą pedagoginę ir mokslinę kvalifi
kaciją. Atsižvelgiant į ypatingą gimnazijos profilį, kandi
datas privalo puikiai mokėti lietuvių ir vokiečių kalbas.

Šiuo metu gimnazijai vadovauja ilgametis jos direkto
rius Andrius Šmitas, kuris 2009 m. vasarą išeina į pensi
ją. Oficialų konkurso skelbimų galima rasti gimnazi
jos svetainėje adresu www.gimnazija.de 
Rimas Čuplinskas
Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdybos 
pirmininkas

„EUROFESTIVALIS 2009“ ATVERS DURIS IR
Vokietijos muzikantams

Hiutenfeldas (Vokietija)
Praėjus vos keliems mėnesiams po Vokietijoje sėkmingai 

įvykusio pirmojo Europos lietuvių roko festivalio 
„Eurofestivalis 2008“, praeitą savaitgalį buvo surengtas 
festivalio organizatorių bei talkininkų susitikimas, į kurį 
atvyko kone visi prie festivalio parengiamųjų darbų prisi
dėję asmenys. „Eurofestivalį 2008“ rengė Europos lietu
vių kultūros centras (ELKC) bei atstovai iš Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos, Vokietijos lietuvių jaunimo są
jungos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės.

„Šis susitikimas - tai ne tik simboliška padėkos akcija 
visiems, kurie savanoriškai, su didžiuliu atsidavimu ir 
nuoširdumu prisidėjo prie festivalio organizacijos, bet ir 
svarbi platforma diskusijoms, kritikai ir naujoms idė
joms, kurios organizuojant „Eurofestivalį 2009“ neabejo
tinai padės išvengti klaidų bei leis jam tapti dar patrauk
lesniu ir prasmingesnių“, - sakė ELKC direktorius Rimas 
Čuplinskas.

„Eurofestivalis 2008“, liepos 4-6 dienomis po atviru 
dangumi vykęs Vasario 16-osios gimnazijos parke, sutei
kė unikalią galimybę scenoje pasirodyti Europoje gyve
nantiems ir muzikuojantiems lietuvių kilmės meninin
kams ir paskatino juos bendrai veiklai ir kūrybai. Nepai
sant kiek reiklių festivalio taisyklių, pagal kurias pasiro
dyti buvo leidžiama tik grupėms atliekančioms lietuviš
kus ir savos kūrybos kūrinius, scenoje žiūrovai išvydo 
bene tuziną lietuviškai muzikuojančių atlikėjų iš Vokieti
jos, Latvijos, Prancūzijos, Airijos, Didžiosios Britanijos 
bei Lietuvos.

„Eurofestivalis 2008“ spėjo susilaukti daugelio teigia
mų atsiliepimų iš dalyvių, žiūrovų ir iš regioninės vokie
čių spaudos. Ypatingą reikšmę festivaliui suteikė Lietu
vos Respublikos Prezidento Valdo Adamkus vizitas, ku
ris iškilmingai atidarė renginį bei išsakė viltį, kad šis 
festivalis taptų ilgamete tradicija.

Atsižvelgiant į faktą, jog tokio masto ir pobūdžio rengi
nys Europoje vyko pirmą kartą, jo organizatorių bei tal
kininkų susitikimas buvo svarbus ir prasmingas. Susitiki
mo tikslas buvo bendra diskusija išanalizuoti praeitų me
tų renginį ir objektyviai jį įvertinti, aptarti kilusias prakti
nes bei idėjines problemas ir galimus jų sprendimus or
ganizuojant kitą festivalį.

„Pirmasis festivalis buvo didžiulis įdirbis sekantiems 
renginiams ir puiki pradžia tolimesnei šio pobūdžio veik
lai. Įgijus svarbios patirties, ateinančiais metais atlikti 
daugelį organizacinių bei reklaminių darbų bus nepalygi
namai lengviau, o festivalio žiūrovai jau galės teigiamai 
asocijuoti dar ne itin plačiai Vokietijoje žinomą lietuvių 
kultūrą bei jos atstovus“, - džiaugėsi Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis.

Susitikimo metu buvo bendrai aptarta daugelis kertinių 
temų, tarp jų festivalio finansavimo ir reklamos galimy
bės bei pati festivalio idėja ir rezultatai. ELKC direkto
rius R. Čuplinskas pristatė ir keletą visai naujų idėjų, 
kuriomis žadama praturtinti ateinančių metų festivalio 
turinį ir pritraukti daugiau žiūrovų. Kone išsamiausiai jis 
aptarė savotišką festivalio koncepcijos uždarumą ir drau
ge su susirinkusiais priėjo vaisingų rezultatų.

R.Čuplinskas pranešė, jog kitais metais bus vadovauja
masi šiek tiek pakoreguotais bei sušvelnintais festivalio 
principais, kurie skatins ne tik bendrą lietuvių menininkų 
dialogą, bet įtrauks ir Vokietijos menininkus, taip įnešant 
šurmulio net tik į užsienio lietuvių, tačiau ir į vietinį kul
tūros gyvenimą.

„Šių metų festivalis buvo orientuotas į lietuviškojo

9

http://www.gimnazija.de


Europos Lietuvis Nr. 10 10 puslapis

meno pristatymą Vokietijoje, o Lietuvos vardo paminėji
mo tūkstantmečio bei Vilniaus tapimo Europos kultūros 
sostine progomis 2009-aisiais horizontą praplėsime 
įtraukdami ir užsienietiškąjį, tuo dar labiau skatindami 
kultūrinį bendravimą tarptautiniame lygmenyje“, - su 
festivalio rengėjais mintimis dalinosi R. Čuplinskas. Šią 
idėją žadama realizuoti šalia lietuvių atlikėjų kviečiant 
renginyje pasirodyti originaliais ir perspektyvias grupes 
iš Vokietijos bei organizuojant įvairias bendras kūrybines 
dirbtuves abiejų šalių muzikantams.

Tačiau „tradicinių“ festivalio elementų ateinančiais 
metais atsisakoma nebus. Išskirtiniu festivalio bruožu 
išliks išsamiai suformuluota idėja, kuri neatsiejama ir 
nuo pagrindinio jo organizatoriaus ELKC tikslų - puose
lėti lietuvišką kalbą bei kultūrą, remti ir skatinti naujas, 
originalias kūrybines iniciatyvas bei demonstruoti jaunų
jų Europos lietuvių sugebėjimą ir norą patiems tapti akty
vią lietuvių kultūros dalimi.

„Jau prieš įvykstant pirmajam festivaliui žavėjausi ori
ginalia ir netradicine jo idėja bei įžvelgiau didžiulę jo 
svarbą lietuviškumo išlaikymui ir puoselėjimui. Džiugu, 
kad festivaliui pasibaigus mano nuomonė pasitvirtino - 
laužo šviesoje dar ilgai netilo dainos bei gitaros skambe
sys, o atvykusių menininkų, žiūrovų bei organizatorių 
akyse spindėjo džiaugsmas. Tą savaitgalį mus visus ap
jungė lietuviška daina ir lietuviškas žodis. Festivalis be 
abejonės pasiekė savo tikslą“, - sakė viena festivalio ren
gėjų.

Kitas Eurofestivalio organizacinės komandos susitiki
mas planuojamas žiemą, po kurio prasidės aktyvūs pa
ruošiamieji darbai. Numatoma, jog „Eurofestivalis 2009“ 
vyks Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje, 2009-ųjų 
rugpjūčio viduryje. Tiksli data bei kita svarbi informacija 
prasidėjus organizaciniams darbams bus skelbiama festi
valio tinklapyje - vvww.eurofestivalis.org.

Direktorius: Rimas Čuplinskas
Europos lietuvių kultūros centras
LorscherStr. 1
D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija
Tek: +49 6256 858675, Faks.: +49 6256 858679, ei. 
paštas: cuplinskas@elkc.org

JVlAŽŲJŲ SVAJOTOJŲ KLUBO“ AKCIJOS BALIO
NAI NUSPALVINO IR VOKIETIJOS PADANGĘ

Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. rugsėjo 28 d.

Siekdami atkreipti pasaulio dėmesį į vėžiu bei kitomis 
sunkiomis ligomis sergančių vaikų likimą ir tuo pačiu 
išgarsinti Lietuvoje veikiantį „Juliuko labdaros ir para
mos fondą“, tarptautinėje „Mažųjų svajotojų klubo“ ak
cijoje susivienijo ir Vokietijos lietuviai. Renginį, kuris 
saulėtą šeštadienio vidudienį Hiutenfeldo Renhofo pilies 
parke subūrė draugėn Vasario 16-osios gimnazijos moks
leivius, mokytojus, lietuvių bendruomenės narius bei 
Hiutenfeldo miestelio vaikų darželio mažylius ir jų auk
lėtojus, suorganizavo ir pravedė Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungos pirmininkas Arūnas Damjonaitis kartu su 
Europos lietuvių kultūros centro praktikante Jūratę Mic
kevičiūte. Skambant lietuvių grupės „Atiką“ dainai „Tu 
esi (ir šito gana)“, kurią kartu su mokytoju Gintaru Ručiu 

atliko gimnazistė Greta Likadzijauskaitė, ir aidint vaikų 
krykštavimui, į giedrą dangų pakilo keli šimtai spalvotų 
balionų. „Kur mano vieta tavo gyvenime?“ - sergančių 
vaikų vardu dainuodama klausė Greta.

Sujaudinti nuostabaus reginio, atsakymo į šį klausimą 
savo širdyse ieškojo susirinkusieji. „Būkim vieningi“, - 
kvietė VLJS pirmininkas „ne tik džiaugsme, bet, ir visų 
pirma, skausme. Ištieskim vienas kitam pagalbos ranką, o 
ypač į bėdą patekusiems vaikams, nes tik kartu esame 
stiprūs.“

Mojuodami dangaus platybėse išnykstantiems balio
nams, akcijos dalyviai ,Juliuko fondui“ linkėjo sėkmės. 
2007 m. įkurto ,Juliuko fondo“ tikslas - pildyti sunkiai 
sergančių vaikų svajones.
Filmuotą renginio medžiaga rasite svetainėje 
www.elkc.org.

AIRIJA
Minint Mokytojo dieną - Vilnių ir Dubliną
SUJUNGĖ TEBETILTAS 2008-10-04
Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje spalio 3 dieną 
vyko telekonferencija, kurios metu užsienio reikalų mi
nistras Petras Vaitiekūnas ir švietimo ir mokslo ministras 
Algirdas Monkevičius pasveikino lietuvių mokytojus 
Airijoje Tarptautinės mokytojo dienos proga.

Lietuvos ambasadoje Airijoje susirinko daugiau kaip 
dešimt lituanistinėse šeštadieninėse mokyklose visoje 
Airijoje dirbančių mokytojų.

Sveikindamas mokytojus ir linkėdamas sėkmės atsa
kingame darbe, mokant jaunąją kartą, P. Vaitiekūnas pa
žymėjo, kad mokytojas - tai ne tik profesija, o pašauki
mas ir gyvenimo būdas.

„Sveikinu ir gerbiu jūsų pasiryžimą mokyti vaikus toli 
nuo Tėvynės, skiepyti jiems meilę Lietuvai, lietuvių kal
bai, lietuvių istorijai ir kultūrai“, - sakė P.Vaitiekūnas.

Pasveikinęs pedagogus, švietimo ir mokslo ministras 
A.Monkevičius pažadėjo lietuvių mokytojams artimiau
siu metu susitikti su jais ne tik teletilto pagalba, bet ir 
gyvai Airijoje.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė 
padėkojo mokytojams, kad jie rado laiko ir atvažiavo į 
Lietuvos ambasadą iš skirtingų Airijos miestų. Ambasa
dorė maloniai stebėjosi, kad turėdami ne pačias geriau
sias sąlygas, skirtas vaikų mokymui, lietuvių mokytojai 
Airijoje savo darbą atlieka labai gerai.

Lietuvos ambasadoje Airijoje susirinko daugiau kaip 
dešimt lituanistinėse šeštadieninėse mokyklose visoje 
Airijoje dirbančių mokytojų.

Sveikindamas mokytojus ir linkėdamas sėkmės atsa
kingame darbe, mokant jaunąją kartą, užsienio reikalų 
ministras P.Vaitiekūnas pažymėjo, kad mokytojas - tai 
ne tik profesija, o pašaukimas ir gyvenimo būdas.

„Sveikinu ir gerbiu jūsų pasiryžimą mokyti vaikus toli 
nuo Tėvynės, skiepyti jiems meilę Lietuvai, lietuvių kal
bai, lietuvių istorijai ir kultūrai“, - sakė P. Vaitiekūnas.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė 
padėkojo mokytojams, kad jie rado laiko ir atvažiavo į 
Lietuvos ambasadą iš skirtingų Airijos miestų. Ambasa
dorė maloniai stebėjosi, kad turėdami ne pačias geriau
sias sąlygas, skirtas vaikų mokymui, lietuvių mokytojai 
Airijoje savo darbą atlieka labai gerai.
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Švęsdami mokytojo dieną, lietuvių mokytojai Airijoje 
pakvietė A.Monkevičių ir P.Vaitiekūną apsilankyti jų 
mokyklėlėse.

Šiuo metu Airijoje veikia dešimt lituanistinių mokyklų. 
Spalio 4 dieną Malingare bus atidaryta vienuolikta šešta
dieninė lituanistinė mokykla.

■ v * *

RUSIJA
SANKT PETERBURGE KONCERTAVO JUDITA 
LEITAITĖ 2008-10-02 lietuviams.com
Sankt Peterburgo akademinės filharmonijos mažojoje 
Michailo Glinkos salėje spalio 1 dieną vyko Lietuvos 
mecosoprano Juditos Leitaitės solinis koncertas „Aš atsi
menu nuostabius valso garsus../4. Vakaras buvo skirtas 
Tarptautinei muzikos dienai.

Kartu su tarptautinių konkursų nugalėtoja ir valstybinės 
premijos laureate J.Leitaite pasirodė Rusijos nusipelnęs 
artistas, Sankt Peterburgo konservatorijos profesorius, 
pianistas Sergejus Malcevas. Atlikėjų programoje nu
skambėjo žymiausių Rusijos kompozitorių romansai ir 
kompozitoriaus įsako Dunajevskio dainos.

J.Leitaite ne pirmą kartą koncertuoja mieste prie Nevos 
- ji yra dainavusi prestižiniame tarptautiniame muziki
niame festivalyje „Sankt Peterburgo rūmai44, vyko jos 
soliniai koncertai filharmonijos salėje. Rusų muziejuje, 
Pavlovsko ir Konstanstinovsko rūmuose ir kitur.

Solistė, su pagyrimu baigusi Lietuvos muzikos akade
miją, pradėjo dirbti Lietuvos nacionalinėje filharmonijo
je. Daininkė yra daugelio tarptautinių konkursų laureatė. 
J.Leitaite yra gastroliavusi Danijoje, Izraelyje, JAV, 
Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Norvegijoje, Pietų 
Afrikos Respublikoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Suomijoje, 
Švedijoje ir Vokietijoje.

LENKIJA

AMBASADA PARDUODA SKLYPĄ IR 
PASTATĄ
Vyriausybė nutarė leisti Užsienio reikalų ministerijai 
parduoti Lietuvai priklausantį Lietuvos Respublikos am
basados Lenkijoje 568 kv. metrų žemės sklypą ir 682 kv. 
metrų ploto pastatą esančius Varšuvoje (ui. Szucha 5). 
Šis pastatas ir žemės sklypas buvo pirkti 1995 metais 
Lietuvos ambasadai Lenkijoje įkurti.

NORVEGIJA

Norvegijoje vyks pirmasis lietuvių
STUDENTŲ SUSITIKIMAS 2008-10-03

Spalio 25 dieną 15 vai. Lietuvos ambasados Osle inicia
tyva vyks pirmasis Norvegijoje studijuojančią studijavu
sių ar besirengiančių pradėti studijas susitikimas.

Renginio tikslas - suburti jaunus žmones bendrai disku
sijai apie savo šalies atstovavimą svetur, jaukioje aplin
koje pasidalinti savo įspūdžiais apie Norvegiją lietuvių ir 
Lietuvos steoretipus šioje šalyje.

Susitikimo dalyvių laukia World cafe tipo diskusiją 
nuotaikingų drabužių kolekcijos pristatymas ir aukcio
nas, fotografo Artūro Valiaugos parodą puiki proga susi
pažinti su rūbų dizainere Jolanta Rimkute ir daugiau su
žinoti apie jos sumanytą projektą „Migruojantys paukš
čiai44. v

Renginys vyks ambasadoje, adresu Dronningens gt. 3, 
Oslo.

Registracija į susitikimą vyksta iki spalio 20 dienos ei. 
paštu amb.no@urm.lt arba telefonu 22 12 92 09. Regist
ruojantis reikia nurodyti savo vardą pavardę, ei. pašto 
adresą arba tel. numerį.

JAV
JAV LIETUVIAI ŠVENTĖ SUKAKTI 2008-10-04

Stephanie Guitierrez, iš savaitraščio „The Table44

Rugsėjo 21-ąją lietuviai iš visos Amerikos rinkosi į Šv. 
Mišias Bruklino Apsireiškimo bažnyčioje paminėti Šilu
vos Palaimintos Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų 
sukaktį.

Apsirėdžiusios tautiniais kostiumais motinos su vaikais 
žengė į šventovę paskui vyskupą Rene Valero ir vikarą 
Vytautą Volertą

Pirmąkart Europoje Dievo motinos atvaizdas regėtas 
1608-aisiais mažyčiame Šiluvos kaimelyje - 250 metų 
anksčiau nei Lurde ir Fatimoje. Šv. Mergelę išvydo vai
kai. Netikėtai pasirodžiusi, ji taip pat netikėtai ir dingo. 
Vaikai apie tai papasakojo tėvams ir kalvinistų pastoriui.

Beveik 80 metą nuo 1532-ųją Šiluvos žmonės versti 
išpažinti kalvinizmą. Kai kalbos apie regėjimą ėmė sklis
ti, žmonės susirinko prie akmens. Pastorius visus tikino, 
kad regėjimas - šėtono darbas. Po šių žodžių pasigirdo 
rauda ir vėl pasirodė Palaimintoji Motina. Pastorius klau
sė, kodėl ji verkia. „Būta laiko, kai šioje vietoje melstasi 
mano mylimam sūnui. Tačiau jūs pavertėte šią žemę dir
bamais laukais ir ganyklomis44, - atsakė ji.

Naujiena sklido per kaimus ir pasiekė pagyvenusį, 
beveik aklą vyriškį. Šis prisiminė, kad kadaise toje vieto
je drauge su Šiluvos katalikų kunigu užkasė dėžę. Vyras 
stebuklingai praregėjo ir parodė, kur paslėpta dėžė. Ją 
atkasę, žmonės rado Šiluvos mergelės paveikslą 1457- 
aisiais dovanotą Vytauto Didžiojo. Drobė ilgus amžius 
saugota Palaimintosios Mergelės Marijos gimimo bazili
koje ir garbinta kaip Stebuklingas Šiluvos paveikslas.

Iškilmių komiteto narė Vida Jankauskas paaiškino, kad 
Bruklino Apsireiškimo parapijos nariai Šilines švenčia 
kasmet, tačiau šie metai - ypatingi.

„Kadangi Lietuvą ilgai valdė komunistai, niekas pasau
lyje nežinojo apie Šiluvos mergelę, - sakė Niujorko lietu
vių bendruomenės pirmininkė Ramutė Žukas. - Komu
nistinis režimas žlugo, ir religijos persekiojimas liovėsi 
1991 metais, tačiau per okupaciją Šiluvos mergelės pa
veikslas dingo.44

Daugelis Amerikos lietuvių prabilo apie būtinybę 
kreiptis į naujus atvykėlius iš Lietuvos. „Tikimės, kad jie 
taps mūsų bažnyčios dalimi44, - sakė Šventojo Jeruzalės 
kapo ordino riteris Josephas Rudis. Iškilmės baigėsi dau
giau nei 200 žmonių malda už Šiluvos mergelę.

informacija iš lietuviams.com
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Kronika
Aukos Britų-lietuvių vaikų fondui
Londono Lietuvių šv.Kazimiero klubas £30.00 
A.A.NIJOLĖS DARGIENĖS ATMINIMUI VIETOJE GĖLIŲ: 
P.Tričys, Ruislip 1 £20.00
A.A. KUN.ALEKSANDRO GERYBOS ATMINIMUI:
M.Barėnienė, Ealing £10.00
Mančesterio Lietuvių Socialinis klubas £30.00
Londono Lietuvių šv.Kazimiero klubas £50.00
Lietuvių Skautų sąjunga £50.00
Lietuvių Namų bendrovė £ 100.00
Nuoširdžiai dėkojame.
Aukas prašome siųsti British Lithuanian Childrens Fund 
4 Cairn Ave., London W5 5HX.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų gerą valią ir nuolatinę pa
galbą Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko 
globos namų bendruomenei. Visų Globos namuose gyve
nančių mamų, jų kūdikėlių bei darbuotojų vardu norime 
padėkoti už Jūsų padovanotus drabužėlius bei sauskelnes.

Linkime sėkmės Jūsų darbuose, geros sveikatos Jums ir 
Jūsų šeimoms bei ramybės Jūsų namams. Lai Viešpats 
laimina Jus.
Pagarbiai
Motinos ir vaiko globos namų koordinatorė

Vida Neverovič

Padėka
Všį Pakruojo ligoninės administracija ir vaikų ligų sky
riaus gydytojai dėkoja Britų lietuvių vaikų fondui už su
teiktą finansinę paramą (3000 GBP), įsigyjant tris aerozo
linius inhaliatorius, skirtus sunkiai sergančių vaikų gydy
mui.
Pagarbiai,
Pakruojo ligoninės Vyriausias gydytojas

PIANISTĖS MŪZOS RUBACKYTĖS REČITALIS 
Spalio 19 d. 19:30 vai.

Wigmore Hall svarbiems 2009 metų įvykiams pažymėti.
Wigmore Hail, 36 Wigmore Street, London W1U 2BP.
Bilietai - £10-16.
Bilietus internetu galite įsigyti Čia.
http ■ llwww. I i thuan ianembassy .co.uk

i h#p://www.wigmore-halLorg.uk/whats-on/productions/
L_________________________________________________

PAMALDOS

Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
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
Nottinghame Židinyje
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.

Šiuo metu tebevykstanti renginiai:
Iki spalio 10 d. White Space Gallery Londone vyksta
Antano Sutkaus fotografijų paroda ’’Lietuvos portre
tai” Paroda galima apžiūrėti: White Space Gallery, 
nr.13 Masons Yard, St James’s, London SW1Y 6BU. 
***
Iki gruodžio 14 d. Mančesterio universiteto The 
Whitworth Art Gallery rodoma šiuolaikinės tekstilės paro
da „cloth and culture NOW”.
Parodoje šalia menininkų iš Estijos, Jungtinės Karalystės, 
Japonijos, Latvijos ir Suomijos pristatomi penkių lietuvių 
tekstilininkių darbai. Galerija atidaryta pirmadienį - šešta
dienį nuo 10 iki 17 vai., sekmadienį nuo 12 iki 16 vai.
Įėjimas nemokamas.
The Whitworth Art Gallery, The University of 
Manchester, Oxford Road, Manchester M13 9PL

12

co.uk
Lorg.uk/whats-on/productions/

	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0008
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0009
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0010
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0011
	2008-nr10-EUROPOS-LIETUVIS-0012

