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Sv. Kalėdų ir Naujųjų 2009 Metų proga 
sveikiname visus 

'EUROPOS LIETUVIO" skaitytojus ir rėmėjus

2008 m. lietuvių katalikų Sielovados kalėdinis sveikinimas
Popiežius Benediktas 
XVI paskelbė 2008 
jubiliejiniais Šv. Pau
liaus pagerbimo me
tais, pabrėždamas, kad 
šis tautu apaštalas dar- 
bartiniems krikščio
nims yra pavyzdys ir 
mokytojas per kurį 
mes galime geriau su
prasti tikėjimą ir tiesą. 
S v. Paulius tapo ypa
tingu apaštalu, kuris 
parašė kitų kraštų 
krikščionims 14 laiškų. 

Dabar jie sutelkti 
Naujajame Testamen- 
te. Jaunystėje jis buvo 
išgarsėjęs kaip krikš
čionių persekiotojas: 
“Jūs, be abejo, esate 
girdėję, kaip aš kadaise 
elgiausi, būdamas žydų 
tikėjimo; kaip aš perse
kiojau Dievo Bažnyčia 
ir mėginau ją sugriau
ti” (Gal 1:13). Po jo 
stebuklingo susitikimu 
su Kristumi pakeliui į

Damaską (Apd 9:1-9), Pauliaus visas gyvenimas pasikeitė 
ir jis tapo Kristaus apaštalu ir atsidavė plačiai skelbti Kris
taus Evangeliją (2 Kor 5:17-18).Vedamas Šventosios Dva
sios ir savo gilaus tikėjimo Jėzumi, jis paliko Jeruzalę ir 
iškeliavo į tolimus kraštus skleisti Dievo žodį. Kai pagaliau 
pasiekė Romą, ten buvo nužudytas apie 67 AD.

Kaip ir praeityje, taip ir šiais laikais mums reika
linga pavyzdingų žmonių, kurie pripažįsta mūsų tikėjimą 
taip, kaip Šv. Paulius, kuris atmetė neapykantą ir pamilo 
Kristų. Paulius dirbo, mokė, kentėjo ir skleidė Kristaus pa

mokymus visoms tautoms; nebijodamas nei rizikos, nei 
pažeminimo, nei sunkumų. “Ir aš esu tikras, kad nei mirtis, 
nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei dabartis, 
nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie 
kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri 
yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje” (Rom 8: 39-39).

Taip kaip prisikėlęs Kristus išreiškė savo gailestin
gumą ir meilę savo apaštalui Pauliui, taip ir Paulius mus 
skatina priimti Kristaus meilę ir gailestingumą savo širdyse 
šiandien. Šv. Paulius aiškino, kad žodis “priimti” turi dau
giau negu vieną reikšmę, t.y., vaišingumas: “Ir kas paduos 
bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių... 
iš tiesų sakau jums, — tasai nepraras savo užmokesčio” (Mt 
10: 42). Paulius mini dar vieną to žodžio prasmę, t.y., pri
imti su džiaugsmu Dievo duotas gyvenimo ir tikėjimo do
vanas. “O mes gavome ne pasaulio dvasią bet iš Dievo ei
nančią Dvasią, kad pažintume mums suteiktas Dievo dova
nas” (1 Kor 2:12). Mums privaloma ne tik klausytis Šv. 
Rašto pamokymų bet ir juos įgyvendinti, kad galėtumėm 
tapti geresniais ir veiklesniais Bažnyčios nariais, kurie pasi
dalina Dievo dovanomis su kitais.

Besirengiant švęsti Kalėdas, Jėzaus Kristaus gimi
mo šventę - “priimkime” ir pasidalinkime Dievo duotomis 
tikėjimo dovanomis. Mūsų lietuviškų Kūčių tradicijos tepa
rodo mūsų vaišingumą ir tepadeda mums entuziastingai 
priimti Kristų į mūsų gyvenimą. “Priimkime” savo šeimos 
narius, savo parapijų bei misijų tikinčiuosius ir visus tuos, 
kurie yra nusisukę nuo Dievo ir Bažnyčios meilės.

Dievo palaimos Jums Šv. Kalėdų proga ir per visus nau
juosius 2009 metus.

Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai

f
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V.Landsbergis: ar Baltijos šalys - vėl „galimo politinio 
nestabilumo“ regionas 2008-11-19

VYTAUTAS LANDSBERGIS

rį Europai verčiau aplenkti.

Europarla
mentas 
Vytautas 
Landsbergis 
pasipiktino 
lapkričio 
18-osios 
„Financial 
Times“ 
Baltijos ša
lims 
pritaikytu 
apibūdinimu 
kaip 
„potencialaus 
politinio 
nestabilumo 
regiono“, ku

Anot europarlamentaro, pasklidus žiniai, kad Rusija 
neturi pinigų Baltijos dujų vamzdžio į Vokietiją statybai, 
tai buvo suvokta kaip V.Putino traukintasis nuo itin bran
gaus ir vien geopolitiškai motyvuoto projekto.

V.Landsbergio nuomone, kai kurių suinteresuotų 
sluoksnių nepasitenkinimas prasiveržė keistu sakiniu 
lapkričio 18-osios „Financial Times“ straipsnyje „Šiaurės 
srovės dujotakis, nepaisant abejonių, vis dar planuoja
mas“.

„Vokietija ir Europos Komisija abi tiki, kad jūroje nu
gramzdintas dujotakis padidins žemyno energetinį saugu
mą, kadangi aplenks potencialų politinį nestabilumą Bal
tijos regione“, - trečiadienį išplatintame europarlamenta- 

ro pranešime spaudai cituojamas „Financial Times“.
„Bemaž prieš 70 metų slaptame protokole buvome api

būdinti kaip „galimo teritorinio ir politinio pertvarkymo“ 
žemės tarp Vokietijos ir SSRS, nuo 1939 m. rugpjūčio 23 
d. tampančios abiejų susitariančių šalių „įtakos sfero
mis“ (kai kur verčiama „interesų sferomis“). Dabar tai 
„galimo politinio nestabilumo“ (kodėl ne pertvarkymo?) 
žemės, kurias Europai verčiau aplenkti“, - tokiu Baltijos 
šalių apibūdinimu piktinasi europarlamentaras.

V.Landsbergio nuomone, keista, kodėl Berlyne rašantis 
žurnalistas taip formuluoja ir ar iš tiesų ką nors cituoja.

Europarlamentaro nuomone, Lietuvos diplomatija galė
tų paprašyti, kad nei Europos Komisija, nei šiandieninė 
Vokietija „nebūtų net žodynu gretinamos su anų nelemtų 
laikų veikėjais“.

Nebeliko žeidžiančio sakinio
Trečiadienį vakare Lietuvos Užsienio reikalų ministerija 
išplatino pranešimą, kuriame tvirtinama, kad „šiandien 
„Financial Times“ pataisė savo korespondento Berlyne 
Criso Bryanto straipsnį apie „Nord Stream“ dujotekio 
projektą. Šio straipsnio atnaujintoje intemetineje versijo
je nebeliko teiginio apie „potencialų politinį nestabilumą 
Baltijos regione“.

DELFI primena, kad praėjusią savaitę Rusijos minist
ras pirmininkas V. Putinas paragino europiečius apsi
spręsti, ar jiems reikalingas Šiaurės Europos dujotiekis 
„Nord Stream”, antraip Rusija labiau rūpinsis suskystin
tomis dujomis.

„Europiečiai turi nuspręsti, ar jiems reikalingos vamz
dynu tiekiamos dujos tokiomis apimtimis, kurios tiekia
mos. Jeigu nereikalingos, mes netiesime dujotiekio, o 
statysime dujų skystinimo gamyklas ir tieksime jas pa
saulio rinkoms", - sakė V.Putinas po derybų su Suomijos 
ministru pirmininku trečiadienį Maskvoje.

Mirė Telšių vyskupas emeritas A.Vaičius
Eidamas 83-iuosius metus 
antradienį ligoninėje mirė 
Telšių vyskupas emeritas 
Antanas Vaičius.

A.Vaičius gimė 1926 metų balan
džio 5 dieną Šačių parapijos Geidu
čių kaime. 1934-1938 metais mokėsi 
Šačių, 1938-1940 metais - Mosėdžio 
pradžios mokykloje.

1940-1943 metais - Skuodo gimna
zijoje. 1943-1946 metais studijavo 
Telšių, 1946-1951 metais Kauno ku
nigų seminarijoje. 1950 metais rugsė
jo 24 dieną įšventintas kunigu.

A.Vaičius dirbo vikaru Plungėje, 
Klaipėdoje, klebonavo Žygaičiuose,

Salantuose, Lauko Sodoje.
1965-1973 metais ėjo Akmenės 

klebono ir Viekšnių dekanato vicede- 
kano pareigas. 1973-1975 metais - 
Telšių katedros klebonas ir Telšių 
vyskupijos kurijos kancleris. 1975 
metais išrinktas Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros kapituliniu vi
karu.

1982 metais buvo nominuotas vys
kupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju 
administratoriumi. 1982 metų liepos 
25 dieną Kauno arkikatedroje bazili
koje konsekruotas vyskupu.

1986-1999 metais A.Vaičius buvo 
Vatikano Dvasininkijos kongregaci

jos narys, 1988-1993 metais - Lietu
vos Vyskupų Konferencijos pirmi
ninko pavaduotojas. 1989-2001 me
tais - Telšių vyskupijos ordinaras.

2001 metais vyskupas A.Vaičius, 
sulaukęs 75 metų amžiaus, pagal 
kanonų teisės nuostatus įteikė popie
žiui atsistatydinimo raštą. Tuometinis 
popiežius Jonas Paulius antrasis priė
mė jo atsistatydinimą ir paskyrė vys
kupą Telšių vyskupijos apaštaliniu 
administratoriumi.

2002 metų sausio 5 dieną popiežius
Jonas Paulius antrasis atleido vysku
pą Antaną Vaičių iš Telšių vyskupi
jos apaštalinio administratoriaus pa
reigų. lietuviams.com
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Svetur gyvenantys lietuviai 
verslininkai siūlo kolegoms 
Tėvynėje atsikratyti 
pasipūtimo 2008-11-25

wwwJietuviams.com
Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (LEPA) kartu su 
mūsų šalies ambasadomis šį savaitgalį Jungtinėje Kara
lystėje ir Airijoje organizavo susitikimus - diskusi
jas „Investuok į Lietuvą šiandien!“. Renginiuose dalyva
vo apie šimtas žmonių, Londone - architektai, medikai, 
teisininkai, nekilnojamojo turto specialistai, smulkaus 
verslo savininkai, studentai, paslaugų sektoriuje dirban
tys žmonės, o Dubline - informacinių technologijų, fi
nansų, paslaugų ir statybų sektorių atstovai.

„Klausimai renginiuose Londone ir Dubline buvo pa
našūs. Lietuvius domino elektros kaina uždarius atominę 
elektrinę, geležinkelių infrastruktūra ir oro uostai, Lietu
vos centrinio banko politika šių dienų ekonominėje situa
cijoje, mokesčių suvienodinimas, palūkanų normos. Ad
vokatai sulaukė klausimų apie jų paslaugų įkainius, vers
lo liudijimų panaikinimą, terminuotos darbo sutarties 
laiką“ - pasakoja LEPA Investicijų skatinimo departa
mento direktorius Audrius Masiulionis.

15 metų Jungtinėje Karalystėje dirbančio Egono Jaki
mavičiaus, Lietuvos komercijos rūmų Jungtinėje Kara
lystėje viceprezidento, teigimu, lietuviški produktai gali 
konkuruoti su kitų pasaulio šalių produkcija: tereikia 
daug kantrybės, noro, lankstumo klientams, darbo ir pas
tangų.

„Dabar yra labai palankios sąlygos Europos šalims 
eksportuoti į Jungtinę Karalystę. Svaro su euru ir doleriu 
santykis pasiekė žemiausią lygį per pastaruosius 20 metų, 
todėl galimi geri kontraktai. Vienintelė kliūtis - Lietuvos 
įmonės turi atsikratyti nusistovėjusių sovietinių stereoti
pų ir nelankstaus mąstymo. Žinau nemažai pavyzdžių, 
kai verslininkai pelningus kontraktus tiekti medienos 
gaminius prarado vien dėl per didelio pasipūtimo. Toks 
tradicinis lietuviškas mąstymas, kad esame geriausi ir 
nepakeičiami, rinkos durų neatvers“, - dalinasi patirtimi 
E.Jakimavičius.

LEPA tokiais susitikimais nori taip pat paskatinti emig
rantus užsiminti darbdaviams apie galimybę verslą plėto
ti Lietuvoje, tapti atstovais savo gimtinėje. Vienas tokių 
pavyzdžių - UAB „Stronga“, kurios pagrindinė buveinė 
yra Jungtinėje Karalystėje. Produktus žemės ūkiui, staty
bos ir atliekų pramonei gaminančią įmonę atviliojo lietu
vis.

„Mums nebuvo svarbiausi pinigai ar mokesčiai. Lietu
vą pasirinkome dėl patikimų, darbščių žmonių, kurie 
šauniai vysto verslą Lietuvoje“, - teigia „Stronga“ akci
ninkas Robert Fitzjohn.

Nekilnojamojo turto pardavimais, nuomą valdymu bei 
konsultacijomis užsiimantis Lietuvos komercijos rūmų 
Jungtinėje Karalystėje prezidentas Darius Paškauskas 
prisipažįsta, kad, nors Lietuva ir vadinama baldininkų 
kraštu, tačiau baldus perka Londone.

„Lietuvoje gana brangi darbo jėgą aukšta statybinių 
medžiagų kaina. Lietuviškų baldų, kuriuos galima rasti 
Londone, Lietuvoje nemačiaą o importuota Vidurio Eu
ropos produkcija Lietuvoje neretai yra brangesnė nei

Londone. Svarbu nepamiršti, kad nėra nei vienos pasau
lio šalies, kur perkant nekilnojamąjį turtą nelauktų neti
kėtumai, bet mums lietuviškos staigmenos lengviau su
prantamos ir ištaisomos“, - teigia D.Paškauskas.

Susitikimų - diskusijų „Investuok į Lietuvą šiandien!“ 
dalyviai supažindinti su teisine sistemą mokesčių politi
ką Investicijų skatinimo programą darbo rinkos sąlygo
mis bei kita kuriant verslą naudinga informacija. Pasak 
organizatorių, tokiais renginiais siekiama paskatinti lietu
vių emigrantus investuoti Lietuvoje, taip pat palaikyti 
glaudžius ryšius su užsienyje gyvenančiais tautiečiais ir 
bendradarbiauti su lietuvių organizacijomis.

Seimo nariai rašys odę Lietuvai
2008-11-25

Naujojo Seimo nariai pakviesti kinti Odę Lietuvai ir to
kiu būdu pasakyti, kodėl jie didžiuojasi Lietuva. Lietuvos 
vardo garsinimui ir lietuvių visame pasaulyje suvieniji
mui skirto projekto „Tūkstantmečio odisėja. “Vienas 
vardas - Lietuva” iniciatoriai, organizatoriai ir dalyviai 
laišku kreipėsi į Seimo narius ragindami juos parašyti 
savo Odę Lietuvai - specialiame atvirlaiškyje pratęsti 
sakinį „Aš didžiuojuosi Lietuvą nes ...” 
„Tūkstantmečio odisėjos“ metu kiekvienas pasaulio lie
tuvis turi galimybę rašyti „Odę Lietuvai“ dviem būdais - 
atvirlaiškyje arba internete www.1000odiseja.lt. Užsie
nyje įsikūrusioms lietuvių bendruomenėms atvirlaiškius 
plukdo aplink pasaulį plaukianti „Tūkstantmečio odisė
jos“ jachta LTU 100 „Ambersail“.

Prie „Odės Lietuvai” rašymo jau prisijungė daugybė 
Lietuvos žmonių ir mūsų tautiečių užsienyje. Į Odę Lie
tuvai jie sudeda gražiausius savo žodžius ir jausmus Tė
vynei. Tokių specialiuose atvirlaiškiuose ir 
„Tūkstantmečio odisėjos” interneto svetainėje 
www.1000odiseja.lt parašytų žodžių skaičius kasdien 
auga. Tikimasi, kad iki „Tūkstantmečio odisėjos“ pabai
gos tai taps gražiausiu žodžių rinkiniu Tėvynei per visą 
tūkstantmečio istoriją.

Tam, kad pakviestų viso pasaulio lietuvius švęsti Lietu
vos vardo tūkstantmetį vienu metu, „Tūkstantmečio odi
sėja“ startavo Klaipėdoje 2008 metų spalio 5-ąją. Odisė
jos jachta iš viso įveiks daugiau nei 37 000 jūrmylių. Per 
devynis kelionės mėnesius bus aplankytos 24 lietuvių 
bendruomenes devyniolikoje pasaulio šalių penkiuose 
kontinentuose. „Tūkstantmečio odisėjos” kelionė aplink 
pasaulį vyks 11 etapų. Kiekviename iš jų plauks vis kita 
buriuotojų įgulą iš viso apie 120 Lietuvos buriuotojų, v

Šiuo metu „Tūkstantmečio odisėjos” jachta 
„Ambersail“ prisišvartavusi Pietų Afrikos Respublikos 
uoste Keiptaune. Tūkstantmečio šventės kviesliai jau 
aplankė lietuvių bendruomenes Kylyje (Vokietija), Las 
Palmase (Ispanija, Kanarų salos) ir Keiptaune (PAR). 
Planuojamą kad į trečiąjį „Tūkstantmečio odisėjos“ eta
pą Keiptaunas - Adelaidė (Australija) jachta 
„Ambersail“ su nauja įgulą vadovaujama kapitono Tau
ro Rymonio, leisis lapkričio 27 d. Etapo metu planuoja
ma įveikti apie 5 780 jūrmylių atstumą.

„Ambersail“ sugrįžimas į Klaipėdos uostą ir visuotinis 
pasaulio lietuvių šventimas planuojamas 2009 metų lie
pos 6-ąją- Lietuvos kunigaikščio Mindaugo karūnavimo 
dieną. Televizijos techninės ir kūrybinės galimybės leis 
švęsti visiems kartu visame pasaulyje.
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FUTURE CITY KAUNAS
EINARAS VILDE

„Future City Game Kaunas“ - tai tarptauti
nis projektas, vienos dienos dirbtuvės, organi
zuotos Baltic Vision Group kartu su Lietuvos 
ambasada Jungtinėje Karalystėje, Kauno te
chnologijos universiteto Karjeros centru ir 
Britų taryba Lietuvoje.
Projektas „Future City Game“ buvo įgyvendinamas dau
gelyje didžiausių Europos miestų. Ir jungtinės Kauno - 
Londono dirbtuvės tapo šio projekto dalimi.
Diskusijų dalyviai, Lapkričio 14 d. susirinkę Lietuvos 
Respublikos ambasadoje Londone diskutavo apie Kauno 
miestą ir Kauno miesto vieną iš simbolių - Laisvės alėją. 
Lapkričio 19 Diskusijų maratoną perėmė KTU Kaijeros 
centras, kuris organizavo ir jos "gyvą” transliaciją inter
netu iš Kauno Laisvės alėjos, „Merkurijaus“ prieigos, 
buvusios „Aprangos“ parduotuvės patalpų.
Kauno miestas turi didžiulį potencialą tapti vienu spar
čiausiai augančiu Lietuvos miestu. Tačiau jau keletą me
tų išgyvena nuosmukį. Kaunas antrasis pagal dydį Lietu
vos miestas, su 4 universitetais ir 50 000 studentų. Tai 
taip pat svarbus susisiekimo centras. Laisvės alėja, 1600 
m pėsčiųjų gatvė, dar vis menanti tarpukario metais kles- 
tėjusį Kauną, ir ne taip seniai buvusi pagrindine studentų 
susibūrimo vieta, kavinių, parduotuvių centru, šiuo metu 
tuštėja. Laisvės alėjos nykimas atspindi ir bendrą Kauno 
padėtį. Kas turėtų būti daroma, kad Kaunas vėl taptų 
klestinčiu ir gyvybingu miestu? Ar įmanoma situaciją 
pakreipti į palankesnę pusę? Apie tai, ką mano šiuo klau
simu Diskusijos dalyviai Jungtinėje Karalystėje, galite 
išgirsti bei pasižiūrėti Einaro Vildės parengtą reportažą 
httpy/uk.youtube.com/watch?v=u0Csi4FarpQ
*************

10 apskričių siūloma performuoti 
į keturis regionus 2008-11-24 
Valdančioji dauguma siūlo ne anksčiau nuo 2011 metų 
naikinti 10 apskričių, o vietoj jų Lietuvą suskirstyti į ke
turis regionus, nors dėl jų konkrečių pavadinimų galuti
nai dar nesusitarta.

Tokią idėją pirmadienį aptarė Permainų koaliciją suda
rančių keturių partijų lyderiai ir būsimi ministrai.

Kandidatas į premjerus Andrius Kubilius sako, kad 
vienas regionas galėtų būti Vilnius.

Aukštaitija ir Dzūkija taptų vienu regionu, Kaunas ir 
Suvalkija - kitu, o nuo Šiaulių, Žemaitija, Klaipėda, Tau
ragė - trečiu.

Kol kas daugiausia diskusijų kyla, kokiems regionams 
būtų priskirti atskiri Dzūkijos rajonai. Šie regionai kiek
vienas atskirai galėtų pretenduoti į Europos Sąjungos 
(ES) finansinę paramą. „Regionai patys spręstų, kaip 
tuos pinigus panaudotų“, - sakė A.Kubilius.
Apskritys turimas funkcijas savivaldybėms pradės perda
vinėti nuo kitų metų.
„Apskričių viršininkai bus skiriami, bet jie žinos, kad jie 
dirbs laikinai“, - sakė A.Kubilius.
Jo teigimu, regionai bus formuojami taip, kad kiekviena

me gyventojų skaičius siektų 800-900 tūkstančių.
Pasak A.Kubiliaus, toks Lietuvos perskirstymas leistų 
gauti daugiau ES paramos, tačiau parama Vilniui suma
žėtų.
A.Kubiliaus teigimu, Vilnių reikia išskirti kaip regioną, 
nes dabar jam tenka daugiausia finansinės paramos.
************

Lietuvaitė E.Jurgaitytė užėmė 
trečią vietą „Vaikų Eurovizijoje“

2008-11-24

Dainų grupė “Be good” LRT nuotr.
Vilnietė Eglė Jurgaitytė užėmė trečią vietą šeštadienį 
Kipre vykusiame „Vaikų Eurovizijos“ konkurso finale. 
Tai aukščiausias mūsų šalies pasiekimas šiame konkurse.

Dešimtmetės E.Jurgaitytės su hiphopo stiliaus grupės 
„Be good“ atlikta daina „Laiminga diena“ surinko 103 
balus. Pirmą vietą užėmė Gruzijos atstovai, surinkę 154 
balus, antra liko Ukraina su 135 balais.

Konkurse dalyvavo vaikai iš 15 Europos šalių. Šiais 
metais konkurso dalyvius vertino ir žiuri, ir žiūrovai.

Daugiausiai - 12 balų - Lietuvos atlikėjai davė Serbija, 
po 10 - Malta, Gruzija ir Makedonija, po 8 - Rumunija, 
Belgija ir Nyderlandai, 7 - Rusija, po 6 - Ukraina ir Bal
tarusija, 3 - Bulgarija, 2 - Kipras, 1 balą skyrė Graikija.

Tai septintasis Europos vaikų dainų konkursas, kuria
me mūsų šalis dalyvauja antrąkart.
***********
Prezidento rinkimai siūlomi
gegužės 17 dieną 2008-11-25
Socialdemokratas Česlovas Juršėnas parengė ir įregistra- 
vo nutarimų projektus, kuriais siūlo nustatyti prezidento 
ir europarlamentarų rinkimų datas.

Prezidento rinkimus siūloma rengti kitų metų gegužės 
17 dieną.
.Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal 
kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs 
Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne ma
žiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renka
mas Seimo nariu.

Prezidento kadencija trunka 5 metus. Prezidentu tas 
pats asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus 
iš eilės.
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JAV

Lietuviai plūsta į Ameriką
2008-11-24

Pastaruoju metu gerokai padidėjo keleivių srautas iš Lie
tuvos į Jungtines Amerikos Valstijas, tačiau oro linijų 
bendrovės tokias tendencijas laiko daugiau savo nei ne
seniai įsigaliojusio bevizio režimo nuopelnu.

Į daugelį JAV miestų skraidinanti bendrovė „flyLAL“ 
didesnį susidomėjimą skrydžiais anapus Atlanto pajuto 
dar prieš įsigaliojant beviziam režimui, rašo „Vilniaus 
diena“.

Į Niujorką spalį parduota dukart daugiau bilietų nei 
rugsėjį, į Čikagą - triskart daugiau. Nemaža dalis kelei
vių spalį bilietus pirko vėlesniam laikui, tačiau išaugusį 
susidomėjimą kelionėmis į JAV oro bendrovė sieja ne 
tiek su beviziu režimu, kiek su tuo, kad jai pavyko pasi
rašyti sutartį su prestižine oro bendrove „Virgin Atlantic“ 
ir sudalyti labai palankias sąlygas keliauti į JAV iš Vil
niaus.

Kol kas tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus oro uosto į 
JAV nevykdomi. „flyLAL“ norėtų teikti šią paslaugą, 
tačiau tam kliudo per trumpas (2,5 km) kilimo takas, 
neleidžiantis priimti didelių ir sunkių lėktuvų, vykdančių 
transatlantinius skrydžius.

Oro uostas su mielu noru prailgintų kilimo taką iki 3 
km - tokio ilgio pakaktų transatlantiniams skrydžiams 
vykdyti. Bet gamtosauga neleidžia: prieš tai protestuoja 
Salininkų gyventojai, nors pirmiausia atsirado oro uostas 
ir tik paskui - Salininkų gyvenvietė. Kai į Lietuvą atvyko 
JAV prezidentas George’as W.Bushas, jo lėktuvas skrido 
ne iš Amerikos, o iš Vokietijos. Ir išskrido ta pačia kryp
timi - pirmiausia į Vokietiją, kur prisipylė pilnus bakus 
degalų, o tik paskui - į JAV.

Kol kas toli gražu ne visi Lietuvos piliečiai gali pasi
prašyti be vizos keliauti į JAV. Bevizis režimas galioja 
tik naujųjų biometrinių pasų savininkams. Tokius pasus 
turi tik 450 tūkst. Lietuvos piliečių. Taigi tik maždaug 
kas šeštas šalies gyventojas galėtų į JAV keliauti be vi
zos.

Bevizis režimas - tik šventiesiems
ALVYDAS JANUŠEVIČIUS 2008-11-17
Biometrinius pasus turintys Lietuvos piliečiai nuo šian
dien gali vykti į JAV be vizų. Apie tai, kas ir kaip gali 
naudotis beviziu režimu, rašyta nemažai. Tad šįkart Lie
tuvos Žinios domėjosi, kas įvedus naująją tvarką žadama 
nelegaliai už Atlanto gyvenantiems lietuvaičiams. Tapo 
akivaizdu, kad grįžti į tėvynę jie nerizikuos.

Trisdešimtmetis sunkvežimio vairuotojas Gintaras per 
dešimt metų iš JAV į Lietuvą buvo grįžęs tik kartą - lai
doti tėvą. Kiti jo draugai net tokiais išskirtiniais atvejais 
nerizikuoja ir savo artimuosius mato tik per internetą.

Amerikoje nelegaliai gyvenantys imigrantai yra pažei
dę buvimo šioje šalyje tvarką - pasiliko ilgiau, nei buvo 
nurodyta vizoje. Pažeidusieji terminus gali būti deportuo
ti ir daugiau neįleidžiami į JAV.

Gintaras skrido į Lietuvą žinodamas, kad atgal grįš 
aplinkiniais keliais. Čikagą j is pasiekė per Meksiką. Mo
kėjo meksikiečiams, kad šie jį nuvežtų iki pasienio. Tada 

Gintaras kirto JAV sieną pėsčias - ėjo slapstydamasis dvi 
dienas.

Nori daugiau teisių.
Gintaras ir kiti svajonių šalyje dirbantys nelegalai vengia 
vairuoti sunkvežimius arčiau JAV pasienio ruožo. Mat 
paprasti patruliai reikalauja tik vairuotojo pažymėjimo, o 
pasieniečiai būtinai patikrina asmens statusą šalyje.

Nelegalui toks patikrinimas gali baigtis įsakmiu ragini
mu nedelsiant išvykti iš šalies. Būna ir drastiškesnių at
vejų - pažeidėjas iškart sulaikomas ir be jokių skrupulų 
skubiai deportuojamas. Vienas neseniai deportuotas lie
tuvaitis po ankstesnio draugiško įspėjimo JAV gyveno ir 
dirbo dar 6 metus, kol vieną ankstų rytą buvo pakeltas iš 
lovos nuomojamame bute.

Amerikoje nelegaliai įsikūrę lietuvaičiai norėtų tokių 
pat teisių, kokias turi jų likimo broliai Airijoje ar Danijo
je. Pastarieji, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), 
lengviau atsikvėpė. Parvažiavo namo, aplankė giminai
čius. Grįžo į svečias šalis jau ne kaip imigrantai, o kaip 
visateisiai specialistai.

„Gerai dirbančių žmonių reikia ir čia, Amerikoje“, - LŽ 
sakė JAV jau 8 metus gyvenantis Tadas. Legaliai. Tačiau 
legalumas iš jo pareikalavo milžiniškų pastangų. „Iš tiesų 
darbo čia užtenka visiems, įskaitant ir nelegalus. Šalis 
turbūt žlugtų, jei gindama savo darbo rinką išvarytų len
kus, lietuvius, meksikiečius, kinus. Neabejoju, kad pano
rėjusios JAV sugebėtų surasti ir deportuoti kiekvieną 
nelegalą“, - tikino jis.

Nelegaliai už Atlanto gyvenantys lietuvaičiai prisipa
žįsta niekaip nemėginsiantys grįžti į Lietuvą. Kad ir ko
kie geri specialistai būtų, Amerika jų antrąkart nepriims.

Ambasada tikslina sąvoką
Naująją kelionių į JAV tvarką suskubta pavadinti beviziu 
režimu. Tačiau toks apibrėžimas neatitinka realybės. Ži
noma, Vilniuje dirbantys amerikiečių diplomatai atsikra
tė eilių, kurios nutįsdavo prie dokumentų priėmimo ir 
pokalbių langelių. Nepriekaištingos reputacijos asmenys, 
atlikę nesudėtingą operaciją internetu, gali vykti į JAV. 
Pagrindinė jų „viza“ - Amerikai pateikti asmeniniai duo
menys ir net pirštų atspaudai.

Esama dar vieno palengvinimo - neliko konsulinio 100 
JAV dolerių mokesčio, tačiau jau garsiai kalbama apie 
šios lengvatos laikinumą.

Be to, perskridus Atlantą suveikia ambasadai nepaval
dūs filtrai - griežti oro uosto pareigūnų klausimai, bagažo 
patikrinimas, kelionės motyvų nustatymas. Šie pareigū
nai sprendžia, įleisti ar grąžinti jus atgal.

JAV ambasados darbuotojai LŽ leido suprasti, kad 
naujasis kelionių režimas išties skubotai pavadintas bevi
ziu. Tai kelionių supaprastinimo programa. ,,Asmenys 
gali vykti į JAV naudodamiesi šia programa tik turisti
niais arba verslo tikslais ne daugiau kaip 90 dienų“, - 
kartojo ne kartą girdėtą informaciją ambasados atstovai.

Nelegalams jie pataria grįžti į šalį, kurios piliečiai yra, 
ir kreiptis į čia esantį konsulinį skyrių dėl teisėtos imigra
cijos į JAV. Asmenys, kurie yra pažeidę anksčiau turėtos 
JAV vizos sąlygas, negali naudotis kelionių supaprastini
mo programa. Jie turi kreiptis dėl vizos į JAV ambasadą. 
Tačiau būtent šiuo siūlymu nelegalai neketina pasinaudo
ti, nes iš patirties žino - tai bus gyvenimo JAV pabaiga.
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Neliko pusės milijono
Nors JAV ambasados Vilniuje atstovai tikina, kad daugu
ma išvykusių lietuvių į tėvynę grįžta laiku, nelegaliai už 
Atlanto gyvenančių mūsų tautiečių yra nemažai. Šiuo 
metu emigracijos banga nuslopusi, tačiau prieš keletą 
metų iš gastrolių į Lietuvą negrįždavo penktadalis stu
dentų choro ar tautinių šokių kolektyvo.

Statistika byloja, kad pernai iš Lietuvos į užsienio vals
tybes gyventi nuolat arba ilgiau nei šešiems mėnesiams 
išvyko 26,5 tūkst. žmonių. 48,1 tūkst. gyventojų emigra
vo 2005 metais. Trečdalis emigrantų išvyko į ES valsty
bes, JAV pasirinko 11 proc. emigrantų.

Statistikos specialistai teigia, kad daugiausia išvyksta 
25-29 metų asmenys. Skaičiuojama, kad per visą pastaro
jo dešimtmečio emigracijos bangą iš Lietuvos emigravo 
per pusė milijono jaunų darbingų žmonių. Pagrindinė 
priežastis - geriau mokamas darbas svetur. Be darbo, 
nelegalų emigrantą užsienyje pririša ne tik laisvalaikis ir 
nauji draugai, bet ir baimė viską prarasti - būti deportuo
tam.

Nuo antro paso patriotizmo nepa
daugėja 2008-11-29

Eglė Digrytė

Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas skeptiškai vertina 
dvigubą pilietybę. Jo manymu, kitos valstybės pasą gavę, 
bet Lietuvos pilietybę išsaugoję ar atgavę žmonės dides
niais lietuviais netaps. Taip jis penktadienį teigė DELFI 
konferencijoje.

„Tikram lietuviui norint jaustis lietuviu, dvigubos pilie
tybės klausimas neturėtų būti pagrindinis. Todėl nesu 
dvigubos pilietybės šalininkas. Įsidėjus į kišenę antrą 
pasą širdyje patriotizmo nepadaugėja“, - sakė parlamento 
vadovas.

Kaip žinoma, birželio pabaigoje Seimas priėmė naują 
Pilietybės įstatymo redakciją pagal kurią užsienyje gi
ni usiems išeivių vaikams ir Europos Sąjungos ar NATO 
valstybių pilietybę įgyjantiems lietuviams leista turėti du 
pasus.

Tačiau prezidentas Valdas Adamkus įstatymą vetavo, 
pareiškęs, esą jis neatitinka Konstitucijos, įteisina dvigu
bą pilietybę kaip ne ypač retą išimtį ir diskriminuoja kai 
kurių valstybių pasus gavusius emigrantus. Parlamentarai 
valstybės vadovo veto pritarė.

Todėl galiausiai įstatymas leidžia turėti Lietuvos pilie
tybę išeivių vaikams, gimstantiems užsienyje ir automa
tiškai tampantiems atitinkamos šalies (Airijos, JAV ir 
pan.) piliečiais, bei kai kuriems kitiems asmenims.

Vėliau V. Adamkus pasiūlė leisti žmonėms apsispręsti 
dėl dvigubos pilietybės įteisinimo Konstitucijoje per re
ferendumą kurį būtų galima surengti kitąmet per prezi
dento rinkimus.

Referendumą dėl dvigubos pilietybės yra siūlę ir so
cialliberalai, tačiau Seimas jų iniciatyvą kol kas atmetė.

V. Adamkus anksčiau ne kartą yra žadėjęs dėti visas 
pastangas, kad dar jo kadencijos metu Seimas įteisintų 
galimybę kiekvienam lietuviui turėti dvigubą pilietybę ar 
bent būtų surengtas referendumas šiuo klausimu. Pasak 
jo, dvigubą pilietybę reikėtų automatiškai suteikti vi

siems kitos valstybės pasą turintiems lietuviams, nesvar
bu, kur gimusioms ir gyvenantiems.

Nedarbo lygis Lietuvoje spalį - 
mažiausias tarp Baltijos šalių

2008-11-28
Per metus kiek ūgtelėjęs nedarbas Lietuvoje spalį buvo 
mažiausias tarp trijų Baltijos šalių ir nesiekė Europos 
Sąjungos (ES) vidurkio, rodo penktadienį ES statistikos 
tarnybos „Eurostat“ paskelbtų duomenų.

Nedarbo lygis Lietuvoje spalį siekė 4,7 proc. ir buvo 
gerokai mažesnis už 7,1 proc. siekiantį ES vidurkį. Kito
se dviejose Baltijos šalyse nedarbo lygis ES vidurkį virši
jo: Latvijoje - 7,2 proc., Estijoje 7,5 procento.

Daugiausia bedarbių spalį turėjo Ispanija - 12,8 proc. ir 
Slovakija - 10 proc., mažiausia - Nyderlandai 2,5 proc., 
Austrija 3 proc. ir Danija 3,2 procento.

Prieš metus darbo Lietuvoje neturėjo 4,1 proc., Latvi
joje - 5,5 proc., Estijoje - 4,1 proc. gyventojų.

Trečią metų ketvirtį Lietuvoje 
buvo 26,1 tūkst. laisvų darbo vietų

2008-11-26 www.lietuviams.com
Statistikos departamentas informuoją kad 2008 metais 
trečiojo ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 26,1 tūkst. laisvų 
darbo vietų samdomiesiems darbuotojams. Per ketvirtį 
laisvų darbo vietų skaičius padidėjo 11,8 %, o palyginti 
su atitinkamu pernai laikotarpiu, - sumažėjo 10,8 %.

Tyrimo duomenimis, trečiojo ketvirčio pabaigoje dau
giausia laisvų darbo vietų užfiksuota pramonėje - 5,9 
tūkst. (22,8 %), viešajame valdyme ir gynyboje; privalo
majame socialiniame draudime - 4,9 tūkst. (18,6 %), 
prekyboje - 3,8 tūkst.

Mažiausiai laisvų darbo vietų šių metų trečiojo ketvir
čio pabaigoje buvo žemės ūkyje, medžioklėje, miškinin
kystėje ir žuvininkystėje — 1,1 %, viešbučiuose ir restora
nuose - 1,6 % visų laisvų darbo vietų.

Šiemet trečiojo ketvirčio pabaigoje laisvų darbo vietų 
lygis šalyje buvo 2 %. Didžiausias laisvų darbo vietų 
lygis užfiksuotas viešajame valdyme ir gynyboje; priva
lomajame socialiniame draudime - 5,4 %, finansiniame 
tarpininkavime — 3 %, transporte, sandėliavime, ryšiuose 
- 2,5 %, pramonėje - 2,3 %, statyboje - 2 %. Mažiausias 
laisvų darbo vietų lygis buvo švietime -0,7 %.
i' t ' i -' • • • . * ■

Vidutinis darbo užmokestis -
1773,7 litų 2008-11-26
Statistikos departamentas praneša, kad vidutinis mėnesi
nis bruto darbo užmokestis (darbo užmokestis iki mokes
čių atskaitymo) šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 
trečiąjį šių metų ketvirtį sudarė 2319,9 lito ir, palyginti 
su trečiuoju ketvirčiu pernai metais, padidėjo 19 %, vals
tybės sektoriuje - 2390,3 lito ir privačiame sektoriuje - 
2279,2 lito ir buvo 16,6 % didesnis negu trečiąjį praėju
sių metų ketvirtį.

Darbo užmokesčio didėjimą trečiąjį 2008 metų ketvirtį, 
palyginti su antruoju šių metų ketvirčiu, lėmė didesnis 
darbo dienų skaičius, padidinti pedagoginių darbuotojų 
tarnybinių atlyginimų koeficientai ir kt.
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MANCHESTERIS

KALĖDINĖ PREMJERA

Kalėdos - stebuklų metas. Viskas čia būtų gerai, jeigu vaikai kaip ir se
nais gerais laikais ruoštų seneliui programėlę, mokintųsi eilėraštukus ir 
lauktų to stebuklo. Deja, deja, Viliuko namuose visi laukė dovanų iš gi
minaičių, draugų, kaimynų tik ne iš senelio. Tad ėmė neapsikentęs sene
lis ir parodė savo galią.
Paliko neklaužadoms raudonas klounų nosis, kurias užsidėję jie aki

mirksniu pavirto į juokdarius. Kaip atsikratyti klouniškos išvaizdos, kaip 
įvertinti Senelio dovanas ir pagaliau su kokia programa pasitikti Kalė
das- visa tai pamatysite Naujame, Nuotaikingame Manchesterio Teatro 
Mokyklėlės vaikų vaidinime:

Mūsų adresas: 121 Middleton Road. Crumpsail, Manchester, M8 4JY 
Premjeros data: Gruodžio 14d. 16 vai. Trukmė 45 min. Kaina £2

Po vaidinimo jūsų lauks Kalėdinė vakaronė ir vaišės

Informacija telefonu: 07891134493 (mokytoja Loreta)
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LIETUVIAI PASAULYJE
VOKIETIJA

Vokietijos lietuviai susitiko su filmo 
„Nereikalingi žmonės“ kūrybine grupe
Heidelbergas (Vokietija), 2008 m. lapkričio 14 d. - 
Lapkričio 6-16 dienomis Heidelberge ir Mannheime 
(Vokietija) vykstančiame Tarptautiniame filmų festivaly
je (Internationales Filmfestival Heidelberg-Mannheim) 
šiais metais dalyvauja net dveji lietuviški filmai. Režisie
rės Kristinos Buožytės filmas „Kolekcionierė“ (angį. 
„The Collectress“) rodomas tarptautinių atradimų kate
gorijoje, o konkurse dėl geriausio tarptautinio filmo no
minacijos kartu su kitais 18 konkurentų iš viso pasaulio 
varžosi režisieriaus Maris Martinsons filmas 
„Nereikalingi žmonės“ (angį. „Loss“).

Festivalio metu, filmas net septynis kartus bus de
monstruojamas skirtinguose Heidelbergo ir Mannheimo 
miestų kinuose bei specialiai festivaliui pastatytoje pala
pinėje.

Tarptautinis filmų festivalis, šiemet vykstantis jau pen
kiasdešimt septintąjį kartą ir kasmet suburiantis šimtus 
menininkų iš viso pasaulio, unikalus tuo, jog tai vieninte
lis Vokietijoje tokio masto festivalis, suteikiantis galimy
bę savo filmus plačiai publikai profesionaliomis sąlygo
mis pristatyti bepradedantiems, perspektyviems režisie
riams, bei apdovanojantis juos solidžiomis paskatinamo
siomis premijomis.

Sėkminga tokių režisierių kaip Wim Wenders, Krzysz
tof Kieslowski, Jim Jarmusch ar Lars von Trier karjera 
prasidėjo būtent šiame festivalyje, kur menininkai prista
tė savo pirmuosius filmus.

Galimybe susitikti ir pabendrauti su festivalio metu 
Vokietijoje viešinčia filmo „Nereikalingi žmonės“ kūry
bine grupe, lapkričio 13-osios vakarą pasinaudojo Hei
delberge ir Mannheime gyvenantis lietuviškas jaunimas 
bei Vasario 16-osios gimnazijos vyresniųjų klasių moki

niai. Europos lietuvių kultūros centro (ELKC) inicijuoto 
susitikimo su filmo režisieriumi M. Martinsons bei pa
grindinį vaidmenį atliekančiu Andriumi Mamontovu 
metu, gausiai susirinkę Vokietijos lietuviai domėjosi 
filmo kūrimo procesu, produkcijos sąlygomis bei finan

savimo galimybėmis Lietuvoje, ir džiaugėsi tarp begalės 
filmų iš viso pasaulio festivalyje galėdami išvysti ir lietu
viškąjį. „Šio susitikimo tikslas buvo per pažintį ir auten
tišką bendravimą su menininkais priartinti Vokietijoje 
gyvenančius lietuvius prie lietuviškos meno kultūros. 
Pažintis su menininku, jo kūrybinių impulsų atskleidimas 
bei konkretaus kūrybinio proceso pažinojimas mums 
padeda meną suvokti per kitą prizmę bei išvystyti kitokį, 
tarytum artimesnį santykį su meno kūriniu. Manau, kad 
šiuo susitikimu tai padaryti sėkmingai pavyko“ dėkoda
mas menininkams, kad jie savo dalyvavimu festivalyje 
prisideda prie lietuvių kultūros skleidimo vokiečių, o taip 
pat ir Vokietijos lietuvių tarpe, sakė ELKC direktorius 
Rimas Čuplinskas.

Po malonaus ir informatyvaus pokalbio, Vokietijos 
lietuvių jaunimas drauge stebėjo filmo pristatymą ku
riam pasibaigus dar ilgai dalinosi įspūdžiais bei kartu 
diskutavo itin unikalaus filmo siužeto niuansus.

Filmas „Nereikalingi žmonės“ šiais metais buvo sėk
mingai pristatomas įvaruose kino festivaliuose. Šancha
jaus kino festivalyje jis jau pelnė geriausio režisieriaus 
bei geriausio garso takelio titulus. Geriausio tarptautinio 
filmo nominacijos Vokietijoje vystančiame kino festiva
lyje bus skelbiamos iškilmingų apdovanojimų metu pas
kutiniąją festivalio dieną.

Europos lietuvių kultūros centras 
Direktorius: Rimas Čuplinskas

Berlyne pristatytas Vilnius
2008-11-19

Lietuvos ambasadoje Berlyne lapkričio 18 dieną Vokieti
jos žiniasklaidos atstovams pristatytas Vilnius, kaip 2009 
metų Europos kultūros sostinė.

Pradėdamas spaudos konferenciją Lietuvos ambasado
rius Vokietijoje Evaldas Ignatavičius priminė, kad prieš 
1000 metų vokiečių vyskupas Brunonas Bonifacijus iš 
Kverfiirto atrado Europai Lietuvą o prieš septynis šimtus 
metų Vilniaus įkūrėjas Kunigaikštis Gediminas rašė laiš
kus Vokietijos miestams, kviesdamas į Lietuvą vokiečių 
pirklius ir amatininkus. Ir šiandien Vilnius su Vokiečių 
gatve senamiesčio širdyje yra daugiakultūris miestas, 
kurį verta atrasti iš naujo.

Viešosios įstaigos „Vilnius — Europos kultūros sostinė 
2009“ programų direktorė Sandra Adomavičiūtė supažin
dino su plačia ir įvairialype ateinančių metų kultūros 
renginių programą joje dalyvausiančiais Vokietijos me
nininkais, pasidalijo planais glaudžiai bendradarbiauti su 
2010 metais Europos kultūros sostine tapsiančiu Vokieti
jos miestu Esenu.

V * * e

Žymus vokiečių menininkas, vadinamas „šviesos archi
tektu“, Gertas Hofas pristatė žurnalistams būsimos švie
sos Šventės Vilniuje tematiką ir įspūdingas jos vizualiza- 
cijas.

Renginio metu taip pat buvo pristatyta ką tik išleista 
Vokietijos istorikų Joachimo Tauberio ir Ralpho Tuch- 
tenhageno knyga „Vilnius. Trumpa miesto istorija“. Kny
gos atsiradimą paskatino tai, kad 2009 Vilnius taps Euro
pos kultūros sostine.

2009 metų renginių Vilniuje pristatymą organizavo 
Lietuvos ambasada Vokietijoje, G. Hofas ir Baltijos šalių 
turizmo centras Berlyne.
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LENKIJA
Choras „Jauna muzika“ koncer
tavo Varšuvoje ir Balstogėje

Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“, vado
vaujamas dirigento Vaclovo Augustino, lapkričio 22 die
ną koncertavo Varšuvoje.

Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universiteto kon
certų salėje choras atliko šiuolaikinių lenkų, lietuvių ir 
kitų Europos šalių kompozitorių kūrinius.

Koncertą surengė F.Šopeno muzikos universitetas, ben
dradarbiaujantis su Vilniaus muzikos ir teatro akademija.

Pasirodymą globojo F.Šopeno muzikos universiteto 
rektorius Stanislawas Moryto ir Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Egidijus Meilūnas.

Lapkričio 23 dieną choras koncertavo Balstogėje.
Choro koncertus Varšuvoje ir Balstogėje finansavo 

Lietuvos kultūros rėmimo fondas.

PUNSKAS
Punske atidengta lietuviško 
valsčiaus atmininio lenta 2008-1 i-is
Devyniasdešimtųjų lietuviško valsčiaus įkūrimo metinių 
proga lapkričio 14 dieną Punske ant pastato, kuriame 
1918-1919 metais veikė valsčiaus įstaiga, iškilmingai 
atidengta atminimo lenta.

Atminimo lentoje pažymima, kad greta esančioje aikš
tėje 1918 metų lapkričio 15 dieną vyko mitingas, kuria
me 49 Punsko parapijos kaimai per savo seniūnus įsteigė 
lietuvišką valsčių.

1919 metais Punske lankėsi ir iš namo priebučio į susi
rinkusiuosius kreipėsi tuometinis Lietuvos ministras pir
mininkas Mykolas Šleževičius.

Atminimo lentoje minimi Punsko valsčiaus steigėjai: 
pirmasis valsčiaus viršaitis, aktyvus visuomenininkas 
Petras Pacenka, Lietuvos Tarybą išrinkusios Vilniaus 
lietuvių konferencijos dalyvis Kazimieras Mielkus, tos 
pačios konferencijos dalyvis, Punsko parapijos klebonas 
kunigas Motiejus Simonaitis.

Gausiai susirinkusius punskiečius pasveikino Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkė Irena Gasperavičiūtė, 
Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas, Lietuvos ambasa
dorius Lenkijoje Egidijus Meilūnas, Lietuvių kalbos ins
tituto direktorės pavaduotoja Grasilda Blažienė. Poetas 
Sigitas Birgelis pristatė Punsko valsčiaus kūrimo istoriją.

Renginyje taip pat dalyvavo pirmojo viršaičio dukterys ir 
anūkas.

Atminimo lenta įrengta įgyvendinant Lietuvai svarbaus 
istorijos ir kultūros paveldo įamžinimo projektą. Įrengi
mo darbus finansavo Lietuvos užsienio reikalų ministeri
ja ir Lietuvos ambasada Lenkijoje.

RUSIJA
v

Cerniachovske - lietuvių vaikų dainų
šventė 2008-11-24

V
Cemiachovsko (Įsrūties) kultūros namuose lapkričio 22 
dieną vyko jau tradicine tapusi septintoji Kaliningrado 
srities vaikų dainų šventė „Skambėk, skambėk lietuviška 
dainele“. . • *

Šventėje dalyvavo daugiau kaip 180 jaunųjų dainininkų 
iš Kaliningrado, Sovetsko, Cemiachovsko, Gusevo, Ne
mano ir kitų Kaliningrado srities vietovių.

Į koncertą atvyko ir svečiai iš Lietuvos — Užpalių mies
telio vaikų kanklininkų kolektyvas.

Šventės nugalėtojais tapę vaikų liaudies ansambliai 
„Nadruvėlė“ iš Gusevo, „Liepona“ iš Čemyševskoje ir 
„Gintarėlis“ iš Nemano dalyvaus 2009 metais vyksian
čioje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.

Koncerto dalyvius pasveikino Cemiachovsko miesto 
administracijos atstovai, Lietuvos generalinio konsulato 
Kaliningrade diplomatai.

Kaliningrado srityje gyvena apie 20 tūkst. lietuvių kil
mės žmonių, daugiausia pasienio regionuose - Sovetske, 
Nemane, Nesterove, taip pat Kaliningrade ir Guseve.

UKRAINA
Kijevo scenoje - taupus ir įtaigus 
lietuvių teatras
Įvairių Ukrainos miestų muziejai, teatrai, koncertų salės, 
galerijos ir džiazo klubai šiais metais itin svetingai prii
ma menininkus ir jų kūrybinius sumanymus iš Lietuvos.

Simferopolyje ir Lvove jau praėjo išskirtinio žiniasklai- 
dos ir kultūros mylėtojų dėmesio sulaukusios Lietuvos 
kultūros savaitės, Donecko gyventojai ir miesto svečiai 
mūsų šalies kultūros savaitės sulaukė šį lapkritį. Kol Ki
jeve dar vis varstomos galerijų, kuriose eksponuojama V. 
Luckaus fotografijos ir A. Efendi grafikos parodos durys, 
Akademinis Kijevo jaunimo teatras jau sulaukė dviejų 
spektaklių iš Lietuvos.

Š.m. lapkričio 9 ir 10 dienomis „Audronio Liugos pro
dukcija (ALP)” Ukrainos sostinėje parod du įsimitinus 
šiuolaikinių režisierių spektaklius: J. Vaitkaus 
„Juodvarnį” ir suomių režisieriaus Kristiano Smedso 
„Liūdnas dainas iš Europos širdies“.

„Juodvarnis” - 2007 m. Buvo nominuotas „Auksiniu 
scenos kryžiumi” už geriausią režisieriaus ir aktoriaus 
darbą 2007 m. lietuvių teatro sezone ir apdovanotas pres
tižiniu Laurence Olivier Award kaip geriausia nauja 
2006-ųjų pjesė. Pastatytas pagal vieno garsiausių šiuolai
kinių britų dramaturgų Davido Harrowerio pjesę, spek
taklis tapo sukrečiančia seksualinės manijos studija, ku
rioje pasakojama kontroversiška XXI amžiaus Lolitos
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istorija. Jame vaidina ryškus skirtingų kartų lietuvių ak
toriai Vladas Bagdonas ir Aldona Vilutytė.

Kas bendro tarp garsiausio šiuolaikinio suomių teatro 
menininko, žinomos lietuvių aktorės, klasikinio rusų lite-

, Juodvarnis“

ratūros šedevro ir geografinio Europos centro? Į tai atsa
ko spektaklis „Liūdnos dainos iš Europos širdies“ — uni
kalus tarptautinio kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas. 
Ukrainiečių publika jį galėjo pamatyti lapkričio 10 dieną 
Kijevo jaunimo teatre.

„Itin džiugu, kad „Lietuvos dienų Ukrainoje 2008“ 
rėmuose ukrainiečiai teatro mylėtojai ir teatro gurmanai 
turėjo progą pamatyti vienus įdomiausių pastarųjų metų 
lietuvių teatro pastatymų, ne tik todėl, kad tai garsių reži
sierių, bet ir garsių Lietuvos aktorių darbai. Tikimės, kad 
šie spektakliai ne vienam teatro gerbėjui taps dar vienu 
iššūkiu pasidžiaugti teatru ir jo dėka dar kartą pamastyti 
apie šiandienos mūsų pasaulį ir jo vertybes.“ - džiaugėsi 
Lietuvos Respublikos kultūros atašė Ukrainoje ir Gruzi
joje dr. Gabrielė Žaidytė.

Spektakliai buvo rodomi Akademinio Kijevo jauno 
teatro kamerinėje salėje lapkričio 9, 10 d., 19 vai.

Projekto organizatoriai: Lietuvos Respublikos ambasa
da Ukrainoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 
Audronio Liugos produkcija (ALP)

KAZACHSTANAS
Almatos labdaros mugėje - lietu
viški gaminiai 2008-11-24

Labdaros mugė Almatoje

Atmatoje lapkričio 23 dieną jau dvyliktą kartą vyko lab
daros mugė, kurioje dalyvavo daugelio šalių diplomati
nės atstovybės, akredituotos Kazachstane - tarp jų ir Lie
tuvos ambasada.

Lietuvos ambasados kolektyvo mugėje pardavinėjami 
tradiciniai lietuviški maisto gaminiai, saldumynai ir gėri
mai sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo.

Į renginį, kurį surengė Almatos tarptautinis moterų 
klubas kartu su Kazachstano diplomatų klubu, atvyko 
Austrijos, JAV, Lenkijos, Pakistano, Rusijos, Saudo Ara
bijos, Vengrijos ambasadų ir konsulatų atstovai. Mugėje 
lankėsi daug lankytojų.

Renginyje savo gaminius pateikė ir kelios lietuviško 
kapitalo įmonės, veikiančios Kazachstane.

Lietuvos ambasados duomenimis, šių metų labdaros 
mugėje buvo parduota daugiau įvairių gaminių, nei 2007 
metais. Visos renginyje surinktos lėšos skiriamos labda
rai

LATVIJA
Naujasis Lietuvos ambasadorius 
pabrėžia aktyvesnio ekonominio 
bendradarbiavimo būtinybę

2008-11-19
Naujasis Lietuvos ambasadorius Latvijoje Antanas Va
lionis ir šios šalies užsienio reikalų ministras Maris 
Riekstinis per susitikimą Rygoje pabrėžė aktyvesnio dvi
šalio bendradarbiavimo būtinybę.

Latvijos URM spaudos tarnyba BNS pranešė, kad tre
čiadienį įvykusio susitikimo metu Lietuvos ir Latvijos 
atstovai taip pat pažymėjo, jog reikia plėsti ryšius kultū
ros srityje ir tęsti bendrus šalių pasienio projektus.

A.Valionis ir M.Riekstinis be kita ko aptarė tarptauti
nės politikos aktualijas - pasirengimą gruodžio pradžioje 
vyksiančiam NATO šalių URM vadovų susitikimui.

Ambasadorius informavo Latvijos ministrą apie naujo
sios Lietuvos vyriausybės formavimą, perdavė Lietuvos 
UR ministro Petro Vaitiekūno sveikinimus Latvijos vals
tybinių švenčių proga.

Oficialiai ambasadoriaus pareigas A.Valionis pradės 
eiti po to, kai įteiks skiriamuosius raštus Latvijos prezi
dentui.

Buvęs užsienio reikalų ministras, eksparlamentaras 
A.Valionis ambasadoriaus Latvijoje poste pakeitė nuo 
2006-ųjų ambasadai Rygoje vadovavusį Antaną Vinkų, 
kuris yra paskirtas naujuoju Lietuvos ambasadoriumi 
Rusijoje.

AIRIJA
Kalėdinėje mugėje Dubline - 
lietuviški rankdarbiai ir skanėstai 

2008-11-18
Lietuvos ambasada Airijoje lapkričio 16 dieną dalyvavo 
Dubline surengtoje kalėdinėje labdaros mugėje.

Ši mugė yra kasmetinis labdaringas renginys, kuriame 
dalyvauja Airijoje reziduojančios užsienio šalių diploma
tinės atstovybės. Šiemet jų dalyvavo daugiau kaip ketu-
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bekelė ir vadovavimą perdavė balsų dauguma išrink
tam Ridui Bieliajevui.

Ridas žodžio kišenėje 
neieškojo ir susirinkusiems 
prisistatė žemaitiškai. Nuo 
Telšių kilęs vaikinas ben
druomenės gyvenime ne 
naujokas: ne vienerius me
tus aktyviai dalyvavo kultū
rinėje veikloje, buvo ALB 
sporto koordinatoriumi, su 
kitais ALB nariais organi
zavo šeštąjį Europos lietu
vių krepšinio turnyrą, šią 
vasarą vykusį Dubline. 
Bendruomenės Administra
cijos direktoriumi liko Arūnas Teišerskis, Finansų di
rektore vienbalsiai išrinkta Aušra Žutautaitė. Buvusi 
pirmininkė Jurga Vidugirienė ėmėsi kuruoti bendruo
menės ryšius su visuomene.

riasdešimt.
Ruoštis mugei Lietuvos ambasadai padėjo Monachano 

lituanistinė mokykla ir Droedos lietuvių bendruomenė.
Lietuvos ambasados stende mugės lankytojai galėjo 

įsigyti meno dirbinių, suvenyrų, lietuviškos muzikos įra- v sų.
Didžiausio lankytojų susidomėjimo susilaukė Mona

chano lituanistinės mokyklėlės vaikų rankdarbiai — įvai
riais raštais ir gėlėmis išmargintos unikalios dekoratyvi
nės lėkštės ir taurės, sausų gėlių kompozicijos, tapsian- 
čios, pasak pirkėjų, gražiomis kalėdinėmis dovanomis.

Prie „lietuviško stalo“ taip pat viliojo lietuviška trispal
ve papuoštas medaus pyragas. Šį skanėstą iškepė Droe
dos lietuvių bendruomenės atstovės.

Airijos lietuvių bendruomenės 
4-asis suvažiavimas 2008-12-01 
Vakar, lapkričio 30 dieną, į ketvirtąjį visuotinį suvažiavi
mą rinkosi Airijos lietuvių bendruomenės (ALB) nariai. 
Nors šaltas oras, artėjančios universitetų sesijos bei nepa
keičiami darbo tvarkaraščiai gerokai išretino paprastai 
gausias kasmetinio suvažiavimo dalyvių gretas, renginyje 
vyravo jauki atmosfera ir gera nuotaika.

Susirinkusieji džiaugsmingai sveikino šeštadienio va
karą prie bendruomenės prisijungusį 500-ąjį bendruome
nės narį Andrių Bikmaną šiltai sutiko žinią apie ALB 
narės Lauros Garbatavičiūtės-Down laimėjimą LRT 
rengtame šviesuolių konkurse „Daugiau saulės, daugiau 
šviesos“.

„Šiandieniniame globaliame pasaulyje jūsų bendruo
menei kyla nauji iššūkiai ir uždaviniai, kuriuos spręsdami 
turite ieškoti naujų veiklos būdų.“ - savo sveikinimo laiš
ke suvažiavimo dalyviams rašė LR ambasadorė Airijoje 
Izolda Bričkovskienė. „Svarbu, kad prisimintumėte, jog 
už Lietuvą ir jos gerovę esame atsakingi mes visi. Noriu 
kuo nuoširdžiausiai jus padrąsinti nenuleisti rankų ir vi
sada prisiminti, jog jūsų jėga - vienybėje“.

Trumpai aptarus praėjusių metų darbus, buvo pereita 
prie pagrindinio suvažiavimo akcento - bendruomenės 
pirmininko rinkimų. Dvejus metus bendruomenei vado
vavusi Jurga Vidugirienė šį kartą savo kandidatūros ne-

L.Garbatavičiūtė-Down - LTV
šviesuolė 2008-11-30
Lietuvos radijo ir televizijos rengtame šviesuolių konkur
se „Daugiau saulės, daugiau šviesos“ TV laidos 
„Nacionalinė paieškų tarnyba“ nominacijoje nugalėtoja 
žiūrovai išrinko Airijos lietuvę Laurą Garbatavičiūtę- 
Down.

Nominacijoje pavadintoje „Veidu į Lietuvą“ be 
L.Garbatavičiūtės-Down taip pat buvo pristatytas Argen
tinos lietuvis Juan Ignacio Fourment Kalvelis bei Ka
zachstano lietuvis Vitalijus Tvarijonas.

BALTARUSIJA
Minske skambėjo klaipėdietiškas 
džiazas 2008-12-01
Lietuvos ambasada Baltarusijoje ir Eugenijaus Vladimi- 

rovo džiazo klubas lapkričio 27 dieną Minsko publikai 
pristatė Lietuvos vokalinio džiazo atlikėją - Baltarusijos 
džiazo gerbėjams koncertavo vokalistų konkurso „Jazz 
voices“ organizatorius, Klaipėdos universiteto Menų 
fakulteto Džiazo muzikos katedros vokalo specialybės 
dėstytojas Steponas Januška.

Kartu pasirodė saksofonisto Algio Kilio vadovaujamas 
džiazo kvartetas „Jazzway“: Mykolas Eiva - mušamieji, 
Arnoldas Jankūnas - piano ir Paulius Stonkus — bosinė 
gitara.

Renginio organizatorius E.Vladimirovas gausiai susi
rinkusiems džiazo muzikos mylėtojams sakė, kad kaimy
ninės šalies Lietuvos džiazo muzikantai profesionalumu 
nenusileidžia įžymiausioms pasaulio džiazo žvaigždėms.

Lietuvos ambasada Baltarusijoje ir E.Vladimirovo 
džiazo klubas 2008 metais Minsko publikai pristatė Vy
tauto Grubliausko („KONGAS“) vadovaujamą Klaipėdos 
„Doudi Jazz Band“, Artūro Anusausko vadovaujamą 
džiazo kvartetą ir vokalistą Michaliną Jablonskį, Ričardo 
Mekinio vadovaujamą Kauno „Jazz Trio“, vokalinio 
džiazo atlikėjas Nedą ir Baibą Skurstenę.

www. lietuviams, com
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Manchesteris
Šių metų gruodžio mėn. paskutinį sekmadienį lietuviškų 
pamaldų Manchesteryje nebus.

Skaitome evangelijoje: “Mylėk savo artimą kaip pats 
save”. To laiko krikščionys dėl artimo meilės išsiskyrė iš 
kitų tikinčiųjų. Šis įstatymas galioja ir šiandien.

Manchesteris lietuvių bendruomenės narys Vincas By
la, lankydamas žmonos kapą sutvarkė ir nuvalė du Mos- 
tono lietuvių kapinėse paminklus ir kitų lietuvių kapus, 
kurių nieks neprisimeną kaip: O. Kairūkštienės, 
A.Paškausko ir jo mamos, O. Petkevičiaus ir kitų.

Daug darbo įdėta ir mes gyvi esame ypatingai dėkingi 
jam už “artimo meilę”.

A.J.P.

NAUJŲJŲ METŲ KONCERTAS 
2009 m. sausio 4 d., sekmadienį, 
19:30 vai. Londone Wigmore Hall, 

36 Wigmore Street, London W1U 2BP.
Kviečiame pradėti Naujuosius Metus kartu 

su pianiste EVELINA PUZAITE. 
Koncerto programoje - Schumann©, 

Prokofjevo, Debusy ir Kodaly kūriniai.
Daugiau informacijos čia: 
http://www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/productions/ 
evelina-puzaite-piano-22885

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (lytinėje 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.
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. šio mėnesio paskutinį sekmadie
nį Kalėdinių pamaldų nebus.

NEW YEAR CONCERT
2009 m. sausio 8 d., ketvirtadienį, 19 - 21 vai. 
The Britten Teatre, Royal College of Music,

Prince Consort Road, London SW7 2BS
Britų - Lietuvių draugija pradedant Naujuosius Metus pri
stato šį europietiškos temos koncertą. Koncertuos studijas 
baigiantieji Royal College of Music rinktiniai studentai, 
kurie visi jau stovi ant profesinių karjerų slenksčio.

Programoje - Haydn muziką atžymėti jo 200 metų mir
ties sukaktį, tinkami Benjamin Britten kūriniai, atliekami 
muzikų - solistų, taip pat arijos iš žymių visiems žinomų 
operų. Manomą kad programos paįvairinimui bus įterpta 
ir Jazz muzikos.
Bilietai: £10.00 ir £20.00. Kreiptis į: B-LS Secretary, 34 
Thurleigh Read, London SW12 8UD

į 
| ŠV. ‘KILCCĖ‘D‘Ų Mį. §
į Wi-VjVJV 2009 METŲ £
| (P^oęji |

įf <DI‘gįEKTO<HIJiI I
I SVETKINA 9į.MĖJVS I<K į
| SVEČIUS, į
| I^OEIAU LJWKVtt IKKEMII b
| šia Visiems iii<ANęiA eietvvi'Ų sow<ba, I 
< HEAVIER<PAKK, HAMPSHIKg. ?£ <

PRANEŠIMAS 
Visuotiniai metiniai 

Lietuvių Namų bendrovės ir 
Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos 

SUVAŽIAVIMAI 
vyks 2009 metų kovo 28 ir 29 d.d. 

Lietuvių Sodyboje 
Headley Park Hotel, Picketts Hill 

nr. Bordon, Hampshire GU35 8TE 
Daugiau informacijos vėliau.
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