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BUTŲ KAINOS LIETUVOJE

TOLIAU KRENTA
Nekilnojamojo turto rinkoje dugno dar nematyti - butų
kainos toliau mažėja. Vilniuje siūlomų naujų butų kvad
ratinio metro kainų vidurkis krito žemyn 2,9 proc., Kaune
- 5,6 proc., Klaipėdoje - 3,3 proc., rodo statistika.

Nekilnojamojo turto rinkos dalyviai, liepą užfiksavę
rekordiškai mažą naujų būstų paklausą, ryžosi dar labiau
mažinti kainas - per rugpjūtį nauji būstai šalies didmies
čiuose atpigo iki 6 procentų.
„Dabartiniai pardavimai nekilnojamojo turto vystytojų
netenkina, todėl jie priversti mažinti kainas“, - konstatuo
ja nekilnojamojo turto specialistai. Jie pabrėžė, kad kainų
dugno, apie kurį pastaruoju metu kalba kai kurie rinkos
dalyviai, dar nematyti.

Trys vasaros mėnesiai būsto pardavėjams buvo patys
blogiausi per pastaruosius trejus metus - tokios menkos
paklausos vystytojai nesitikėjo.
Optimizmo suteikia nedidelis rinkos pagyvėjimas rugp
jūtį, kurį, greičiausiai, lėmė truputį sumažintos kainos ar
atvykstančių studijuoti studentų reikalavimai. Skaičiuoja
ma, kad didžiuosiuose šalies miestuose - Vilniuje, Kaune
ir Klaipėdoje - realizuota (parduota ir rezervuota) 70
proc. daugiau butų negu liepą.

„Nors realizacijos kreivė rugpjūtį kilo aukštyn, tačiau
kai butai parduodami dešimtimis, net ir nereikšmingas
augimas atrodo santykinai didelis“, - teigė specialistai.
Jų nuomone, dabar rinktis būstą yra palankus metas
vien dėl to, kad rinktis tikrai yra iš ko. Rugpjūčio pabai
goje sostinėje buvo galima rinktis iŠ apytikriai 2,5 tūkst.
naujos statybos butų, Kaune buvo siūloma 780, uosta
miestyje - 654 butai. Siūlomų būstų vidutinė kvadratinio
metro kaina svyravo nuo 6,5 tūkst. lito Vilniuje iki 4,3
tūkst. lito Kaune.
Be to, statistikoje nemaža dalis prie realizuotų priskiria
mų butų yra tiesiog rezervuoti. Vadinasi, pirkėjai vis dar
gali jų atsisakyti ir tuomet butai būtų sugrąžinti į oficialią
pasiūlą. Vilniuje tokių būstų yra apie 320, Kaune - 90,
Klaipėdoje - apie 100. Anuliavus visas šias rezervacijas,
minėtuose miestuose pasiūla atitinkamai išaugtų 13,12 ir
15 proc.

Lietuvos nekilnojamojo turto (NT) nuomos rinka galėtų
būti kur kas aktyvesnė, jei nuomotojai sugebėtų adekva
čiai įvertinti pasikeitusias ekonomines realijas ir atitinka
mai pakoreguotų siūlomus nuomos įkainius.

Šiuo metu daugelis nuomotojų siūlomas kainas, lygi
nant su recesijos pradžia prieš 1-1,5 m., sumažino 15-25
proc., tačiau, anot NT specialistų, jos turėtų būti mažes
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nės kur kas ženkliau - kai kuriuose segmentuose net iki
50 proc.
Specialistai pastebi, jog ypač inertiški fiziniai asmenys,
kurie nuomoja gyvenamuosius butus. Dalis šios nuomo
tojų grupės siūlomas kainas pakoregavo vos 10-15 proc.,
nors nemažos dalies nuomininkų pajamos per tą patį lai
kotarpį smuko keletą kartų daugiau - 30-40 proc.
„Daugeliui savininkų sunku susitaikyti net su penktada
liu sumažėjusią kaina, o apie jos mažinimą perpus jie net
nenori pagalvoti. Tą lemia tiek ekonominiai veiksniai,
pavyzdžiui, noras, kad gaunamos pajamos iš nuomos bū
tinai padengtų banko paskolą, tiek paprasčiausi psicholo
giniai faktoriai“, - sako konsultacijų bendrovės DZL di
rektorė Gintarė Mikučionytė.
Anot NT specialistės, ši inercija kenkia patiems nuomo
tojams. Nenoras atsisakyti nepagrįstų finansinių lūkesčių
ir lankstumo trūkumas tiesiog atbaido potencialius klien
tus. Dalis nuomotojų ilgainiui tą supranta ir galų gale
nuleidžia kainą iki priimtinos, tačiau neadekvatus pirmi
nis pasiūlymas atsieina ne vieną mėnesį negautų pajamų.
Kainas ženkliau sumažinę nuomotojai sulaukia pakan
kamo nuomininkų dėmesio, net nepaisant ekonominio
sunkmečio. Gyvenamųjų butų nuomos rinkoje labai pa
klausūs netoli centro esantys 2 kambarių butai, kurių nuo
mos kaina neviršija 1200 Lt. Taip pat nemažo dėmesio
sulaukia panašiuose rajonuose siūlomi 3 kambarių butai
už 1700-1900 Lt.
Pasak G.Mikučionytės, realistiškais nuomotojų lūkes
čiais turi rūpintis ir NT brokeriai. Jie neturėtų priimti tarp
savo pasiūlymų objektų, kurių savininkų lūkesčiai stipriai
prasilenkia su rinkos realijomis. Brokerio atsakomybė paaiškinti klientui rinkos situaciją, nesuteikti tuščių vilčių
ir negaišinti laiko.
Vasarai einant į pabaigą sostinę užplūsta busimieji stu
dentai. Daugeliui jų iškyla amžina problema - reikia būs
to. Dėl nuosavo kampelio ne vienam tenka nueiti kry
žiaus kelius.
Sužinoję, kad įstojo į universitetą, studentai puola
skambinėti didmiesčiuose jau gyvenantiems draugams ar
giminaičiams, vildamiesi, kad šie padės susirasti butą
arba priims gyventi pas save.
Padorų butą galima išsinuomoti ir už 800 litų, tačiau
atokiau nuo miesto centro esančiuose rajonuose. Tačiau
liepą-rugpjūtį kainos apie 10-15 proc. šokteli ir ten.
Nekilnojamojo turto agentūrų atstovai sako, kad vasa
ros pabaigoje darbo padaugėja ir jiems. Dažnai skambina
tokie asmenys, kuriems išsinuomoti butą reikia "čia ir
dabar".
Studentams svarbu geras susisiekimas su centru ir uni
versitetu, tačiau pasirinkimą dažnai nulemia kaina. Piges
nių butų nuomotis daugiausia siūloma senesniuose rajo
nuose - Žirmūnuose, Šeškinėje, Justiniškėse, Viršuliškėse, Lazdynuose.
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Nacių ir sovietų bendravimas - istorijos
klastojimas?
MYKOLAS DRUNGA
2009 08 26
Ar Rusija vis dar gina tą paktą, kuris sukėlė Antrąjį pa
saulinį karą? Šiuo klausimu Vakarų spaudoje labai daug
pasisakymų. Vienas įdomiausiųjų išspausdintas Kanados
žydų laikraštyje „Jewish Tribūne“.
Priminęs, jog greit sukaks 70 metų nuo tos dienos, kai
Vokietija užpuolė Lenkiją 1939 m. rugsėjo 1-ąją, laikraš
tis rašė:
„Su šia invazija prasidėjo Il-is pasaulinis karas. O sa
vaitę anksčiau Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė ne
puolimo sutartį, geriau žinomą Hitlerio ir Stalino, arba
Molotovo ir Ribbentropo pakto, vardu. Rusams dėl šios
sukakties nejauku. Prezidentas Dmitrijus Medvedevas
neseniai paskelbė steigiąs Istorinės tiesos komisiją, kad
pasipriešintų „istorijos klastojimui“.
Viena komisijos narė labai piktinosi, jog Vakarų žiniasklaida šį paktą vaizuoja kaip „tą žingsnį, kuris atvedė
prie Antrojo pasaulinio karo, ir kad Vokietija ir Sovietų
Sąjunga buvo du vienodi, pasišlykštėjimą keliantys totali
tariniai monstrai“.
Bet taip ir buvo, leidžia suprasti Kanados žydų laikraš
tis. O Rusijos „noras perrašyti istoriją niekur nenuves, nes
Molotovo ir Ribbentropo paktas iš tiesų ir sudarė sąlygas
tai „tobulai audrai“, kuri vedė į didžiausią pasaulio konf
liktą,
'
L
Pakte buvo slaptas protokolas, padalijantis Rytų Europą
į vokiečių ir sovietų interesų zonas, įskaitant Lenkijos
skėlimą pusiau. Todėl nacių diktatorius Adolfas Hitleris
po savaitės ir žengė į Lenkiją, to įkandin Britanija ir Pran
cūzija paskelbė karą Vokietijai rugsėjo 3-iąją.
Tada Josifo Stalino sovietų daliniai nuo rugsėjo 17osios užplūdo jiems skirtą valstybės dalį. Rugsėjo 21-ąją
sovietai ir vokiečiai pasirašė oficialią sutartį dėl karinių
veiksmų Lenkijoje suderinimo. Netrukus po to baigėsi
lenkų pasipriešinimas.
Vokietija ir Sovietų Sąjunga tęsė savo agresijos veiks
mus 1940-1941-ais. Per tą laikotarpį naciai galėjo pasiklauti Stalinu kaip faktiškuoju sąjungininku, Hitleris už
kariavo didelę dalį Europos, įskaitant Daniją, Prancūziją,
Norvegiją, Beneliukso šalis, Graikiją, Jugoslaviją. Jis, be
to, sutvirtino savo aljansus su Italija, Vengrija, Rumunija
ir Bulgarija.
Tuo metu Stalinas prisijungė Baltijos šalis - Estiją, Lat
viją, Lietuvą - o taip pat Besarabiją ir šiaurinę Bukoviną
Rumunijoje. Kariavo su Suomija, užimdamas suomių
Kareliją.
Sovietai taip susidraugavo su Hitleriu, kad net persime
tė į bendrą antisemitizmą. Tuo periodu sovietinė karingų
jų bedievių lyga, su religija kovojanti propagandos agen
tūra, skyrė ypatingą dėmesį judaizmui, beveik koja į koją
žengdama su nacių išpuoliais prieš žydiškojo tikėjimo
„blogį“.
Tad gal daugiau negu atsitiktinumas, kai 1940 m. rugp
jūčio 21-ąją, kone per pirmąsias Molotovo ir Ribbentropo
pakto pasirašymo metines, Stalino pagrindinį varžovą

Levą Trockį, kuris buvo žydas ir jau patyręs antisemiti
nius išpuolius, Maskvos agentai nužudė Meksikoje.
Vis dėlto visas šitas meilikavimas Hitleriui nuėjo pe
rniek. 1941-ųjų birželio 22-ąją Vokietija užpuolė Sovietų
Sąjungą, didelius jos plotus užėmė, milijonus sovietų ka
rių padarė belaisviais, daug sunaikino. Tik po ketverių
metų rusai įsiveržėlius sunaikino.
Bet tokie jau buvo politinio makiavelizmo vaisiai.
Senoji Sovietų Sąjunga iškreipdavo istorinę tiesą savo
ideologinių tikslų naudai. Iš dabartinės Rusijos tikimasi
daugiau. Užtat liūdna matyti, kad Maskva vėl pasiduoda
seniems blogiems įpročiams. O kai dėl 1939-ųjų pakto,
tai faktai kalba patys už save“.
Taip laikraštyje „Jewish Tribūne“ dėstė Čenstakavoje
gimęs, dabar Kanadoje profesoriaujantis politologas Hen
ry'is Srebnikas.
Būtent apie dabartinį Rusijos valdžios elgesį žurnalistas
Philipas Stephensas dienraštyje „Financial Times“ rugp
jūčio 20-ąją rašė, kad „draugų neturinti Rusija tapo Vladi
miro Putino garbėtroškos įkaite“. Jis savo mintį pagrindė
šitaip:
Tai, kad V. Putinas negali susilaikyti neatstatęs savo
nuogos krūtinės prieš kameras, yra nelemta metafora pa
čiai Rusijai: tai blėstanti galybė, kuri save apgaudinėja,
manydama, jog demonstruodama raumenis ji įstengs išlai
kyti buvusią šlovę. r
Taip, Rusija turi angliavandeniliu paremtų turtų ir ne
menką karinę galią, tačiau ji neturi draugų ir jos kaimynai
žiūri į ją arba su baime, arba su gailesčiu. O sunkinti gy
venimą Vakarams tai ne tas pats kaip formuoti naują tarp
tautinę aplinką.
Anksčiau ar vėliau Rusija suvoks, jog jos pajėgumas
trukdyti turi ribas. Užtat Barackas Obama elgiasi teisin
gai, kai kalbėdamas su Maskva vartoja pagarbų toną, ta
čiau veja iš galvos bet kokias grandiozines idėjas apie
strateginę partnerystę.
Kritiškai Rusijos atžvilgiu rugpjūčio 21-ąją pasisakė ir į
kairę linkusio Londono dienraščio „Guardian“ korespon
dentas Maskvoje Tomas Parfittas. Anot jo, 70 metų po
Stalino ir Hitlerio pakto su slaptaisiais protokolais pasira
šymo Rusija „bando pateisinti savo įvykdytą Rytų Euro
pos okupaciją“.
„Slaptuosius pakto protokolus, kuriais Josifas Stalinas ir
Adolfas Hitleris sutarė pasidalyti Lenkija ir kitomis suve
reniomis valstybėmis, Sovietų Sąjungos parlamentas
1989 m. pasmerkė, trumpai po to, kai jų buvimas pirmą
kartą toje šalyje pripažintas.
Tačiau šis paktas, kuris galiojo iki Hitlerio įsiveržimo į
Sovietų Sąjungą 1941 m., dabar reabilituojamas kaip de
rantis prie Kremliaus ideologijos, kuri reikalauja gerbti
Rusijos interesų zoną „artimajame“ buvusių sovietinių
respublikų „užsienyje“.
Pasak į pensiją pasitraukusio KGB generolo majoro
Levo Sockovo, dabar dirbančio Rusijos užsienio žvalgy
bai, „Estija, Latvija ir Lietuva tiesiog noriai priėmė So
vietų Sąjungos viršenybę. Jokios okupacijos nebuvo“.
Čia žurnalistas T. Parfittas pažymėjo, kad „šių šalių
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istorikai ir politikai tokius tvirtinimus karštai neigia. Jie
teigia, jog dešimtys tūkstančių žmonių buvo nužudyti
arba išsiųsti į Gulagą, o tose šalyse buvo pastatytos ma
rionetinės vyriausybės, kad prijungimą prie SSRS įteisin
tųPavelas Felgenhaueris, rašantis kariniais klausimais
laikraščiui „Novaya Gazieta“, teigė, jog Maskva giria
nacių ir sovietų pakto slaptąjį protokolą, nubrėžiantį įta
kos zoną Europoje, dėl to, kad „Kremlius aiškiai nori jį
įgyvendinti iš naujo“.
O karo reikalų analitikas Aleksandras Golcas intemetiniame leidinyje „Ježednievny žumal“ rašė, jog „savo
„realiosios politikos“ koncepcijoje, Vladimiras Putinas
nenukrypsta nuo Josifo Stalino nubrėžtos linijos. Viską
lemia karinė jėga, ir jeigu atsiranda proga užgrobti kieno
nors kito teritoriją, ją ir reikia paimti“.

Antrąjį 2009 metų ketvirtį
bedarbiai šalyje sudarė 13,6%
Statistikos departamentas praneša, kad gyventojų užim
tumo tyrimo duomenimis, antrąjį 2009 m. ketvirtį šalyje
buvo 223 tūkst. bedarbių, o nedarbo lygis sudarė 13,6%.
Nors bedarbių skaičius ir nedarbo lygis tebedidėjo,
tačiau jau kiek lėčiau. Nedarbo didėjimui įtakos turėjo
besitęsiantis ekonomikos nuosmukis ir sparčiai mažė
jantis laisvų darbo vietų skaičius.
Didesnį vyrų nedarbą nulėmė spartus pramonės ir
statybos įmonėse dirbančių asmenų skaičiaus mažėji
mas. Jaunimo (15-24 metų amžiaus asmenų) nedarbo
lygis per antrąjį ketvirtį išaugo iki 29,6 procento.
Nedarbo lygis visose Baltijos šalyse buvo aukštas.
Bedarbių skaičiaus augimo tempas antrąjį 2009 m. ket
virtį buvo lėtesnis nei pirmąjį. Didžiąją bedarbių dalį
sudarė asmenys, nedirbę trumpiau nei 6 mėn. Ilgalaikių
bedarbių, tai yra asmenų, ieškančių darbo vienus metus
ir ilgiau, antrąjį 2009 m. ketvirtį skaičius išaugo iki 46
tūkst.
Pirmąjį 2009 m. ketvirtį tokių bedarbių buvo 38 tūkst.
Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, neturintys
darbo respondentai darbo ieškojo ne tik padedami darbo
biržos.
Daugiausia (156 tūkst.) bedarbių darbo ieškojo per
draugus ir gimines, 151 tūkst. - per valstybinę darbo
biržą, 145 tūkst. - darbo skelbimuose žiniasklaidoje,
111 tūkst. - kreipėsi tiesiai į darbdavius.
Statistikos departamento duomenimis, antrąjį 2009 m.
ketvirtį šalyje buvo 1 mln. 422 tūkst. dirbančių gyvento
jų. Per metus ypač sumažėjo dirbančiųjų statyboje, pra
monėje ir prekyboje.
Per ketvirtį 8 tūkst. padaugėjo žemės ūkyje, miškinin
kystėje ir žuvininkystėje dirbančių asmenų, kitos aptar
navimo veiklos įmonėse - 6 tūkst., finansinėse ir drau
dimo įmonėse - 4,1 tūkst.
Per ketvirtį šiek tiek išaugo apgyvendinimo ir maitini
mo paslaugų, informacijos ir ryšių, administracinėje ir
aptarnavimo, švietimo bei žmonių sveikatos priežiūros
ir socialinio darbo darbuotojų skaičius.
2009 m. ketvirtį vyrų ir moterų užimtumas beveik
susilygino.

V. Putino nemėgstamų žodžių
dešimtukas
Rusijoje vykusio jaunimo forumo „Seliger 2009“ daly
viams buvo perduota instrukcija, kuri jiems turėjo padėti
pasirengti tinkamai bendrauti su premjeru Vladimiru Puti
nu.
Štai tie žodžiai: Medvedevas, pinigai, prezidentas, vals
tybinis užsakymas, žlungantis, smunkantis, blogas, duoki
te, noriu, padėkite.
Kad jaunimas nesugadintų premjerui nuotaikos, dešim
tuką sudarė Rusijos Federacijos jaunimo reikalų federali
nės agentūros vadovas Vasilijus Jakemenka.
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Norinčiųjų išvažiuoti dirbti
užsienį padaugėjo dvigubai

į

2009-08-05
Nedarbo lygiui Lietuvoje pasiekus 13,6 proc. sparčiai
daugėja žmonių, norinčių susirasti darbą užsienyje.
Šiais metais norinčiųjų įsidarbinti užsienyje padaugėjo
beveik dvigubai, pranešė LNK.
Kaip skelbia LNK, daugiausia darbo užsienyje ieško
statybininkai. Televizija kalbino 25 metų statybininką,
kuris teigia, jog jau nebeteko vilčių gimtinėje susirasti
darbo, tad ketina jau kitą mėnesį įsidarbinti Londone.
Vyras teigė turintis ten draugų, kurie teigia, jog darbo
sumažėjo ir Anglijoje, tačiau, skirtingai nei Lietuvoje,
jo rasti vis dar įmanoma.
Tai, kad pastaruoju metu pastebimas antplūdis norin
čiųjų išvykti į užsienį, LNK teigė ir įdarbinimo agentūrų
darbuotojai. „Aulina Consulting“ atstovė sakė, jog į
juos kreipiasi įvairiausias profesijas ir išsilavinimą tu
rintys žmonės. Tai ir bankrutavusių įmonių vadovai,
vadybininkai, statybininkai.
Dažniausiai lietuviai nori vykti dirbti į Angliją, Airiją,
Skandinaviją. Tačiau specialistai įspėja, kad darbo rasti
čia sudėtinga, dažniausiai gali būti pasiūlyti tik sezoni
niai, pagalbiniai darbai žemės ūkyje. Labai padidėjo ir
atranka slaugėms, nors dar visai neseniai šio darbo rasti
buvo visai nesudėtinga.
Tuo tarpu kitos įdarbinimo agentūros atstovė teigė,
jog aukštos kvalifikacijos darbuotojams darbo užsienyje
nesunku rasti ir dabar. Paklausūs yra geri pardavėjai.

Pernai darbo J. Karalystėje
ieškojo per 11 tūkst. lietuvių
2008 metais Jungtinėje Karalystėje pagal specialią pro
gramą ieškantiems darbo užsiregistravo daugiau nei 11
tūkst. lietuvių, rodo statistikos duomenys.
Iš viso registracijos sistemoje WRS užsiregistravo 11
tūkst. 535 Lietuvos piliečiai. Šis skaičius gerokai dides
nis nei tarp Latvijos ir Estijos piliečių - Jungtinėje Kara
lystėje darbo ieškojo 6 tūkst. 960 latvių ir 945 estai.
Daugiausia norinčiųjų dirbti Jungtinė Karalystė sulau
kė iš Lenkijos - 158 tūkst 349 prašymų.
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LIETUVA PASTARUOSIUS 5
METUS EUROPOJE BUVO
ŠIEK TIEK AUTSAIDERĖ
2009-09-07

LR D.Grybauskaitė

Prezidentūros nuotr.

Lietuva per pastaruosius penkerius metus nesuge
bėjo rasti draugų Europos Sąjungoje (ES) ir buvo
„šiek tiek autsaiderė“, interviu Prancūzijos žiniasklaidai pareiškė Lietuvos prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Kalbėdama apie santykius su Rusija, šalies vadovė
sakė, kad istorijos užmiršti negalima, bet dabartinės
sąlygos reikalauja žvelgti pirmyn.
„Buvau gana nepatenkinta, kad per pastaruosius pen
kerius metus Lietuva nesugebėjo rasti draugų ES ir bu
vo šiek tiek autsaiderė su savo politika ir labai griežto
mis sąlygomis prieš Rusiją ir kitus kaimynus“, - sakė
D.Grybauskaitė televizijai „France 24“ interviu, kuris
bus transliuojamas pirmadienio vakarą.
,Lietuva yra maža šalis, bet mes norime būti girdimi,
norime būti aktyvūs ir norime būti suprasti. Per pasta
ruosius penkerius metus taip būdavo nevisada“, - pridū
rė prezidentė.
D.Grybauskaitė sakė esanti pasirengusi konstrukty
viam dialogui su kaimynais, įskaitant Rusiją
„Niekas negali pamiršti, ypač skausmingos praeities.
Yra raudonos linijos, kur mes niekada nieko neužmirši
me, turime atsiminti savo skausmą ir istoriją. Bet gyve
nimas reikalaują kad turime rūpintis savo šalių intere
sais ir žiūrėti į ateitį. Esu pasirengusi konstruktyviam
dialogui su kaimynais, įskaitant Rusiją ir Baltarusiją
vardan savo valstybės ir Europos Sąjungos interesų“, sakė D.Grybauskaitė.
Paklausta apie kaimyninės Rusijos keliamą pavojų,
prezidentė sakė, kad Lietuva yra išmokusi, kaip gyventi
su Rusija.
„Išmokome prieš 50 metų ir dabar, kaip gyventi su
tokia įtampa arba kaip gyventi kartu, taigi žinome, kaip
elgtis. Mes išgyvenome, sugebėjome tapti šių dviejų
organizacijų (ES ir NATO - BNS) nariais, taigi mes
nebijome. Tiesiog žinome, ko tikėtis“, - sakė
D.Grybauskaitė.

Per pirmąjį pusmetį paskirstyta tik
36 proc. ES paramos, teigia
finansų ministrė I.Šimonytė
2009-09-07

V

Finansų ministrė Ingrida Simonytė teigia, jog
pirmąjį šių metų pusmetį paskirstyta tik 36
proc. Europos Sąjungos (ES fondų paramos,
skirtos per šį laiką.
„Šiuo metu pusmečio rodikliai rodo apie 36 proc.
įvykdymą Vyriausy
bės patvirtinto plano.
Akivaizdą jog reikia
pasispausti, kad šis
rodiklis būtų arčiau
suplanuoto“, - pirma
dienį po Vyriausybės
pasitarimo žurnalis
tams teigė
I.Šimonytė.
Anot jos, pateikti
Finansų ministrė Ingrida pasiūlymai kai kuŠimonytė
rioms institucijoms
rimčiau peržiūrėti
savo priemones ir pateikti išvadas specialiai darbo gru
pei.
„Tarp tokių institucijų yra - Aplinkos ministeriją
Švietimo ir mokslo ministerija, Vidaus reikalų ministe
rija ir Informacinės visuomeninės plėtros komitetas“, sakė finansų ministrė.
Pasak jos, tai nereiškią kad minėtos institucijos „dirba
blogai, tačiau patys projektai yra sudėtingesni“.
Pirmadienį I.Šimonytė Vyriausybei pristatė ES para
mos administravimo 2007-2013 metų veiksmų progra
mų 2009-ųjų antrojo ketvirčio įgyvendinimo ataskaitą.

Londono lietuviai tradiciškai vėl sirgs
už Lietuvos krepšinio rinktinę sporto
kavinėje miesto centre
2009-09-03
Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos (JKLJS)
iniciatyva „Eurobasket 2009“ turnyro metu ir vėl buria
mas Lietuvos krepšinio rinktinės palaikymo klubas Lon
done.
Visi, norintys gyvai stebėti mūsų rinktinės kovas,
kviečiami į pačiame Londono centre įsikūrusią „Sports
Cafė“ adresu 80 Haymarket, Londonas, SW1Y 4TE.

Organizatoriai pameną kaip vieningai lietuviai palai
kė savo krepšinio rinktinę stebėdami Olimpiados trans
liacijas praėjusią vasarą todėl ir šiais metais per
„Eurobasket 2009“ turnyrą Londono lietuviai turės gali
mybę susirinkti toje pačioje vietoje ir drauge sirgti už
mūsų šalies krepšininkus.

„Kviečiame visus atsinešti trispalves, pasikartoti skanduotes ir entuziastingai palaikyti savo šalį! Kavinėje
netrūks tautinės simbolikos, taip pat rungtynių metu bus
galima įsigyti lietuviško alaus bei keptos duonos.“ skelbia JKLJS.
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IŠSIVAIKŠČIOJANTI LIETUVA
Feliksas Žemulis

2009-09-02

Apleista, išsivaikštanti Lietuva - tokios mintys peršasi
žvelgiant į nebegyvenamas, žmonių paliktas sodybas.
Daugybę jų LŽ žurnalistas išvydo, kai šią vasarą kartu
su Kauno „Velomanų“ klubo žygeiviais dviračiu numy
nė apie 500 kilometrų Lietuvos pasieniu.
Slogių vaizdų nematėme tik prie sienos su Lenkija.
Ten apskritai tebėra negyvenamos vietos, net elektros
linijos nedarko peizažų. Mat dar sovietmečiu čia būta
zonos, kur žmonėms drausta ne tik gyventi, bet ir lanky
tis. Tiems, kurie ten buvo įsikūrę nuo seno, teko išsi
kraustyti.
Kitokia situacija pasienyje su Baltarusija. Sovietmečiu
ten sienos nebuvo, tad šiose apylinkėse sodybų yra. Ta
čiau pažvelgus į jas matyti, koks varganas čia gyveni
mas: sukrypę ne tik ūkiniai pastatai, bet neretai ir gyve
namieji namai, už kurių apmusijusių langų galima pas
tebėti senukus, smalsiai žiūrinčius į praeivius. Nuošir
dumas jų begalinis: kai Guntauninkų kaime keletas dvi
ratininkų paprašė vandens, viena senutė atnešė jiems
pieno, lašinių, dešros, daržovių.
Nemažai sodybų prie Baltarusijos sienos jau nebegy
venamos, apgriuvusios. Dar daugiau tokių sodybų išvy
dome prie Latvijos - Rokiškio ir Biržų rajonuose. Kai
kur apleisti ištisi kaimai. Nebegyvenami, užkaltais lan
gais namai stūkso ir miesteliuose. Ne tik mediniai - kai
kurie sumūryti iš plytų, net akmenų. Tebenoksta šių
sodybų soduose obuoliai, serbentai, kitokie „vaisiai bei
uogos, tik niekam jų nebereikia.
Ne visų namų langai ir durys aklinai užkalti. Kai kurie
langai žvelgia savo stiklo akimis taip pat, kaip prieš 10
ar 20 metų. Iš būdos kieme, regis, tuoj iššoks skalyti
šuo, o ganykloje už tvarto subaubs karvė. Tačiau dilgė
lių kone ligi juosmens atvašynai išduoda - šie namai ir
jų kiemai jau vieniši. Pro langus matyti palikti seni bal
dai, išmėtyti daiktai...
Temstant prie vieno tokio apleisto namo sienos Biržų
girioje šalia Nemunėlio upės susirenčiau palapinę. Vos
išaušus girdžiu - šalia kažkas dunksi... „Vaiduokliams
jau per šviesu44, - pamaniau ir išlindau pasižiūrėti. Pasi
rodo, namo šeimininkė atvažiavo sutvarkyti savo tėvo,
kuris palaidotas sodybos sode, kapo ir užsuko į trobą.
„Vaikai užaugo ir į miestus išvažiavo, vyras mirė, o
viena gyventi taip nuošaliai nebenoriu, tai ir išsikėliau į
Kvetkų kaimą44, - pasakojo senutė.
Panašiai aiškino ir kiti LŽ kalbinti žmonės. .Anksčiau
šiuo keliu važiuodavo autobusas, dabar nebe. Artimiau
sias kaimas - už 6 kilometrų. Ten ir perku duoną. Gerai,
kad dar galiu dviratį paminti. Kai numirsiu, nebus ir
mano troboje kam gyventi44, - aiškino senukas, atėjęs
pasižiūrėti, kai fotografavau greta jo sodybos srovenantį
Nemunėlį.
Rokiškio rajono Juodupės seniūnė Liucija Bliūdžiuvienė pasakojo, kad dauguma seniūnijos gyventojų pagyvenę žmonės. „Jaunimas traukia į užsienį. Lieka
arba stiklelio mėgėjai, kurie dėl gėrimo tampa invali
dais, arba senukai“, - guodėsi ji.
Drauge su mumis pedalus mynusios tremtinės kaunie
tės Genovaitės Mikėnaitės tėviškė - Kupiškio rajonas.

Gimtojo namo, iš kurio į Irkutsko sritį buvo ištremti
Genovaitės tėvai, ji pati, brolis ir sesuo, jau nebėra.
„Kai mus išvežė, tėvų name kolūkis įkurdino žąsis.
Matyt, jos badavo, nes rąstų sienas, kiek galėjo pasiekti,
taip aplesė, kad grįžusiam iš tremties broliui teko apati
nius sienojus keisti44, - pasakojo G.Mikėnaitė. Bet netru
kus atėjo melioracijos era, Mikėnų sodybos nebeliko,
kaip ir kitų šimtų, o gal net tūkstančių Lietuvos sodybų.
„Tačiau aš savo sūnums vis primenu: neišvažiuokite į
jokias kitas šalis, sulauksime geresnių laikų ir čia. Jie
neemigruoja. Matyt, mane vis dar tebeveikia tas Tėvy
nės ilgesys, kuris kankindavo tremtyje“, - svarstė
G.Mikėnaitė.
Statistikos departamento prie Vyriausybės darbuotojai
Lietuvos žinioms prisipažino nesuskaičiavę, kiek Lietu
voje yra apleistų, nebegyvenamų sodybų, kiek jų padau
gėjo pastaraisiais metais. Esą galbūt tai paaiškės tik per
visuotinį gyventojų ir jų ūkių surašymą, o jis bus tik
2011 metais.
Statistikos duomenimis, 2009 metų rugpjūčio 1 dieną
Lietuvoje gyveno 3 mln. 338,7 tūkst. žmonių. Palyginti
su vasario mėnesiu, jų skaičius sumažėjo 8 tūkstančiais.
Pastaraisiais metais gyventojų padaugėjo tik sostinėje.
Kituose miestuose ir rajonuose gyventojų be paliovos
mažėja. Miestuose šiuo metu gyvena 2 mln. 240 tūkst.
žmonių, kaimuose - perpus mažiau.
Tačiau oficiali statistika užfiksuoja tik menką dalį
išvykstančių svetur gyventi asmenų. Jei tikėsime Statis
tikos departamento duomenimis, praėjusiais metais iš
Lietuvos emigravo tik 73 tūkst. 690 žmonių. Tačiau
dauguma emigrantų nedeklaruoja išvykstantys. Mano
ma, jog per pastaruosius kelerius metus iš mūsų šalies
emigravo daugiau kaip pusė milijono žmonių.
Iškalbingi vadinamosios skurdo rizikos rodikliai. Pa
vyzdžiui, 2005-aisiais 65 metų ir vyresnių žmonių skur
do rizikos lygis sudarė 17 proc., 2007 metais - 33,5 pro
cento. Ši statistika byloja, kaip ir kodėl kaimuose mažė
ja gyventojų bei nyksta jų sodybos.
Ką apie šį sodybų tuštėjimo metą mano žinomi Lietu
vos žmonės?
Rašytojas Romualdas Granauskas: „Kaimuose aplink
didžiuosius mūsų miestus žmonių dar rasi, o šalies pa
kraščius jie palieka. Tose atkampiose vietose nėra am
bulatorijų, nevažiuoja autobusai, prastas telefono ryšys mirk, jei nori, niekas nepadės. O juk ten kaip tik dau
giausia senų žmonių, kuriems tos pagalbos labiausiai
reikia. Bet jie valstybei nerūpi.
Tokių beteisių žmonių kaip dabar Lietuvoje nėra bu
vę. Komunistų valdymo laikais kaimo žmogus dar galė
jo kolūkio pirmininkui pagrasinti, jog pasiskųs Maskvai,
kad šis jį skriaudžia, ir pirmininkas pabijodavo. Tiesa,
ne visada - retkarčiais. Dabar grasink kiek nori, skųskis
kur nori - esi beteisis ir bejėgis.
Mane labiausiai ir liūdina tas senų, ligotų žmonių vie
nišumas, bejėgiškumas. Jie nebereikalingi savo valsty
bei, savo tautai, nors joje tebegyvena, neišsikrausto sve
tur.44
Filosofas Arvydas Šliogeris: „Lietuva pasmerkta išsi
vaikščioti. Tai išreklamuotos, išliaupsintos globalizaci
jos padarinys. Tautų kraustimasis vyksta visur. Žinoma,
ten, kur gyvena, tarkime, 60 mln. žmonių, tai ne taip
skaudu, kaip Lietuvoje, kur belikę 3 mln., o ir tie patys
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turintys baudžiauninko mąstyseną. Pavyzdžiui, Turkija
gali išleisti ir išleido gyventi 10 mln. tautiečių į Vokieti
ją ir kitus kraštus, tačiau dar 40 mln. turkų liko tėvynė
je.
Daugiau kaip pusė milijono lietuvių išvyko ieškoti
rojaus kituose kraštuose. Liko seni žmonės, taip pat
alkoholikai, valkatos, kurie vienas po kito miršta. Ką tik
grįžau is žūklės prie Varėnos rajono Puvočių kaimo.
Prieš 10 metų tame kaime buvo 14 karvių, dabar beliko
dvi. Galiu palyginti tris kaimus: minėtuosius Puvočius,
kur žvejoju, žmonos tėviškę prie Simno ir savo tėviškę
Skaisgirius Panevėžio rajone - lygiai tas pats: kiekvie
name beliko tik po dvi jaunas šeimas, po du gana tvirtus
ūkininkus, kiti - senukai arba alkoholikai.
Ir nieko nepakeis joks prezidentas, premjeras ar mi
nistras. Neveltui Platonas sakė, jog valstybė egzistuoja
tik mūsų kalbose, o iš tikro jos nėra. Tačiau globalinio
maišymosi neįmanoma sustabdyti net valstybei. Tai
pernelyg fatališka, o mes per maži. Globalizacija pa
graužia tautos šaknis ir tada ji pakyla bei išsivaikščioja.
Iš kaimo į miestą, iš miesto į kitą šalį.
Reikia su tuo susitaikyti, sentimentai čia nepadės.
Galima seiliotis apie atgimimą, nepriklausomybę, Balti
jos kelią ir panašiai, bet tai nepadės.“
Rašytojas Romas Sadauskas: „Simonas Daukantas
„Būde žemaičių ir Lietuvos“ gražiai aprašo ikibaudžiavines lietuvių sodybas. Jos tvirtos ir amžinos, o svar
biausia - jose įsigyvenęs žmogus jaučiasi esąs laisvas. Ir
kai prireikė įvesti baudžiavą toji laisvė tapo pagrindinė
kliūtis: juk nepadarysi laisvo žmogaus baudžiauninku.
Tai suvarė žmones iŠ vienkiemių į gyvenvietes - kume
tynus - ir pasibaigė jų laisvė.
Tokių socialinių virsmą kurie baigdavosi sodybų tuš
tėjimą per Lietuvą ritosi ne vienas. Žemės reformos,
karai, trėmimai, kolūkiai. Žmonės blaškyti tai šen, tai
ten. O dar melioracija - totalinis puolimas prieš vienkie
mius, kurių neįveikė kolūkiai. Buvo mesti didžiuliai
pinigai ir vienkiemiai nušluoti.
Tokie žmonių gyvenimus bei sodybas griaunantys
ciklai kartojasi ir niekas nežino, kada vėl kokie laikai
ateis. Tačiau nešu pesimistas. Prisimenu, pirmoje savo
knygoje, kuri išleista prieš kelias dešimtis metą vienoje
apybraižoje su kolūkio pirmininku kalbamės: „Tiltų
kaime jau vieni seniai, išmirs jie ir nebeliks kaimo.“
Nepasitvirtino spėjimas - tebėra kaimas ir šiandien, net
klesti.
Verkti dėl nykstančių sodybų neverta - tai natūralus
procesas. Mane labiau jaudina kas kita. Kai nusipirkau
kaime sodybą ir pradėjom kraustytis, tvarkytis, nustebi
no radiniai. Atrodė, lyg maro čia būta - paliko žmonės
namus kaip stovi: iš šiukšlyno ištraukiau kryželį su rū
pintojėliu, ant grindų mėtėsi vaistai, tėvų drabužiai,
nuotraukos, rakandai... Dabar toks mankurtizmas daž
nas. Jokios praeities, nieko joje nebėra švento, bran
gaus...“
Vieni nyksta, kiti kuriasi, ir kai kurie labai gražiai,
pavyzdingai. Tiesą tokių dar nedaug.
/iš “Lietuvos žinių”/

RUDENS BALIUS
Nottinghamo Jungtinės
Karalystės
lietuvių
bendruomenės valdyba
š. m. spalio 24 d.,
šeštadienį,
ruošia
lygiadienio/rud ens
balių su karštais užkandžiais/kugeliu
latvių klube:

1A Standhill Road, Carlton, Nottingham
ĮĖJIMAS IR UŽKANDŽIAI
NEMOKAMAI
PRADŽIA 16.00 vai.

Šokiai
Dainos
Visi kviečiami ne būtinai bendruomenės nariai.

Muzika

Iš anksto registruotis:
pas Antaną Važgauską tel. 0115 9537487

Padėka Britų - Lietuvių vaikų fondo
darbuotojoms
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Vokietijoje praūžė antrasis „EUROfestivalis“

Jaukia atmosfera ir įspūdinga muzikine programa
Htittenfelde, Vokietijoje visą savaitgalį mėgavosi antro
jo Europos lietuvių roko festivalio „EUROfestivalis
2009“ lankytojai.
Rugpjūčio 14-16-ą dienomis, Rennhofo pilies parką
sudrebino net dešimt į jau antrąjį festivalį iš įvairių Eu
ropos kraštų atvykusių grupių. Šį kartą renginys duris
atvėrė ir grupėms iš Vokietijos, tuo paįvairindamas
muzikinę programą ir suteikdamas atlikėjams progą
drauge muzikuoti ir bendrauti.
Penktadienio muzikinę programą atidarė alternatyvi
ketveriukė iš Leipzigo Dante’s Dream, sužavėjusi klau
sytojus savo kūrinių originalumu ir energija bei tinka
mai įaudrinusi publiką festivalyje svečių teisėmis kon
certavusių vakaro gigantų Biplan pasirodymui. Šaunieji
vilniečiai, kurių koncertą lydėjo įspūdinga videoinscenizacija, šėlti privertė ne tik tą pačią dieną netolie
se vykusio Europos lietuvių krepšinio turnyro nualintus
tautiečius, susirinkusius net iš šešių Europos šalių, ta
čiau gera nuotaika sugebėjo užkrėsti ir Vokietijos žiūro
vus. Po šio energingo pasirodymo, prie pat koncertų
zonos įkurto palapinių miestelio link patraukė tik retas
klausytojas - daugelis palapinių savo šeimininkų po
pašėlusiai smagios, pilnos dainų ir juoko nakties sulau
kė tik švintant.
Žiūrovams bepusryčiaujant, ramiais tonais bei švelniu
vokalu 12 valandų trukusį muzikinį šeštadienio marato
ną pradėjo Vokietijoje gyvenančių lietuvių Vyto Lemkės bei Martyno Lipšio grupė PasaQa. Lepinami šiltos
pietų Vokietijos saulės, besigaivinantys šaltais gėrimais
bei besistiprindami vietoje ant grotelių ruošiamais keps
niais ir dešrelėmis, dienos bėgyje žiūrovai taip pat išgir
do bendrą Vokietijos lietuvio ir latvių grupę Virge bei
vokiečius Blauen SZOūK ir Blue Milk.
„Įdomu išgirsti tokį ypatingą roko atmainų mišinį.
Kadangi daugelis grupių atvyko ne tik iš skirtingų re
gionų, bet ir iš įvairių šalių, visos jos skamba skirtingai,
tačiau jas vienija roko kalba“ muziką komentavo iš
Kėlno atvykusi Mara Heilmann.
įpusėjus šeštadienio programai, Rennhofo pilies parką
užkariavo nepakartojamas Taurintos Rigertaitės balsas,
lydimas įspūdingų gitaros improvizacijų. Mergina žiū
rovus užbūrė originaliomis džiazo ir bliuzo aranžuotė
mis bei „loop machine“ pagalba gyvai net septyniais
balsais atliekamomis lietuvių liaudies dainų interpreta
cijomis.
Gimusios Vilniuje, gyvenusios Vokietijoje bei šiuo
metu kuriančios ir koncertuojančios Paryžiuje Taurintos
kūrybinis keliais puikiai atspindi tarptautinę EUROfestivalio idėją.
Netrukus į sceną įžengusi vokiškojo roko grupė iš
Bonnos Vielleicht Vegas bemat sugrąžino lyriškai Tau
rintos nuteiktus klausytojus į audringą festivalio realy

bę. Triukšminga nuotaika žiūrovus užkrėtė ir Lietuvoje
gimusio, Vokietijoje gyvenančio Elino Venckaus grupė
iš MOnsterio Elinas, šalia kitų dainų sugrojusi ir iš MTV
Baltic žinomą savo dainą „Better way“.
Šeštadienio vakaro programą apkarūnavo visų nekant
riai laukti legendinės grupės Fools Garden nariai Peter
Freundenthaler ir Volker Hinkel, pristatę savo aktualų
projektą „Fools Garden - Closer.’“. Akustiniu vokalo ir
gitarų duetu atlikę senas ir naujesnes grupės dainas,
muzikantai pavergė publiką savo nuoširdumu, paprastu
mu, gera nuotaika bei didelėmis simpatijomis Lietuvai.
„Tiems, kurie dar nebuvo Lietuvoje - primygtinai
siūlome ten apsilankyti!“ dar neprasidėjus pasirodymui
vokišką publiką ragino vokalistas Peter Freudenthaler,
pats su grupe Fools Garden neretai koncertuojantis ar
tiesiog besiilsintis Lietuvoje. „Tai nepaprastai gražios
gamtos ir svetingų žmonių kraštas,“ pasakojo daininin
kas. Sužavėti šiltos ir audringai palaikančios publikos,
šalia tokių žinomų hitų kaip „Wild days“, „Pieces“ ir
„Welcome sun“, bene geriausiai visiems žinomą savo
hitą„Lemon tree“ atkakliai prašantiems žiūrovams vy
rukai atliko net du kartus. „Šį vakarą Fools Garden atra
dau iš naujo. Maloniai nustebino ne tik atlikėjų sklei
džiama didžiulė energija, bet ir jų nuoširdumas bei
šmaikštumas,“ žavėjosi vienas renginio organizatorių
Ignas Bruder.
Tačiau baigiamasis festivalio koncertas daugeliui susi
rinkusiųjų dar nebuvo renginio kulminacija — susirinku
sieji laukė festivalio rengėjų žadėtosios išskirtinės gali
mybės „susipažinti ir artimiau pabendrauti su muzikan
tais“. Šis pažadas buvo betarpiškai ištesėtas po žvaigž
dėtu vasaros dangumi prie užžiebto didžiulio laužo, kur
Fools Garden, Elinas bei kiti festivalio atlikėjai drauge
su žiūrovais bendravo, juokavo bei iki aušros kartu dai
navo Pink Floyd, Beatles ir kitų grupių dainas.
Sekmadienio rytą ir popietę, susibičiuliuoti spėję fes
tivalio muzikantai jungtiniame „Chill-out jam session“
skirtingais sąstatais ir toliau lepino lankytojų ausis bei
širdis, scenoje sujungdami ne tik įvairių pakraipų bei
stilių muziką, bet ir nugriaudami sienas tarp šalių, kalbų
ir kultūrų bei šia draugiškumo gaida baigdami muzikinę
festivalio programą.
Pasak vokiško laikraščio Sūdhessen morgen
„muzikinėje plotmėje festivalis per vienerius metus taip
pažangiai išsivystė, jog neabejotinai pelnė
,EUROfestivalio‘ titulą.“
„Tikiu, kad tie, kurie atėjo — nuvilti tikrai neliko. Nuo
stabus oras, puiki gamta, gera muzika ir labai draugiška
publika paženklino šių metų festivalį ir nuspalvino jį
šviesiomis spalvomis. Tikiuosi, kad iki kitos vasaros
žiūrovų prisiminimuose jos neišbluks, ir jie vėl mielai
sugrįš į Hūttenfeldą, jau į jubiliejinį - trečiąjį EUROfestivalį“ vylėsi renginio organizatorius, Europos lietuvių
kultūros centro direktorius

Rimas Čuplinskas.
2009 m. rugpjūčio 14-16 d.

Rennhofo pilies parke
Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija
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LIETUVIAIPASAUL YJE
AIRIJA

Airijoje gyvenantys lietuviai
baikeriai kviečia į suvažiavimą
Rugsėjo 12 dieną Charlevilio pilies (Tullamore) kuorus
drebins motociklų riaumojimas. Būtent čia Airijoje gy
venantys lietuviai „melomanai“ jau į antrąjį suvažiavi
mą „Phantom Riders 2009“ sukvies visus, neabejingus
motociklams, mylinčius laisvę, greitį ir vėją.
Pavasarį vykusiame moto entuziastų susibūrime daly
vavo daugiau nei šimtas moto sesių ir brolių. Šįkart tiki
masi gerokai gausesnio dalyvių būrio, mat nutarta neap
siriboti tik savo tautiečiais, prie bendro šurmulio pa
kviečiant prisijungti ir airių, lenkų, latvių bei kitų tautų
motociklų mėgėjus. „Kaskart kelyje sutikęs kitą baikerį

sveikindamasis nežymiai linkteli galva. Ar visada žinai,
su kuo sveikinies? Atvažiuok Sužinok.“ - lietuvių, ang
lų bei lenkų kalbomis kviečia renginio skrajutės bei
plakatai.
Atvyksiančiųjų laukia seni draugai ir naujos pažintys,
gausybė baikeriškų rungčių ir pramogų, troškinti kopūs
tai ir lietuviški šašlykai, ugnies šou, gyvos muzikos
koncertas bei šokiai iki pat ryto pilies prieigose. Vienas
laimingųjų iš susitikimo grįš kišenėje turėdamas Dubli
ne neseniai naują tatuiruočių studiją atsidariusio meistro
Remio pažadą papuošti jo kūną šviežutėle tatuiruote, o
pats laimingiausias namo parsivarys klasikinę 1958 m.
laidos Jawa 350.
Suvažiavimo atidarymo metu motociklų variklių gaus
mo bei susikaupimo minute bus pagerbti moto broliai ir
seserys, šiemet žuvę Airijos, Šiaurės Airijos bei Angli
jos keliuose.
Motociklus vairuojančių bei po „motomanų“ vėliava
besiburiančių lietuvių yra ne tik Airijoje, bet ir visoje
Europoje. Itin vieningi ir stiprūs - Anglijoje gyvenantys
motociklų mėgėjai. Jau malonia tradicija tapę bendri
susibūrimai bei išvykos sulaukia vis daugiau susidomė
jimo, o bendraminčiai, neabejingi vėjui, laisvei ir polė
kiui, vis dažniau sveikinasi ne intemetinių forumų pla
tybėse, o tvirtai vienas kitam paspausdami dešinę.

GRAIKIJA

Lietuviška trispalvė papuošė du
Kretos salos uostus
2009-09-02
Su kilnia misija aplink Viduržemio jūra keliaujanti lie

tuvių jachtos „Gold of Lithuania“ įgula lietuvišką tris
palvę iškėlė ne tik Graikijos sostinėje Atėnuose, bet ir
dviejuose Kretos salos uostuose. Atėnuose buriuotojai
susitiko su vietos lietuvių bendruomene, o Kretos mies
tuose Heraklione ir Chanijoje lietuviai dalyvavo oficia
liuose savivaldybės priėmimuose, kuriuose pristatė savo
kelionės tikslą - pranešti žinią Viduržemio jūros uos
tams apie Lietuvos 1000-ečio jubiliejų ir apie Vilnių Europos kultūros sostinę 2009.
Kretos sostinėje Heraklione lietuvių buriuotojus priė
mė miesto savivaldybės tarybos vadovas Dimitris Karatzanis. Antrajame pagal dydį Kretos mieste Chanija
lietuviai priešpiečiavo su miesto vicemeru Aristiviu
Papadoianiu, o vėliau dalyvavo priėmime pas miesto
merą Kyriakos Virvidakį.
Kartu su visais Kretos gyventojais sveikiname Lietuvą
jos valstybingumo tūkstantmečio proga, džiaugiamės
Vilniui suteiktu Europos kultūros sostinės titulu ir tiki
mės, kad toks titulas kada nors bus suteiktas ir Heraklionui“, - sakė Herakliono savivaldybės tarybos administ
racijos vadovas Dimitris Karatzanis. Anot jo, kasmet
Kretą aplanko apie 5-6 mln. turistų, todėl būtent turiz
mas salai atneša didžiąją dalį pajamų. Taip pat sparčiai
vystoma ir lengvoji pramonė, todėl, jo manymu, Lietu
vos verslininkai galėtų labiau domėtis įvairių prekių iš
Kretos importu į Europos sąjungos šalis.
„Perduodame pačius šilčiausius linkėjimus iš Chanijos
visiems Lietuvos gyventojams ir kviečiame juos praleis
ti mūsų kurorte gražiausias savo gyvenimo akimirkas“,
- teigė miesto meras Kyriakos Virvidakis. Jo teigimu, į
Chaniją gali atvykti visi - ir istorijos, ir architektūros, ir
kurortinių linksmybių ištroškę mėgėjai. Miestas taip pat
garsėja apylinkėse gaminamu alyvuogių aliejumi, mui
lu, čia pat augančiomis prieskoninėmis žolelėmis, švie
žiomis daržovėmis ir, žinoma, nepamainoma graikiška
vynuogių degtine - rakė.
„Nuoširdžiai dėkojame miestams už šiltą priėmimą ir
tikimės, kad žinia apie Lietuvą, jos tūkstantmetį ir sosti
nę Vilnių sklis toliau po visą Graikiją“, - sakė lietuvių
delegacijos vadovas ir jachtos „Gold of Lithuania“ kapi
tonas Artūras Dovydėnas. Kapitonas apgailestavo, kad
Lietuvos krepšinio rinktinei teko nusileisti Graikijos
komandai kontrolinėse rungtynėse, tačiau taip pat prog
nozavo, kad susitikti oficialiose Europos čempionato
susitikimuose komandoms tikrai nebus lengva.
„Norėtųsi, kad Lietuva, Graikija ir jos sala Kreta gilintų
bendradarbiavimo ryšius ne tik turizmo, bet ir ekonomi
kos srityse“, - teigė A. Dovydėnas.
Kretos sostinėje Heraklione gyvena apie 200 tūkst.
žmonių - tai yra didžiausias miestas Kretos saloje ir
ketvirtasis pagal dydį Graikijoje. Manoma, kad pirmieji
gyventojai čia pradėjo kurtis Neolito epochoje, apie 8
tūkst. metų prieš Kristų. Bene garsiausias miesto kultū
rinis istorinis paminklas - senojo Knoso griuvėsiai. Tai
buvo ne tik kariniai įtvirtinimai, tačiau, pasak senųjų
legendų, būtent Knose gimė graikų Olimpo valdovas
griausmavaldis Dzeusas.
Antrajame pagal dydį Kretos mieste Chanija gyvena
apie 50 tūkst. žmonių, o įskaičiuojant netoliese esančius
priemiesčius - 70 tūkstančių. Šis uostas taip pat turtin
gas savo istorija - jame yra ir egiptietiška siena, ir Ve
necijos švyturys, ir Bizantiška šv. Morkaus cerkvė, ir
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Osmanų imperijos laikų mečetė.
Lietuvių jachta „Gold of Lithuania“ aplink Vidurže
mio jūrą keliauja tarptautinės visuomeninės organizaci
jos JCI Vilnius ir Lietuvos sostinės Vilniaus iniciatyva.
Istorinės kelionės sumanytojai išsikėlė sau misija - sim
boliškai atkartoti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės
didiko Mikalojaus Radvilos-Našlaitėlio piligriminę ke
lionę (1583-1584) į Šventąją žemę. Istorinio plaukimo
metu bus aplankyta net 15 Viduržemio arealo miestų,
kuriuose „Gold of Lithuania“ iškels Lietuvos tūkstant
mečio vėliavą, pristatys Vilnių ir jo renginius, bendraus
su su vietos bendruomenėmis, taip pat keisis verslo kon
taktais, galinčiais padėti plėtoti prekybinius ryšius.
Rugpjūčio 18 d. jachtos delegacija jau buvo susitikusi
su Dubrovniko (Kroatija) miesto meru Andro Vlahušic,
o rugpjūčio 24 d. — ir su Albanijos uosto Diurešo
(Durres) meru Vangjush Dako (Vangjušu Dako).

VOKIETIJA
Vasario 16-osios gimnazija rado
direktorę 2009-08-26 www.lietuviams.com
Nuo rugsėjo 7 dienos Vokietijoje, Hiutenfelde veikian
čiai lietuviškai Vasario 16-osios gimnazijai ims vado
vauti dr.
Dr. Br.Narkevičienė yra Lietuvos Nacionalinės moks
leivių akademijos steigėja ir vadovė, dėsto matematiką
Kauno technologijos universitete. Pedagogė turi 23 me-

„Susipažinęs su dr. Br.Narkevičienės kvalifikacijomis
bei atsiliepimais apie jos darbą, manau, jog sunku įsi
vaizduoti tinkamesnę kandidatę šioms pareigoms tokiu
lemiamu Vasario 16-osios gimnazijai metu. Tikiu, kad
dr. Br.Narkevičienė įneš čia labai reikiamo šviežumo,
kompetencijos ir meilės mokiniams.“ - lietuviams.com
naujosios gimnazijos direktorės paskyrimą komentavo
buvęs gimnazijos mokinys ir buvęs kuratorijos narys
dr. Darius Udrys. Jis kartu su buvusiu gimnazijos kape
lionu kun. Alfonsu Kelmeliu ir buvusiu kuratorijos na
riu Vingaudu Damijonaičiu prieš kelerius metus viešai
prabilo apie, jų manymu, įsišaknijusias administravimo
ir švietimo problemas šioje mokslo įstaigoje.

BELGIJA
BRIUSELYJE JAUNIAUSIEMS
MOKINIAMS ĮTEIKTI
PIRMOKŲ PASAI
2009-09-02
Briuselyje lietuviams pirmokams rugsėjo 1 dieną įteikti
Pirmoko pasai. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Euro
pos Sąjungoje vykusioje šventėje dalyvavo mokyklą
šiemet pradedantys lankyti vaikai, jų šeimos nariai, mo
kytojai ir draugai.
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Pirmoko
pasus įteikė Lietuvos nuolatinis atstovas ES ambasado
rius Rytis Martikonis. Šiemet Briuselyje tokius pasus
gavo 14 moksleivių.
Įteikdamas pasus ambasadorius pažymėjo, kad moks
leiviui tai svarbiausias dokumentas.
Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnoldas
PranckeviČius gėlių puokšte pasveikino Briuselio II
europinėje mokykloje dirbančias lietuves mokytojas.
Pirmokai šventės metu lipdė rugsėjo 1 -osios varpelius,
deklamavo ketureilius ir vaišinosi šventiniu tortu.
Rugsėjo 1-sios šventę Briuselyje surengė Belgijos
lietuvių bendruomenė ir Lietuvos nuolatinė atstovybė
ES.

BALTARUSIJA

tų patirtį, yra tobulinusi savo įgūdžius Vokietijoje ir
kitose šalyse, daugybės straipsnių apie pedagogiką auto
rė ir įvairių premijų laureatė, kalba vokiškai.

Užsienio reikalų ministras Baltarusijoje prašė užtik
rinti tinkamą lietuvių kalbos mokymą
2009-08-25 lietuviams.com
Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, viešintis
Baltarusijoje, prašė Rimdžiūnų vietos valdžios užtikrinti
tinkamą lietuvių kalbos mokymosi lygį ten veikiančioje
lietuviškoje mokykloje.
Anot ministro, Lietuva ir Baltarusija turėtų siekti už
tikrinti jose gyvenantiems lietuviams ir baltarusiams
sąlygas tautinei tapatybei puoselėti, pranešė Užsienio
reikalų ministerija.
V.Ušackas taip pat susitiko su lietuvių bendruomenės
atstovais Lydoje ir Gervėčiuose.
Ministras pabrėžė, kad istoriškai susiformavusi lietu
vių bendruomenė Baltarusijoje yra stiprus Lietuvą ir
Baltarusiją vienijantis saitas.
„Šis saitas turi būti toliau stiprinamas. Tai svarbu ne
tik rūpinantis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pa-
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veidu, bet ir įgyvendinant kitus šiandien aktualius pro
jektus“, - pranešime cituojamas V.Ušackas.

LENKIJA
Šveicarų žurnalistas aiškinosi,
kodėl nesutarė lenkai su lietuviais
2009-08-27
Nors oficialūs Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra geri,
mažumų teisių klausimas joms iki šiol išlieka opi pro
blema. Šveicarijos dienraščio korespondentas nuvyko į
Seinus pasidomėti, kur slypi nesutarimų šaknys.
Apsilankęs Seinų
O
:
miestelyje, esančiame netoli Lenkijos ir
|||||L
Lietuvos
sienos,
W
■ ■ ■• ,»Neue Zuercher Zeitung"
žurnalistas
atLreipė dėmesį į tai,
.
kad skelbimą apie
vietos lietuvių drau
gijos rengiamą vasa
ros koncertą čia galima išvysti vos už kelių žingsnių
nuo paminklo, pastatyto žuvusiesiems per vadinamąjį
1919 metų Seinų sukilimą, po kurio miestelis pateko į
Lenkijos valdžią. Užrašas ant paminklo skelbia apie
porą dešimčių vietos gyventojų, žuvusių kovose „už
Tėvynę“.
Apie spalvingą daugiatautę miestelio praeitį. Seinuose
primena tik keletas įdomesnių objektų, tokių kaip gerai
išsilaikiusi žydų ješiva (religinė mokykla) ir sinagoga.
Dabar apie 90 proc. miestelio gyventojų sudaro lenkai,
o lietuviai - vos 7,8 proc., tačiau Seinai vis dar išlieka
kaip Lenkijos lietuvių mažumos intelektinis centras.
Aplinkiniuose kaimuose lietuvių valstietiška kultūra esą
vis dar yra stebėtinai gaji.
„Pastarojo gyventojų surašymo 2002 metais duomeni
mis, lietuviais save laiko 5639 Lenkijos piliečiai, tačiau
lenkų sociologai šį skaičių linkę dauginti mažiausiai iš
dviejų“, - rašo žurnalistas.
Seinuose jis susitiko su lietuviškos šv. Kazimiero
draugijos pirmininku Algirdu Vektoriumi, kad su juo
aptartų lietuvių bendruomenės problemas. Šis prisipaži
no juntantis lenkų daugumos asimiliacinį spaudimą,
tačiau užtikrino, kad krašte lietuvių kalba neišnyks. Tuo
esą pasirūpins Seinuose veikiantis lietuvių darželis ir
pradinė mokykla bei Punsko lietuvių gimnazija. Staigiai
sumažėjusį lietuviais prisistatančių žmonių skaičių
A.Vektorius siejo su tikslingomis valdžios manipuliaci
jomis.
„Negarbingi surašytojai dirbtinai apkarpė mūsų mažu
mą“, - skundėsi A.Vektorius. Pasak jo, vietos valdžiai
naudinga, kad lietuviai krašte sudarytų ne daugiau kaip
20 proc. visų gyventojų, nes tokiu atveju lietuvių kalbai
nereikia suteikti antrosios, administracijoje vartojamos,
kalbos statuso. A.Vektoriaus teigimu, kai kuriais atve
jais ant surašymo blanko tautybės grafoje iš anksto buvo
išspausdintas užrašas „lenkas“.
A.Vektorius svečiui iš užsienio priminė ir aktualią
lietuviškų pavardžių rašymo problemą - parodė savo

pasą, kuriame jis įrašytas kaip Olgierdas Wiaktoras.
Paskui kalba pakrypo į krašto istoriją. Vietos valdžia
kaip tik rengėsi paminėti 90-ąsias „Seinų sukilimo“,
atskyrusio kraštą nuo Lietuvos, metines. „Atmintis yra
ilgaamžė. Čia, Seinuose, kiekvienas vietinis prisimena,
kas tais laikais į ką šaudė“, - pasakojo A.Vektorius. Jo
teigimu, ir šiandien dar galima pajusti, kad lietuviai
miestelyje ne itin mėgstami.
Pavartęs atmintinos sukakties proga išleistą vietos
istoriko Stanislawo Buchowskio knygelę, „Neue Zuer
cher Zeitung“ žurnalistas įsitikino, kad leidinyje nepa
naudotas nė vienas lietuviškas šaltinis, o visa kaltė dėl
kraujo praliejimo verčiama lietuviams.
Vis dėlto miesto meras Janas Stanislawas Kapas jį
užtikrino, kad tikroji leidinio paskirtis - skatinti dviejų
tautų susitaikymą.
J.S.Kapo teigimu, lietuvių ir lenkų santykiuose nuo
praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio nebėra jokių konf
likto apraiškų. Tai esą rodo ir didelio populiarumo su
laukęs naujas teatras, kur mokyklinio amžiaus lenkų ir
lietuvių vaikai dalijasi surinktais savo senelių prisimini
mais.
Mažieji lenkai dainuoja lietuviškas, o lietuviai - len
kiškas dainas.
Idėjos autorė ir įgyvendintoja Božena Szroeder prieš
18 metų Seinuose įkūrė „Pasienio“ fondą, kuris pasta
raisiais metais ėmė aktyviau veikti ir Balkanuose bei
Kaukaze, kad prisidėtų prie ten gyvenančių tautų susi
taikymo. „Pasienio regionuose visada saugomi blogi
prisiminimai“, - daro išvadą B.Szroeder.

ŠVEDIJA
Lyčių lygybės institutas
turėtų atverti dar šiemet

duris

2009-09-04

Giedrė Ciužaitė
Europos lyčių lygybės instituto direktorė tikisi, kad šis
institutas - pirmoji Europos Sąjungos institucija Lietu
voje - pradės veikti vėliausiai gruodį.
Institutas rinks ir analizuos Europos šalių duomenis
apie vyrų ir moterų padėtį, jame šiemet planuojama
įdarbinti 20 žmonių.
Penktadienį turėtų paaiškėti, kuriame iš dviejų numa
tytų pastatų Vilniaus centre institutas veiks.
Prieš daugiau nei dvejus metus paskelbta, kad ši insti
tucija įsikurs Lietuvoje, tačiau steigimas užsitęsė. Insti
tuto direktorė Virginija Langbakk (buvusi Švedijos lie
tuvių bendruomenės valdybos pirmininkė tikisi, kad
lapkritį ar gruodį įstaiga pagaliau pradės veiklą.
Dabar Europos lyčių lygybės institutas renkasi dar
buotojus - planuojama, kad iki metų pabaigos jame
dirbs 20 specialistų, dar dešimt bus įdarbinti per arti
miausius dvejus metus.
Kokius lyčių lygybės klausimus jie analizuos pirmiau
sia, kaip naudos metinį 26 milijonų litų biudžetą, Vil
niuje tartis susirinko įstaigos valdymo taryba - tai devy
niolika Europos Sąjungos Šalių ir Europos Komisijos
atstovų.
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ŠVEICARIJA

iliuzijai “vienintelėje įmanomoje tikrovėje gyvenant”
tik dėl to, kad konfrontacijos pavojus nuo 1991 m. tapo
tik pakraštiniu.

Valstybinio lygio Hitlerio Stalino Pakto ir Pabaltojo
Tautų Kelio paminėjimo diena

Paskaitininkas priminė apie to pakto pasekmes jo ištik
toms tautoms - pabaltiečiams, lenkams, rumunams, jų
kaina pasiektas susitarimas tarp nacistinės Vokietijos ir
Sovietų Sąjungos buvo giliai skausminga su dideliu
skaičiumi aukų patirtis. Lietuva, Latvija, Estija ir Mol
davija priklausė beveik 50 metų Sovietų
Sąjungai. Dabartinė siena tarp Lenkijos
ir Baltarusijos yra irgi pasėka to pak-to.
Vaclav’as Havel’is pasakė 1989 metais
“mes norime gyventi teisybėje”. To troš
ko ir 2 milijonai susikibę rankomis pa
baltiečių, prieš 20 metų virš 600 km ke
liu, per visas tris respublikas, laisvės
savo kraštams reikalaudami. Sovietinė
imperija buvo sukrėsta, ir kad laisvė
galėjo prasilaušti prisidėjo gal būt ir
daugiau prie jos sugriuvimo negu jos
ekonominis išsekimas. Šiandien Pabalti
jo respublikos turi savo vieta Vakarų
pusrutulyje ir, nežiūrint sunkumų pra
džioje, turi vilčių ateičiai.

Š.m. rugpjūčio 22 d. Šveicarijos parlamenta
rų Pro Balticum sąjunga suruošė kartu su
diplomatiniais ir konsulariniais Lietuvos,
Latvijos, Estijos ir Suomijos atstovais krašto
sostinės Bern’o istorinėje, stilingoje, XV am
žiaus laikų rotušėje viešą vertingą 1939 metų
Pakto 70 metų ir 1989 metų Baltijos Kelio 20
metų sukakčių paminėjimą, į kurį buvo pa
kviesti ir pabaltiečių bendruomenių nariai.
Po Pro Balticum prezidento, medicinos profesoriaus
F.Gutzwiller atidarymo žodžio, susirinkusius pasveiki
no Bem’o kantono vyriausybės prezidentas HJ.Kaser.

Pro Balticum įsteigėjas ir sekretorius,
Estijos garbės konsulas H.Graf pristatė
iškilų referentą istoriką dr. A. Oplatką
buvusį ilgalaikį redaktorių ir korespon
dentą laikraščio Neue Zūrcher Zeitung bei
daugelio straipsnių ir apie Pabaltijį auto
rių, dabar dėstantį Rytų Europos kraštų
istoriją Vienos ir Budapešto universite
tuose.

Savo išsamioje kalboje “Vertė ir pridera
mas mažųjų tautų įvertinimas, - mintys,
70 metų Hitlerio - Stalino pakto sukaktį
minint” - referentas sakė: ši sutartis įpa
reigoja šiandienines generacijas diktatorių
galios atsiminimui. Negalima atsiduoti

Bet pasaulis turi likti atidus,- kalbėjo
referentas. Rusiškos mažumos Pabaltijy
je dažnai naudojamos kaip pretekstas
spaudimui išvystyti. Rūpestį sukelia ir
rusiškos diplomatijos išrasta sąvoka
“artimas užsienis”, pagrindinį dėsnį laikant abejotinu,
kad ir mažos tautos yra lygiavertės. Atsparumas ir
priešinimasis ir pranašesnio priešo akivaizdoje yra pra
smingas, nes ilgainiui ir politiškai naudingas”, - baigė
savo referatą paskaitininkas.

Minėjimas buvo muzikaliai fleitų duo įrėmintas. Pabai
goje pabaltiečių grupė, išskėtusi savo vėliavas, susipy
nė rankomis bendrai nuotraukai.
Rotušės salėje buvo paruoštas priešpietinis užkandis.
Mes lietuviai dar persikėlėme į savo netoliese esančią
ambasadą pobūviui, atsisveikinimui giedodami himną

J.Pečiulionytė
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Kronika

PAMALDOS

Aukos sjyaudai
J.Panavas, Manchester

Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia

£25.00

BRITŲ-LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

Aukos:
Medicinos įrangai Šakių ligoninei vaikų skyriui V.Byla, Mančesteris
£500.00
Anoniminis
£ 50.00
Bendros aukos Londono Šv.Kazimiero klube £ 20.00
A.A. Dainoros Daunoraitės - Šovinės
atminimui vietoje gėlių:
P.Tričys, Ruislip
£ 50.00
A. Vilčinskas, Londonas
£ 30.00
Nuoširdžiai dėkojame.
Aukas prašome siųsti:

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 Bridgford, Nottingham NG2
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.

Mančesteryje StAnn’s, Crescent Rd.. Crumpsall
M8 5UD. kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį
12.00 vai.

British-Lithuanian Childrens Fund 4 Cairn Ave,
Ealing, London W5 5HX
Brangūs Fondo žmonės,
Labai Jums dėkojame už mums paaukotus 1000 svarų.
Rašome Jums Mielieji norėdami paaiškinti, kad nesijaudin
tumėte dėl atsiskaitymo už pinigėlius. Mes dabar turime
releksacijos kambarėlį, bet dar ne viską gavome nusipirkti,
baldelius gamino, ant kurių bus guldomi ir sodinami vai
kai, kitas priemones dar nesujungė, bet stengsimės kaip
galint greičiau viską susipirkti.
Paskui pakviesime korespondentą, kad parašytų žinutę į
spaudą, kai susikursime ir nuotraukų atsiųsime kartu su
sąskaitomis, čekiais, ataskaita.

Su pagarba Sakių raj. mokyklos - darželio
“Berželis” darbuotojos.

A+A
Marija Grakauskienė Skirpetaitė
2009 liepos mėn. 30 d. Nottinghame mirė Marija
Grokauskienė-Skirpetaitė, sulaukusi 81 metų am
žiaus.
Marija gimė 1928 m. kovo mėn. 10 d. Mieliūnų kai
me, Vištyčio valse., Vilkaviškio apskr. didelėje ūki
ninkų šeimoje. Iki sovietų okupacijos gyveno ir dirbo
tėvų ūkyje. Užėjus rusams, kartu su visa šeima pasi
traukė į Vakarus ir gyveno Flensburgo išvietintųjų
lageryje. Sulaukus karo pabaigos 1947 m., palikusi
šeimą Vokietijoje, emigravo į Angliją ir apsigyveno
Nottinghamo mieste, kur tuo metu buvo daug lietu
vių.
Čia susipažino su Petru Grokausku. Vedę susilaukė
ir išaugino tikrai lietuviškos šeimos dvasioje
dukrą Nijolę ir sūnų Jarą
Kiek galėdama prisidėjo prie bendruomenės veik
los. Šoko Tautinių šokių grupėje, vėliau ilgus metus
priklausė Moterų draugijai, kurios buvo kasininkė.
Marijos tėvai su dukromis Terese, Vale ir Irena
emigravo į Ameriką ir ten apsigyveno.
Palaidota Nottinghamo kapinėse, lietuvių kampely
je.
Paliko liūdinčius vyrą Petrą ir sūnų Jarą su Šeima.
Nottinghamo Lietuvių Sąjungos skyrius
neteko darbščios ir veiklios narės.
■v

Vilniaus arkivyskupijos CARITAS Motinos ir vai
ko globos namai
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratimą, palaikymą ir
nuolatinę pagalbą. Jūsų finansinės paramos dėka galime
įsigyti labai mums reikalingų prekių - mišinėlių ir sauskelnių mūsų globos namuose gyvenantiems kūdikiams. Taip
pat labai dėkojame už dovanotus drabužėlius mūsų mažy
liams.
Linkime sėkmės Jūsų darbuose, geros sveikatos Jums ir
Jūsų šeimoms bei ramybės Jūsų namams. Lai Viešpats
laimina Jus.
Pagarbiai Motinos ir vaiko globos namų vadovė

Vida Neverovič
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