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Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos 59-tas
Tarybos Suvažiavimas 2008 sausio 24 d. Latvių namuose, Londone

Taiybos valdybą sudaro: Vladas Chockevičius, Jonas Po- 
dvoiskis, Kęstutis Malinauskas, Jurga Galvanauskaitė, Juli
ja Grės. Jurga ir Julija atsiprašė, kad negalėjo atvykti.
Dalyvavo 30 asmenų, kurie atstovavo įvairias organizacijas 
veikiančias Jungtinėje Karalystėje.

Sutikta, kad Vida Gasperienė pirmininkautų ir Jonas 
Podvoiskis sekretoriautų. Leista Einami Vildei filmuoti 
oficialią dalį, bet ne diskusijų.

Suvažiavimas pradėtas Tautos Himnu.
Ambasados vardu susirinkusius sveikino Ernestas 

Grabažis. Jis palinkėjo sėkmingo darbo.
Tarybos pirmininkas Vladas Chockevičius savo praneši

me priminė, kad turime stengtis, kad apie mus būtų girdima 
pozityviai, kuo efektyviau ir kartu dirbti organizacinį dar
bą. Šįmet veikla ribojosi, trūko noro ir finansų. Bet būta 
renginių su gerom pasekmėm. Daug kas aukoja savo laiką 
ir pinigus, yra tikrų rėmėjų, turime išlaikyti savo tautinį 
identitetą. Tad nebijokime kalbėtis tarpusavyje, jungtis į 
bendrą veiklą, garsinti Lietuvos vardą. Vasarą švenčiam 
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį, o Vilnius yra

Kultūros Sostinė.
Lietuvių Sąjungos įstatai nurodo kryptį ir veiklą, tačiau 
reikiant galima juos pagerinti - pritaikyti šiems laikams.

Savo pranešime JKLS valdybos pirmininkė Živilė Ilgū- 
naitė perskaitė straipsnį iš “Pasaulio Lietuvio”, kuris atsako 
į klausimą: o kodėl būti lietuviu už LT ribų? Pasaulio lietu
viai svarbūs vienas kitam. Bendruomenės yra visur, tad 
jose turime dalyvauti. JKL Sąjungai 62-ieji metai, ji yra ir 
Baltų Tarybos narė. Pirmininkė paminėjo dvidešimt šių 
metų renginių.
Susitarta su Britų-Lietuvių draugijos “Tilto” fondu dėl ja
me dalyvavimo Lietuvių Sąjungos atstovo. Mes patys turi
me didinti savo lėšas, kad galėtume remti ateities veiklą., o 
ne reikalauti paramos iš Lietuvos.

Lietuvių namų bendrovės pirmininkė Vida Gasperienė 
papasakojo trumpai apie praeitį. Šiandien liko tik Sodyba, 
kurios lietuviai niekada negalėjo patys išlaikyti. Ji buvo 
pertvarkyta, kaip viešbutis ir finansiniai išsilaiko. Joje 
vyksta lietuviška veikla. Iškilo viena problema, tai jojikų 
kelias per stovyklaviete. LNB atpeliavo, prieš naudojimą

Sudilto Ipfefityvas ir Lietuvių Sąjunga maloniai kviečia visus — didelius ir mažus, SodyBon švęs
ti Užgavėnes. Visi drauge eisime žiemos Cauljvaryti, Blynus valgyti, 

pačių pasigamintas įgulės parodyti, pašėlti gryname ore, Bei Sodybos Barą nusiauBti 
Neturintiems savo transporto yra gaUmyBė vylti autoBusu 

nuo Stratford stoties, išvykstančiu 9.30 vai
Norintys vylti prašom Ireiptis į Onutę DoBrovolslįenę tel 07881977848, įpina — £15.
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DĖMESIO I 
JKLS nariai ir LNB akcininkai.

Metinis Jungtinės Karalystės Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
suvažiavimas vyks

2009 metų kovo 28 ir 29 dienomis Lietuvių Sodyboje 
Headley Park Hotel, Picketts Hill, nr.Bordon, Hampshire GU35 8TE.

JKLS atstovų ir LNB akcininkų registracija šeštadienį kovo 28 d., 11 vai.
Pradžia 13 vai.
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stovyklavietės naudojimą kaip kelią Rūpintojėlis, kuris 
išstovėjo nuo 1953-jų yra supuvęs ir reikia statyti naują.

Švietimo tarybos atstovė Renata Retkutė pranešė apie jų 
veiklą su mokyklomis ir kad tas darbas buvo Įvertintas tei
giamai. Per metus atsidarė 5 naujos mokyklos, gauta knygų 
ir piniginės paramos.

Skautų atstovui nedalyvaujant, Vida Gasperienė trumpai 
apibudino apie jų tikslus ir veiklą.

Apie JKLS Londono Pirmo skyriaus veiklą kalbėjo Ona 
Dobrovosklienė. Jis yra seniausias ir turi daug narių tačiau 
yra daug neaktyvių. Jų ansamblis Saduto dalyvauja rengi
niuose.

Praeitą spalį įsikūrė JKLS Londono Pietinis skyrius, sakė 
Zita Čepaitė. Taip pat ir Aušros mokyklėlė. Padėkojo už 
suteikta pagalbą ir bandys dalyvauti bendruose renginiuose.

JKLS Rytinis skyriaus atstovė pranešė, kad šis skyrius 
įsikūrė tik praėjusį lapkritį iš anksčiau buvusio Moterų klu
bo. Turi 100-ą kontaktų, nors tik maža dalis yra skyriaus 
nariai. Dalyvaus Kaziuko mugėje, rengs vakaronę. Paprašė 
miesto tarybos paskirti jiems patalpas.

JKLS Vakarų Londono skyriaus atstovas minėjo mokyk
lėlę LT-School, kad jie rengia Užgavėnes.

JKLS Norwich4o skyriaus pirmininkė paaiškino, kad jie 
neturi daug narių, bet vis tiek prisideda prie renginių ir iš
kylų, bendrauja su vietiniais pareigūnais, turi savo laikraš
tėlį, rengia Vasario 16-tą Jų mokyklėlė mokina vaikus lie
tuviškai, o tėvelius angliškai.

Pranešta apie Europos lietuvių reginį „Draugystės Tiltas 
2009“, kurio 5-tas sąskrydis vyks birželio mėn. pradžioje 
Sodyboje. JKL Sąjunga turės daug darbo, tad prašo pagal
bos.

Manchesterio Lietuvių socialinio klubo vardu kalbėjo 
Jonas Podvoiskis. Klubas įkurtas tarp pasaulinių karų ir dar 
išsilaiko. Veikia mokyklėlė, teatro grupė, Moterų ratelis. 
Sąjungos skyrius tapo silpnas ir laukia sąmoningų rimtų 
žmonių remti bendruomenės veiklą.

Kaipo žurnalistas Stasys Kasparas pasakė, kad žurnalui 
Pasaulio Lietuvis ir mėnesiniam laikraščiui Europos Lietu
vis trūksta skaitytojų. Be laikraščio yra labai sunku išlaikyti 

bendruomenę. Vietiniai, kurių turinys yra tik skelbimai 
neturi stuburo ir bendruomenę beveik nesirūpina.

Zita Skudžinskienė iš „Tau44 parduotuvės kalbėjo apie 
Juliuko labdaros fondą 2007-ais jo mama jį įkūrę. Juliukas 
mirė nuo vėžio, bet jo paveiksliukai parduodami, o gautais 
pinigais paremiamos sergančiųjų vaikų atostogų išvykos. 
Dabar fondas pavadintas „Mamų unija“, organizuoja metinį 
renginį sukaupti pinigų.

Ambasados Ernestas Grabažis pabrėžė, kad daug organi
zacijų nežino apie viena kitą užtai reikia bendro Tarybos 
‘stogo’. Reikia įrodyti, kodėl bendra veikla yra naudinga. 
Tada veiklos finansavimas plauks tik per vieną organizaci
ją kaip anksčiau žmonės patys susimesdavo, nelaukdami 
paramos. 

v

Sigitas Zuksigis priminė, kad Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės vyks vasarą Vilniuje. Norinčius dalyvauti prašė 
kreiptis asmeniškai ar vienetais į zuksigis@one.lt.

Norima Londone įkurti suaugusių mėgėjų teatrą su meno 
klubu. Taip pat pradėti jaunimo švietimo veiklai, ieškoti 
talentų mokyklose.

Einaras Vildė paaiškino apie Diskusijų klubą. Tai yra 
kitas būdas diskutuoti klausimus, pav. ko mūsų bendruo
menei trūkstą kokia turėtų būti jos struktūra?

JKLS Bendruomenės vystymo pareigūnas Simonas Au
dickas siūlė mintį, kaip motyvuoti žmones veikti ir uždirbti 
pinigų. Reikia paskirstyti reikiamus darbus grupėms, o vė
liau, tikėkime, prisijungs prie daugumos. Tarybos darbas 
būtų surinkti tas darbo grupes.

Diskusijose buvo įvairių pasisakymų.
Iškeltos JKLS Metiniam Suvažiavimui temos 

rezoliucijoms:
Prieštaraujame:

dėl TMID-o panaikinimo.
» Dėl užsienio reikalų planavimo, neatsiklausiant 

vietinių bendruomenių nuomonės.
L.Sąjungos įstatų atnaujinimas, suderinant tekstą anglų 
ir lietuvių kalbomis.
Steigti plačiai apimantį žinių teikimo šaltinį.

17.30 vai. Tarybos suvažiavimas baigtas. 4

Kultūros sostinė - kryžkelėje 2009-02-13

Programa „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ bus apkarpyta arba atsisakant dalies projektų, arba kai kuriuos jų su
trumpinus. Kokį variantą pasirinkti, finansuotojai turėtų nutarti šiandien.
Anksčiau skelbę, kad be papildomų 7 mln. litų programa būtų neįmanoma, vakar jos administratoriai pranešė radę kompro
misą. Anot viešosios įstaigos „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ (VEKS) direktorės Elonos Bajorinienės, programa 
bus įgyvendinta atsižvelgiant į anksčiau valstybės numatytą finansavimą - 25 mln. litų. Nė vieno projekto neatsisakėme, tik 
kai kurie bus „amputuoti“, - sakė E.Bajorinienė.

BIRMINGHAMAS

Laba diena,

Norėtume paprašyti jūsų pagalbos, 
suvienyti Birmingeme gyvenančius lietuvius, 
kad galėtume bendrauti ir, dalintis informacija 
apie renginius skirtus lietuviams Birmingeme. 
Būtų malonu jei įdėtumėte Į savo spaudą apie mūsų 
prašymą ir nurodytumėte mūsų naujai sukurtą svetainę:

www.birmingemas.com

EVELINOS PUZAITĖS
PIANO RECITAL

21st February 2009
Pradžia 730 pm 

Darlington Arts Centre Theatre
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Londono lietuvių folkloro ansamblis „SADUTO“ 
Australijoje ir Naujoje Zelandijoje

Gruodžio 20 dieną „Sadute“ kolektyvo 22 žmonės 
išvyko į Australiją, Sidnėjaus miestą, buvusios Sidnėjaus 
lietuvių bendruomenės pirmininkės Gretos Savickaitės 
kvietimu dalyvauti Australijos lietuvių šventėje, kuri 
vyksta kas du metus.

Skrydis per Hong Kongą truko 24 valandas. Atvykę į 
Sidnėjų apsigyvenome Bankstown Travelodge viešbuty
je. Nuostabaus grožio miestas Sidnėjus, į akis krito ypa
tinga švara gatvėse ir vieno aukšto namukai.

Pirmąjį koncertą turėjome Sidnėjaus centre, Martin 
Place aikštėje gruodžio 23 dienos vidurdieny. Mūsų kon- 

Pirmas koncertas Sidnėjaus miesto centre nuotr.K,Malinausko

dainas.
Gruodžio 28 dieną Bankstown teatro salėje vyko lie

tuvių baleto bičiulių 1 O-tas jubiliejus. Programoje daly
vavo balerina iš Lietuvos Kristina Gudžiūnaitė, tarptauti
nių baleto konkursų laureatas Voicech Žuromskas ir 
M.K. Čiurlionio menų mokyklos, baleto studijos direkto
rius Petras Skirmantas, kuris režisavo šventės programą. 
Taip pat šoko šiuolaikinio meno šokėja iš Lietuvos 
„Auros” šokio teatro Lina Puodžiukaitė, vadovaujama 
Birutės Letukaitės bei Sidnėjaus baleto šokėjai. Šventėje 
grojo folkloro instrumentinė grupė „Sutaras“ iš Lietuvos 

bei mūsų ansamblis „Saduto“.
Džiaugėmės galėdami dalyvauti pro

gramoje, kur susijungia folkloro, baleto 
bei šiuolaikinio meno šokėjai. Nuošir
džiausią ačiū tariame šventės organizato
rei Ramonai Ratas.

Gruodžio 29 dienos ryte vyko tautinių 
šokių repeticija. Vidurdieny buvo dainos 
ir literatūros popietė „Spalvų ir metų 
kaita“, kurią organizavo Jadvyga Damb
rauskienė .Programoje dalyvavo „Saduto“ 
dainininkės Virginija Klibavičienė, Da
nutė Viltrakienė, o Jūratė Clarke kartu su 
australu Gary atliko tris klasikinius kūri
nius.

Vakare vyko tautinių šokių šventė, 
kurioje susijungė Sidnėjaus, Melburno ir 
Londono šokėjai. Šiai programai mūsų 
kolektyvas mokėsi naujus tautinius šo
kius.

certą stebėjo ne tik Sidnėjaus lietuviai, kurie kartu su 
mumis dainavo, bet ir praeiviai, kuriuos sužavėjo mūsų 
šokiai bei tautiniai drabužiai. Ne vienas paklausė iš ko
kios šalies atvykome.

Sidnėjaus lietuviai turi puikų ir jaukų klubą 
„Dainava”, kuriame gruodžio 24 dieną buvome 
pakviesti prie bendro Kūčių stalo 
(susirinkusiųjų buvo apie 100 žmonių). Pagal 
lietuviškas tradicijas buvo 12 lietuviškų patieka- 
lų.

Lenkų kunigas palaimino stalą ir susirinku
sius . pakvietė į Šv. Joahimo bažnyčią į kalėdi
nes mišias. Ten skambėjo lietuviškos giesmės.

Kadangi mes Kalėdas šventėme vasarą, tai 
po kalėdinių mišių nuvažiavome į garsiausią 
Bondi Beach paplūdimį. Smagu buvo pašokinėti 
per Ramiojo vandenyno bangas ir pasilepinti po 
šilta saule.

Gruodžio 26 dieną plaukėme laivu į zoologi
jos parką. Matėme gražiausių paukščių ir gyvū
nijos.

Sekančią dieną vykome į Bankstown krepši
nio salę, kur vyko pagrindinis šventės atidary
mas.

Tautinių šokių šventę organizavo Australijoje gimusi 
ir augusi Kristina Rupšys.

Gruodžio 30 dieną po visų koncertų susiorganizavo
me kelionę už Sidnėjaus į „mėlynuosius kalnus“. Kelia-

Sidnėjaus klube “Dainava” nuotr. K.Malinausko

Susirinko dainininkai, šokėjai ir sportininkai. Vakare 
lietuvių „Dainavos” klube buvo šventės dalyvių susipaži
nimo vakaras, kurio metu išdainavome visas lietuviškas 

vome po laukinę gamtą, kalnus, džiaugėmės sutikę ir 
aborigeną.

Vakare ėjome į Operos teatrą, kur žiūrėjome operą
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„Madam Butterfly“, buvome nustebinti gražiu operos 
pastatymu.

Gruodžio 31 diena buvo laisva. Kas bėgo į parduotu
ves suvenyru nusipirkti, kas į parkus pasidairyti, kas po 
miestą, muziejus vaikštinėjo. Daugelis lietuvaičių Naujus 
metus sutiko žirgų lenktynių klube, kur susirinkusius visą 
vakarą linksmino kapela „Sutaras“.

Naujametinėje puotoje dalyvavo ir jachtos 
„Ambersail“, plaukiančios aplink pasaulį, vyrai. Kai ku
rie sadutiečiai Naujus metus sutiko pačioje Sidnėjaus 
širdyje, grožėdamiesi įspūdingiausiais pasaulyje fejerver
kais.

Sausio 1 dieną vyko oficiali jachtos ,Ambersail“ suti
kimo šventė. Džiaugėmės galėdami iššokdinti visus bu
riuotojus ir kartu padainuoti.

Sausio 2 dieną išskridome į Naująją Zelandiją, Auk- 
landą, kur mus pasitiko ten dirbanti studentė iš Londono 
Alina Banionytė.

Kitą dieną aplankėme Auklando miesto įžymiąsias 
vietas. Vakare susitikome su vietos lietuviais, kurie mus 
pasitiko su Auklande kepta lietuviška duona ir lietuviškai 
nukrautu vaišių stalu.

Vietos lietuvių susirinko nedaug, kadangi pats atosto
gų metas, tačiau susitikimas buvo labai nuoširdus. Mūsų 
susitikimą organizavo Naujosios Zelandijos lietuvių ben
druomenės sekretorė Dalia Kubiliūtė.

Dalyvavo ir Naujosios Zelandijos lietuvių garbės 
konsulas Jurgis Audronis Pečiulaitis. Pakalbintas ben
druomenės pirmininkas Gerald Sharrock pasakojo, kad 
lietuvių bendruomenė galvoja kurti lietuvišką mokyklą.

Naujojoje Zelandijoje Vasario 16-oji yra vienintelė

diena kai susiburia lietuvaičiai su savo šeimomis. Smagu 
buvo kartu padainuoti ir pašokti.

Sausio 3-8 dienomis keliavome po šiaurinę Naujo
sios Zelandijos salą, aplankydami dar veikiančius ugni
kalnius ir geizerius, susipažindami su vietos gyventojų- 
Maori papročiais ir tradicijomis, gėrėdamiesi nuostabiais 
gamtovaizdžiais.

Sausio 9 dieną parskridome į Londoną kupini įspū
džių.

Sadutietė Onutė Stakelienė

2008 metų Britanijos lietuvis -
Rita Gužauskienė 2009-01-20

Suskaičiavus balsavimo rezultatus, paaiškėjo, kad dau
giausia iš jūsų mano, jog Metų lietuvio vardo labiausiai 
verta lituanistinės mokyklos „Moksliukas“ direktorė Rita 
Gužauskienė. Ji surinko daugiausia balsų. Didžiausias 
nuopelnas - lituanistinė veikla.

R.Gužauskienė vadovauja „Moksliuko“ lituanistinei ir 
menų mokyklai, kurioje šiemet mokosi 180 mokinių ir 
dirba dešimt mokytojų. Mokiniai šioje mokykloje gali 
rinktis lietuvių kalbos ir 
muzikos pamokas. Baigu
siems išduodamas pažymė
jimas, grįžtantiems į Lietu
vą rašomos rekomendaci
jos, įvardijančios mokinio 
pasiekimus, gebėjimus.

Profesionali muzikė 
R.Gužauskienė pati moko 
vaikus dainavimo pagrin
dų, įkūrė ir vadovauja lie
tuvių bendruomenės rengi
niuose dažnai koncertuo
jančiam vaikų chorui, o 
prieš pusmetį subūrė ir 
mišrų suaugusiųjų chorą 
„Gausa“. Nuo 
R.Gužauskienės nedaug 
atsiliko Lietuvos komerci
jos rūmų Jungtinėje Karalystėje prezidentas verslininkas 
Darius Paškauskas. Už jį buvo mažiau balsuota kalėdinės 
mugės metu.

D.Paškauskas, tapęs komercijos rūmų prezidentu, ne 
tik ėmėsi tęsti jau pradėtas tradicijas, pavyzdžiui, lietuvių 
kalėdinės mugės Stratforde organizavimą, bet ir pradėjo 
rengti čia įsikūrusiems lietuvių verslininkams naudingus 
seminarus bei konferencijas.

Nedarbas Britanijoje klesti, bet 
lietuviai darbo gauna

Andrius Užkalnis
Nedarbas Didžiojoje Britanijoje trečiadienį pasiekė 2 mln. 
ribą. Dabar bedarbių skaičius yra didžiausias per vienuoli
ka metų. Šalies gyventojai baiminasi, kad darbo rinkoje 
jiems tenka papildomas spaudimas iš naujųjų Europos 
Sąjungos šalių piliečių, tarp jų ir lietuvių.

Nedarbas Didžiojoje Britanijoje auga greitai, nes įmonės 
bankrutuoja arba, nerasdamos klientų savo produkcijai, 
sparčiai mažina darbuotojų skaičių.

Vyriausybė sako, kad dugnas dar toli gražu nepasiektas, 
ir jau ėmėsi radikalių priemonių, siekdama riboti atvykėlių 
skaičių.

Netenkantys darbo britai niršta, kad darbdaviai mieliau 
samdo atvykėlius iš Europos, laikomus darbštesniais ir 
tvarkingesniais.

Šalyje jau buvo reiškiamas nepasitenkinimas, kai nauji 
statybos projektai atitekdavo rytų Europos bendrovėms. 
Manoma, kad tokių atvejų bus daugiau, Londone kylant 
naujiem pastatams, skirtiems 2012 metų olimpinėms žai
dynėms. Mrwyv.lietuviams.com
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Dėl riaušių prie Seimo 
sulaikyti 32 asmenys 2009-01-17

Dėl penktadienį prie Seimo kilusių riaušių policija sulai
kė 32 asmenis. Jie uždaryti į policijos areštinę, įtarimai 
jiems kol kas nepareikšti, dėl kardomųjų priemonių sky
rimo sulaikytiesiems bus kreipiamasi į teismą, pranešė 
Policijos departamentas.

Ikiteisminį tyrimą dėl riaušių organizavimo atlieka 
Vilniaus apygardos prokuratūra.

Iš viso dėl neramumų prie parlamento pareigūnai sulai
kė 151 asmenį. Likusius 119 mitingo dalyvių policija 
baus už viešosios tvarkos pažeidimą ir pasipriešinimą 
policijos pareigūnams. Jiems surašyti administraciniai 
protokolai. Nustatyta, kad 54 iš jų buvo neblaivūs.

Į gydymo įstaigas kreipėsi 34 asmenys pareikšdami, 
kad buvo sužaloti prie Seimo rūmų. 30 iš jų išleisti gydy
tis į namus, o 4 guli ligoninėse.

Nukentėjo vienas nepilnametis ir mažiausiai 2 moterys.
Per neramumus buvo sužaloti ir keli viešąją tvarką už

tikrinę pareigūnai. Iš viso viešąją tvarką Vilniaus mieste 
palaikė 700 pareigūnų.

Šeštadienio naktis prie Seimo praėjo ramiai, be inci
dentų.

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Saulius 
Skverelis teigė mieste ypatingų įvykių taip pat neužfik
suota. Pareigūnai toliau ketina budėti prie Seimo, kad 
būtų užtikrinta viešoji tvarka.

„Budėsim tiek, kiek reikės“, - BNS sakė S.Skvemelis.
Seimo rūmų pastatuose išdaužta apie 30 langų stiklų, 

taip pat dužo netoliese esančio Gynėjų gatvėje įsikūrusio 
restorano stiklai, apgadinti dar keli Seimo apylinkėse 
esantys pastatai.

Mitingai, kuriose protestuotojai kėlė socialines proble
mas, penktadienį buvo organizuoti ir kituose šalies mies
tuose - Šiauliuose, Naujoje, Akmenėje, Marijampolėje, 
Radviliškyje, Kelmėje, Tauragėje, Visagine, Panevėžyje, 
Alytuje ir Kaune. Šeštadienį protesto akcija vyko Klaipė
doje. Visi šie mitingai baigėsi be didesnių incidentų.

V.Adamkus Vyriausybę ragina kuo 
skubiau mažinti įtampą visuomenėje

2009-01-19
Vyriausybė turi imtis neatidėliotinų priemonių, kad ma
žėtų įtampa visuomenėje ir būtų išvengta naujos streikų 
bangos.

Tokį raginimą premjerui Andriui Kubiliui pirmadienį 

išsakė prezidentas Valdas Adamkus per susitikimą Prezi
dentūroje.

„Prezidento nuomone, penktadienį įvykę neramumai 
yra rimtas signalas valdžiai dar kartą įvertinti antikrizinio 
priemonių naštą verslui ir visiems gyventojams. Prezi
dentas ragina imtis Vyriausybę neatidėliotinų priemonių, 
kad mažėtų įtampa visuomenėje ir būtų išvengta naujos 
streikų bangos“, - po susitikimo valstybės vadovo pozici
ją pranešė jo atstovė spaudai Rita Grumadaitė.

Anot jos, V.Adamkus siūlė Vyriausybei visą dėmesį 
reikėtų skirti dialogui su žmonėmis aiškinant staigių per- 
tvarkų būtinumą. „Sunkmetį įveiksime tik turėdami Lie
tuvos žmonių paramą“, - pabrėžė R.Grumadaitė.
Tą dieną vykusioje spaudos konferencijoje Ministras 

Pirmininkas Andrius Kubilius pristatė Vyriausybės pozi
ciją dėl riaušėmis virtusio mitingo ir galimas šių įvykių 
priežastis. Premjeras pabrėžė, jog riaušių kurstytojai ne
išvengs atsakomybės. Atkreipdamas dėmesį į pastaruoju 
metu skleidžiamą dezinformaciją, A. Kubilius paragino 
žmones neapsigauti, nepasiduoti klaidinimams ir provo
kacijoms, kurių daug buvo iki šiol ir kurių gali kilti ir 
ateityje.

Seimo antpuolio nuostoliai — 
2009-01-19 233 tūkstančiai litų
Seimo rūmų antpuolis praėjusį penktadienį biudžetui 
atsieis 233 tūkst. Lt. Vien už 40 naujų naujojo parla
mento korpuso langų reikės pakloti 150 tūkst. Lt. Vis 
dėlto patikslinti nuostoliai - dešimteriopai mažesni, nes 
iš pradžių spėta, jog Seimo rūmų langų keitimas bei 
aplinkos tvarkymas atsieis iki 2 mln. litų.

Kaip BNS informavo Seimo Ryšių su visuomene sky
riaus vadovė Eglė Trembo, riaušių metu pirmuosiuose 
Seimo rūmuose išdaužti 52 langai, juos pakeisti atsieis 
apie 51 tūkst. Lt.

Antruosiuose rūmuose, po rekonstrukcijos nepraėjus 
nė pusantrų metų, išdaužta 40 langų, juos pakeisti kai
nuos apie 150 tūkst. Lt.

Dar 9 tūkst. Lt kainuos valymo darbai, 13 tūkst. Lt - 
fontano tvarkymo darbai, 9 tūkst. Lt - sugadinti švies
tuvai.

A.Valinskas prisiima moralinę 
atsakomybę už riaušes ir siūlo algą 
Seimo nariams mažinti perpus
Tautos prisikėlimo partijos (TPP) pirmininkas, Seimo 
vadovas Arūnas Valinskas pareiškė prisiimąs moralinę 
atsakomybę už tai, kas vyko prie Seimo rūmų ir pasiūlė 
partijoms pasirašyti 
nacionalinį susitarimą 
dėl atsakingo veikimo 
krizės sąlygomis.

Tuo metu opozicijos 
atstovai antradie
nį /20.1/ iš Seimo tri
būnos pasakytą TPP 
lyderio kalbą įvertino 
kaip gryną populizmą.

„Žmonės nepaten
kinti esama situacija ir

Arūnas Valinskas
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gerbiu tuos, kurie atėjo atvirai pareikšti savo nuomonę. 
Tačiau niekada nepateisinsiu išdaužytų langų, sprogmenų 
ar ginklų panaudojimo. Protestai negali būti siejami su 
griovimu, įtampa visuomenėje ir smurtu“, - pareiškė 
A.Valinskas.

Anot jo, valdančioji koalicija nepakankamai aiškino 
žmonėms apie savo priimamų sprendimų būtinumą.

A.Valinskas taip pat pasiūlė Seimo nariams 
„susimažinti atlyginimus bent pusiau“. „O tuos Seimo 
narius, kurie gali tai sau leisti, kviečiu pasekti mano pa
vyzdžiu neimti atlyginimo ir jį panaudoti labdaros tiks
lams“, - teigė jis.

Be to, jis pareiškė reikalaująs Seimo kanclerio, kad 
„per trumpiausią įmanomą laiką iš Seimo rūmų išnyktų 
įvairūs masažo salonai, kirpyklos, soliariumai ir kitos 
nieko bendro su Seimo darbu neturinčios įmonėlės“.

TPP lyderis paragino oponentus būti pilietiškais, ne
simėtyti atvirais kaltinimais viešojoje erdvėje. 
„Užkaskime „karo kirvį“, pamirškime nesutarimus ir 
imkimės konstruktyvaus ir sutelkto darbo vardan tos vie
nintelės - vardan Lietuvos“, - dėstė jis.

Si parlamento vadovo kalba išprovokavo Seimo narių 
prašymą, kad nors darbotvarkėje nebuvo numatyta, 
A.Valinskas atsakytų į jų klausimus.

Opozicinės Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas 
Zigmantas Balčytis stebėjosi, kaip su penktadienio įvy
kiais yra susijęs kirpyklų veiklos Seime klausimas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ frakcijos seniūnas 
Valentinas Mazuronis šaipėsi iš populistinių TPP vadovo 
siūlymų dėl algos susimažinimo perpus.

„Į pasiūlymų bloką būtų galima įdėti dar du pasiūly
mus. Pirma, pastatas, kur jūs gyvenate, yra labai didelis 
ir siekia netoli 1000 kvadratų, įkurti vaikų prieglaudą. 
Antras pasiūlymas - patalpas Margaritos saloje padova
noti Lietuvos valstybei skiriant diplomatinei tarnybai“, - 
siūlė V. Mazuronis.

Seimo vadovas patikslino, kad jo namas yra ne 1000, o 
600 kvadratinių metrų ploto. Be to, anot jo, ten jau 
„glaudžiasi apsaugos darbuotojai, kuriems nereikėjo sta
tyti namuko“.

„Taip kad tai jau yra daroma, nors tai ir ne vaikų prie
glaudos atstovai, o dėl Margaritos - aš pagalvosiu. Noriu 
pasiūlyti Seimo nariui V.Mazuroniui kaip Seimo pirmi
ninkas atsisakyti atlyginimo ir imti simbolinį pensijos 
dydžio - 811- litų ir tuomet mes būsime lygūs“, - kalbėjo

A.Valinskas.
Kaip žinoma, jis yra pareiškęs, kad vykdo rinkimų pa

žadą ir ima tik vidutinės pensijos dydžio darbo užmokes
tį-

„Darbietis“ Vydas Gedvilas teiravosi, ar parlamento 
vadovas padėkojo koalicijos partneriui liberalcentristui 
Artūrui Zuokui, kuris vienintelis iš valdančiosios daugu
mos lyderių susitiko su mitinguotojais ir buvo apmėtytas 
kiaušiniais.

Praėjusį penktadienį profesinių sąjungų prie Seimo 
rūmų organizuotas mitingas peraugo į riaušes. Vilniaus 
miesto 2-asis apylinkės teismas sekmadienį patenkino 
prokurorų prašymus ir suėmė 15 penktadienio riaušių 
prie Seimo dalyvių.

Baudžiamojoje byloje dėl riaušių prokurorai šiuo metu 
įtarimus yra pateikę 32 įtariamiesiems.

Iš viso dėl neramumų prie parlamento pareigūnai buvo 
sulaikę 151 asmenį.

Seimo nariai susimažins atlyginimus
Seimas šiandien,2009-01-20, priėmė įstatymą pagal kurį 
Seimo narių bei ministrų atlyginimai buvo sumažinti 15 
procentų. Už įstatymą balsavo 113 Seimo narių, 2 susi
laikė.

Konstitucinis teismas sausio 15 dieną priėmė sprendi
mą kad Seimo nariai gali sumažinti atlyginimus ne tik 
kitos kadencijos parlamentarams, bet ir sau, jei valstybė
je susiklosto itin sunki finansinė padėtis.

GŽemkalnis tapo Premjero 
visuomeniniu konsultantu

Rimantas Zagrebajev
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovui Andriui Ku
biliui nuo šiol patarinės du nauji konsultantai. Tai Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdybos Organizacinių rei
kalų komisijos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis ir 
UAB „Omnitel“ prezidentas Andrius Zabulis.

Sausio 19 dieną Vyriausybės vadovas pasirašė potvar
kį, kuriuo paskirti šie du naujieji konsultantai.

G.Žemkalnis konsultuos ryšių su užsienio šalimis sri
tyje, o A.Zabulis premjerui patarinės informacinės vi
suomenės reikalais.

Jungtinėje T^araCystėje gyvenantys lietuvių gilmės sportininkai, komandos 6ei 
neprofesionaliojo sporto atstovai fcyiečiami į

Vili (Pasaulio Lietuvių sporto žaidynes 2009 m. biržeRo 25—28 (f.
Žaidynės skiriamos Lietuvos vardo paminėjimo 1000-čiui ir “Vilnius-Europos kultūros sostinė 2009” paminėjimui.
Pirmosios žaidynės įvyko 1938m. Kaune ir buvo atnaujintos tik po 40 metų pertraukos Amerikos lietuvių išeivių 

pastangomis. Nuo 1995m. žaidynės vėl sugrąžintos į Lietuvą ir vyksta kas ketveri metai.
PSLŽ tikslas ir uždaviniai- per sportą siekti glaudesnio pasaulio lietuvių bendradarbiavimo, lietuvybės išsaugojimo, 

puoselėti sporto tradicijas, ugdyti pilietiškumą, pažinti šalies kultūrą, propaguoti kūno kultūrą ir sportą.
Vyks šių sporto šakų varžybos: badmintonas, biliardas, estafetinis bėgimas, futbolas, golfas, greitasis bėgimas riedu

čiais, kalnų slidinėjimas, keliautojų sportas, kėgliai (boulingas), krepšinis, lietuviškas ritinis, lietuviškas hel-pongas, 
regbis, ringas, orientavimosi sportas, paplūdimio tinklinis, smiginis(darts), stalo tenisas, sportinė žūklė, šaudymas, šaš
kės, šachmatai, šiaurietiškas vaikščiojimas, tenisas, tinklinis.

PSLŽ globoja LR Prezidentas V.Adamkus, vadovauja Ministro pirmininko sudaryta Darbo grupė. Visus norinčius 
prašome registruotis iki vasario 20d. JK lietuvių bendruomenės ei. adresu valdyba@yahoo.co.uk, informacija tel.: 
07886295571
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LIETIMAI PASAULYJE
NAUJOJI ZELANDIJA
„Ambersail“ - Oklande 2009-01-12 
www.lietuviams.com

Sausio 10 dieną 22 vai. 45 
min. (Lietuvos laiku) aplink 
pasaulį plaukianti 
„Tūkstantmečio odisėjos“ 
jachta „Ambersail“ LTU 
1000 atplaukė į Naujosios 
Zelandijos uostą Oklande. 
Lietuvos vardo tūkstantme
čio šventės kviesliai aplan
kė jau šeštąją lietuvių ben
druomenę, kurią nuo Lietu
vos skiria ne tik tūkstančiai 
kilometrų, bet ir 11 valandų 
laiko skirtumas.

Kapitono Naglio Nasvy
čio vadovaujamą ketvirtąją 
„Ambersail“ įgulą su tris
palvėmis pasitiko Oklande 
gyvenančių ir turistaujančių 
lietuvių būrys. Buriuotojus 
sveikino Lietuvos garbės 
konsulas Naujojoje Zelandi
joje Jurgis Pečiulaitis, vy
resniosios kartos emigrantai
iš Lietuvos, jaunimas. Kaip ir kituose uostose, kuriuose 
„Ambersail“ jau spėjo apsilankyti, taip ir šioje tolimoje 
šalyje netrūko netikėtų susitikimų su tautiečiais. Įgula 
paminėjo susitikimą su lietuvaite Robertą kuri šiuo metu 
dviračiu keliauja po Naująją Zelandiją taip pat susitiki
mą su Vašingtono lietuviu, kuris trispalvę Oklando kran
tinėje pastebėjo atsitiktinai.

Sutikimo krantinėje metu Oklando lietuviams buvo 
perduotas Lietuvos Prezidento laiškas, kviečiantis Lietu
vos vardo tūkstantmetį švęsti vieningai visiems kartu. Po 
to buriuotojai ir visi susirinkusieji pakviesti į Naujosios 
Zelandijos lietuvių bendruomenės valdybos sekretorės 
Dalios Kubiliūtės ir jos vyro Gerald Sharrock‘o namus. 
Ši šeima ypatingai prisidėjo prie „Ambersail“ sutikimo 
Oklande orgnizavimo. Jų namuose keletą valandų žiūrėti 
biuruotojų atplukdyti vaizdai iš Lietuvos, dalintasi įspū
džiais apie jau vykusius susitikimus su tautiečiais, 64-ąjį 
gimtadienį švenčiančiam įgulos nariui Kaziui Stasiūnui 
visi susirinkusieji dainavo „Ilgiausių metų!“.

Kaip pasakojo D. Kubiliūtė, labai sujaudino šeimos iš 
Naujosios Zelandijos apsilankymas su berniuku ir mer
gaite, įvaikintais iš Lietuvos. „Kuo toliau, tuo dažniau 
girdžiu apie tai, kad Naujosios Zelandijos pilečiai įsivai
kina vaikus iš Lietuvos. Kviesdama šią šeimą atvykti į 
„Ambersail“ sutikimą šiek tiek nerimavau, kaip jie rea
guos. Šių žmonių nepažinojau. Jų apsilankymas maloniai 
nustebino. Ir ateityje palaikysime ryšį, planuojame jų 
vaikams skirti daugiau „lietuviško“ dėmesio,“ - pasakoja 
D. Kubiliūtė, ypatingai dėkojusi Lietuvos garbės konsu
lui Naujojoje Zelandijoje Jurgiui Pečiulaičiui su šeimą 
Alinai Banionytei ir visiems, padėjusioms sutikti Lietu
vos buriuotojus Oklande.

„Tūkstantmečio odisėja“ - išties labai graži idėja. Svei
kinu visus, kurie ją įgyvendina taip organizuotai! Dėl 
Lietuvos vardo tūkstantmečio šventimo liepos 6-ąją ir 
kaip jame dalyvaus mūsų bendruomenė, ketiname apsi
spręsti per vasario 16 dienos minėjimą kurio metu susi
renka nemaža dalis bendruomenės,“ - sakė D. Kubiliūtė.

Oklande finišavo IV-asis Odisėjos etapas, kurio metu 
kapitono Naglio Nasvyčio vadovaujama įgula Indijos ir 
Ramiuoju vandenynais plaukė nuo Adelaidės 
(Australijoje) iki Oklando (Naujoji Zelandija). Iš viso šio 
etapo metu per 15 plaukimo parų įveiktos 2627 jūrmylės.

Planuojamą kad penktąjį Odisėjos etapą Oklandas - 
Velingtonas - Punta Arenasas „Ambersail“ pradės po 
jachtos remonto ir profilaktikos darbų sausio 15 dieną 
Penktajai „Ambersail“ įgulai vadovaus „Tūkstantmečio 
odisėjos“ buriavimo programos vadovas kapitonas Simo
nas Steponavičius. Šio etapo metu „Ambersail“ aplankys 
dar vieną Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenę 
Velingtone.

Lietuvos buriuotojai jachta ,Ambersail“ LTU 1000 
išplaukė į „Tūkstantmečio odisėją“, kad pristatytų pasau
liui Lietuvą švenčiančią garbingą jubiliejų ir pakviestų 
viso pasaulio lietuvius švęsti Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį vienu metu visuose penkiuose kontinentuo
se. Nuo plaukimo aplink pasaulį pradžios 2008 metų 
spalio 5 dieną jau praėjo daugiau nei trys mėnesiai. Lie
tuvos buriuotojai nuplaukė daugiau nei 18 000 jūrmylių 
(per33 tūkst. kilometrų) ir aplankė lietuvių bendruome
nes Vokietijoje, Kanarų salose, Pietų Afrikos Respubli
koje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Iki gimtųjų 
krantų, kuriuos „Ambersail“ planuoja pasiekti š. m. lie
pos 6-ąją dar liko daug kelio ir daug jaudinančių susiti
kimų su tautiečiais visame pasaulyje. Per 9 kelionės mė
nesius 120 Lietuvos buriuotojų iš viso apiplauks 5 žemy
nus, aplankys daugiau nei 24 pasaulio lietuvių bendruo
menes 19 šalių.

ARGENTINA
„Tūkstantmečio odisėja44 bures pakėlė 
į Pietų Amerikos žemyną 2009-01-19

Sausio 17-ąją 5 vai. ryto Lietuvos laiku (16 vai. Nau
josios Zelandijos laiku) aplink pasaulį plaukianti jachta 
„Ambersail“ LTU 1000 paliko Naujosios Zelandijos Ok
lando uostą ir pradėjo penktąjį „Tūkstantmečio odisėjos“ 
etapą Oklandas - Ušuajo uostas (Argentina). Planuoja
mą kad piečiausią pasaulio miestą Ušuają „Ambersail“ 
turėtų pasiekti vasario mėnesio viduryje ir iš viso nu
plaukti apie 5000 jūrmylių.

Prieš penktojo Odisėjos etapo startą Oklando miesto 
„Viaduct Basin“ uoste Lietuvos buriuotojai beveik 5 die
nas darbavosi laive, atlikdami iš anksto planuotus kapita
linio jachtos remonto darbus. Nuimtas jachtos stiebas, 
patikrinti visi vantai, mazgai ir laidai, atlikta aparatūros ir 
kabelių profilaktiką taip pat pakeistas jachtos sraigtas, 
kuri „Ambersail“ prarado pakeliui į Oklandą.

Anot „Tūkstantmečio odisėjos“ penktojo etapo kapito
no Simono Steponavičiaus, buriuotojų Meka vadinama
me Oklande jachtos remontas atliktas itin profesionalai. 
Remontui pasitelkti aukščiausio lygio profesionalai, ap
tarnaujantys tokios klasės laivus kaip Volvo 60. Kelionę 
aplink pasaulį „Ambersail“ tęsia geresnės formos nei
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tada, kai startavo Klaipėdoje (2008 m. spalio 5 d.).
Plaukdami nuo Naujosios Zelandijos iki Pietų Ameri

kos žemyno V-ojo etapo „Ambersail“ įgula Ramiajame 
vandenyne turėtų sugaišti maždaug 26 paras. Etape plau
kia 12 patyrusių Lietuvos buriuotojų, tarp jų ir jauniau
sias „Tūkstantmečio odisėjos“ narys, 21-erių metų bu
riuotojas Rokas Milevičius.

„Penktojo etapo įgula - jaunystės ir patirties lydinys. 
Labai pasitikiu ir gerbiu šiuos žmones. Su daugeliu iš jų 
jūroje praleidau ne vieną dieną. Iš Roko tikiuosi to pa
ties, kaip ir iš kitų įgulos narių. Jis patyręs ir geras, akty
viai sportuojantis buriuotojas, o jo jaunas amžius yra 
privalumas, o ne iššūkis. Jis vienodai gerai jaučiasi ir 
stiebo viršūnėje, ir ant bangų skalbiamo bako. Kartu su 
Aidžių Jaškevičiumi ir Dominyku Vizbaru jis yra mūsų 
energijos užtaisas“, - sakė S. Steponavičius.

Pasak kapitono, šio etapo metu „Ambersail“ teks pasi
svečiuoti ne tik „riaumojančiose keturiasdešimtosiose“, 
bet ir „kaukiančiose penkiasdešimtosiose“ platumose. „

Tai įpareigojančios platumos, ciklonų takas. Vidutine 
oro temperatūra šiuo metų laiku + 10 C, vandens - pora 
laipsnių mažiau. Šalta, niūru, kelionės metu galima sutik
ti ledkalnių“, - teigė penktojo etapo kapitonas S. Stepo
navičius.

Šio etapo metu „Ambersail“ stos Čathamo salose, kurių 
padėtis Pietų pusrutulyje analogiška Lietuvos padėčiai 
Šiaurės pusrutulyje. Vaizdžiai būtų galima pasakyti, kad 
jeigu gaublį toje vietoje, kur yra Lietuva, kiaurai per
smeigtume ilgu virbalu, jo galas išlystų Čathamo salose. 
Artėdama link Pietų Amerikos žemyno „Ambersail“ kirs 
datos keitimosi liniją— 180-ąj į dienovidinį. Laikrodį teks 
pasukti 1 vai. pirmyn ir vieną dieną atgal.

Pietų Amerikos žemyne „Tūkstantmečio odisėja“ ap
lankys Argentinos, Urugvajaus ir Brazilijos lietuvių ben
druomenes.

BRAZILIJA
Lietuviams nebereikia vizų vykstant į
Braziliją 2009-01 -19
Valdas Adamkus ir Luiz Inacio Lula da Silva 
Dž.Barysaitės nuotr.
www.lietuviams.com
Prezidentas Valdas Adamkus išsiuntė laišką Brazilijos 
prezidentui Luizui Inaciui Lulai da Silvai, kuriame savo 
ir visų Lietuvos žmonių vardu dėkoja Brazilijos vadovui 
ir visoms Brazilijos valstybės institucijoms už galutiniai 
užbaigtas vidines procedūras panaikinti vizų režimą Lie
tuvos piliečiams.

Lietuvos vadovas laiške rašo su ypatinga šiluma prisi
menantis savo vizitą Brazilijoje, nuoširdų susitikimą su 
valstybės vadovu bei pokalbius su Brazilijos Kongreso ir 
Senato vadovais. Lietuvos Prezidentas nuoširdžiai dėkoja 
Brazilijos Prezidentui, kuris ištesėjo V.Adamkui duotą 
pažadą, jog netrukus bus atvertos durys Lietuvos pilie
čiams laisvai judėti.

Prezidentas V.Adamkus pabrėžė, jog ypač džiaugiasi, 
kad bendras tikslas - panaikinti kliūtis žmonių tarpusavio 
bendravimui šiandien jau yra įgyvendintas. „Panaikinus 
Brazilijos vizas, mūsų žmonėms atsiveria galimybės ne
varžomai keliauti vieniems pas kitus. Tai itin svarbu stip
rinant draugiškus Lietuvos ir Brazilijos santykius ir gera 

žinia Brazilijoje gyvenančiai lietuvių išeivių bendruome
nei — vienai didžiausių tarp visų Lotynų Amerikos šalių. 
Neabejoju, kad Lietuvos gyventojai, susidomėję jūsų 
nepaprasto grožio ir įvairovės šalimi, vis dažniau rinksis 
turistinių ir verslo kelionių maršrutus į Braziliją“, - rašo 
V.Adamkus.

Prezidentas išreiškė viltį, kad vizų panaikinimas dar 
labiau paskatins artimą mūsų šalių ir žmonių bendravi
mą, prisidės įgyvendinant Brazilijos ir Europos strateginę 
partnerystę, plėtojant kultūrinius, akademinius ir ekono
minius ryšius. Prezidentas V.Adamkus pakvietė Brazi
lijos vadovą aplankyti Lietuvą šių metų pavasarį ir kartu 
paminėti Lietuvos vardo 1000-mečio Jubiliejų.

ITALIJA
„Vilią Lituania“ problema dar užtruks
Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas 
sausio 22 dieną priėmė Italijos užsienio reikalų vicemi
nistrą senatorių Alfredo Mantica, atsakingą už dvišalius 
santykius su Europos Sąjungos valstybėmis.

Ministras V.Ušackas susitikime pažymėjo, kad Lietuva 
dės visas pastangas, kad būtų išspręstas Lietuvos atstovy
bės pastato ir žemių Romoje atkūrimo klausimas.

„Tai istorinio teisingumo ir garbės reikalas“, - sakė 
užsienio reikalų ministras V.Ušackas.

Savo ruožtu A.Mantica sakė, kad jo šalis yra numačiusi 
naują pastatą, kuris būtų perduotas Lietuvai kompensuoti 
dėl karo prarastą „Vilią Lituania“ ambasadą, bet įsisenė
jusios problemos sprendimą šiuo metu apsunkina ekono
minė ir finansų krizė.

Po dviejų metų Italijos kalėjime gali 
tapti turtuoliu 2009-01-24

48 metų lietuvis Gediminas Gerčius, Italijos kalėjime 
praleidęs 612 dienų, įrodė savo tiesą, kad yra nekaltas, ir 
dabar gali tikėtis didžiulės kompensacijos už nelaisvėje 
praleistą laiką.

Lietuviui buvo pateikti kaltinimai įvykdžius penkis 
sunkius nusikaltimus. „Nors aš pristačiau dokumentus, 
įrodančius, jog tomis dienomis, kai Italijoje vyko nusi
kaltimai, aš dirbau Anglijos fabrike. Kadangi pažymoje 
nebuvo patikslintas laikas, prokurorai padarė išvadą: 
rytais aš esą dirbu Anglijoje, paskui sėdu į lėktuvą ir va
kare plėšiu parduotuvę Italijoje“, - pasakoja lietuvis.

Lietuvis sako, kad jo byla gali būti kaip neteisingumo 
pavyzdys - surinkti dokumentai, įrodantys jo nekaltumą, 
nepasiekė Lietuvos aukščiausiojo teismo, nes kažkas 
kažką pamiršo pasirašyti, jis buvo painiojamas su savo 
broliu.

Vyras Italijos kalėjime iškentė depresiją, pats susirado 
advokatę, kuri jį gynė nemokamai, ir galiausiai įrodė 
savo tiesą-jis nekaltas.

Dabar vyras teigia palauksiantis, kol teismas jį galuti
niai išteisins, ir reikalaus kompensacijos už neteisėtą 
įkalinimą. Italijos įstatymai numato, kad už neteisėtai 
nelaisvėje praleistą dieną turi būti sumokėti 235 eurai 
(810 litų), tad kauniečiui turėtų priklausyti 143 820 eurų 
(496 179 litai), tačiau jis gali prašyti ir daugiau, jeigu 
įrodys, kad susigadino ten sveikatą.
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ŠVEICARIJA
Vilijos Poškatės ir Tomo Daukanto 

fortepijono duetas
Š.m. sausio 28 d. Zūrich’o koncertų salėje mūsų jaunų pianistų 
per stebėtinai trumpą laiką jau pasaulinę viršūnę šitoje pasi 
rinktoje srityje pasiekusių vienoje iš sunkiausio masto darnumo 
reikalingos kamerinės muzikos formų. Šie mūsų išskirtinių 
gabumų nuolatiniam tobulinimuisi pasišventę menininkai 

yra koncerta
vę ne tik jau 
daugelyje 
Europos 
kraštų, bet ir 
užjūriuose, ir 
tarptauti
niuose 
varžybų rengi
niuose yra 
pelnę kelias 
pirmąsias premijas. Jie buvo pakviesti į kelis kamerinės muzikos fes
tivalius ir iš savo plačios apimties repertuaro yra įgroję keleto kompo
zitorių kūrinių Šveicarijos ir Vokietijos radijo stotyse bei išleidę tris 
savo CD.

Minėtame koncerte Zurich’e pilnoje salėje susirinkusieji žavėjosi 
šio tiesiog genialaus meninio lygio ir nepaprasto pianistų darnumo 
įvaizdžiu, visus kūrinius atmintinai perteikiant, pakerėti, vienas kitas 

ir ašarą iš susijaudinimo braukė, ir girdėjosi balsų iš juos jau kita proga girdėjusių šveicarų: “Mes mylime juos”. Ilgi 
aplodismentai lydėjo šiuos mūsų įstabius, ir kartu kuklius, nuoširdžius, simpatingus tautiečius.

J. Pečiulionytė

„flyLAL“ nutraukė sutartį su Šveicarijos bendrove lrt.lt com

2009-01-20
,,flyLAL - Lithuanian airlines“ vienašališkai nu
traukė sutartį su įmonę ketinusia pirkti Šveicarijos 
bendrove „SCH Swiss Capital Holding“.

„Bendradarbiavimas su jais jau yra istorija“, - lrt.lt 
patvirtino „flyLAL“ generalinis direktorius Vytautas 
Kaikaris. Pasak jo, sutartis buvo nutraukta dėl to, kad 
Šveicarijos investuotojai „nelabai rimtai viską darė“, o 
iki ketvirtadienio nebuvo gauti žadėti pinigai bendrovės 
veiklos palaikymui.

Bendrovių galutinės bendradarbiavimo sutarys turėjo 
būti pasirašytos sausio 23 d. „SCH Swiss Capital Hol
ding“ žadėjo pervesti 1 mln. eurų „flyLAL“ kelių savai
čių veiklai užtikrinti. Skrydžių bendrovės akcijos buvo 
vertinamos 1 mln. JAV dolerių.

V. Kaikaris oficialiame „flyLAL“ interneto dienorašty
je yra rašęs, kad derybos su šveicarais buvo įtartinos. 
Šveicarai nuolat teisindavosi, kad 1 mln. eurų pavedimas 
padarytas, netrukus bus atsiųstas banko išrašas, o jo ne
gavus teigdavo, kad bėda tikriausiai sugedusiame 
„flyLAL“ fakse. Pasak V. Kaikario, vietoj pinigų buvo 
atsiųsti keisti dokumentai, „kurie atskleidė, kas yra tik
rieji investutojai iš Vidurio Rytų“.

Jie „flyLAL“ bendrovei patvirtino, kad nori investuoti į 
aviaciją per šveicarų fondą, bet po ilgesnių pokalbių tei
gė situaciją supratę kitaip ir esantys šveicarų apgauti.

„Kiekvieną dieną toliau prarandame pinigus ir augina

me skolas. Kažkaip reikia padėti tašką, kad ir kaip sunku 
bebūtų“, - „flyLAL“ interneto dienoraštyje rašo V. Kai
karis. Lrt.lt primena, kad „flyLAL“ praradus skrydžių 
licenziją ir sustabdžius veiklą, 11 tūkst. keleivių liko su 
negaliojančiais bilietais ir toliau tęsti kelionę bando įsigi
ję naujus bilietus. Pretenzijas dėl neįvykusios kelionės 
„flyLAL“ jau pareiškė 1200 keleivių. .

Sausio 21 dieną Prezidentas Valdas Adamkus pakvietė 
susisiekimo ministrą Eligijų Masiulį aptarti susisiekimo 
oru problemų. Pokalbio metu aptartas vieno pagrindinių 
vežėjų „flyLAL-Lithuanian Airlines“ bankrotas ir ne
efektyvi bendrovės „Tarptautinis Vilniaus oro uostas“ 
veikla.

Pasak valstybės vadovo, susidarius tokiai situacijai 
Vilnius, šiemet paskelbtas Europos kultūros sostine, tam
pa sunkiausiai pasiekiama Europos sostine, tikru užkam- 
piu verslininkams ir turistams, kurie renkasi patogesnes 
oro keliones į kitus regiono miestus.

V. Adamkus ne kartą yra įspėjęs, kad Vilnius ne tik 
pralaimi konkurenci
ją dėl keleivių, bet ir 
neišnaudoja galimy
bių, kurias jam sutei
kia Europos kultūros 
sostinės statusas ir 
Lietuvos vardo tūks
tantmečio renginiai.
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VOKIETIJA
Užsienio lietuviai Lietuvai - ne našta, 

o privilegija
Hūttenfeldas (Vokietija), 2009 m. vasario 1 d. - Vasario 
1-osios popietę, baigėsi tris dienas Hiutenfelde, Vokieti
joje, vykęs Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų 
suvažiavimas, kurį organizavo Vokietijoje veikiantis 
Europos lietuvių kultūros centras, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės (PLB) Europos kraštų reikalų komisija bei 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė. Šalia gausiai atsto
vaujamų Europos lietuvių bendruomenių ir Jaunimo są
jungų, suvažiavimo programoje dalyvavo Lietuvos Res
publikos Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė bei kiti užsienio lietuvių, LR valdžios 
ir diplomatijos atstovai.

Prasidėjusi nuotaikinga muzikine Vasario 16-osios gim
nazijos mokinių programa, suvažiavimo darbotvarkė nes
tokojo ir rimto darbo bei aktyvių diskusijų. Sesijų metu 
buvo aptartas praeitų metų suvažiavime priimtų rekomen
dacijų įgyvendinimas toliau įsigilinant į praktinius Lietu
vos institucijų bei užsienio lietuvių organizacijų bendra
darbiavimo klausimus. Atskirose sesijose buvo apžvelg
tos ELB-ių pastangos minint Lietuvos vardo 1000-metį 
bei Vilnių - Europos kultūros sostinę 2009 ir supažindinta 
su svarbiausių šių metų bendrų renginių - Europos lietu
vių lituanistinių mokyklų sąskrydžio „Draugystės tiltas“ 
bei XIII-ojo PLB-ių Seimo Vilniuje - planais ir gairėmis.

Dalyvaujant užsienio reikalų ministrui buvo aptarti 
opiausi PLB-ių ir LR institucijų sąveikos klausimai. Savo 
kalboje ministras išreiškė padėką užsienio lietuviams, o 
ypatingai pokario išeivijos kartai už lietuvybės išlaikymą 
ir nepailstamą jos puoselėjimą bei patikino, jog LRV ver
tina šias pastangas ir įsipareigoja dirbti išvien su Europos 
lietuvių bendruomenėmis, sudarant palankias sąlygas 
tolimesniam lietuvybės išlaikymui bei ieškant ir remiant 

inovatyvius, kūrybinius lietuvybės išlaikymo garantus. 
Vienas iš svarbiausių prioritetų vykdant šią užduotį turėtų 
būti lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų puoselėjimas 
steigiant ir suteikiant pirmąją finansinę paramą projek
tams, turintiems savaiminio veikimo potencialą, kaip an
tai pastaruoju metu aktyviai besikuriančios savaitgalinės 
lituanistinės mokyklos užsienyje. Ministras taip pat pasi
sakė už aktyvesnį dalyvavimą ir stipresnį užsienio lietu
vių balsą Lietuvos politiniame gyvenime ir pažymėjo, kad 
dabar yra pats metas teikti siūlymus dėl užsienio lietuvių 
rinkimų į Lietuvos Seimą, sukuriant sąlygas jiems Seime 
turėti vieną dvi vietas. „Svarbu, kad milijoninė lietuvių 
diaspora turėtų savo balsą politikoje“ - skatino V. Ušac
kas.

Bendrų diskusijų metu buvo iškeltas Lietuvos konsuli
nių įstaigų užsienyje darbo efektyvumo klausimas bei 
apkalbėti galimi tokių problemų kaip asmens dokumentų 
ir civilinės metrikacijos išdavimas, balsavimo reguliavi
mas bei kitų administracinių reikalų sprendimai elektroni- 
zuojant šias sferas. Siekiant išvengti finansinių sunkumų, 
kuriuos šiais metais gali sukelti gerokai sumažintas Vy
riausybės biudžetas, aptartos bendruomenių renginių ir 
projektų finansavimo galimybės pasitelkiant ne tik Lietu
vos pinigus, tačiau ir užsienyje ieškant galimų finansavi
mo šaltinių. Dėmesys buvo atkreiptas ir į neigiamą Lietu
voje gyvenančių tautiečių bei valdžios pareigūnų požiūrį į 
užsienyje gyvenančius lietuvius ir jų veiklos finansavimą. 
„Lietuvos „mokesčių mokėtojai“ neturėtų nuogąstauti, 
neva neproporcingai didelė jų pinigų suma yra paskiriama 
įvairioms iniciatyvoms užsienyje gyvenančių lietuvių 
tarpe remti. Lietuvos gyventojai galiausiai turėtų mumyse 
įžvelgti ne tariamą naštą, bet įvairiapusę naudą tėvynei“- 
tikėdamasi tautiečių įžvalgumo išreiškė viltį Šveicarijos 
LB pirmininkė Jūratė Caspersen. Nepaisant neprilygsta
mos reprezentacinės užsienyje gyvenančių ir Lietuvos 
vardo populiarinimo labui visuomeniniu pagrindu dirban
čių lietuvių funkcijos, vien oficialiais banko pavedimais į 
Lietuvą grįžtantys pastarųjų pinigai ženkliai viršiją vals
tybės į jų veiklą investuotą sumą.

10



Europos Lietuvis Nr. 2 11 puslapis

Plačiai ir karštai diskutuotas dvigubos pilietybės klausi
mas: „Jeigu Lietuva atsisako suteikti mums konstitucijoje 
užfiksuotą prigimtinę teisę būti Lietuvos piliečiais, nesi
stengia sudaryti geresnių sąlygų aktyviam dalyvavimui 
politinėje erdvėje, tuo atskirdama mus nuo Lietuvos pilie- 
čią kas tuomet mus dar skatina ir toliau aktyviai prisidėti 
prie jos gerovės?“ - skatindama efektyviau spręsti šiuos 
LR Vyriausybės vilkinamus užsienio lietuviams opius 
klausimus sakė PLB valdybos pirmininkė R. Narušienė.

Lietuvai išrinkus naują Seimą bei prieš keletą mėnesių 
suformavus naują LR Vyriausybę, ypatingas dėmesys 
buvo skirtas naujosios Vyriausybės strategijai užsienyje 
gyvenančių lietuvių atžvilgiu. Bene didžiausio dėmesio ir 
skirtingiausių vertinimų sulaukė TMID reorganizavimo 
problematika: „Viena ministerija negali pilnai atstovauti 
išeivijos interesams. Jeigu mes išties esame laikomi lietu
vių tautos dalimi, tuomet, lygiai kaip ir Lietuva, turime 
būti atstovaujami visų ministerijų“ - nepritardama LRV 
sprendimui naujai suformuotą Užsienio lietuvių reikalų 
departamentą paversti tiesiogiai pavaldžiu Užsienio reika
lų ministerijai sakė PLB valdybos pirmininkė. Šis LRV 
nutarimas, sukėlęs nemažą užsienio lietuvių nepasitenki
nimą visgi, pasak ministro, atšaukiamas nebus.

Tačiau atsižvelgdamas į vis didėjantį užsienio lietuvių 
poreikį iškelti pastarųjų bendradarbiavimą su LR į aukš
čiausią vykdomosios valdžios lygį, ministras pristatė nau
ją LR Vyriausybės ketinamos įkurti Užsienio lietuvių 
reikalų tarybos projektą. PL Bendruomenių pritarimo šiai 
iniciatyvai atveju, užsienio lietuvių reikalų taryba taptų 
aukščiausio lygio instituciją vadovaujama Ministro Pir
mininko, kuri numatytų valstybės strategines veiklos 
kryptis užsienio lietuvių atžvilgiu ir koordinuotų visų 
žinybų, susijusių su užsienio lietuvių reikalais, veiklą. Šią 
tarybą sudarytų aštuonių ministerijų ministrai bei aštuoni 
PL Bendruomenių atstovai. Sesijų metu buvo išsamiai 
aptartas šis ministro pasiūlymas, drauge išsiaiškinta apa
rato veikimo logika bei pradėta ieškoti būdų skirti ben
druomenių atstovams.

Šis Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų suva
žiavimas - jau trečias pastarųjų metų tokio pobūdžio ren
ginys, suteikiantis unikalią progą Europos lietuvių ben
druomenių atstovams kartu su įvairių LR institucijų vado
vais betarpiškai aptarti Lietuvai ir jos išeivijai opias temas 
ir koordinuoti savo veiksmus ieškant optimalių sprendi
mų.

(Europos lietuvių kultūros centro informacija)
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J DIDŽIAI GERBIAMIEJI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIAI
9
f Prieš Kalėdų šventes Britų-Lietuvių Pagalbos Fondo Vaikams Lietuvoje, sekretorės vardu atėjo prašy- 
p mas iš Sakių miesto ligoninės.
p Kada prašymas didelis, mes ji perduodame visų Didžiosios Britanijos lietuvių žiniai, kviesdami visus 
p lietuvius nors ir mažomis aukomis ateiti į pagalbą Sakių ligoninei, padėti jiems įsigyti tuos renginius, 
p kurie gelbsti kiekvieno naujagimio gyvybei.
p Aukas prašome siųsti British-Lithuanian Relief Fund for Children sekretore:
9
9
į Mrs Hilda Piščikas 4 Cairn Avenue, London W5 5HX
9
$ Už jūsų būsimą pagalbą buvime labai nuoširdžiai dėkingi.
9
l STASYS KASPARAS
P
p Fondo patikėtinis — Trustee.
9p — — — — — — — — — — —
9
9

J VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠAKIŲ LIGONINĖ
9
į Gerbiamoji Ponia Hildą 2008- 12 - 4
p Greitai bėgantis laikas, neišdildo dėkingumo, kurį jaučiame už pagalbą mūsų ligoninės vaikų ir akušeri- 
| jos skyriams, kai 2001 ir 2004 metais Jūsų rūpesčiu gavome medicininę įrangą kurią ir šiandien naudojame.
J Drįstame kreiptis vėl su panašiu prašymu, nes reikalingas naujagimiams inkubatorius, kurio kaina Lie- 
J tuvoje apie 39.000 - 45.000 Lt, įrenginys naujagimių fototerapijai, kainuojantis apie 17.000, 2 vakuuminiai 
p siurbliai po 1850,- Lt. Atleiskite, kad trukdome Jus ir apsunkiname šiais prašymais, tačiau dabartinė finansinė 
* mūsų padėtis neleidžia patiems šios įrangos įsigyti.
9
9 Artėja nuostabi viso pasaulio krikščionių šventė - musų Atpirkėjo gimimas. Siame laukime linkime 
J Jums gražių ir mielų akimirką ramybės, susikaupimo svarbiausiuose klausimuose, kad džiaugsmingai galėtu- 
J mėtė pasitikti Šventas Kalėdas.
p Linkime geros sveikatos, sėkmingų ir viltingų Naujųjų - 2009-ųjų Metų.
9
9
9
9
9
J Vyriausiasis gydytojas
9 Algirdas Klimaitis
999999999999999999999999999999999*9999999999999999999999999999999999999999999999
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Kronika
Aukos sjfaudaį 
KJankus, Bumley 
V.Andriulis, Argyll
J. Pečiulionytė, Šveicarija 
V.Vasaitis, Shefield
JKLS Manchesterio skyrius 
B.Puodžiūnas, Staffs
K. Drangisnis, Staffs 
LEidukas, Staffs 
P.Poviliūnas, Coventry 
V.Motuzą, Rochdale 
N.Gasiūnas, Manchester 
J.Levinskas, Bordon
V.Kalvėnas, Bumley 
B.Bendoraitis, S.Wales 
J.Timmins, Coventry

£25.00
£15.00
£15.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00

Renginiai
Šeštadienį, 2009 kovo 14 d., 19.30 vai.
Diana Galvidytė
Sussex Simfonijos orkestras
St. Bartholemew,
St Ann Street, Brigiton
www.ssomusic.co.uk

Staiga netekus mielos Manchesterio 
Lietuvių bendruomenės narės 

MARYTĖS PETRUKONIENĖS (81 m.) 
užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius, ir 

kartu liūdime.
JK Liet. Sąjungos Manchesterio skyrius

JKLS Hampshire - Sodo skyriaus 
METINIS SUSIRINKIMAS 

įvyks
Sekmadienį. 2009 m. kovo 1 dieną 
Lietuvių Sodyboje. Pradžia 13 vai.

Skyriaus valdyba

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.
Nottinghame Židinyje 16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH. Tel.:0115 9821 892. Pa
maldos kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį, 15 vai. 
Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį 12.30 vai.

A+A
KONSTANCIJA KALINAUSKAITĖ - 

ABUKEVIČIENĖ - EDWARDS
Visiems senosios ir vidurinės emigracijos lietuviams ži
noma ir pažįstama Konstancija - Connie gruodžio mėn. 21 
d. pasitraukė iš Londono lietuviškos bendruomenės, iške
liaudama į amžino gyvenimo Anapilį.

Palaidota 2008 m. gruodžio mėn. 31 d. iš švento Domi
ninko bažnyčios švento Patriko kapinėse, šeimos kape.

Daugelį metų praleido sporto or socialinio klubo valdy
bose, nes tas klubas buvo jos tėvų, brolių ir seserų susiti
kimo ir socialinio gyvenimo vieta.

Liko liūdintys: sūnus Edvardas su šeima ir anūkais, sū
nus Vincentas ir sesutė Magdalena.

S.Kuituva

JKLS Nottinghamo skyriaus 
rengiamas

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo - Vasario 16-osios 

PAMINĖJIMAS
įvyks 

šeštadienį, 2009 vasario 21 d.
Pradžia 16 vai.

Skyriaus valdyba
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