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Į užsienio reikalų ministro 
postą - UK ambasadorius 
Vygaudas Ušackas

2008-11 -10 lietuviams, com

Centro dešinės koaliciją formuojančios Tėvy
nės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) kandidatas į užsienio reikalų mi
nistro postą - dabartinis ambasadorius Jungti
nėje Karalystėje Vygaudas Ušackas.

P i r m a d i e - 
nį, /10.11/ Lietu
vos spaudai ofi
cialiai patvirtino 
TS-LKD pirmi
ninkas ir kandi
datas į premjero 
postą Andrius 
Kubilius. „Po 
ilgų diskusijų ir 
savaitgalio pokal
bių aš tvirtai apsi
sprendžiau siūlyti 
V.Ušacko kandi
datūrą. Su juo 
turėjau nemažai 
pokalbių šį sa-

Vygaudas Ušackas vaitgalį ir išsiaiški
nome, kad mūsų 

pažiūros ne tik į užsienio politikos reikalus, bet ir į dau
gelį kitų valstybės problemų yra labai panašios, o jo 
patirtis, sukaupta per pakankamai ilgą laiką atstovau
jant Lietuvai yra tikrai vertinga įvairiose srityse“, - sakė 
A.Kubilius.
Penktadienį į Lietuvą iš Londono parskridęs V.Ušackas 
savaitgalį buvo susitikęs su A.Kubiliumi ir europarla- 
mentaru Vytautu Landsbergiu. V.Ušackas, kuriam 
gruodžio viduryje sueis 44-eri, yra baigęs Vilniaus uni
versiteto Teisės fakultetą, vėliau politikos mokslus stu
dijavo Oslo ir Arhuso (Danijos) universitetuose.
Nuo 1991 metų jis dirba Užsienio reikalų ministerijoje. 
1992-1996 metais buvo Lietuvos misijos prie Europos 
Bendrijų ir NATO patarėjas, 1996-1999 metais - URM 
Politikos departamento direktorius, 1999-2000 metais - 
užsienio reikalų viceministras, 2000-2001 metais - de
rybų dėl įstojimo į ES vyriausiasis derybininkas, 2001- 
2006 metais - ambasadorius JAV, nuo 2006 metų rugp
jūčio - ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje.
Užsienio reikalų ministro postas, kuris pagal centro 

dešinės koaliciją sudarančių partijų susitarimą teko 
konservatoriams, buvo likęs vienintelis, į kurį buvo 
siūloma daug kandidatų, tačiau galutiniai neapsispręsta. 
Tarp kandidatų į UR ministro postą buvo minimos kon
servatorių V.Landsbergio, Audroniaus Ažubalio, Ema
nuelio Zingerio pavardės, taip pat URM sekretoriaus 
Žygimanto Pavilionio bei URM valstybės sekretoriaus 
Deivido Matulionio kandidatūros.
Pagal partijų susitarimą daugiausia - 7 - ministrų port
felių ir premjero postą gavo Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai. Šios partijos deleguoti asme
nys turėtų vadovauti Finansų, Ūkio, žadamai įsteigti 
Energetikos, Užsienio reikalų, Krašto apsaugos, Socia
linės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijoms.
Liberalų sąjūdis deleguos savo atstovus į Teisingumo, 
Susisiekimo bei Švietimo ir mokslo ministerijas. Libe
ralų ir centro sąjungai atitenka Vidaus reikalų bei Svei
katos apsaugos ministerijos. Tautos prisikėlimo partijai 
atitenka Kultūros ir Aplinkos ministerijos bei Seimo 
pirmininko postas.

ES narės, išskyrus Lietuvą, pritarė 
derybų su Rusija atnaujinimui

2008-11-10
Beveik visos Europos Sąjungos šalys, išskyrus 
Lietuvą, pirmadienį sutarė atnaujinti derybas 
dėl naujos strateginės partnerystės su Rusija 
sutarties, pranešė ES pirmininkaujanti Pran
cūzija. Europos Komisija pareiškė esanti pasi
rengusi šių derybų atnaujinimui, bet konkreti 
derybų pradžios data dar nenustatyta.
Tuo tarpu Lietuvos diplomatas naujienų agentūrai 
AFP sakė, jog Lietuva pirmadienį toliau oponavo ES 
ir Rusijos derybų dėl strateginės partnerystės sutarties 
atnaujinimui.
„Lietuvos pozicija nepasikeitė“, - po ES Bendrųjų rei
kalų ir išorinių santykių tarybos (BRIST) posėdžio 
sakė Lietuvos diplomatas.
Briuselyje susirinkę ES šalių diplomatinių žinybų va
dovai siekė išsiaiškinti pozicijų dėl ES ir Rusijos dery
bų atnaujinimo skirtumus prieš penktadienį Nicoje 
prasidedantį ES ir Rusijos viršūnių susitikimą. 
Derybos dėl strateginės partnerystės sutarties, kuria 
siekiama atnaujinti Briuselio ir Maskvos santykių rė
mus visais esminiais klausimais, buvo įšaldytos rugsė
jo 1 dieną vykusioje neeilinėje Europos Vadovų Tary
boje, surengtoje dėl karinio konflikto tarp Rusijos ir 
Gruzijos.
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PIRMASIS „BALTIJOS VIZIJOS GRUPĖS“ SUSITIKIMAS 
LONDONE NUSTEBINO AMBICINGUMU IR ENTUZIAZMU

Naujai susikūrusi nevyriausybinė organizacija 
„Baltijos vizijos grupė“ (Baltic Vision Group), 
kurią sudaro Londono ekonomikos mokyklos 
(London School of Economics - LSE) studentai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, praeitą savaitę 
surengė apskritojo stalo diskusiją apie Baltijos 
valstybių ekonomines ir politines problemas 
„Baltijos komanda: koks žaidimo planas?“
„Baltijos vizijos grupė“ pristatė savo idėjas ir kvietė 
diskutuoti dvejomis temomis: kaip padidinti regiono 
ekonominį konkurencingumą bei kaip sustiprinti 
Baltijos valstybių pozicijas tarptautinėje politikoje. 
Diskusijoje dalyvavo aukšti svečiai iš Baltijos valsty
bių bei Didžiosios Britanijos: The Economist žurna
listas Edward Lucas, buvęs Latvijos Užsienio reikalų 
ministras ir dabartinis Latvijos ambasadorius Jungti
nėje Karalystėje J.E. Indulis Berzins, Britanijos- 
Estijos asociacijos Jungtinėje Karalystėje vadovas 
Neil Taylor, žinomas Londono Sičio bankininkas 
James Oates, Karališkojo tarptautinių reikalų instituto 
vadovas James Sherr ir kiti.
Jauni ir entuziazmo nestokojantys LSE studentai 
kvietė regiono politikus imtis rimtų ekonominės poli
tikos permainų. Buvo akcentuojamas reikalingumas 
reformuoti aukštojo mokslo sistemą ir suteikti didesnį 
dėmesį naujųjų bei ekologiškų technologijų diegimui. 
Dauguma diskusijos dalyvių pristatė savo idėjas, kaip 
Baltijos regioną paversti inovatyviausiu visoje Centri
nėje ir Rytų Europoje iki 2030 metų. Viena iš 
„Baltijos vizijos grupės“ įkūrėjų Monika Mačiulytė 
iškėlė idėją, kad Baltijos valstybės turėtų užsibrėžti 
sau tikslą per ateinančius 20 metų surengti bendras 
Olimpines žaidynes visose Baltijos šalyse.
Užsienio poli
tikos srityje, 
kaip ir tikėtasi, 
daugiausia 
dėmesio sulau
kė Baltijos 
šalių santykiai 
su Rusija. Už
sienio politi
kos sesijai va
dovavęs Rokas 
Grajauskas 
kvietė Baltijos 
valstybes atsi
sakyti rusofo- 
biškų tenden
cijų, išsiva
duoti iš nevi- 
savertiškumo 
komplekso 

santykiuose su Rusija bei kurti pragmatiškus, blaivius 
ir konstruktyvius 21-ojo amžiaus santykius su Rusija. 
Renginio metu nuskambėjo ir kitų idėjų, kaip page
rinti Baltijos valstybių užsienio politiką: buvo skati
nama dėti didesnes pastangas integruotis į Šiaurės 
Europos regioną bei siekti efektyvesnio ir konstrukty
vesnio veikimo trans-atlantinėse institucijose.
Naujai susikūrusi organizacija nestokoja ambicingu
mo ir siekio prisidėti prie Baltijos regiono spartesnės 
plėtros. Kaip pripažino renginio globėjas, Lietuvos 
ambasadorius prie Jungtinės Karalystės J.E. Vygan
das Ušackas: „Baltijos vizijos grupė turi didelio po
tencialo tapti rimta patariamąja organizacija, kuri kri
tiškai vertintų ekonominius, socialinius ir politinius 
procesus Baltijos valstybėse ir skatintų progresyvių 
sprendimų ieškojimą mums rūpimais klausimais“. 
Renginiu liko patenkintas ir garsus žurnalistas 
Edward Lucas. Po diskusijos jis teigė, kad jam „teikė 
malonumą galimybė matyti tiek daug jaunų žmonių iš 
Baltijos valstybių, kurie yra aktyviai įsitraukę į disku
siją apie savo šalių plėtrą ir nacionalinio saugumo 
problemas“.
Paklausti, kokių veiksmų imsis toliau, jaunieji Balti
jos vizijos grupės atstovai tvirtino, kad „dabar svarbu 
sukurti intemetinį puslapi, kuriame bus siekiama ska
tinti diskusijas svarbiais regiono klausimais; be to, 
būtina „išsidiskutuoti“ su atskirų sričių specialistais, 
kokių konkrečių priemonių reikia imtis tam, kad spar
tinti Baltijos valstybių plėtrą; taip pat sieksime suor
ganizuoti naujas apvalaus stalo diskusijas, pavyz
džiui, su Rusijos studentais iš LSE diskutuoti tema, 
kaip galime kurti pasitikėjimu grįstus dvišalius santy
kius tarp Rusijos ir Lietuvos. „Baltijos vizijos grupės“

atstovai tikino, 
kad aktyvių 
priemonių bū
tina imtis kuo 
greičiau, nes 
regioną ka
muoja rimtos 
struktūrines 
problemos, iš 
kurių šiuo me
tu ryškiausia — 
pasaulio bei 
regiono finan- 
sinė- 
ekonominė 
krizė.

Lukas
Mikelaitis
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LIETUVOS JAUNIMAS LONDONE: “MŪSŲ RANKOS ČIA!”

Naujai tituluotas “Jaunimo ambasadorius”, Vygaudas Ušackas, 
pasveikino visus balsavusius

Šį sekmadienį, spalio 12- 
ąją prie LR ambasados 
Londone nusidriekė ei
lės. Susirinkusieji disku
tavo, dalinosi mintimis 
apie kandidatus į Seimą, 
aptarinėjo dienos prane
šimus. Visa tai - atsakas 
į JKLJS ir Lietuvos Res
publikos Ambasados su
rengtą akciją ’Kur Jūsų 
rankos!’, kuria lietuvių 
jaunimas buvo kviečia
mas atvykti i LR amba
sadą sutartu metu ir iš
reikšti savo pilietinę va- 
lią.

Toks jaunimo aktyvumas 
nustebino net ir rinkimų ste
bėtojus - britus. Jiems kėlė 
nuostabą tai, kad svetur gyve
nantis Lietuvos jaunimas vis

dėlto nėra visiškai nusivylęs savo šalimi ir aktyviai dalyvauja rinkimuose. Pasak jų, jauni britai yra be galo
pasyvūs ir retai dalyvauja šalies politiniame gyvenime, tad tokių akcijų, kaip 'Kur Jūsų rankos!' rengimas - 
pamoka ir geras pavyzdys skatinant pilietinį aktyvumą bet kurioje demokratinėje šalyje.

Pasak projekto iniciatorių Lauros Dzelzytės ir Ievos Davydenko, pagrindinė iniciatyvos idėja buvo į 
rinkimus pažvelgti pozityviai ir jaunatviškai, tad jaunimas buvo kviečiamas rinktis ir balsuoti ambasadoje 
4 vai., o vakarop visi patraukė į džiazo klubą, kur buvo organizuojama kuriame vyko vakarėlis „Kur Jūsų
Rankos!”. Į klubą, papuoštą lietuviškomis 
trispalvėmis susirinko per 180 šventiškai 
nusiteikusių lietuvaičių.

Renginį pradėjo lietuvių filmų kūrėjų gru
pė „Geri Filmai“, kurie pristatė dvi trumpa- 
metražes juostas, viena jų - 'Away in UK’ - 
nagrinėja socialinius lietuvių gyvenimo 
Jungtinėje Karalystėje aspektus.

Po filmų peržiūros scenoje pasirodė DJ 
Eddie ir Mo (Discomafia).

Vakarui įpusėjus LR ambasadorius, neofi
cialiai tituluotas jaunimo ambasadoriumi, 
Vygaudas Ušackas, pasveikino visus balsa
vusius ir pabrėžė, kad Lietuvai reikia jaunų 
žmonių, nes jų žinios, patirtis ir energija

Po balsavimo jaunimo pasilinksminimas

yra Lietuvos ateitis. Tuomet savo pasirodymą pradėjo grupė SKAMP ir DJ Mamania, kurie šiam vakarui 
JKLJS kvietimu atvyko iš Lietuvos.

Šis vakarėlis yra jaunimo sąjungos iniciatyvos „Lietuvos Ateitis“ dalis, kurią remia Tautinių Mažumų ir 
Išeivijos departamentas.

Daugiau informacijos apie JKLJS iniciatyvas www.jkljs.org
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SOLISTAS EDGARAS 
MONTVILAS NOTTINGHAME

2008 lapkričio 22 d., šeštadienį,, 19.15 vai. Edgaras 
Montvidas dainuos Nottinghamo Theatre Royal, 
oneroie “I Capuleti e i Montecchi”.

Edgaras Montvidas 
atlieka Tebaldo 
vaidmenį Opera 
North pastatyme - 
Vincenzo Bellini 
operoje "I Capuleti 
e i Montecchi".

Nuo 2001 m. Lon
done gyvenantis 
lietuvių dainininkas 
Edgaras Montvidas 
(tenoras) vokalo 
studijas baigė Lietu
vos muzikos ir teat
ro akademijoje 
2001-2003 m. sta
žavo Londono 
„Covent Garden“, 

v 
Šiandien solistas 

kviečiamas dainuoti
prestižinėse Europos scenose - tai Londono „Covent Garden“, 
Frankfurto, Hamburgo, Miuncheno Bavarijos, Liono, Marselio 
operos teatrai.

E. Montvidas bendradarbiauja su BBC simfoniniu, Rusijos 
nacionaliniu, Škotijos valstybinės operos, Krokuvos kameriniu, 
Olandijos filharmonijos simfoniniu, Lietuvos ir Latvijos simfo
niniais orkestrais.

2008 Spalio 19 d. įvyko 
PIANISTĖS MŪZOS RUBACKYTĖS 
REČITALIS Wigmore Hall, Londone, 
svarbiems 2009 metų įvykiams pažymėti.
Mūza Ru- 
backytė yra 
kilusi iš 
muzikų šei
mos. Būda
ma vos 7 jau 
pirmą kartą 
profesiona
liai koncer
tavo Vilniu
je, atlikdama 
Haydn D 
Major kon
certą piani
nui su Lietu
vos kamerinės muzikos orkestru.

Po šešių metų, būdama 13, ji laimėjo pirmą 
premiją Valstybinėse jaunųjų menininkų varžybo
se, gaudama teisę studijuoti Maskvos Čaikovskio 
konservatorijoje

Studijuodama ji laimėjo Talino (Estijoje) Piani
no varžybas ir vėliau Konservatorijos pirmą pre
miją solo pianino kamerinėje muzikoje ir akom- 
panavime.

Mūza ir toliau rinko prizus, laimėdama prestiži
nį St. Peterburgo prizą. Ji dėsto Lietuvos muzi
kos akademijoje ir taip pat Rachmanovo konser
vatorijoje Paryžiuje. Mūza Rubackytė yra apdo
vanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordinu.

Draugystės Tiltas 2009 vyks birželio 5-7d.d. 
lietuviškoje Sodyboje prie Londono!

Per 2008 metais Ispanijoje vykusi Draugystės Tiltą teisė organizuoti 
DT2009 buvo perduota Jungtinei Karalystei.

Draugystės tilto 2009 vėliava plevėsuos Jungtinėje Karalystėje!
Visai neseniai saulėtoje Ispanijoje baigėsi tradiciniu tapęs renginys 
„Draugystės tiltas 2008“, kuriame teisė organizuoti renginį buvo per
duota JK lietuviams.

Lietuvių kultūros ir švietimo centro Almerijoje direktorė 
Regina Gelūnienė palinkėjo Jungtinės Karalystės lietu
viams kuo didžiausios kantrybės ir sėkmės kitais metais 
organizuojant „Draugystės Tiltą 2009.

DRAUGYSTĖS TILTAS - savaitgalinė Europos kraštų 
lituanistinė stovykla vaikams, tėveliams ir mokytojams, 
bendruomenių atstovams.

Stovyklos tikslas yra susiburti ir kartu aptarti užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikų švietimo aktualijas, užmegzti 
šiltus santykius tarp Europos šalių lietuvių bendruomenių 
ir lituanistinių mokyklų.
Šis unikalus renginys užtikrina betarpišką mokytojų, 
moksleivių bei jų tėvų bendravimą, skatina mokinius dar 
rimčiau kibti į lietuvių kalbos studijas, suteikia progą ge

riau pažinti Lietuvą, jos istoriją, tradicijas, papročius.
Projektą inicijavo Švedijos lietuvių bendruomenė ir 

Stokholmo „Saulės“ lituanistinė mokykla. 2005-ųjų metų 
vasarą Švedijoje įvyko pirmasis Europos lituanistinių mo
kyklų sąskrydis.

Labai svarbus renginio aspektas yra lituanistinis švieti
mas. Festivalio koncepcijoje numatyta, kad Tautinių Ma
žumų ir Išeivijos Departamentas patvirtintų ir išskirtų 
pastovią paramą renginio tęstinumui užtikrinti, kuri būtų 
skiriama atskirai nuo visų kitų bendruomenių paraiškų.

2006-aisiais metais šeimininko teises perėmė Airijos 
lietuvių bendruomenė ir Dublino lituanistinė mokykla „ 4 
vėjai“, kuri organizavo stovyklą Dubline. 2007-aisiais 
šeimininkais tapo Vokietija.
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EKONOMINIŲ PAGIRIŲ
YPATUMAI 2008 11 11

REMIGIJUS ŠIMAŠIUS
Dar prieš
pusantro mė
nesio buvo
įprasta 
džiaugtis, kad 
krizė mus 
aplenkia. 
Šiandien jau 
visos pajėgos 
mestos krizei 
įveikti.

Džiugu, kad 
faktai pripažįstami ir imamasi veiksmų. Apmaudu, kad 
nuo metų pradžios beatodairiškai didintos valstybės 
išlaidos.

Nesvarbu, ar jos skirtos moksleivių pietums apmokė
ti, ar popžvaigždžių koncertams remti, ar kitoms pra
smingoms arba nelabai prasmingoms sritims. Toks bu
vęs ir iš esmės tebevykstantis išlaidavimas reiškia, kad 
kiti metai ne tik bus sunkesni nei šie, bet ir daug sun
kesni nei galėjo būti, jei būtume buvę protingi.

Bandant įveikti krizę reikia suvokti, kad jos yra dvi: 
valstybės finansų ir ekonomikos.

Valstybės finansų krizė pasireiškia tuo, kad valstybei 
tiesiog gali pritrūkti lėšų finansuoti einamąsias savo 
išlaidas.

Kitais metais suplanuotas beveik 3 mlrd. dydžio biu
džeto deficitas. Jis gali padidėti dar bent milijardu dėl 
to, kad ekonomika gali ir nepaaugti numatytu pusantro 
procento, kuris šiandien jau yra optimistiškiausią kitų 
metų augimo prognozė.

Dar, panašu, ne mažiau kaip du milijardai deficito 
turės būti finansuojama todėl, kad šie metai buvo val
džios nepamatuoto dosnumo laikas, ir realus šių metų 
deficitas turės būti finansuojamas.

Taigi, suma sumarum, viešuosiuose finansuose reikia 
užkišti apie 7 mlrd. litų skylę, nes kitaip teks skolintis, 
ir skolintis brangiai, o atsitikus kokiems nenumatytiems 
blogumams valstybė neturės jokios finansinės pagalvės.

Džiugu, kad demonstruojami rimti ketinimai šią vals
tybės finansų skylę kaišyti. Tačiau nerimą kelia išsaky
ta formulė, pagal kurią krizės įveikimo naštą turės pasi
dalinti valdžia ir verslas.

Visiškai nenoriu pasakyti, kad verslas neturi nešti 
krizės įveikimo naštos. Tačiau problema su šiuo taria
mu naštos pasidalinimu yra ta, kad verslas jau neša šią 
naštą!

Būtent ekonominiai sunkumai įmonėms realizuojant 
savo produkciją, negaunant kreditų yra priežastis, dėl 
ko šiandien valdžiai tenka veržtis diržus. Tačiau tuo 
metu, kai verslas jau reaguoja atleidinėdamas darbuoto
jus, mažindamas atlyginimus, atsisakydamas daugybės 
išlaidų, valdžia vis dar planuoja kaip čia pagyvenus 
taip, kad niekas per daug nesikeistų.

Juk jei norime, kad krizės naštą neštų vienodai val
džia ir verslas, tai valdžia turi planuoti kiek surinks iš 
dabar numatytų mokesčių, ir apkarpyti savo išlaidas 
pagal mažėjančias mokestines pajamas. Juk mažėjan
čios mokestinės pajamos kaip tik rodo, kiek ekonomi
nių sunkumų patiria verslas.

Taigi, bandymas krizę įveikti neva dviem lygiaver
čiais būdais - mažinant išlaidas, bet ir didinant mokes
čių naštą - yra ne krizės naštos padalinimas į dvi lygias 
dalis.

Tokiu būdu krizės našta padalinama taip, kad verslui 
tenka trys ketvirčiai šios naštos, o valstybei - tik ketvir
tis.

Suprantama tikroji priežastis, kodėl diskusijų rate vis 
sukasi pasiūlymai padidinti mokesčius. Sunku apsikar- 
pyti išlaidas. Valdžiai netenka atleisti darbuotojų, kurie 
ilgai ir gerai dirbo iki tol sėkmingoje įmonėje. Todėl ji 
nejaučia šio sunkumo.

Tai pačiai valdžiai atleidinėjant gi net mažai prasmin
gas funkcijas atliekantį biurokratą sunkumas jaučiamas 
tiesiogiai.

Socialinių išmokų apkarpymas politikams sukelia 
reitingų mažėjimo baimę ne tik prieš rinkimus, bet ir po 
jų. Bandymas išsaugoti valstybės išlaidas mažiau kar
pomas nei mažėja mokestinių pajamų yra ne kas kita 
kaip neatsakingumas.

Neturime pamesti iš akiračio pagrindinių dalykų. Vi
sų pirma, kad krizė ne tik valstybės finansuose, bet ir 
ekonomikoje. Bandant valstybės finansų gelbėjimo 
naštą užkrauti rinkos dalyviams atsitiks taip, kad ši naš
ta ekonomikai taps nepakeliama. Naivu yra nepastebėti, 
kad toks verslo žlugdymas labai greitai atsilieps ir biu
džetui. Padidinti mokesčiai vers jų nusikratyti arba ei
nant į šešėlinę veiklą, arba, kas dar blogiau, bet labiau 
tikėtina, uždaryti verslą apskritai ar dar mažinti jo ap
imtis.

Dabartinėje situacijoje netgi psichologinis veiksnys 
gali labai paveikti verslą. Pamačius, kad valdžiai rūpi 
ne kaip palengvinti verslo naštą, o atvirkščiai - kaip 
labiau jį apmokestinti, nenustebkime, jei sprendimas 
bus atitinkamas. Net kokiu procentėliu padidėjęs mo
kestis gali pastūmėti uždaryti įmonę kuo greičiau ir 
nebandyti veržiantis diržus ir sunkiai dirbant išgyventi 
šiuos sunkius laikus.

Valstybės finansų gelbėjimo našta neturi gulti ant 
verslo pečių, kaip kad ir verslo gelbėjimo našta neturi 
gulti ant Valstybės biudžeto pečių.

Kalbant konkrečiai - jei norime išbristi iš krizės grei
čiau ir mažiau nustekenti, turime bent keturiais milijar
dais litų sumažinti suplanuotas kitų metų biudžeto išlai
das. Lietuvos laisvosios rinkos instituto analizė rodo, 
kad tai realu. <

Mokesčių politikos priemones gi reikėtų taikyti ne 
iždo papildymui, o mokesčių sistemos išskaidrinimui: 
lengvatų atsisakymui ir gyventojų pajamų mokesčio 
tarifo sumažinimui bei pelno mokesčio reformai. Įvei
kiant ekonomines problemas reikia rimtai ir atsakingai 
žiūrėti į valstybės finansų krizę. Tačiau šios krizės lik
vidavimas gilinant ekonominę krizę būtų visais atžvil
giais neteisingas žingsnis.
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ALEKSANDRAS GERYBA
Šių metų rugsėjo 10 d. mirė visiems gerai žinomas, 
lietuvybės labui daug pasitarnavęs, kun. Aleksandras 
Geryba.
Paminėti jo nueito gyvenimo kelio bruožus rašo ge
rai jį pažinojęs Stasys Kasparas.

Aprašyti kun. Aleksandro Gerybos gyvenimą reikėtų 
keliolikos laikraščio puslapių. Toks buvo jo margas gy
venimas.
Aleksandras gimė Žemaitijoje, nuo Šatrijos kalno pažvel
gus link Telšių pamatysite tarpe esančius Viešvėnus. Jis 
augo gražioje kalvotoje Žemaitijoje.
Artėjant žiauriam rusiškam komunizmui į jo gimtinę, 
pasitraukė į Vokietiją. Antrajam karui pasibaigus, Alek
sandras apsisprendė tapti lietuvių kunigu išeivijos lietu
viams.
1954 m. baigė kunigystės mokslus garsioje Airijos May- 
moth seminarijoje. 1954-1957 m. Studijavo Romoje ir 
jas apvainikavo teologijos licenzijato laipsniu.
Pasiruošęs kunigystės pareigoms, pradėjo dirbti 
Southwark arkivyskupijoje, Forest Hill parapijoje. Kuni
gas įsijungė į savo parapijos gyvenimą su savo jaunystės 
energija.
Bendravime su jaunimu ir vyresniais parapijiečiais smar
kiai atgijo parapijos veikla. Net atsirado futbolo koman
da.
Jo laidotuvių pamokslą sakė kanauninkas James Cronin, 
papasakodamas vieną liūdną įvykį. Kun. Geryba išvažia
vo aplankyti kun. Joną Kuzmickį į Bradfordą. Tuo laiku 
Lietuvoje dingo kun. B.Martynėlis, kuris irgi gyveno 
Bradforde.
Pasklido naujienos didžiojoje anglų spaudoje, kad rusai 
pagavo lietuvį kunigą ir išvežė į Rusiją.
Forest Field parapiją apgaubė rūpestis - ar nebus mūsiš
kis kun. Aleksandras. Kai jis grįžo sveikas ir gyvas

LIETUVOS AMBASADORIUS ĮTEIKĖ 
POPIEŽIUI SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS 
Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ali
šauskas lapkričio 7 dieną Vatikane, Apaštališkuosiuose 
rūmuose, įteikė skiriamuosius raštus Popiežiui Benediktui 
XVI.

Savo kalboje Popiežius pažymėjo, kad Lietuva turi ilgą 
krikščioniškąją istoriją, siekiančią šventojo Kazimiero ir

parapijiečiai bandė uždrausti važiuoti už parapijos ribų.
Pagaliau!
1965 m. Rugpjūčio 28 d. Kun. Aleksandras atvyko į Not- 
tinghamą, tėvų Marijonų namus “Vilniaus Aušros var
tai” (vėliau pakeistas).
Tą dieną kun. Aleksandras Geryba pasišventė naujiems 
užsimojimams, be jokių sąlygų dirbti krikščioniškus, 
tautinius, lietuviškus darbus, kad priaugantis jaunimas 
augtų būti ateities lietuviškais darbininkais.
Sušlubavus sveikatai, teko kraustytis į Anglijos lietuvių 
Mažąją Lietuvą Sodybą, kapelionauti ten esantiems 
vyresnio amžiaus lietuviams, o sekmadieniais atnašauti 
šv. Mišias Sodyboje.
Kun. Aleksandras Sodybos kapelionu išbuvo nuo 1971 
m. iki 2002 m. Dar labiau sublogėjus sveikatai persikė
lė į Ashley House slaugos namus Bordono miestelyje.
Bebūdamas Sodybos kapelionu, daugel metų buvo 
skautų dvasiniu vadovu. Bet svarbiausia jo gyvenime 
buvo mylėti daugiau Žemaitiją, savo gimtinę, negu pats 
save. Tos meilės vedamas, būdamas Sodyboje anglams 
išdalino daugiau nei 200 knygų Ch. h. T. Pitchel Samo- 

gatia anglų kalboje apie Lietuvą,
2008 m. rugsėjo 10 d., atlikęs savo gyvenimo garbingas 
kunigo pareigas iškeliavo pas Aukščiausiąjį.
2008 m. Rugsėjo 17 d. įvyko gedulingos Pamaldos Bor
dono “The Sacred Hearts” bažnyčioje dalyvaujant Ash
ley House slaugos namų vadovybei ir Hampshire grafys
tėje gyvenantiems lietuviams.
Juozas ir Bernadeta Levinskai po pamaldų visiems daly
viams paruošė užkandžius.
Rugsėjo mėn. 19 d. Laidotuvių gedulingos šv. Mišios 
buvo aukojamos Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje daly
vaujant vyskupui Bernard Longley, kan. James Cronin, 
Petrui Tverijonui ir rumunų katalikų misijos vedėjui kun. 
Roberts.
Kunigo Aleksandro karstas buvo uždengtas Lietuvos 
vėliava. Šv. Mišios prasidėjo giesme “Apsaugok, Aukš
čiausias”. Kan. James Cronin pasakė pamokslą apie savo 
draugystę su Aleksandru.
S.Kasparas, trumpai kalbėdamas apie velionį kunigą, 
sakė, kad jis buvo visų mūsų kunigas, draugas, lietuvis. 
Pareiškė kun. Gerybos artimiesiems užuojautą nuo Lietu
vių Namų direktorių valdybos, Anglijos lietuvių Skautų 
Rajono vadovybės ir visų skautų, Henriko ir Vidos Gas
parų vardu.
Išnešant kun. Aleksandro Gerybos karstą visi giedojo 
“Lietuva brangi”.
Palaidotas Švento Patriko kapinėse, lietuviškame skyriu
je, šalia kun. Dr. K. A. Matulaičio MIC.

dar senesnius laikus. Taip pat sakė, kad Lietuvių tautos 
tikėjimas visada padėjo jai išlaikyti ir sustiprinti savo tapa
tumą sunkiais priespaudos laikotarpiais.

Ambasadorius V.Ališauskas prisiminė Popiežiaus Jono 
Pauliaus II kelionę į Lietuvą 1993 metais, minėjo svarbius 
Lietuvai pokyčius įvykusius nuo to laiko.
Ambasadorius V.Ališauskas - trečiasis ambasadorius, at
stovaujantis Lietuvai prie Šventojo Sosto.
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HHWMI PASAUL YX
VOKIETIJA

Daugelio renginių savaitgalis Vasario 
16-osios gimnazijoje

Savaitės metu gimnazijos patalpose vyksta pamokos, 
o savaitgaliais - dažnai įvairūs lietuviški renginiai. 
Labai daug renginių vyko nuo spalio 2 iki 5, kai dėl 
Vokietijos susivienijimo šventės buvo prailgintas 
savaitgalis. Penktadienį spalio 3 d. buvo šventa.

Vokietijos susivienijimo minėjimas
Nuo pat Vokietijos susivienijimo gimnazija kasmet greta 
lietuviškų renginių ruošia ir šios šventės minėjimą, į kurį 
kviečia vietos vokiečius.
Šiais metais šventės išvakarėse, spalio 2 d., 19.00 vai. į 
pilies salę gimnazijos pakviesti atvyko apie 150 lietuvių ir 
vokiečių, mokinių tėvų ir miestelio gyventojų.

Programa rūpinosi mokytoja dr. Gabriele Hoffinann su 
trylikta klase.

Mokiniai šiais metais muzika ir prasmingais prozos bei 
poezijos intarpais susirinkusiems priminė apie Berlyno 
sienos ir Geležinės uždangos žiaurumą. Muzikinę dalį 
paruošė mokytojas Gintaras Ručys su mokiniais.

Po trumpo montažo koncertavo lietuvių gimnazijos 
mokiniai, Lampertheimo muzikos mokyklos mokiniai ir 
Hiutenfeldo vyrų bei moterų chorai. Po gražaus minėjimo 
tryliktos klasės mokiniai pakvietė visus svečius 
pasivaišinti svogūnų pyragais ir šviežiu vynu

Vytauto Tamoliūno paroda
Prieš 2 metus žurnalistas Petras Veršelis su žmona 
dailininke Meile Hiutenfelde įsteigė meno galeriją 
„Meilė“. Joje nuolat vyksta lietuvių ir vokiečių menininkų 
parodos.

Spalio 3 d. 18.45 vai. buvo atidaryta Lietuvos dailininko 
ir fotografo Vytauto Tamoliūno paroda.

Susirinko per 100 lietuvių ir vokiečių. Juos pasveikino 
Petras ir Meilė Veršeliai, sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
ambasadorius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius, o poetė 
Dovilė Zelčiūtė apibūdino 
dailininką Vytautą Tamoliūną ir 
jo kūrybą. Į vokiečių kalbą viską 
išvertė Irena Grevienė. Po to 
Dovilė Zelčiūtė ir satyrikas 
poetas Jurgis Gimberis paskaitė 
savo kūrybos.

Iš Lietuvos kilusių vokiečių 
suvažiavimas
Prieš parodos atidarymą, spalio 3 
d. po pietų, gimnazijos 
bendrabučio salėje prasidėjo iš 
Lietuvos kilusių vokiečių 
organizacijos “Landsmannschaft 
der Litauendeutschen” metinis 
susirinkimas. Organizacija 
pasižymi labai draugišku 
nusiteikimu Lietuvos atžvilgiu.

Susirinko apie 40 žmonių. Jų 
pirmininkas Harty Metz pateikė

ataskaitinį pranešimą. Organizacija 4 kartus per metus 
leidžia laikraštį “Raute” (Rūta), kurį redaguoja pats 
pirmininkas, ir kasmet išleidžia savo 
“Metraštį” (Jahrbuch).

Suvažiavime dalyvavo ir buvęs šio metraščio ilgametis 
redaktorius bei žymus lietuvių poezijos vertėjas į vokiečių 
kalbą poetas ev. kun. Alfredas Franzkaitis. Lietuvos 
vokiečiai keletą posėdžių turėjo atskirai, o šiaip įsijungė į 
Lietuvių Kultūros Instituto suvažiavimo programą.

Lietuvių kultūros instituto suvažiavimas
Šio Instituto vadovas dr. Vincas Bartusevičius, šiais 
metais pasitelkęs Lietuvos - Vokietijos forumą ir 
Lietuvos ambasadą Vokietijoje, spalio 3-5 dienomis 
suruošė mokslinę konferenciją tema “Vasario 16-osios 
aktas istorijos perspektyvoje”.

Paskaitas ir pranešimus skaitė dr. Christian Westerhoff 
(Priverstiniai darbai Lietuvoje Pirmo pasaulinio karo 
metu), dr. Česlovas Laurinavičius (Vasario 16-osios akto 
reikšmė), dr. Andreas Fuelberth (Kaunas - laikinoji 
sostinė iki 1939 m.), prof. dr. Hans-Juergen Boemelburg 
(Lietuvos nepriklausomybė ir Lenkija).

Vokietijos - Lietuvos forumo pirmininkas dr. Joachim 
Tauber skaitė net dvi paskaitas - “Klaipėdos krašto 
istorija 1919-1939m.” ir “Lietuvos užsienio politika 
1920 - 1939m.” bei pravedė suvažiavimo baigiamąjį 
posėdį.

Per pertraukas dalyviai galėjo pasižiūrėti nuotraukų 
parodos apie Klaipėdos miesto ir LR ambasados Berlyne 
surengtos kelionės laivu iš Kielio į Jūrų šventę 
Klaipėdoje.rupgpjūčio 25 d.

Parodą suorganizavo Europos lietuvių kultūros centras 
ir Vokietijos LB.

Koncertas
Šių renginių kulminacija buvo klaipėdiečių menininkų 
koncertas. Menininkai labai sužavėjo publiką ir susilaukė 
ilgų aplodismentų.

Po koncerto Lietuvos ambasadorius Evaldas 
Ignatavičius visus kvietė priėmimui į pilies konferencijų 
kambarius.

v!6gim-info
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VENESUELA
Venesuelos lietuviai mini veiklos
ŠEŠIASDEŠIMTMETĮ 2008-10-19

Lietuvos garbės konsulas, Boris Petrasevičius, 
bendruomenės pirmininkė Elena Baronas Šulcas ir 

Vytenis Folkmanas
Deimantė Dokšaitė
Šiandien, spalio 19 dieną, Venesuelos mieste Maracay 
šios šalies lietuvių bendruomenė mini savo 60 metų jubi
liejų ir renka naują savo vadovybę.

Pirmieji mūsų tautiečiai į Venesuelą atvyko 1947 me
tais, tačiau bendruomenė įkurta tik kitais metais, kai šalį 
pasiekė gausesnis lietuvių būrys. Įvairūs šaltiniai rodo, o 
ir bendruomenės aktyvistas Vytenis Folkmanas tai pat
virtina, kad tuomet Venesueloje apsigyveno apie pora 
tūkstančių lietuvių.

Daugiausia jie kūrėsi sostinėje Karakase, taip pat jau 
minėtame Maracay bei Barquisimento, Maracaibo bei 
Valencia miestuose. Pradžioje lietuvių veikla buvo labai 
aktyvi - šokių, dainų kolektyvai, skautai, krepšinis, litua
nistinės mokyklėlės klestėjo, buvo leidžiamas lietuviškas 
laikraštis. Vėliau (apie 1960 metus) dalis lietuvių dėl 
komunizmo grėsmės pasitraukė į Kanadą bei JAV. Pasak 
V.Folkmano, lietuviai šalį palieka ir dabar dėl itin kont
raversiško Venesuelos prezidento Hugo Chavez (Hugas 
Cavesas) valdymo.

Pirmuoju bendruomenės pirmininku buvo išrinktas 
Kazimieras Nausėda. Paskutinė šias pareigas ėjo šviesaus 
atminimo, itin energinga ir pasišventusi lietuvybei Elena 
Baronas Šulcas. Po kovos su sunkia liga Elenos gyvybė 
užgeso šių metų balandžio 23 dieną.

Todėl šiandien minimas ne tik bendruomenės jubilie
jus, bet ir renkama nauja vadovybė, kuriai teks nelengvas 
darbas palaikyti lietuviškumą kasmet vis mažėjančioje 
Venesuelos lietuvių bendruomenėje. Šiuo metu, 
V.Folkmano duomenimis, čia esama apie 100 lietuviškų 
šeimų. Suburti, surasti juos bandoma įvairiais būdais, 
neretai pasitelkiant ir telefonų knygas, ir tokius tinklapius 
kaip facebook, ieškant lietuviškų pavardžių, tik neretai 
lietuviai jas jau būna praradę per santuokas ir pan.

V.Folkmanas sako, kad lietuvybę Venesueloje palaikyti 
nėra lengva, mat stokojama ir dėmesio iš Lietuvos. 
„Manau, kad tai yra neteisinga, nes visi tie Venesuelos 

lietuviai, kurie jau mirė, visad svajojo apie Lietuvos ne
priklausomybės atgavimą, dėl to dėjo daug pastangų. O 
dabar Lietuva mums net nepadeda išlaikyti lietuvių kal
bos, galėtų atsiųsti mums lietuvių kalbos mokytojų, nes 
kitaip po 10 metų čia nebeliks žmonių kalbančių lietuviš
kai.“ - nuogąstauja V.Folkmanas.

Jis pateikia ir kitą, nusivylimą sukėlusį savo bandymą 
dirbti su Lietuva. Venesuelos lietuvis norėjo atidaryti 
kažką panašaus į Lietuvos turizmo informacijos centrą, 
kur žmonės gautų žinių apie mūsų šalį, nes pasak 
V.Folkmano pietų amerikiečiai labai mažai ką tenutuokia 
apie mūsų kraštą. Jis neprašė jokios finansinės paramos 
iš Lietuvos, tiesiog parašė čionykštėms turizmo agentū
roms bei valdžios įstaigoms susijusioms su turizmu, 
kviesdamas bendradarbiauti, siųsti informaciją bet nesu
laukė nė vieno atsakymo į savo elektroninius laiškus.

Paskutinis Venesuelos lietuvių susitikimas vyko kovo 
mėnesį, kai buvo švenčiama Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo dieną tuomet susirinko net 130 mūsų tautiečių.

Šįkart, tikimasi, kad jubiliejuje dalyvaus tie lietuviai, 
kurie į šalį atvyko prieš tuos šešis dešimtmečius ir buvo 
bendruomenės kūrėjai: Hermanavičius (90 metų), Petro
nėlė Gegužis (85), Zaniauskas (80), Petraitis (80), Anta
nas Šulcas (83), Mažeika (80).

Jubiliejus prasidės Šv. Mišiomis, tuomet vyks pietūs su 
lietuviškais patiekalais, o galiausiai bus renkamas naujas 
bendruomenės pirmininkas.

Gruzija
M.Laurinkus prisistatė Prezidentui

2008-10-21
Lietuvos ambasadorius Mečys Laurinkus spalio 20 dieną 
Tbilisyje įteikė skiriamuosius raštus Gruzijos prezidentui 
Mikheilui Saakašvili.

Susitikimo metu Prezidentas ir Lietuvos ambasadorius 
trumpai aptarė Lietuvos ir Gruzijos santykius, galimus 
abiejų valstybių vadovų dvišalius vizitus.

Gruzijos prezidentas M.Saakašvili pasidžiaugė Lietu
vos parama Gruzijai. Ambasadorius M.Laurinkus užtikri
no, kad Lietuva rems Gruziją ir ateityje.

Tbilisyje reziduojantis ambasadorius M.Laurinkus - 
antrasis Lietuvos ambasadorius Gruzijoje.
Lietuva ir Gruzija diplomatinius santykius užmezgė 1994 
metų rugpjūčio 6 dieną.

JAV
Niujorke - lietuvių poezijos
VAKARAS 2008-10-20
Niujorke, istoriniame Susivienijimo lietuvių Amerikoje 
patalpose, spalio 17 dieną buvo surengtas lietuvių poezi
jos vakaras. Susirinkusiems svečiams savo kūrybą prista
tė poetai ir vertėjai niujorkietis Vytautas Bakaitis, vilnie
tis Antanas A. Jonynas ir Niuheivene, Konektikuto vals
tijoje, gyvenantis filologijos mokslų daktaras Jonas Zda
nys.

V.Bakaitis gimė Lietuvoje - prie Bitės ir Nemuno, ne
toli Rambyno. Antrojo pasaulinio karo metu su mama 
pasitraukė į Vakarus. 1951 metais pasiekė JAV, 1967 
metais, baigęs mokslus Bostono universitete, persikėlė į 
Niujorką. Nuo 1972 metų publikuoja eilėraščius anglų
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kalba. Bendradarbiavo su vienu iš Fluxus judėjimo pradi
ninku Jurgiu Mačiūnu. Šiuo metu poetas rengia antrą 
eilėraščių rinkinį anglų kalba.

Poetas ir vertėjas A.A.Jonynas yra Lietuvos rašytojų 
sąjungos ir Tarptautinio PEN klubo Lietuvos skyriaus 
narys, Nacionalinės kultūros ir meno premijos, „Poezijos 
pavasario“ (2003) laureatas. Jis verčia poeziją iš rusų, 
latvių, vokiečių kalbų. Žymiausias poeto vertimas - Gė
tės „Faustas“ (1999).

Poetas ir vertėjas J.Zdanys Jeilio universitete dėstė 
anglų literatūrą, vadovavo poezijos ir vertimo teorijos ir 
praktikos seminarams. Nuo 1998 metų dirba Konektikuto 
valstijos Švietimo departamente.

Poetas taip pat yra Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietu
vos literatūros vertėjų sąjungos ir Tarptautinio PEN klu
bo Lietuvos skyriaus narys. J.Zdanys kuria lietuvių ir 
anglų kalbomis. 2008 metais Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla ketina išleisti naują J.Zdanio poezijos rinkinį 
„Tarpdury“.

Poezijos vakarą surengė Manheteno lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke.

Į Ameriką be vizų lietuviai keliaus 
NUO LAPKRIČIO
Lietuvos ambasadorių JAV Audrių Brūzgą spalio 17 
dieną , Baltuosiuose rūmuose priėmė JAV Prezidentas 
George W.Bushas, kuris informavo, kad nuo šių metų 
lapkričio mėnesio į JAV vykstantiems Lietuvos pilie
čiams bus taikomas bevizis režimas.

Bendromis Lietuvos ir JAV pastangomis vizų atmeti
mo procentą pavyko sumažinti nuo 40 % 2005 metais iki 
mažiau nei 10 % 2007 metais, t.y. iki skaičiaus, atitin
kančio JAV keliamus reikalavimus dėl vizų atsisakymo.

„Vizų atsisakymo programa yra galingas instrumentas, 
kuriuo stiprinamas tautų pasitikėjimas ir draugystė. Da
bar Lietuvos žmonėms „langas“ į JAV yra plačiai atver
tas ir esu tikras, kad mūsų turistai ir verslininkai pajus šių 
pasikeitimų privalumus ir gerbs juos“, - susitikime sakė 
ambasadorius A.Brūzga.

Lietuvos ambasadorius kartu pakvietė ir JAV žmones 
apsilankyti Lietuvoje ir susipažinti su turtingu mūsų ša
lies kultūros paveldu, plėtoti verslo projektus ir kartu 
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą rašytiniuo
se šaltiniuose ateinančiais 2009 metais.

Be vizų į JAV galės vykti turizmo, verslo ar kitais as
meniniais tikslais vykstantys ir biometrinius pasus 
(išduotus po 2006 metų rugpjūčio 28 dienos) turintys 
Lietuvos piliečiai. Jie galės būti JAV ne ilgiau nei 90 
dienų.

Į JAV vykstantys Lietuvos piliečiai, privalės naudotis 
Elektronine kelionių leidimo sistema (ESTĄ - Electronic 
System for Travel Authorization).

Nuo šių metų lapkričio mėnesio JAV vizų nebereikės 
astuonių iš trylikos JAV vizų atsisakymo programoje 
dalyvaujančių valstybių - Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Čekijos, Vengrijos, Pietų Korėjos, Slovakijos — pilie
čiams.

2008-10-17 JAV Prezidentas G.W.Bushas paskelbė 
apie vizų panaikinimą Lietuvos piliečiams nuo lapkričio 
mėnesio.

2005-02-24 JAV Prezidentas G.W.Bushas vizito Bra

tislavoje metu išsakė savo pageidavimus dėl vizų politi
kos naujųjų ES šalių narių atžvilgiu. Remdamasi šiuo 
pasisakymu JAV ambasados pareigūnai pristatė Lietuvai 
skirtą „kelio gairių“ (road map) planą.

2005-04-19 Lietuvos užsienio reikalų ministerija susi
tarė su JAV dėl JAV vizų atsisakymo „kelio gairių“ pla
no, kurį įvykdžiusi Lietuva galėtų tikėtis dalyvauti JAV 
vizų atsisakymo programoje. Lietuva nuo 2005 m. balan
džio mėnesio vykdė visus pagrindinius „kelio gairių“ 
elementus: buvo įsteigta JAV ambasados Vilniuje ir Lie
tuvos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departa
mento darbo grupė, kuri periodiškai susitikdavo aptarti 
kelio gairių vykdymą

2006 m. rugpjūčio 28 d. pradėti išduoti Lietuvos pasai 
su biometriniais duomenimis, buvo vykdoma viešųjų 
ryšių kampaniją skatinanti Lietuvos piliečius nepažeisti 
JAV vizos nustatytų terminų ir kitų reikalavimų, regulia
riai vyko JAV ambasados Lietuvoje pareigūnų ir Lietu
vos institucijų atstovų susitikimai, kuriuose buvo keičia
masi informaciją buvo vykdomi mokymai.

2007-06-18 Lietuvos Ministro Pirmininko potvarkiu 
įsteigta tarpžinybinė darbo grupė klausimams, kylan
tiems įgyvendinat Lietuvos siekį tapti JAV vizų atsisaky
mo programos nare, nagrinėti, kuriai paskirtas vadovauti 
Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Oskaras Jusys.

Darbo grupės nariai dalyvavo praktinėse dvišalėse kon
sultacijose su JAV Krašto saugumo bei Valstybės depar
tamentų atstovais.

Lietuvos Oro bendrovės „flyLAL“
SKRYDŽIAI į JAV
oro bendrovė „flyLAL“ parengė specialų skrydžių į įvai

rius JAV miestus pasiūlymą tiems, kurie skuba pasinau
doti galimybe keliauti į šią šalį be vizų.

„Pagal nustatytas taisykles registruotis kelionėms į 
JAV galės tie Lietuvos piliečiai, kurie jau turės skrydžių 
bilietus - registruojantis internetu reikės nurodyti reisų 
numerius. Todėl pasirūpinome, kad mūsų šalies gyvento
jai jau lapkritį galėtų patogiai keliauti ir pateikėme itin 
patrauklius bilietų į JAV pasiūlymus.

Keliautojai galės netrukdomai registruotis ir nebrangiai 
skristi į sienas atvėrusias Jungtines Amerikos Valstijas. 
Šiuo metu bilietai į įvairius šios šalies miestus kainuoja 
nuo 1370 litų į abi puses su mokesčiais“, - sakė 
„flyLAL” generalinis direktorius Vytautas Kaikaris.

Palankiausi skrydžiai į JAV vykdomi „flyLAL“ ben
dradarbiaujant su Olandijos skrydžių bendrove KLM ir 
Didžiosios Britanijos bendrove „Virgin Atlantic“.

Populiariausi JAV miestai tarp „flyLAL“ keleivių buvo 
Niujorkas, Memfis, San Franciskas, Los Andželas ir At
lanta. Čia jungiamaisiais skrydžiais skrisdavo daugiausiai 
„flyLAL“ keleivių.

Skrydžiams nuo lapkričio antrosios pusės „flyLAL“ 
parengė specialias bilietų kainas į aštuonis JAV miestus.

Bilietai į abi puses su mokesčiais į Niujorką Bostoną 
Vašingtoną San Prancišką kainuos nuo 1370 litą į Čika
gą - nuo 1464 litą į Majamį - nuo 1460 litą į Los An- 
dželą - nuo 1530 litą į Las Vegą — nuo 1680 litų. 
Šiems skrydžiams į JAV sudaryti ypatingai patogūs skry
džių grafikai persėdant į partnerių transatlantinius skry
džius.
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AIRIJA

Lietuvos menininkė -
„Art Ireland“ parodoje 2008-11-05

Lapkričio 14-16 dienomis dailininkė iš Lietuvos Vilija 
Kisieliūtė-Jonušienė pirmą kartą atstovaus savo šalį di
džiausiame bei lankomiausiame meno renginyje Airijoje 
„Art Ireland“, kur kasmet suvažiuoja per porą šimtų indi
vidualių dailininkų, skulptorių bei meno galerijų atstovų 
iš viso pasaulio.

„Lietuvos dailininkų sąjungos“ bei „Lietuvos dailinin
kių moterų draugijos“ narė išbandyti savo jėgas parodoje 
„Art Ireland“ sugalvojo prieš metus, kai Dubline lanky
dama savo dukterį Justę, užsuko apžiūrėti ekspozicijos. 
Nusiuntusi reikiamą medžiagą, gavo teigiamą atsakymą 
ir pradėjo ruoštis atvykimui.

Ši paroda nėra vienintelė tarptautinė Vilijos patirtis. 
Nuo to laiko, kai prieš daugiau kaip 20 metų baigė tapy
bos specialybę Vilniaus dailės akademijoje, Vilija savo 
kūrinius yra eksponavusi Lenkijoje, Europos dailininkų 
parodoje „Buren 800 Blick“ Vokietijoje, Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, kelis kartus - tarptautinėje tapytojų 
parodoje „La Pluralite de l’Art Comtemporain“ Paryžiuje 
bei daugybę kartų - Lietuvoje. Greitai personalinę parodą 
pristatys Maskvoje.

Vilijos kūryba nėra priskiriama jokiai konkrečiai kryp
čiai. Moteris mėgsta eksperimentuoti, niekuomet nelei
džia sau nuobodžiauti tapant tik vienu stiliumi. Taigi tarp 
jos darbų apstu tiek lyriškų gamtovaizdžių, tiek stiprių 
vyriška jėga pulsuojančių abstrakcijų, vaizduojančių me
tų laikus, paros ciklus, žmogaus bei gamtos ryšį, asmeni
nius prisiminimus.

Airijoje Vilija planuoja ne tik sudalyvauti parodoje 
„Art Ireland“, bet ir aplankyti Airijos lietuvių bendruo
menę bei susitikti su čia gyvenančiais menininkais. y 

kome ir gėrėme alų iki vakaro.“ - pasakojo Argentinos 
lietuvis Arnaldo Vezbickas.

Jis informavo, kad renginyje dalyvavo net 290 svečių.
Lietuviams.com tarpininkavo padėdami šventės organi

zatoriams susisiekti su alaus darykla „Švyturys“, kuri 
mūsų tautiečiams padovanojo vėliavą, A.Vezbickas sakė, 
kad „Švyturio“ atributas papuošė renginio salę, o kitais 
metais Argentinoje gyvenantys tautiečiai jau tiksi ir tostą 
kelti su „Švyturio“ alumi.

VOKIETIJA

Palanga vilioja vokiečius
'2008-11-06

Palangos oro uostas pradėjo vykdyti Vakarų Lietuvos 
verslininkų apklausą, kurios rezultatai galbūt suvilios 
Vokietijos aviakompaniją atidaryti reisą Palanga- 
Hamburgas.

Vakar Klaipė
dos prekybos, 
pramonės ir ama
tų rūmai, kurių 
narys yra ir Pa
langos oro uos
tas, verslinin
kams išplatino 
anketą, kuria 
siekiama išsiaiš
kinti, ar egzistuoja poreikis atnaujinti reisus į Hamburgą, 

„Tarptautinis Palangos oro uostas ir Lietuvos ekonomi
nės plėtros agentūra Hamburge dalyvavo pasitarime su 
Vokietijos aviakompanija OLT dėl galimybės atnaujinti 
reisą Hamburgas-Palanga. Po derybų buvo nutarta atlikti 
tyrimą, ar šis reisas yra aktualus mūsų krašto verslinin
kams. Po rezultatų susumavimo aviakompanija priims 
sprendimą dėl reiso atnaujinimo“, - rašoma išplatintame 
laiške.

ARGENTINA

Buenos Airėse vyko 20-oji lietuvių 
alaus šventė 2008-11-10

Vakar, lapkričio 9 dieną, Buenos Airėse įvyko jubilieji
nė, jau dvidešimtoji tradicinė lietuvių alaus šventė. 
„Suruošėme pietus, grojo „Sans Souci“ orkestras, pašo

Palangos oro uosto vadovas Leonas Kvietkauskas sakė, 
kad Lietuvos pusė nėra sutarusi jokių terminų, iki kada 
vokiečiams turi būti pateikti apklausos rezultatai.

„Kuo greičiau turėsime rezultatus, tuo geriau“, - sakė 
jis. Pasak L. Kvietkausko, skrydžiai iš Palangos į Ham
burgą buvo vykdomi iki pernai metų balandžio pradžios. 
Juos organizavo aviakompanija „flyLAL“.

Palangiškių verbuojama aviakompanija OLT dirba jau 
penkiasdešimt metų, iki 1993 m. ji vykdė tik tarpregioni- 
nius skrydžius Vokietijoje. Nuo 1993-iųjų jos lėktuvai 
skraido į Briuselį, nuo 2002-ųjų - į Kopenhagą. Bendrovė 
skelbiasi bendradarbiaujanti su aviakompanijomis „SN 
Brussels Airline“, SAS ir „Icelandair“.

Postūmiu vokiečiams ateiti į Palangą gali būti avia
kompanijos „airBaltic“ sprendimas nutraukti skrydžius į 
Hamburgą iš Liepojos oro uosto, kuris pastaruoju metu 
itin nuožmiai konkuravo su Palanga.

„Vakarų ekspresas“ jau rašė, kad Latvijos Vyriausybės 
kontroliuojama „airBaltic“ skrydžius iš Liepojos į Ham
burgą bei Kopenhagą nutraukė nuo spalio 18 dienos, nes 
šiems reisams nuomoti lėktuvai buvo brangesni nei 
„airBaltic“ turimi orlaiviai.

Priimant tokį sprendimą taip pat buvo atsižvelgta ir į 
mažesnę paklausą šiems skrydžiams žiemą bei kuro kai
nų pokyčius.
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RUSIJA -
Irkutsko lietuviai sugrįžo į salonų laikus

2008-10-21
Anas tąsi j a Gliaudei
Ką įsivaizduojate, kai išgirstate frazę „muzikos ir litera
tūros salonas“? Manau, daugeliui vaizduotė piešia gra
žiausią kambario erdvę, apšviestą žvakiniais šviestuvais, 
puošnius svečių XVIII a. kostiumus, klavesiną, entuzias
tingą jauną poetą, ir... taigi, taip galima fantazuoti iki 
begalybės. Ir visos fantazijos bus teisingos.

Muzikos ir literatūros salonai prieš pora amžių buvo 
populiarūs ir mėgstami inteligentijos ir elito laisvalaikio 
leidimo būdai. Per tokius renginius neoficialioje atmosfe
roje, „be kaklaraiščių“ bajorijos šeimų atstovai diskutavo 
apie bendrus finansinius reikalus, jų žmonos - apie nau
jas madingas sukneles, o jaunos merginos kartais sutik
davo savo gyvenimo meiles. Ir, žinoma, visa tai buvo 
palydima nuostabiais, muzikantų atliekamais, kūriniais.

O kas būtų, jei surengtume panašų „saloną“ mūsų lai
kais? Mes nusprendėm ir surengėme!

Praėjusią savaitę Nacionalinis kultūros centras 
„Švyturys“ (Irkutskas, Rusija) pasitiko svečius, dalyva
vusius pirmajame „Literatūros ir muzikos salone“. Žino
ma, mus rėmė draugai - žydų nacionalinis kultūros cent
ras, Lenkijos nacionalinė visuomeninė draugija 
„Ognivo“, Baltarusijos, totorių nacionalinės kultūros 
centras. Daugelis svečių susirinko į nepaprastą renginį. 
Taip, mūsų kostiumai nebuvo viduramžiškojo stiliaus ir 
dainos buvo atliekamos mėgstamos ir populiarios - šiuo
laikinės.

Rezultatas - mes atidarėme - „XXI amžiaus Muzikos ir 
literatūros saloną“. Bet su geriausiomis praeities tradici
jomis! Renginio metu buvo pristatytas pirmasis muzikos 
diskas - „Ponia Sėkmė“. Dainos iš disko visiems gerai 
pažįstamos, jau tapusios liaudiškomis, tačiau jas atlieka 
Lietuvos konsule Irkutsko mieste Tatjana Munina. Ji 
asmeniškai pristatė diską, papasakojo kaip gimė idėja jį 
išleisti, kaip vyko procesas ir atliko keletą dainų. Reikėtų 
pažymėti, kad be melagingo kuklumo - mūsų konsule 
dainuoja nuostabiai!

Kas dar? Taip pat tą vakarą turėjome progą pasiklausy
ti smuiko, eilėraščių, viso pasaulio populiarių nacionali
nių melodijų. Dalyvaujantys salono atidaryme administ
racijos atstovai išreiškė pasitenkinimą šiuo renginiu ir 
palinkėjo vieno - tęsti, tęsti ir tęsti!

Po pagrindinės vakaro dalies svečiai persikėlė į kamba
rį, kur jų laukė šventinis šampanas ir dainos. Žiūrint į 
priekį pasakysiu - mūsų muzikos ir literatūros salonas 
baigėsi netradiciškai - šokiais. Taip, taip smagiais liau
diškais šokiais, chorovod, laikydamiesi už rankų į ratą 
stojo: lietuvis ir lenkas, baltarusis ir žydas, totorius ir 
rusas. Taigi muzikos ir literatūros salonas tęsė ne tik pra
moginę funkciją tačiau ir- sujungiamąją.

Tolimesniuose mūsų kūrybiniuose planuose numatyta 
rengti muzikos ir literatūros salonus kas tris mėnesius. 
Mes padėsim vystyti jaunimo talentus. Taip pat linksmin
sime savo draugus, dovanosime jiems teigiamas emoci
jas.

Juk žinomą kad teigiamos emocijos pratęsia gyveni
mą O tai reiškią kad po šimto metų mes vėl visi susitik
sime muzikos ir literatūros salone ir padainuosime jauni-

mui musų laikų dainas!

LENKIJA
Seinų moksleiviams lenkams - pažintis su 
Lietuva
Seinuose spalio 18 dieną buvo pagerbti lenkiškų mokyk
lų moksleiviai, dalyvavę Lietuvos konsulato Seinuose 
surengtame konkurse „Pažinkime!“. Konkurso tikslas — 
domėjimosi apie kaimyninę šalį Lietuvą skatinimas, ži
nių gilinimas, didesnio lietuvių ir lenkų jaunimo tarpusa
vio supratimo ir tolerantiškumo puoselėjimas.

Visose penkiose Seinų lenkiškose mokyklose prieš 
2008 metų vasaros atostogas buvo pravestos pamokėlės 
apie Lietuvą mokiniams vasaros atostogoms buvo išda
lytos konkursinės užduotys. Jos buvo paruoštos trijų am
žiaus grupių vaikams.

I-III klasių mokiniai turėjo parengti reklaminius plaka
tus viena iš pasirinktų temų: „Lietuvos įdomybės“, 
,Lietuva vaiko akimis“, ,Lankome Lietuvos sostinę“. 
IV-VI klasių mokiniai ruošė plakatus tema „Aš lankau 
Lietuvą“ apie pasirinktą Lietuvos miestą o gimnazistai 
rašė darbus viena iš pasirinktų temų: „Skiria mus daug 
kas - sieja draugystė“ arba „Nuotolis ne kliūtis - trukdo 
nežinojimas“.

Konkurso nugalėtojai, kuriuos išaiškino konkurso ko
misiją sudaryta iš Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytoją 
buvo pagerbti spalio 18 dieną bendroje vakaronėje su 
mokiniais iš Lazdijų ir Veisėjų vidurinių ir Kučiūnų ir 
„Žiburio“ pagrindinių mokyklų.

Vakaronėje dalyvavo apie 180 moksleivią mokyklų 
vadovai, mokytojai. Nugalėtojams apdovanojimus ir dip
lomus įteikė Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Mila
šius, moksleivius pasveikino vakaronėje dalyvavę sve
čiai: Lazdijų rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas Jonas Gudžiauskas, Palenkės vaivadijos įgalioti
nis tautinių mažumų klausimais Jozefas Tefelski, Seinų 
miesto burmistras Janas Stanislawas Kapas, Seinų ap
skrities viršininko pavaduotojas Romualdas Vitkauskas.

Vakaronės metu mokyklos prisistatė su meninėmis 
programėlėmis, moksleiviai galėjo parungtyniauti klausi
mų ir atsakymų viktorinose. Veisėjų moksleiviai pasižy
mėjo geromis žiniomis apie Lenkiją o Seinų bendrojo 
lavinimo licėjaus moksleiviai - geromis žiniomis apie 
Lietuvą.

Lenkai tuština valiutų keityklas
Lietuvos radijas

Panikuodami dėl silpnėjančio zloto lenkai puolė keisti 
zlotus į kas valandą brangstančius dolerius ir eurus.

Toks pigus Lenkijos zlotas buvo daugiau kaip prieš 
dvejus metus. Šią savaitę dolerio kursas pašoko iki 3 
zlotų 15 centą eurui iki 4 zlotų ribos betrūksta tik 2 cen
tų.

Vyriausybė ir nacionalinis bankas ramina aistras, tikin
dami, kad Lenkijos ūkio padėtis gera - šalies bendro vi
daus produkto augimas laikosi 5 procentų lygyje, o zloto 
susilpnėjimas - tik laikinas dalykas, naudinga lenkų eks
portuotojams. Nors po šių pareiškimų rinka šiek tiek ap
rimo, tačiau kai kurie bankai jau sustabdė populiarius 
Lenkijoje būsto kreditus Šveicarijos frankais netgi tiems 
klientams, kurie jau turėjo pasirašytas sutartis
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Auka Britų - Lietuvių vaikų fondui
A.A. Nijolės Dargienės atminimui:
A.Vilčinskas, Londonas £25.00

Renginių kalendorius
Antradienį, 18 lapkričio 2008 19.30 vai.
Martyna Jankauskaitė - Shostakovich - 
Guildhall Chamber Orchestra
Barbican Hall, Silk Street, London EC2Y 8DS 
www.barbican.org.uk

Trečiadienį, 19 lapkričio ir šeštadienį 
22 lapkričio 2008 19.15 vai.
Edgaras Montvilas Opera North
“I Capuleti e i Montecchi” Theatre Royal Nottingham 
www.royalcentre-nottingham.co.uk

Ketvirtadienį, 27 lapkričio 2008 1830 -20 vai.
ES Komisijos narė Dalia Grybauskaitė, Prof Iain Begg, 
Roland Rudd Debate “What’s wrong with the
EU budget?”
Houghton Street London WC2A 2AE 
www.lse.ac.uk

Sekmadienį, 30 lapkričio 2008 19.30 vai.
Martyna Jankauskaitė piano recital
Beethoven, Prokofiev, Schumann, Debussy, Rachmaninov 
Wigmore Hall 36 Wigmore Street London W1U 2BP 
www.wigmore-hall.org.uk

Antradienį, 2 gruodžio - Chisenhale Gallery, 64 Chisen- 
hale Road, London, E3 5QZ. Tel: 020 8981 4518. Daly
vauja Rasa Miškinyte (prodiusere). įėjimas laisvas 
http://www.lithuanianembassy.co.uk/index.php?- 
1159315457
http://www.europe.org.uk/artdoc

Ketvirtadienį 4 gruodžio 2008 13.05 vai.
Martyna Jatkauskaitė piano recital
Prokofiev, Debussy, Schumann, Chopin LSE 
Shaw Library Houghton Street London WC2A 2AE 
www.lse.ac.uk

Antradienį, 9 gruodžio 2008
Diana Galvydytė Bruch violin concerto
Cadogan Hall 5 Sloane Terrace London SW1X 9DQ

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 kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį 12.30 vai.

www.cadoganhall.com
Šiuo metu tebevykstanti renginiai:
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 Suomi
jos pristatomi penkių lietuvių tekstilininkių darbai. Galeri
ja atidaryta pirmadienį - šeštadienį nuo 10 iki 17 vai., sek
madienį nuo 12 iki 16 vai. Įėjimas nemokamas.
The Whitworth Art Gallery, The University of

Meninės dokumentikos filmas 
“Vabzdžių dresuotojas”

Lapkričio 22, gruodžio 2, 19.30 Antrajame Europos 
dokumentikos festivalyje "What's Art Doc?", kuris vyks 
lapkričio 18 - gruodžio 8 d., pristatomas lietuviškas pil
nametražis meninės dokumentikos filmas “Vabzdžių 
dresuotojas” (2008, Era Film), kuriame pasakojama 
apie turines (lėlines) animacijos pradininką Vladislavą 
Starevičių (1882-1965), vadintą Europos Disnėjumi, 
viena labiausiai pamirštų ankstyvojo kino genijų.

Bandant ‘atkoduoti’ Starevičiaus mąstymo būdą filme 
persipina biografijos faktai, atsiminimai, faktinė infor
macija, paties menininko filmų fragmentai.

La Mėdiathėąue, French Institute, 17 Queensbeny Place, 
London SW7 2DT.
Box Office: 020 7073 1350. Bilietai: £3
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