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D.Britanijos lietuvių visuomeninių pagrindų formavimasis
Andrius Štaras 1947-1980 metais
Britanijos krantus neseniai pasiekė Lietuvoje išleista knyga, apie lietuvių kūrimąsi šiame krašte po II pasaulinio 

karo. /Keletas ištraukų/

Jau gana ilgą laiką įvairiuose Lietuvos visuomenės 
sluoksniuose bei žiniasklaidoje svarstoma koks turėtų 
būti Lietuvos bei iš Lietuvos išvykusių lietuvių emigran
tų ryšys? Kaip reikia išlaikyti lietuvybę tarp išvykusiųjų?

Todėl šio straipsnio autorius imasi atskleisti unikalią 
po Antrojo pasaulinio karo į Didžiąją Britaniją iš Vokie
tijos pabėgėlių stovyklų atvykusių DP (Displaced per
sons) kartos lietuvių patirtį. Šios kartos lietuviai buvo 
išblaškyti po daugelį Vakarų pasaulio šalių: Jungtines 
Amerikos Valstijas, Kanadą Braziliją Argentiną Aust
raliją Vokietiją Didžiąją Britaniją Belgiją Italiją Pran
cūziją ir kt.

D. Britanijos lietuviams vieninteliams tarp Europos 
lietuvių pavyko sukurti savo finansinius pamatus — Lietu
vių namų akcinę bendrovę bei Lietuvių klubus Vidurio 
Anglijoje, kurie per savo gyvavimo laiką rėmė visą lietu
viškos bendruomenės veiklą nuo renginių organizavimo 
iki lietuviškos spaudos bei lietuviškų mokyklėlių šelpimo.

1947 m. liepos 2 d. buvo įkurta Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga ir prasidėjo šios organizacijos formavi
mosi procesas bei visuomeninė veikla. Tiriamojo laikotar
pio pabaiga yra 1980 m. Tuo metu DBLS 1980 m. liepos 1 
d. oficialiai pripažįstama Pasaulio lietuvių bendruomenės 
padaliniu Didžiojoje Britanijoje ir DBLS ir Lietuvių Namų 
Akcinė Bendrovė juridiškai tapo viena organizacija - kom
paniją DBLS sukaupusi daugiau nei 50% bendrovės akci
jų įgijo teisę valdyti Lietuvių Namų Akcinę Bendrovę.

Didžiąją Britaniją pirmoji didelė lietuvių imigrantų ban
ga pasiekė XIX a. viduryje - tai buvo iš Rusijos Imperijos 
pabėgę lietuviai, kurie ieškodami kelio į Jungtines Ameri
kos Valstijas atsidūrė šioje saloje. Jie nuo XIX a. pradžios 
suformavo tris didesnius lietuvių telkinius: vienas jų buvo 
Škotijoje Glazgow’e, kiti du Anglijoje - Manchester’yje ir 
London’e.Siose vietovėse lietuviai susibūrė į parapijines 
organizacijas bei įkūrė savo klubus.

Nuo 1947 iki 1948 m. į Didžiąją Britaniją imigravo 969 
moterys ir 4763 vyrai. Atvykusių lietuvių moterų ir vyrų 
padėtimi turėjo rūpintis Didžiosios Britanijos valstybinės 
institucijos. Tačiau atvykusioms lietuviams kildavo nema
žai įvairių rūpesčių ir jie stengėsi ieškoti išeities iš šios 
sunkios padėties kreipdamiesi į Lietuvos pasiuntinybę 
Londone, kurioje tuo metu dirbo tik trys asmenys: Bronius 
Kazys Balutis, Vincas Balickas ir E. J. Harrison. Be abejo, 
šie žmonės nebuvo pajėgūs susitvarkyti su tūkstančiais 
laiškų, kurie plaukė į Lietuvių Pasiuntinybę Londone.

Svarbų vaidmenį lietuvių bendruomeninės organizacijos 
susikūrime atliko tai, jog dauguma iš DP stovyklų atvyku
sių lietuvių asmenų save įvardijo kaip „politinę išeiviją“. 

Tai reiškė, jog jie jautė, kad negali sėdėti ir nieko nedaryti, 
kai jų šalis okupuota Sovietų sąjungos ir jautė pareigą or
ganizuotis ir burtis bendrai politinei, kultūrinei ir socialinei 
veiklai. Tokia iniciatyva atėjo iš VLIK, kuris matydamas 
padėtį naujai besiformuojančioje Didžiosios Britanijos 
lietuvių išeivių bendruomenėje, tokios organizacijos įkūri
mą pavedė keliems lietuviams, besiruošiantiems imigruoti 
į Didžiąją Britaniją. Šiais lietuviais tapo Nepriklausomos 
Lietuvos rašytojas Fabijonas Neveravičius ir dr. Stasys 
Kuzminskas.

Dr. S. Kuzminskui gavus darbą Nottingham’e, jis šios 
organizacijos idėją perdavė P. B. Varkalai, Mečiui Bajori- 
nui ir LPL pasiuntiniui B. K. Balučiui.

P. B. Varkala bei M. Bajorinas buvo Nepriklausomos 
Lietuvos bendrovių „Pieno centras“ ir „Maistas“ atstovai 
Didžiojoje Britanijoje. Tiek M. Bajorinas, tiek P. B. Var
kala numatė šios organizacijos būsimą veikimo modelį ir 
tai, pagal kokius šios šalies įstatymus ji turėtų būt. P. Var
kala 1947 m. liepos 2 d. savo namuose sukvietė Londono 
lietuvių visuomeninės veiklos lyderių pasitarimą kurio 
metu buvo apsvarstytas organizacijos įkūrimas ir veiklos 
sritys. Jie jau tada suprato, jog Nepriklausomoje Lietuvoje 
gyvenę lietuviai, naujai atvykstantys į Didžiąją Britaniją 
su savimi atsiveža įvairių krypčių politinius įsitikinimus, 
todėl norint juos suvienyti į vieną organizaciją reikėjo, jog 
ji neišskirtų nė vieno lietuvio, galėtų rūpintis naujai atvy
kusių lietuvių padėtimi ir taip palengvintų LPL darbą

Pasitarimo metu buvo galutiniai nuspręsta įsteigti nepar
tinę visus lietuvius suvienysiančią Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungą (DBLS), kurią nutarta įregistruoti pagal 
Association (visuomeninės organizacijos) įstatus. Naujoji 
organizacija iškėlė sau tikslus veikti politinėje, kultūrinėje, 
socialinėje veiklos sferose.

Į Didžiąją Britaniją atvykę DP kartos lietuviai rado su
griautą prieš tai buvusią galingą šalį, kuri vėl turėjo pakilti 
iš pelenų. Sunkios ekonominės sąlygos paveikė visas 
DBLS veiklos sritis. Tik įsikūrusi DBLS, kaip ir visi į Di
džiąją Britaniją atvykę lietuviai, neturėjo nei savų patalpą 
nei lėšų savo veiklai.

Tai, jog DBLS atstovavo DP kartos lietuviams, save 
įvardijantiems kaip politinę išeiviją nulėmė Sąjungos 
centro įkūrimą būtent Londone, kur koncentravosi visas 
šios šalies politinis gyvenimas, nes jame aktyviai dalyvauti 
atstovaujant okupuotos Lietuvos interesus buvo bene svar
biausias DBLS tikslas. Iš pradžių buvo tenkinamasi nuo
mojamomis patalpomis. Šios patalpos buvo pigios, nes 
formaliai tai buvo arklidės (3 Marlborough Gate Stables, 
Šiose patalpose veikė „Britanijos lietuvio“ redakciją o
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Sąjungos centro valdyboms susitikimams bei DBLS rašti
nei buvo naudojami P. Varkalos bei M. Silkaičio (vienas iš 
laikinosios centro valdybos narys) butai Londone. Tam, 
kad būtų galima atstovauti visoms trims okupuotoms Bal
tijos valstybėms, buvo galvota įsigyti bendrą lietuvių, lat
vių ir estų biurą.

Mažesniuose DBLS skyriuose, įsikūrusiuose provinci
jose, skyriai savo susirinkimams naudodavo darbo stovyk
lų, nakvynės namų, kuriuose gyveno, kambarius.

Didesnėse lietuvių kolonijose, vienoje vietoje esant 
didesniam lietuvių skaičiui, dalis tokių lietuvių telkinių 
pasirinko galimybę įsigyti savus namus (Bradford’as, 
Manchesteris).

Londone įsikūrę DP kartos lietuviai rinkosi dvejopą 
variantą: DP kartos lietuviai, apsigyvenę Rytų Londone ir 
įkūrė ir DBLS 1 skyrių, naudojosi senosios lietuvių išeivių 
kartos Londono lietuvių socialinio klubo patalpomis. O 
DBLS centras, buvo numatytas įkurdinti Vakarų Londone.

Todėl jau 1948 m. spalio 16-17 d. H-ajame DBLS suva
žiavime nutarta rinkti lėšas DBLS centrui pirkti. Planuoja
mos pirkti patalpos tuo metu kainavo 7.000 svarų. Lėšos 
buvo renkamos per DBLS skyrius platinant akcijas, kurios 
būdavo atsiunčiamos su „Britanijos lietuvio“ numeriais.

Pradinę suma savo namų įsigijimui pavyko surinkti per 
porą metų: 1950 m. liepos 8 d. buvo įregistruota Lietuvių 
Namų Akcinė Bendrovė - Lithuanian House Limited. Ši 
nauja bendrovė buvo įkurta dėl specifinės priežasties: 
DBLS negalėjo tapti nekilnojamo turto pirkėja, nes ji, bu
vo visuomeninė organizacija, todėl buvo įkurta akcinė 
bendrovė, kuri turėtų teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą. Tai
gi tikrieji šių naujųjų namų savininkai galėjo būti tik akci
jų įsigiję lietuviai.

Pagal Didžiosios Britanijos įstatymus DBLS ir LNB 
nesiejo jokie teisiniai ryšiai, nors Sąjunga ir įkūrė LNB 
kaip būsimą lėšų šaltinį DBLS veiklai finansuoti.

LNB vardu 1950 m. spalio 27 d. buvo nupirkti namai, 
esantys 43 Holland Park W11, Londone, už 8.000 svarų 
(su 5.000 paskola). Šiems namams buvo suteiktas Lietuvių 
Namų pavadinimas. 1951 m. gegužės 19 d. pirmą kartą 
įvyko LNB akcininkų susirinkimas, kuriame LNB direkto
riais buvo išrinkti visi tais metais DBLS CV buvę asme
nys. Taigi Sąjungai nuo pat pradžių atiteko LNB kontrolė. 
Nupirktiems namams reikėjo remonto, baldų, įrengimų ir 
žmonių, galinčių vadovauti šiems darbams.

1954 m. lapkričio mėn. už 6.300 svarų (savų pinigų turė
ta 3.269 svarų (iš jų LNB akcijomis - 2.773 svarų), pasi
skolinta 3.300 svarų) nuperkamas dvaras Londono apylin
kėse, kuris vėliau pavadinamas Lietuvių Sodyba. Pardavus 
Lietuvių Namus Holland Park, už juos buvo gauta 10.000 
svarų, o 1954 m. gruodžio 6 d. buvo nupirkti nauji namai, 
esantys 1-2 Ladbroke Gardens.

Tuo metu prasidėjo LNB ir DBLS finansinės krizės pi
kas (perkant Lietuvių Namus buvo paimtos trumpalaikės 
paskolos, kurias reikėjo grąžinti jau 1960 m. Didžiosios 
Britanijos lietuviai paskolino 3.805 svarus, o likusius 
10.000 svarų paskolino anglų finansinė įmonė už 7 pro
centų palūkanas.

Nuo 1961 m. LNB reikalai pradėjo po truputį gerėti: 
1961 m. „Nidos“ spaustuvė buvo perkelta į Lietuvių Namų 
rūsį. 1962 m. LNB pirmą kartą pavyksta gauti pelno iš 
savo ekonominių vienetų: Lietuvių Sodybos ir Lietuvių 
Namų. Tačiau ir pelnas tuo metu negalėjo tapti šios situa
cijos sprendimu, nes LNB tuo metu pagal Didžiosios Bri
tanijos įstatymus buvo pelno siekianti įmonė, kurios akci

ninkai turi gauti dividendus, o pati įmonė turi mokėti vals
tybei pelno mokestį.

1963 m. vykusiame LNB metiniame susirinkime LNB 
akcininkai nusprendė atsisakyti nuo Bendrovės jiems mo
kamų dividendų. Šitaip buvo bandyta padėti LNB išbristi 
iš finansinės krizės.

LNB nuo 1965 m. kasmet pradėjo skirti lėšų DBLS vi
suomeninei veiklai. Atsirado noras padaryti Lietuvių Na
mų Bendrovę grynai lietuviška organizacija, nepriklauso
ma nuo svetimų įtakų, o ypač nuo svetimų pinigų“. 1965 
m. trūko tik 3.800 svarų. Jau 1966 m., pavyko surinkti - 
pasiskolinti reikiamą sumą iš lietuvių. Dabar Lietuvių Na
mų Bendrovė ir visas jos turtas yra tik lietuvių kontrolėje“.

DBLS ir LNB valdantiems asmenims kilo klausimas, 
kaip turėtų būti užtikrintas tolimesnis sėkmingas LNB 
egzistavimas ir tarnavimas lietuvių visuomeninei veiklai. 
Didelė dalis akcininkų jau buvo emigravę. 1979 m. kovo 
31d. vykusiam DBLS metiniam suvažiavimui buvo pasiū
lyta į Sąjungos įstatus pritaikyti prie Companies Act 1948, 
1967 ir 1976 teisinio akto, o prie DBLS pavadinimo pride
dant „Ribotos atsakomybės bendrovė, neturinti akcinio 
kapitalo“. Šis pasiūlymas atstovų suvažiavimo buvo priim
tas. Prieš priimdama naujus DBLS įstatus, Sąjunga pagal 
Didžiosios Britanijos įstatymus, privalėjo turėti tikslius 
narių sąrašus. (LNB taip pat turėjo turėti tikslius akcininkų 
sąrašus. Bendrovė čia susidūrė su keblumais: nors ir žinojo 
tikslų savo išduotų akcijų skaičių (11.967 akcijos), tačiau 
negalėjo surasti savo akcininkų, todėl juos užregistravo 
paskutiniais žinomais jų adresais.

Įvykdžius šiuos reikalavimus, 1980 m. balandžio 21 d. 
DBLS buvo oficialiai įregistruota Britanijos valdžios įstai
goje, o jos pavadinimas tapo ilgesnis: J,Didžiosios Britani
jos Lietuvių Sąjunga (Ribotos atsakomybės bendrovė, ne
turinti akcinio kapitalo)“ (angį. Lithuanian Association in 
Great Britain (Company Limited by Guarantee and not 
having a share Capital)) .

Šie naujai priimti įstatai atnešė daug pakeitimų:
Pagaliau nuspręsta galutiniai sujungti DBLS ir LNB ir 
užtikrinti, kad DBLS valdys LNB ateityje. Pajamos iš turto 
galės būti naudojamos tik Sąjungos veiklai finansuoti. Są
jungos likvidavimo atveju, apmokėjus skolas, jei tokių 
būtų, būtų pervestas kitai ar kitoms lietuvių institucijoms, 
kurios tuo metu turės panašų tikslą - puoselėti lietuviškas 
tradicijas, lietuvių kultūrą ir pan. arba kaip tuo metu nutars 
DBLS nariai“. Šie pakeitimai užbaigė ilgą ieškojimų kelią 
kaip rasti būdą bendram DBLS ir LNB valdymui.

DBLS 1947 m. pradėtas leisti „Vidaus ir Užsienio žinių 
biuletenis“, kuris tampa viena svarbiausių DBLS kultūri
nės veiklos formų užuomazgų ir vieninteliu tuo metu DP 
kartos lietuvius pasiekdavusiu leidiniu, kuris teikė tuo me
tu anglų kalbos nemokėjusiems lietuviams informaciją 
apie įvykius tarptautinėje politikos arenoje ir pasaulyje, 
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungą bei apie lietuvius, 
išsibarsčiusius po visą Didžiąją Britaniją-tapo viena svar
biausių sąlygų, leidusių susikurti DBLS skyriams ir užsi
megzti jų tarpusavio ryšiams (skyrių tinklui). Bendrų Di
džiosios Britanijos lietuvių sąjungos ir Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės pastangų dėka buvo pradėtos leisti 
knygos praturtinusios Europos bei už Atlanto gyvenusių 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. Tačiau šių leidinių leidyba 
tapo nuolatinių DBLS nuostolių priežastimi, nes šie leidi
niai niekada neturėjo pakankamo skaitytojų skaičiaus, ku
ris būtų galėjęs padengti jų leidimo išlaidas.
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PRANEŠIMAS

SODYBA-
RAITŲJŲ TAKAS

2008 spalio mėn. E. L. 10 numeryje Lietuvių Na
mų bendrovės direktorių valdyba informavo ben
druomenę apie apylinkėje gyvenančios Mrs. Com
ber pareikšta pretenziją - reikalavimą, kad rai
tiems būtų leidžiama joti tiesioginiai per Sody
bai priklausomą žemę, naudojamą skautų ir kitų 
stovyklautojų.

Skaitytojai turbūt prisimena, kad Lietuvių Namų Ben
drovei ir kitiems šios pretenzijos paliestiems užprotesta
vus, šis reikalavimas buvo atmestas. Tačiau Mrs. Com
ber padavė apeliaciją Hampshire County Council ir pa
reikalavo ,Public Inquiry4 (publikos apklausos), kurios 
metu suinteresuotos grupės gali pristatyti savo parody
mus Hampshire savivaldybės tarybos paskirtam inspek
toriui, kuris, išklausęs abi puses, padaro spendimą.

,Public Inquiry4 būdas yra geras tuo, kad tie, kurie duo
da parodymus (šiuo, atveju Mrs. Comber ir jos rėmėjai) 
gali būti apklausinėjami, tiriant jų parodymų tikslumą.

Pranešame, kad šis reikalas buvo sprendžiamas publikos 
apklausos būįu rugsėjo 29 - 30 d. ir spalio 1 d., 
Liphook, Hampshire, tačiau, dėl Mrs. Comber nepasi
ruošimo šiai apklausai, buvo atidėtas iki lapkričio 3 d., 
10 vai. Visi, kurie norintų dalyvauti apklausos užbaigi
me ir išklausyti sprendimo, gali dalyvauti.

Si apklausa yra svarbi LNB, nes nuo padaryto sprendi
mo priklausys šios stovyklavimo ploto ateities naudoji
mas.

Esant komplikuotiems valstybiniams įstatymams ir reg
lamentams, LNB direktorių valdyba turėjo pasamdyti 
advokatus, kurie specializuojasi tokiais reikalais. Jie 
apsilankė Sodyboje, inspektavo stovyklavietę ir liudi
ninkų patiektus pareiškimus ir nustatė, kad LNB turi 
stiprų pagrindą atsispirti šiai apeliacijai.
Ligi šiol viskas buvo daroma vien tik raštu.

LNB yra remiama Hampshire County Council.

Mes patys galėjome atlikti kai kuriuos paruošiamuosius 
darbus savo bendruomenės pajėgomis, tačiau apklausoje 
reikia profesionalios pagalbos.

Mums gali kainuoti apie £15.000. Yra galimybė, kad 
šios išlaidos gali būti sumažintos, įrodžius, jog Sodybos 
biznis nėra labai pelningas ir, jei Mrs. Comber savo 
apeliaciją praloštų.

Sužinojus galutinį apklausos spendimą bendruomenė 
bus pilnai informuota.

Blogiausiu atveju, jei LNB praloštų, bus kreipiamasi į 
bendruomenę, prašant prisidėti prie šių išlaidų padengi
mui.

Čikagiečiai V.Adamkui surengė 
pokylį 2009-10-07

Daugiau nei 350 šventiškai pasipuošusių išeivių, susirin
kę Pasaulio lietuvių centre Čikagos priemiestyje Lemon- 
te, pagerbė kadenciją baigusį prezidentą Valdą Adamkų.

„V.Adamkus tarp mūsų augęs. Jautėme, kad reikėtų 
mums visiems padėkoti jam ir poniai Almai už darbą 
Lietuvoje44, - kalbėjo Lietuvių fondo tarybos pirmininkas 
Rimantas Griškelis.

Ant stalų garavo tiek Įmantrūs patiekalai, tiek lietuviški 
suktiniai, nes vakarui maistą ruošė lietuviškas Čikagos 
restoranas „Kunigaikščių užeiga44, rašo,Lietuvos rytas44.

Koncertavo ansamblis „Dainava44.
Kvietimai į vakarą buvo išsiųsti ir JAV prezidentui 

Barackui Obamai, valstybės sekretorei Hillary Clinton, 
Čikagos merui Richardui Dailey. Pastarasis atsiuntė savo 
sveikinimą.

Bilietas į pokylį kainavo 100 dolerių (235 litus), o gar
bės svečiai aukojo mažiausiai po 200 dolerių.

Tikėtasi per pokylį surinkti 10 tūkst. dolerių, tačiau 
Amerikos lietuviai net ekonomikos nuosmukio metu su
gebėjo paaukoti daugiau kaip 12,5 tūkst. dolerių.

Surinkti pinigai nukeliavo į naujai įkurtą Adamkų sti
pendijų fondą, skirtą remti aplinkosaugos mokslų studen
tus.

Prieš tapdamas Lietuvos prezidentu V.Adamkus ilgai 
dirbo JAV aplinkos apsaugos agentūroje, jis yra apdova
notas Amerikos gamtosaugos aukso medaliu.

Būtent dėl savo laimėjimų aplinkosaugos srityje 
V.Adamkus šį kartą buvo atskridęs į Čikagą kur yra gy
venęs beveik penkiasdešimt metų.

Remdamas Čikagos siekį tapti 2016 metų olimpinių 
žaidynių sostine kadenciją baigęs prezidentas buvo pa
kviestas sakyti pagrindinės kalbos Čikagos sporto ir dar
nios plėtros suvažiavime rugsėjo viduryje.

Akordeonu grojantis Londono 
lietuvis 2009-10-07

Užlipdamas ant,Lietuvos 
talentų44 scenos 19-metis 
Martynas Levickis iš Šiaulių 
padarė įspūdį ne tik komisi
jai, žiūrovams, bet ir užsienio 
televizijoms. Londone muzi
kos specialybę studijuojantis 
vaikinas į projektą atėjo norė
damas įrodyti, kad groti gali
ma ne tik gitara.

„Vienas iš mano motyvų, kodėl aš atėjau į šį šou, tai 
muzikos instrumento įvaizdžio keitimas. Net kviesdami į 
sceną manęs ieškojo klausdami - „Kur tas su armoniką?44 
Aš noriu visiems pasakyti, kad žinotumėt, kad tai yra ne 
armonika, o akordeonas44, - sakė publiką sužavėjęs Mar
tynas.

Būtent savo atliekama muzika ir ypatinga charizma 
studiją sužavėjęs studentas įsiminė ir BBC televizijos 
atstovams. Pirmoje TV3 projekto „Lietuvos talentai44 
atrankoje dalyvavęs akordeonistas Martynas sužibėjo ir 
užsienyje. BBC televizijos laidoje „The One Show44 vai
kinas davė išskirtinį interviu.
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LIETUVIAI IEŠKOTI VERSLO 
PATRAUKĖ Į KAZACHSTANĄ

2009 09 22
Arūnas Milašius
„ Verslo žinios “
Į Kazachstaną, kaip vieną iš rinkų, kurioje dar yra pini
gų ir galimybių uždirbti, nes naftos doleriai palaiko 
vietinę ekonomiką, krypsta Lietuvos verslininkų žvilgs
niai.

Praėjusią savaitę kartu su Ūkio ministerijos ir Lietu
vos ekonominės plėtros agentūros atstovais, vykusiais į 
tarpvyriausybinės Lietuvos ir Kazachstano komisijos 
posėdį, važiavo ir 50 mūsų verslininkų, atstovavusių 34 
įmonėms. Verslo kontaktų ieškojo transportininkai, 
baldininkai, maisto pramonės atstovai. Šią savaitę Azi
jos valstybėje vieši statybininkų delegacija.

„Prieš pora metų lietuviai į Kazachstaną važiuodavo 
kaip į atsilikusią sovietinę respubliką. Šiandien ši vals
tybė jau vertinama kaip klestinti šalis, kurioje galima 
uždirbti“, — teigia Audrius Jozėnas, Lietuvos garbės 
konsulas Kazachstane, pats šioje šalyje sukūręs di
džiausią vaistų didmenos bendrovę ir vėliau ją parda
vęs.

Ūkio ministras Dainius Kreivys mano, kad bendra
darbiavimo su Kazachstanu perspektyvos didelės ir 
lietuviai dirba valstybiniu lygmeniu, kad taptume tran
zitiniu koridoriumi. Įdomiausia perspektyva esą - Kini
jos rinka, iš kurios prekių srautai į ES galėtų keliauti 
per mūsų šalį. Dėl to kazachams siūloma investuoti į 
tris kuriamus viešuosius logistikos centrus Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje.

Sunkmetis Kazachiją palietė mažiau nei Lietuvą. 
Ekonomistai 2009 metams prognozuoja 1 proc. BVP 
mažėjimą šalies vadovai teigia, kad BVP 1 proc. didės.

Aidas Stanionis, baldais prekiaujančios „Furniture 
Agency Baltics“ vadovas, prisipažįstą kad veiklos Ka
zachstane būtų ir šiandien jam belieka apsispręsti, ar 
pradėti verslą šioje šalyje, nes reikėtų kraustytis į Aziją 
ir čia dirbti.

Nuotolinio verslo modelis netiks: „Tenykštė baldų ir 
interjero salonų rinką palyginti su Baltijos valstybėmis, 
atsilikusi bent 5 m. Bendraudamas su vietiniais versli
ninkais ir architektais supratau, kad tiesiog perkelti 
verslo modelio neišeis. Tačiau mūsų pranašumas tas, 
kad galime lengvai prognozuoti rinkos raidą.“

Dvigubą pilietybę siūlo visiems
Paulius Saudargas ir Gintaras Songaila Tėvynės sąjun- 
gos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakci
jos atstovai siūlo praplėsti dvigubos pilietybės suteiki
mo tvarką leidžiant ją turėti visiems norintiems lietu
vių kilmės asmenims.

Dar prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu 
Prezidentūros pateiktam įstatymo projektui dėl piliety
bės: siūloma Lietuvos pilietybę suteikti Europos Sąjun
gos ar NATO valstybės narės pilietybę turintiems lietu
vių kilmės asmenims, pasitraukusiems iš Lietuvos po 
1990 m. kovo 11 d., o taip pat lietuvių kilmės asme

nims, tradiciškai gyvenantiems etninėse Lietuvių žemė
se pasienio regionuose.

Asmenims, pasitraukusiems iš Lietuvos iki 1990 m. 
kovo 11 d. ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę, 
P.Saudargo ir G.Songailos siūlymu, Lietuvos pilietybė 
būtų suteikiama nurodžius lietuvišką kilmę, praneša 
TS-LKD frakcija. , . . . •

"Lietuvių tautos išsaugojimo ir telkimo uždavinys 
privalo tapti svarbiausiu mūsų tikslu. Trumparegiškas 
Konstitucijos interpretavimas negali tapti mūsų tautos 
nykimo ir blaškymo priežastimi. Išmintingas dvigubos 
pilietybės taikymas gali ženkliai pasitarnauti siekiant 
sutelkti po pasaulį išsiblaškiusius tautiečius bei sudaryti 
palankesnes sąlygas jiems sugrįžti ar neprarasti ryšio su 
tėvyne", - frakcijos išplatintame pranešime cituojamas 
P.Saudargas.

Šiuo metu Seimas svarsto Prezidentūros pateiktą Pi
lietybės įstatymo naują redakciją kuri dvigubą piliety
bę leidžia tik iš Lietuvos pasitraukusiems iki Nepri
klausomybės atkūrimo bei jų palikuonims. Konstituci
jos 12 straipsnio 2 dalis numato, kad išskyrus įstatymo 
numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu 
Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Šis Konstitucijos 
straipsnis gali būti keičiamas tik referendumu.

Po Nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos pasitrau
kę asmenys galėtų turėti dvigubą pilietybę tik tuo metu, 
jei jų atvejai bus ypatingi - pavyzdžiui, susituokę su 
kitos valstybės piliečiu ir taip pagal tos šalies įstatymus 
įgyja antrą pilietybę. Tuo metu jų vaikai, gimę užsieny
je, galės turėti dvigubą pilietybę, kaip įteisinta ir dabar. 
Naujoji redakcija numato, kad dviguba pilietybė galima 
visų kartų ištremto Lietuvos piliečio palikuonims. 
Diskusijos dėl dvigubos pilietybės užvirė, kai 2006 
metų rudenį Konstitucinis Teismas išaiškino, jog pagal 
Konstituciją dvigubos pilietybės atvejai turi būti reta 
išimtis, ir dvigubą pilietybę įteisinančius įstatymus pa
skelbė prieštaraujančiais pagrindiniam šalies įstatymui.

Ir atpigintos kelionės buvo per 
brangios 2009 09 22

Vasaros sezono kelionių agentūrų rinka susitraukė. Ke
lionių rengėjai gerokai sumažino skrydžių skaičių.

Vidutiniai keliautojo išvežami pinigai nuo 2400 litų 
sumenko iki 1600 litų šių metų vasarą. Sutrumpėjo ir 
lietuvių atostogos svetur - nuo 8-10 dienų kelionės iki 
savaitės.

Vidutinė kelionės kaina sumažėjo 6,5 proc. Ji ir buvo 
pagrindinis veiksnys, lėmęs, kokį poilsį klientas rinksis.

Kaip ir pernai, šią vasarą populiariausios buvo 7 nak
vynių kelionės, tačiau 2008 m. beveik dvigubai daugiau 
Lietuvos poilsiautojų rinkosi ilgesnės trukmės poilsį- 
9-12 nakvynių

Lietuvos miestą kurių gyventojai šią vasarą keliavo 
aktyviausiai, trejetukas - Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.

Dėl išaugusio klientų dėmesio kainai gerokai padidė
jo žemesnės kategorijos viešbučią kurie siūlė paslaugą 
„viskas įskaičiuota“. Tam įtakos galėjo turėti dabartinė 
ekonomikos padėtis ir dėl jos dažnai gyventojų patiria
mas stresas.
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LIETUVES PUODUS META Į SALĮ
Vaida Jutkonė

Faktas, jog prie šalies valdžios vairo sėdo moterys, Lietu
voje vertinamas prieštaringai: vadinamoji silpnoji lytis 
džiūgauja, o vyrai oriai tyli arba replikuoja, kad valstybę 
valdo „sijonai“. Tačiau yra ir šios lyties atstovų, kurie 
neslepia ilgai laukę moterų valdžios.

Skeptikams teks susitaikyti su tuo, jog stereotipas 
„moters vieta prie puodų“ tampa atgyventa. Ir ne tik dėl 
pokyčių valstybės valdyme, bet ir dėl pamažu silpstančio 
neigiamo stipriosios lyties nusistatymo prieš karjerą da
rančias moteris.

Šią savaitę prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo 
pasaulio moterų lyderių susitikime, kuriame buvo pa
kviesta ne tik aktyviai įsijungti į šio judėjimo darbą, bet 
ir aktyviai įtraukti moteris į sprendimų priėmimą ir for
muojant pasaulio nuomonę pačiais aktualiausiais klausi
mais.

Prezidentė užtikrino, kad Lietuva prisijungs prie mote
rų lyderystės pasaulyje stiprinimo. Prie to, jos nuomone, 
turėtų prisidėti ir kitąmet Vilniuje veiklą pradėsiantis 
Lyčių lygybės institutas.

„Štai kokių permainų mums reikėjo! Moterys vadovės 
dabartiniam laikotarpiui labai reikalingos“, - tokiais neti
kėtais žodžiais dienraščiui prabilo apie moteris vadoves 
kalbinti vadovai vyrai.

Vienbalsiai tvirtinę, jog gero vadovo gebėjimai valdyti 
šalį, kompaniją ar savo verslą nepriklauso nuo lyties, 
pokalbininkai nuogąstavo tik dėl vieno - kad Lietuvoje 
nebūtų įvestos lyčių lygybės kvotos.

Tačiau pažvelgus į lietuvių moterų kasdienybę, džiaug
tis lyčių lygybe dar ankstoka. Pavyzdžiui, šiemet Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba gauna gerokai daugiau 
nėščių moterų skundų dėl galimos diskriminacijos darbe.

Nėščiosios skundžiasi, jog sužinoję apie nėštumą darb
daviai joms savavališkai mažina atlyginimus, spaudžia 
savo noru išeiti iš darbo, neišleidžia atostogų, nemoka 
priedų ir premijų.

Jei anksčiau besilaukiančios moterys dėl galimos disk
riminacijos kreipdavosi 1-2 kartus per metus, tai 2009 m. 
jau gauta beveik 10 nėščiųjų skundų dėl diskriminavimo 
darbe.

Nemažai būsimų mamų taip pat kreipiasi konsultacijų į 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą telefonu ar elekt
roniniu paštu, tačiau oficialių pareiškimų vėliau nepara
šo, bijodamos prarasti darbo vietą ar neigiamos darbda
vio reakcijos. Skundų dėl lyties nuolat gaunama daugiau, 
negu dėl kitų diskriminavimo rūšių.

Dažniausiai skundžiamasi dėl to, kad moterys gauna 
mažesnius atlyginimus, dėl priešpensinio-amžiaus moterų 
diskriminacijos, dėl netinkamo moters vaizdavimo moks
lui skirtuose vadovėliuose, reklamoje žeminamo moterų 
ir vyrų orumo, kiek rečiau būna skundų dėl priekabiavi
mo ir seksualinio priekabiavimo.

VADOVAUJANČIŲJŲ PASISAKYMAI
„Rizika - teks pačioms atsidaryti duris“ - Hansas Hen
rikas PEDERSEN, AB DFDS LISCO generalinis direk
torius.
Verslo aplinkai būtų naudinga, jei daugiau moterų užim
tų vadovų postus ir verslo, ir valdžios institucijose. Ta

čiau nemanau, kad optimalių rezultatų būtų galima pa
siekti per įstatyminę prievartą. Omenyje turiu kvotas.

Nemanau, kad teisinga teigti, jog kažkurios lyties atsto
vai yra geresni lyderiai. Tai priklauso nuo individualių 
sugebėjimų. Vienas iš sunkumų, su kuriais susiduria mo
terys, yra aplinka, kurioje dominuoja vyrai. Todėl jos, 
norėdamos išlikti, įgyvendinti savo idėjas ir iniciatyvas, 
yra priverstos būti tvirtesnės, dirbti daug sunkiau ir ge
riau, nei jų kolegos vyrai.

Mano gimtojoje šalyje Danijoje yra daugiau vadovių 
moterų, nei čia, Lietuvoje. Esu tvirtai įsitikinęs, kad dai
lioji lytis gali vadovauti taip pat sėkmingai, kaip ir mes. 
Jos turi įgūdžių ir yra sąžiningos darbuotojos. Nepaisant 
to, pastebėjau, jog tam, kad versle ir politikoje lietuvės 
pasiektų savo tikslus, turi būti ryžtingesnės, daugiau ko
voti negu jų kolegos vyrai. Tai gali reikšti tam tikrą disk
riminacijos lygį.

Yra ir teigiamų aspektų. Pavyzdžiui, Lietuvoje vyras 
beveik visuomet praleis moteris pro duris ir tik paskui eis 
pats. Danijoje tai retai pamatysi. Vargu ar tai galima lai
kyti diskriminacija.

Moterys vadovės - prezidentė, finansų ministrė, krašto 
apsaugos ministrė, Seimo pirmininkė - man yra aiškus 
įrodymas, kad Lietuva juda šalies, kurioje vyraus lyčių 
lygybė, link. Tačiau dėl to kyla rizika, kad ateityje mote
rys turės pačios dažniau atsidaryti duris ir restorane užsi
mokėti savo sąskaitos dalį, _

■■ J t a* ■ ** **** *■ > ’ 'X*.

„Pasigendu lyčių pusiausvyros“- Hugo ADER, UAB 
„Lemminkainen Lietuva“ direktorius naujoms rinkoms. 
Labai natūralu, kad tam tikroje valstybės vystimosi stadi
joje prie jos vairo stoja moterys, padaugėja moterų- 
lyderių visose srityse

Prieš penkerius metus su žmona dalyvavome kviesti
niame vakare, kuriame viešėjo ir Dalia Grybauskaitė. 
Tuomet ji dar nebuvo paskirta eurokomišarė. Stebėjau ją, 
klausiausi ir žmonai pasakiau: „Štai kokios prezidentės 
reikia Lietuvai!“ Viską, ką ši moteris sako ir daro, atrodo 
labai solidžiai ir protingai. Už šios asmenybės žingsnius 
neįmanoma pajausti gėdos.

Moterys gyvenime labiau žiūri į detales, geriau mato 
smulkmenas. Tad jeigu jos dominuotų vadovaujamose 
pareigose, verslas prarastų genialius vyriškus strateginius 
posūkius. Jų tikrai prireikia. Vyriškas pradas yra susijęs 
su esmės matymu, strateginiu planavimu. Jeigu kas pa
klaustų, kodėl būtent dabar esminius valdžios postus uži
ma moterys, atsakyčiau, kad išmušė valanda kreipti dė
mesį ne į makroekonominę pusę, o atsisukti į vidų. Tai 
reiškia - ieškoti klaidų, jas taisyti, sukti galvą, kur dar 
galima pataupyti. Moterys tokius dalykus puikiai išmano.

Apie tai, kokia lytis geba vadovauti geriau, galiu atsa
kyti lakoniškai - labai sudėtinga būti pavaldžiam kokiam 
nors durneliui. Jokio skirtumo, kokios lyties jis yra.

Lietuvoje gyvenu 20 metų. Per tą laiką tam tikras kri
minalinis elementas susijungė su nomenklatūra ir pagim
dė naują visuomenės luomą. Šią kategoriją žmonių vadi- v
nu vikruoliais. Siame luome moteriškų veidų beveik ne
simato. Šis pasaulis nenori įsileisti moterų. Jos nesugeba 
konkuruoti su vikruoliais. Pinigų pasaulis yra nuožmus ir
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kol kas priklauso vyrams.
Lyčių harmonijos aplinkui nematau, o matyti norėčiau.

„Moteris „su kiaušiniais“ - nėra blogai“ - Leonas 
MAKŪNAS, AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direk
torius.
Prieš vadoves moteris niekuomet nebuvau neigiamai 
nusiteikęs. Jų pareigos moteriškumo neatima. Net posa
kis „moteris su kiaušiniais“, paprastai joms vyrų taiko
mas, reikalo negadina.

Esu giliai įsitikinęs, kad dailioji lytis gali ne prasčiau 
už stipriąją užimti lyderio, vadovo kėdę. Reikia tik leisti 
joms tai daryti, išvaduoti nuo buities rūpesčių. Juk ir pats 
gyvenimas kelią į karjerą apsunkina - moteris ilgai nešio
ja kūdikį, paskui privalo būti rūpestinga mama, o kur dar 
šeimos reikalai, namai!

Vis dėlto viršininkų kėdėse moterų pasigendu, galėtų 
būti daugiau, na, kad ir tiek, kiek yra pas mus bendrovė
je. Tik šioje vietoje nekalbėkime apie kvotas, kurios sa
votiškai įteisintų prievartą.

„Viską pasiekiau pati, nes labai norėjau“ - Virginija 
LAZAUSKIENĖ, krovinių vežimo bendrovės Lietuvoje 
„Gollner Spedition“ vadovė.
Nuo vaikystės buvau lyderė. Sau iškeltus tikslus pasiek
davau lengvai, man jokios kliūtys nebaisios. Valdingumą 
paveldėjau iš mamos, o iš manęs jį paveldėjo dukra. Tė
vai niekada neribojo mano laisvės - manimi pasitikėjo, 
augau savarankiška. Esu konkretus, ryžtingas ir atviras 
žmogus. Vadovauju 6 moterų ir daugiau nei 30 vyrų ko
lektyvui. Ar jų ambicijų neužgauna tai, kad vykdo sijo
nuotos vadovės nurodymus, sunku atsakyti. Į akis niekas 
nėra kažko negražaus pasakęs. Giliai širdyje, manau, jog 
kartais apie tai pagalvoja.

2002 metais daug kas stebėjosi, kaip aš, moteris, pasta

čiau visą įmonės bazę Klaipėdoje. Pati vadovavau staty
boms - biuro, didžiulio sandėlio. Bendrovę įkūriau, jokie 
turtingi vyrai verslo man nedovanojo. Vadovauju jau 15 
metų.

Moteriai nėra nepasiekiamų tikslų, ji gali padaryti ab
soliučiai viską, jei to tikrai nori. Sunkiausia šiame kelyje 
- suderinti pareigas šeimoje. Man sunkiai sekėsi. Ačiū 
tėvams, kurie padėjo auginti dukrą. Gyventi su vadove 
žmona vyrui, kuris tokių pareigų neužima - iššūkis, daž
nai neįveikiamas. Išsiskyriau. Dabartinis gyvenimo drau
gas - taip pat vadovas, įkūręs statybinę firmą. Puikiai 
suprantame vienas kitą. Vaikai užauginti. Dabar gyvenu 
sau.

Lietuvos moterys: tik faktai
• 2009 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 1,79 mln. moterų - 
231,3 tūkst. daugiau negu vyrų. Moterys sudarė 53,5 
proc. visų gyventojų. 100 vyrų teko 115 moterų.
• Pernai į Seimą buvo išrinktos 26 moterys ir 115 vyrų.
• 2009 m. į Europos Parlamentą išrinktos 3 moterys ir 9 
vyrai.
• Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, pernai 40 
proc. visų vadovų sudarė moterys.
• Lietuvoje moterų vidutinis valandinis darbo užmokestis 
yra 18 proc. mažesnis už vyrų.
• Pernai Lietuvoje tikėtina vidutinė moterų gyvenimo 
trukmė buvo 77,6, vyrų - 66,3 metų. Per metus moterų 
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 0,4, vyrų - 
1,4 metų.

2007 m. Pasaulio ekonomikos forumo (PEF) paskelbto
je ataskaitoje Lietuva pateko tarp penkiolikos šalių, pir
maujančių pasaulyje lyčių lygybės srityje. 2008 m. PEF 
skirta vieta Lietuvai vėl buvo kiek žemesnė - ji nepateko 
net į 20-uką.

Bedarbiams prašo per 12 mln. Lt 
paramos
Neringa Gudišauskaitė 2009-09-26
Lietuva pateikė tris paraiškas Europos Komisijai, kuriose 
prašoma suteikti per 12 milijonų litų paramos bedar
biams.

Iš Europos globalizacijos fondo gautus pinigus planuo
jama skirti nuo praėjusių metų rudens iki šių metų vasa
ros iš statybos, baldų ir drabužių pramonės atleistiems 
darbuotojams, praneša Lietuvos radijas.

Europos globalizacijos fondo pinigai yra skiriami žmo
nėms, netekusiems darbo dėl pakitusių pasaulinės preky
bos tendencijų. Pavyzdžiui, kai įmonės gamyba perkelia
ma į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį.

Šiemet fondas išskirtinį dėmesį skiria įmonėms, nuken
tėjusioms nuo ekonominės krizės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad 
jei bus gauta dabar prašoma parama, ja galėtų pasinaudo
ti beveik 2 tūkst darbuotojų.

Žmonės galės pretenduoti į vienkartines išmokas ir 
kompensacijas už išlaidas, kurias patyrė keldami savo 
kvalifikaciją ar ieškodami darbo. Taip pat lėšos bus ski
riamos mokymų programoms.

Lietuva yra sulaukusi kritikos, esą ji vangiai naudo
jasi Globalizacijos fondo pinigais ir, net gavusi para
mą, ją pritaiko neefektyviai. Iki šiol Lietuvos valdžia į 
šį fondą kreipėsi du kartus - po „Alytaus tekstilės“ 
bankroto ir dėl atleistų „Snaigės“ darbuotojų.

RENGINYS SPALIO MĖN.
Spalio 1 - lapkričio 29 d. Britų kino instituto BFI 
galerija pristato lietuvių menininką Deimantą Narke
vičių bei jo naują galerijos užsakymu sukurta video 
darbą „Into the Unknown“.
Naujasis kūrinys sukurtas BFI nacionaliniame archy
ve saugomu propagandiniu filmu pagrindu, jo prista
tymas sutampa su Europos demokratiniu transforma
cijų 20-mečio renginiais Londono kino festivalyje 
bei Frieze meno muge.
Spalio 1 d. 18:30 BFI Southbank studijoje menininką 
apie jo darbus bei naujausią kūrinį kalbins galerijos 
parodų vadovė Elisabetta Fabrizi. Bilieto kaina £5.
BFI Southbank Gallery, Belvedere Road, South 
Bank, London, SEI 8XT.
Atidaryta nuo antradienio iki sekmadienio, nuo 11 iki 
20 vai. Įėjimas į parodą nemokamas.
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Prie Jungtinės Karalystės 
ambasados Vilniuje piketas

2009-09-21

Pirmadienį prie Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje 
surengtas piketas palaikyti Londone teisiamą lietuvį, 
kuriam, anot piketo organizatorių, dėl veiksmų per pro
testą prieš Didžiojo dvidešimtuko šalių vadovų susitiki
mą gresia kalėjimas iki gyvos galvos.

Iki dešimt piketo dalyvių pirmadienio vidurdienį laikė 
plakatą su užrašu „Freedom to Mindaugas Lenartavičius“ 
- „Laisvę Mindaugui Lenartavičiui“, taip reikšdami para
mą Lietuvos piliečiui, kuris šių metų balandžio 1 dieną 
dalyvavo Londone surengtuose protestuose prieš Didžio
jo dvidešimtuko (G20) šalių vadovų susitikimą ir žiebtu
vėliu bandė padegti žaliuzes marmuriniame banko pasta
te.

Primindami šį incidentą, ir, kaip teigė vienas piketo 
organizatorių Darius Pocevičius, norėdami parodyti, jog 
Didžiosios Britanijos teisėsauga yra mirštanti, protestuo
tojai uždegė žiebtuvėlį ir simboliškai palaikė prie plaka
to.

Piketas rengtas pirmadienį, nes tą dieną turėjo vykti 
teismo procesas. Tačiau gali būti, kad jis buvo nukeltas.

Piketo metu surinkta 17 parašų. Peticija nunešta am
basados darbuotojams.

Lietuvos ambasados Londone atstovas Giedrius Tama
šauskas teigė, kad dėl šio įvykio su atstovybe nesusisiekė 
nei M.Lenartavičius, nei Jungtinės Karalystės pareigūnai.

„Mes oficialios informacijos neturime ir byloje nedaly
vaujame“, - sakė G.Tamašauskas.

Piketo organizatorių išplatintame pranešime spaudai 
teigiama, kad per balandžio 1-2 dienos neramumus Lon
done buvo suimti 4 žmonės, bet tik vienas lietuvis buvo 
apkaltintas ’’padegimu siekiant sukelti pavojų aplinkinių 
gyvybei” ir pusę metų kalinamas kalėjime.

Piketo iniciatorių įsitikinimu, Londone gyvenantis ir 
pinigų neturintis Rytų europietis neva buvo pasirinktas 
kaip „atpirkimo ožys“.

Vilniuje tobulinasi užsienyje 
dirbantys lietuvių kalbos 
dėstytojai 2009-09-22
Rugsėjo 21-25 dienomis Vilniaus universiteto Filologi
jos fakultete vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai užsienio 
šalių universitetų, kuriuose mokoma lietuvių kalbos, lie
tuvių kalbos dėstytojams.

Kursus rengia VU Filologijos fakulteto Lituanistinių 
studijų katedra. Ji laimėjo Švietimo ir mokslo ministeri
jos skelbtą konkursą lietuvių kalbos mokymui kitų šalių 
universitetuose skatinti. „Tokie kursai rengiami pirmą 
kartą, tačiau iš atsiliepimų matome, kad jie bus aktualūs 
ir ateityje. Kitų šalių universitetuose lietuvių kalbą dės
tantiems lektoriams trūksta tiesioginio ryšio su Lietuva, 
literatūros ir metodų, kaip kalbą dėstyti”, - teigė VU Fi
lologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros doc. dr. 
Meilutė Ramonienė.

Ji papasakojo, kad šiais metais į kvalifikacijos kėlimo 
kursus atvyko 25 dalyviai iš Estijos, Čekijos, Latvijos, 
Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos,

Vengrijos, Vokietijos universitetų. Jų gretose yra ir lietu
vių, dėstančių lietuvių kalbą kitų šalių universitetuose, ir 
užsieniečių, gerai mokančių lietuvių kalbą.

Kursuose dėstytojams skaitomos paskaitos apie lietuvių 
kalbos kaip svetimos kalbos mokymą ir testavimą, etno
kultūros, lietuvių literatūros dėstymą, apie Lietuvos so- 
ciopolitinę padėtį.

Išvežtų vertybių susigrąžinti
neskubama (ištrauka) 2009-09-20

Andželika Lukaitė
Pasak specialistų, iki šiol oficialiai nesuskaičiuota kiek ir 
kokių kilnojamųjų Lietuvos kultūros paveldo vertybių 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsidūrė užsienyje.

Šiuo metu žinios apie Lietuvai vertingas kultūros pa
veldo vertybes užsienyje gana skurdžios. Anot Kultūros 
ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos sky
riaus vyriausiojo specialisto Mindaugo Žolyno, turima 
žinių apie Rusijoje esančią Lietuvos metriką, Vilniaus 
universiteto observatorijos biblioteką, archyvą ir instru
mentus, Vilniaus senienų muziejaus eksponatus, Vilniaus 
viešosios bibliotekos rinkinius, taip pat daugelį kitų.

Švedijoje likę karinės vėliavos ir patrankos, Vokietijoje 
- Kauno archyvo dokumentai. „Į Lenkiją po Antrojo 
pasaulinio karo iš Vilniaus išvežti bibliotekų rinkiniai, 
knygos, muziejiniai eksponatai, archyviniai dokumentai. 
Baltarusijoje, Minske, atsidūrę Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės žemių, kurios dabar patenka į Baltarusijos 
teritoriją, archyviniai dokumentai. Į Latviją pateko doku
mentai, susiję su anksčiau Lietuvos Didžiajai Kunigaikš
tystei priklausiusiomis Livonijos žemėmis. Ukrainoje, 
Kijeve, likęs iš Vilniaus universiteto išvežtas herbaria- v 
mas“, - vardijo M. Žolynas.

Į užsienio šalis išvežto Lietuvos kultūros paveldo liki
mas Kultūros paveldo departamento bei Valstybinės kul
tūros paveldo komisijos rūpestis, tačiau nė vienai institu
cijai iki šiol nepavyko sudaryti tokių vertybių sąrašo.

Anot Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirminin
kės G. Drėmaitės, „Lietuvai iki šiol tai buvo nesvarbu“. 
Pasak jos, už kultūros paveldą atsakingi valstybės parei
gūnai per dažnai keičiami pareigose, tad nespėja įsigilinti 
į problemas. „Pavyzdžiui, už kultūros paveldą, kaip įtvir
tinta įstatyme, atsako kultūros ministras, bet jis kas 2-3 
metus keičiasi. Jis net nespėja susivokti. Tai, ar pavyks 
susigrąžinti iš Lietuvos išvežtą kultūros paveldo objektą, 
didele dalimi priklauso nuo to, kuriais metais jis buvo 
išgabentas. „Lietuvai galioja 1993 metų Europos Sąjun
gos reglamentas. Jeigu vertybė išvežta iki 1993 metų, 
vertybės susigrąžinimas, praktiškai, tarpvalstybinių san
tykių reikalas.

Mes turime nustatyti, kur yra ta vertybė, kokiu būdu iš 
Lietuvos išvežta ir vesti derybas su šalimi, kuri yra prisi
jungusi prie UNIDROIT yra paprasčiau, bet daugelis 
didžiųjų Europos valstybių prie šios konvencijos neprisi
jungusios. Realiai, grąžinimo klausimas yra praktiškai 
įmanomas - vertybė gali būti atiduota gera valia, galimi 
dovanojimo arba keitimosi aktai“, - pasakojo A. Degutis.

„Dėl simbolinių daiktų su Ukraina būtų įmanoma šne
kėtis, nes ji yra draugiška mūsų strateginė partnerė, ta
čiau ir tokiu atveju reikėtų kažkokių simbolinių veiksmų, 
kažkuo mes Ukrainai turėtume padėti.
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LONDONAS
LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA 

LONDONO PARAPIJOJE
Londoniečiai lietuviai, kartu su viso pasaulio lietuviais ir 
Lietuva, liepos mėn. 5 dieną šventė Valstybės Dieną ir 
Lietuvos tūkstantmečio vardo dieną.

Pamaldos buvo kuklios. Iš Londone esančių dešimties 
tūkstančių lietuvių atvyko nelabai daug, niekam nereikėjo 
stovėti.

Į šventės pamaldas atvyko naujasis Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Jungtinei Karalystei J.E. Oskaras Jusys su 
keliolika ambasados darbuotojų.

Po pamaldų ambasadorius tarė trumpą žodį, prisistatyda- 
mas save, sveikindamas maldininkus, dalyvaujančius šioje 
garbingoje šventėje. Jis sakė, jog būdamas čia atstovaus 
Lietuvą visai Didžiajai Britanijai su visa širdimi, visomis 
galimybėmis, dirbs kartu su visais lietuviais.

Toliau jis sakė, kad, būdamas Amerikoje, stebėdavo 
amerikiečius ir didžiulį įspūdį jam padarė tai, kaip jie ger
bia savo vėliavą ir Amerikos Himną.

Sugiedotas Tautos Himnas, kuris buvo transliuojamas į 
Lietuvą.

Ir pagaliau nuoširdžiai pasisvečiuota svetainėje.

BRITŲ - LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS
2009 metų birželio mėn. 17 dienos vakare Lietuvos amba
sadoje įvyko draugijos metinis susirinkimas su gana plato
ka darbotvarke. Susirinkimą atidarė draugijos pirmininkas, 
buvęs pirmasis D.Britanijos ambasadorius Vilniuje, M.J. 
Peart, pakviesdamas naują L.R. ambasadorių Oskarą Jusį 
pradėti susirinkimą. Savo atidarymo žodyje OJusys pa
sveikino susirinkimo dalyvius, pasižadėdamas savo kaden
cijos metu nuoširdžiai bendradarbiauti su draugija.

Toliau sekė draugijos veiklos pristatymas, kuri buvo dar
binga.

M.J.Peart pareiškė, kad jis pasitraukia iš draugijos pirmi
ninko pareigų, bet pasilieka valdyboje ir “Tilto” trust pir
mininku. Savo vieton rekomendavo kolegą buvusį J.K. 
ambasadorių Vilniuje Jeremy Hill. Perrinkta buvusioji val
dyba su nauju pirmininku Jeremy Hill.

Draugijos žurnalas “Tiltas”, redaguojamas Marijos Lenn, 
savo išvaizda ir turiniu yra puikus žurnalas.

Metų pradžioje draugija neteko vieno savo darbštaus, 
energingo nario Alex Woodward. Dabartinis J.K. ambasa
dorius Lietuvoje Simon Butt skaitė Alex Woodward me
morialinę paskaitą kurios metu pasakojo apie gyvenimą 
Lietuvoje, kurią kankina finansinė ir kitos gyvenimo pro
blemos. Jis minėjo, kad šiemet Lietuva džiaugėsi su tūks
tantmečiu, Vilniumi, kaip Europos kultūros centru, Dainų 
švente. Pasakojo, kiek Lietuva skleidė savo įvaizdį pasau
liui.

Praeitais metais Lietuva šventė “Marijos metus”, 350 
jubiliejų nuo šv. Marijos Apsireiškimo. Prancūzijos Liur- 
das šventė nuo panašaus apsireiškimo 150 metų sukaktį. 
Liurdas tapo garsus Prancūzijoje ir visam pasaulyje. O 
Šiluva! Liko tik Šiluva. Ar Lietuvos lietuviai sugeba paro
dyti savo įvaizdį pasauliui?

Pasibaigus oficialiam susirinkimui, toliau prie užkandžių 

ir vyno susitikta su savo draugijos nariais, pasidalyta įspū
džiais kaip dabar atrodo Lietuva.

“DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS VEIKLA 

1947-1980 M.”
Šios būsimos knygos paruoštas tekstas pasiekė Londoną. 
Kodėl jis buvo atsiųstas atitinkamiems asmenims nežinia. 
Per visą tą būsimą knygą cituojamas Jaro Alkio, buvusio 
ilgamečio DBLS pirmininko, archyvas ir interviu su kny
gos redaktorium Andrium Šturu.

Ją perskaičius ten esama tiek daug nesąmonių, kalbant 
kas yra Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga ir kas Lie
tuvių Namų bendrovė, ir kas pats didžiausias tos veiklos 
variklis?

Labai gailą kad jaunieji mokslininkai imasi rašyti apie 
kraštų lietuvišką veiklą nepažindami nei žmonių, nei jų 
gyvenamo krašto... Gaila.

Stasys Kasparas

Spalio 17-18 dienomis - krepšinio 
turnyras Ambasadoriaus taurė
Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje tradiciškai 
kviečia į Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyrą Šieme
tis čempionatas rengiamas kartu su Didžiosios Britanijos 
lietuvių krepšinio lyga.

Turnyras vyks spalio 17-18 dienomis Sydney Russell 
poilsio centre (Sydney Russell Leisure Centre, Parsoles 
Avenue Dagenham, RM9 5QT). Kiekviena komanda turi 
susimokėti 100 svarų mokestį (čekį reikėtų išrašyti Em
bassy of Lithuania ir siųsti adresu: Embassy of Lithuania 
[Krepšinis], 84 Gloucester Place, London, W1U 6AU).

Kartu su čekiu reikėtų atsiųsti ir užpildytą komandos 
anketą kurią rasite ambasados tinklalapyje.

Papildoma informacija teikiama ei. paštu 
sport@lithuanianembassy.co.uk.

Lietuvė laimėjo „Mrs Universe 2009“ 
konkursą elta 2009 08 10

Lietuvos atstovė Vaida Ragėnaitė Rygoje vykusiame 
konkurse „Mrs Universe 2009“ vienbalsiai išrinkta gra
žiausia Visatos moterimi.

Konkurso nugalėtoja turi pirmumo teisę surengti kitų 
metų konkursą savo šalyje, todėl gali būti, kad jau netrukus 
Lietuvoje pamatysime gražiausias pasaulio moteris.

Komisijos narių teigimu, itin retai pasitaiko, kad pirmo
sios vietos laimėtoja išrenkama vienbalsiai, nors dėl kitų 
vietų kilo daug ginčų.

Konkurse iš viso dalyvavo 18 šalių atstovės. Antrąją ir 
trečiąją vietas laimėjo Belgijos ir Filipinų atstovės.

Lietuvos atstovė V. Ragėnaitė - 35-erių metų finansų 
specialistė, augina du vaikus - 15 sūnų Amą ir dviejų me
tukų Urtę, laisvalaikiu domisi rožių auginimu.

V. Ragėnaitės šių metų pabaigoje dar laukia kelionė į 
egzotiškąjį Vietnamą kur kartu su kitų 50 šalių atstovėmis 
dalyvaus konkurse „Mrs World“.

Pasak konkurso atstovų Lietuvoje VšĮ „Pramogų akade
mija“, konkurencija buvo labai stipri, delegatės buvo ne tik 
gražios, bet ir išsilavinusios, lyderės savo veiklos srityse, 
aktyviai dirbančios ir visuomeniniuose projektuose.
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KANADA
DAINŲ ŠVENTĖ 2010 METAIS
Po 32 metų, išeivijos Dainų šventė sugrįžta į 
Torontą, Kanadą, 2010 metais. Įvairūs 
renginiai linksmins IX Dainų šventės dalyvius 
ir žiūrovus. Torontas jau laukia ir ruošiasi 
visus priimti su nepaprastu nuoširdumu ir 
entuziazmu.

Ryžkitės vykti į IX Dainų šventę 
“Daina aš gyvenu” Toronte, 

2010 metų liepos 1-4 dienomis.

Mūsų daina, tėvų su meile atvežta, išsaugota ir 
mums įdiegta į širdis, vėl skambės IX Dainų šven
tėje 2010 Toronte, Kanadoje.

Nuoširdžiai kviečiu kiekvieną iš Jūsų — dainos 
mylėtojus, vadovus, dainininkus ir klausytojus— 
pradėt ruoštis kelionei į IX Dainų, šventę!

Dainuodami vienas kitam dovanosim džiaugsmą, 
pasauliui skelbsime, kad esame, ir Lietuvai sakysi
me, kad ją gerbiame ir mylime.

Ypatingai kviečiu vaikus ir jaunimą įsijungti su 
mumis dainoje!

DALIA VISKONTIENĖ

Nors dar likę beveik metai iki IX-osios Lietuvių Dai
nų šventės Toronte, bet rugpjūčio 20 - 23d.d. Daina
vos stovykloje jau rinkosi šios šventės organizatoriai, 
daugybė Kanados ir JAV chorų vadovų ir atstovų, 
jog susipažintų su šventės repertuaru ir aptartų pa
ruošiamuosius darbus, jog pasidalintų patirtimi, pa
bendrautų ir pradėtų įdomią dešimt mėnesių truk
siančią kelionę, kupiną repeticijų, įtempto darbo, 
dainų mokymosi vargų ir džiaugsmų.
IX-osios Dainų šventės “DAINA AŠ GYVENU” 
vyriausiosios meno vadovės Dalios Viskontienės 
pakviesta, seminarą organizavo ir pravedė muzikė 
Rita Čyvaitė-Kliorienė, Čikagoje 2006 m. vykusios 
VlII-osios Dainų šventės meno vadovė.
Puikiai apgalvota ir minučių tikslumu numatyta (ir, 
kas nuostabiausia, taip punktualiai ir įvykdyta) ketu
rių dienų programa visiems įpūtė entuziazmo ir ryžto 
sudrebinti Torontą lietuviškomis dainomis kitų metų 
vasarą.
Na, o jau nuo kito ryto prasidėjo intensyvios repetici
jos: per dvi dienas buvo sudainuotos visos 38-ios 
Dainų šventei atrinktos dainos. Nė vienas neliko abe
jingas! Nuostabios melodijos, smagus ritmas, jaudi
nantys žodžiai.
Dėka talentingo pianisto iš Čikagos Ričardo Šoko 
atkomponavimo pirmą kartą matomos ir dainuoja
mos dainos didelių sunkumų nesudarė nei dirigen

tams, nei dainininkams. Jo grojimas buvo lyg tas 
pamatas, ant kurio visi statė muzikos pilį.
PROGRAMA

Penktadienis, 2010 m. liepos mėn. 2 d.
Marijono Mikutavičiaus koncertas
International Centre (laikas bus praneštas)

Šeštadienis, 2010 m. liepos mėn. 3 d.
Chorų repeticija Hershey Centre 
8:30 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.
Miestelio vakaronė
Toronto Airport Marriott Hotel 7 val.vakaro

Sekmadienis, 2010 m. liepos mėn. 4 d.
Šv. Mišios Toronto Airport Marriott Hotel 10 vai. 
ryto.
IX Dainų šventė Hershey Centre 2 vai. po pietų. 
Pokylis Sheraton Toronto Airport Hotel & Confe
rence Centre 7 vai. vakaro.

Kambarius galite užsisakyti specialia Dainų šventės 
kaina internetu arba telefonu.
Užsisakant telefonu pageidaukite “Lithuanian Song 
Festival group rate”.
Kambariai paskirti Dainų šventei nuo penktadienio, 

liepos 2 iki pirmadienio, liepos 5.
Toronto Airport Marriott Hotel -Pagrindinis šven 
tės viešbutis r f

901 Dixon Road
Toronto, Ontario M9W 1J5

1-800-905-2811
(416)-674-9400

(Mums paskirta 350 kambariai)

Sheraton Toronto Airport Hotel & Conference
Centre
801 Dixon Road
Toronto, Ontario M9W 1J5

1-800-668-1444
(416)-675-6100

(Mums paskirta 125 kambariai)

Kontaktinė informacija
IX Dainų šventė
1 Resurrection Rd.
Toronto, ON M9A 5G1
Canada
info@dainusvente.org

Bilietai bus platinami nuo 
2009 m. lapkričio mėn. 1 d.

Pirmoji Dainų šventė įvyko Lietuvoje, Kaune 
1924 m. rugpjūčio mėn.

Dainų šventėje dainuoti iš Jungtinės Karalystės yra 
užsiregistravę du chorai:
GIMTINĖ vad. Virgilijus Vaitkus
GAUSA, lietuvių krikščionių bažnyčios choras vad. 
Rita Gužauskienė
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AIRIJA
Prie didžiausios emigracijos iš 
Airijos prisideda ir lietuviai
Prie didžiausios per pastaruosius keliolika metų emig
racijos iš Airijos bangos prisideda ir lietuviai - Airijos 
Centrinio statistikos departamento duomenimis, iš 65 
tūkst. asmenų, per metus emigravusių iš Airijos, beveik 
pusę sudarė į Europos Sąjungą (ES) 2004 ir 2007 me
tais įstojusių valstybių piliečiai.

Nuo 2008 metų balandžio per metus daugiau kaip 30 
tūkst. Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Len
kijos, Lietuvos, Maltos. Rumunijos, Slovakijos, Slovė
nijos ir Vengrijos piliečių paliko Airiją. Iš jų 21 tūkst. 
sudaro vyrai, o 9 tūkst. - moterys.

Statistika rodo, kad naujųjų ES šalių piliečių emigra
cijos tempai išaugo daugiau nei dvigubai - metais anks
čiau Airiją paliko beveik 19 tūkst., o nuo 2006 iki 2007 
metų balandžio išvyko daugiau nei 14 tūkst. minėtų 
valstybių piliečių.

Atskirų valstybių duomenys nepateikiami.
65 tūkst. emigrantų - didžiausias nuo 1995 metų šią 

šalį palikusių žmonių skaičius. Iš Airijos per metus 
išvyko ir 18 tūkst. jos piliečių.

Tuo tarpu imigracija į Airiją iš naujųjų ES valstybių 
nuo 2007 metų nuolat mažėjo. 2008 metų balandį pasi
ekusi beveik 34 tūkst., po metų ji tesiekė 13,5 tūkst.

LATVIJA
Rygoje minima Baltų vienybės 
diena
Rugsėjo 22 dieną minint Baltų vienybės dieną Lietu
vos ambasados Latvijoje kolektyvas kartu su šeimomis, 
Latvijos folkloro informacijos centro darbuotojais ir 
draugijos „Latvių ir lietuvių vienybė“ nariais, lietuvių ir 
latvių bendruomenėmis Rygos centre ant Bastėjos kal
no dalyvaus uždegamos vienybės ugnies ceremonijoje.

Ši diena primena lietuvių ir latvių genčių pergalę 
1236 metais Saulės mūšyje prieš Livonijos Ordino ka
riuomenę.

Jau keleri metai lietuviai ir latviai rugsėjo 22 dieną 
mini ir švenčia kaip Baltų vienybės dieną kai simboli
zuodami baltų tautų bendrą kilmę ir likimą ant Lietu
vos ir Latvijos piliakalnių deginami laužai

Visi lietuviai ir latviai kviečiami pabūti kartu ir Bas
tėjos kalne 20 vai. užkurti tradicinį vienybės laužą.

Latviai masiškai emigruoja į
Didžiąją Britaniją ir Airiją
Per pirmą šių metų ketvirtį Didžiojoje Britanijoje buvo 
užregistruota daugiausia atvykėlių iš Latvijos nuo 2002 
metų.

Šių metų pradžioje Didžiojoje Britanijoje socialinį 
draudimą gavo 4,4 tūkst. Latvijos piliečių. Kaip rašo 
portalas biznews.lv, tai didžiausias skaičius nuo pat

2002 metų, ir prognozuojama, kad šis rodiklis ateityje 
tik augs.

Latvijos piliečiai masiškai emigruoja ir į Airiją nors 
ši šalis taip pat kenčia nuo krizės. Per aštuonis šių metų 
mėnesius šioje šalyje buvo užregistruota 2,5 tūkst. at
vykėlių iš Latvijos, - tiek, kiek per visus praėjusius 
metus. Vis daugėja ir latvių, vykstančių ir į kitas šalis - 
dažniausiai Vokietiją.

Pažymimą kad daugėja aukštąjį išsilavinimą Turinčių 
latvių, kurie nusprendžia gyventi užsienyje. Be to, dau
gelis jų teigia, kad išvyksta į užsienį ne laikinai, o il
gam laikui

SUOMIJA
Helsinkyje konsulo atminimas ir 
atidaryta Baltijos kelio paroda

2009-09-10
Baigdamas vizitą Suomijoje Ministras Pirmininkas 
Andrius Kubilius Helsinkyje atidarė memorialinę lentą 
ant namo, kuriame 1925 - 1940 metais veikė Lietuvos 
Respublikos konsulatas, vadovaujamas Garbės genera
linio konsulo dr. Ragnaro Ollerio.

R. Olleriis buvo neeilinės asmenybė, pasišventęs Lie
tuvos ir Suomijos santy kių kūrėjas, nenutraukęs savo 
veiklos ir garsinęs Lietuvos vardą net ir tuomet, kai 
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą mūsų šalies diplo
matinė atstovybė Helsinkyje buvo uždaryta.

Atidarydamas memorialinę lentą Premjeras A. Kubi
lius pažymėjo, kad R. Ollerio veikla šiandien liudiją 
kaip daug politikoje, tarptautiniuose santykiuose pri
klauso ne tik nuo stiprių instituciją bet ir nuo konkre
čių žmonių širdingo pasišventimo pasirinktai tarnybai.
Taip pat A.Kubilius Helsinkio rotušėje atidarė parodą 

„Žinia pasauliui: Baltijos kelias. Po 20 metų“. Doku
mentą fotografiją vaizdo įrašų paroda atskleidžia ge
nezę ir mastą didžiausios Pasaulio istorijoje taikios ma
nifestacijos, kurios metu Baltijos šalių žmonės priminė 
visam pasauliui, kokios svarbios vertybės yra demokra
tija, laisvė ir žmonių solidarumas.

„Baltijos kelias įrodė, kad žmonių solidarumas yra 
stipresnis už bet kokią imperiją. To paties žmonių soli
darumo reikia ir šiandien, sprendžiant aktualiausius 
nūdienos klausimus, pavyzdžiui, apginant Baltijos jūrą 
nuo taršos“, - parodos atidarymo metu sakė Premjeras 
A. Kubilius.

Šios parodos atidaryme taip pat dalyvavo Helsinkio 
meras Jussi Pajunenas, Lietuvos ambasadorė Suomijoje 
Halina Kobeckaitė, gausiai susirinkę Helsinkio gyven
tojai ir lietuvių bendruomenės Suomijoje atstovai.

JAPONIJA
Tokijuje pristatytos Lietuvos in
vesticijų galimybės 2009-09-10

Tokijuje rugsėjo 9 dieną vykusiame Baltijos investicijų 
seminare pristatytos investicijų sąlygos ir galimybės 
Lietuvoje.
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Lietuvos ambasadorius Japonijoje Dainius Kamaitis 
papasakojo apie turimus šalies ekonominius ir žmogiš
kuosius išteklius ir pasidžiaugė, kad Lietuva šiais me
tais švenčia savo vardo paminėjimo tūkstantmečio jubi- 
lieju. '

Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (LEPA) di
rektorius Mantas Nocius susirinkusiems Japonijos vers
lo atstovams pristatė Lietuvos investicinį klimatą, paly
gino Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių investici
nes galimybes. LEPA direktorius pažymėjo, kad Lietu
va turi didelį potencialą ne tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje. Anot jo, Lietuvos biotechnologijų pramonė 
yra labai pažangi, kai kurie mūsų specialistų sukurti 
vaistai savo efektyvumu nenusileidžia pasaulinėje rin
koje esantiems medikamentams. Taip pat Lietuva yra 
tam tikros rūšies lazerių gaminimo ir eksporto pasauli
nė lyderė.

Japonijos ekonomikos ir prekybos ministerijos Euro
pos skyriaus direktorius Hidehiro Muramatsu pažymė
jo, kad Japonijos investuotojams Baltijos regionas yra 
mažai pažįstamas. Taip pat, anot jo, nežinomi yra in
vesticijų į regioną privalumai, strateginė regiono pozi
cija, leidžianti verslui būti aktyviu ne tik vietos rinkoje, 
bet taip pat Rytų ir Vakarų Europos rinkose.

Seminare dalyvavo Tokijaus pramonės ir prekybos 
rūmų nariai, stambių Japonijos kompanijų, žiniasklai- 

dos atstovai, aktyviai besidomintys Baltijos valstybių 
ekonominiu klimatu ir jų kultūra.

Seminarą surengė Japonijos užsienio investicijų insti
tutas kartu su Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadomis 
Japonijoje, rėmė Tokijaus pramonės ir prekybos rūmai.

ISPANIJA
Klaipėdos raj. sulaikytas Ispani
jos policijos ieškomas lietuvis

■ 2009-09-19
Policijos departamentas praneša, kad ketvirtadienį su
laikytas Lietuvos pilietis, kurio ieško Ispanijos pareigū
nai.

Kaip rašoma Policijos departamento pranešime, Lie
tuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai ketvirta
dienį Klaipėdos rajone sulaikė pagal Europos arešto 
orderį ieškomą Lietuvos Respublikos pilietį V.M. (gim. 
1984m.).

V.M. ieškojo Ispanijos policija už 2007 m. spalio 
mėnesį Sevilijoje įvykdytą Lietuvos Respublikos pilie
čio nužudymą.

V.M. šiuo metu yra laikomas Klaipėdos miesto VPK 
areštinėje, sprendžiamas klausimas dėl suėmimo termi
no nustatymo.

Didėja „Didžiojo žygio 
po Baltijos šalis” 
populiarumas 2009-09-29

„Didžiojo žygio po Baltijos šalis“ 
organizatoriai tikina, kad nepaisant 
pasibaigusios vasaros, šiltas šių me
tų ruduo skatina dalyvius aplankyti 
jau išpopuliarėjusius žygio objektus. 
Prasidėjus mokslo bei darbų įkarš
čiui, pastebėtas padidėjęs svetainės 
www.greatbaltic.eu lankomumas - 
apie minėtus objektus girdėję ar 
programoje dalyvavę žmonės laisva
laikiu mielai domisi įsimintinomis 
„Didžiojo žygio po Baltijos šalis“ 
akimirkomis bei įspūdžiais. Žygei
vių entuziazmą išduoda ir dažni 
klausimai forume apie tai, ką labiau
siai vertėtų aplankyti dar Šiais me- 

' tais.
„Džiaugiamės vykstančio * * 

„Didžiojo žygio po Baltijos šalis“ 
’ sėkme, nes ir pasibaigus vasarai, 
turistiniais objektais besidomintys 
žmonės kreipiasi prašydami infor
muoti apie projektą jo eigą ir kitas 
detales“, - komentavo „Didžiojo 
žygio po Baltijos šalis“ projekto 
vadovė, Valstybinio turizmo depar
tamento rinkodaros skyriaus vyr. 
specialistė Ieva LukŠėnaitė.

Kaip rodo statistiniai duomenys, 
projekte jau dalyvavo beveik 20 000 
žmonių. Lietuviai dažniausiai lanko 
dainuojančių akmenų slėnį 
„Madzuchai“ — didžiausią Europoje, 
pačių japonų rankomis kuriamą ja
ponišką sodą latvių keliautojai Lie
tuvoje labiausiai domisi Antano 
Baranausko klėtele - Anykščiuose 
esančiu pirmuoju memorialiniu 
muziejumi mūsų šalyje, o daugelis 
estų turistų lankė Zyplių dvaro so
dybą kurioje lankytojai gali susipa
žinti su krašto tradicijomis.

,.Didžiojo žygio po Baltijos šalis“ 
dalyviams taikomos nuolaidos, lan
kant į žygio programą įtrauktus ob
jektus. Apsilankius bet kuriame iš 
ją tereikia nusifotografuoti, išsiųsti 
nuotrauką ir tapti žaidimo dalyviu.

Aktyviausių žygio, truksiančio iki 
spalio 31 dienos, dalyvių laukia ver
tingi prizai. Pagrindinis prizas — 
skrydis vienu iš naujų aviakompani
jos „Air Baltic“ maršrutu pasirinkti
nai ir savaitgalis 2 asmenims 4

- žvaigždučių viešbutyje.
„Didysis Baltijos žygis“ - tai tre

čius metus iš eilės vykdomas ben
dras trijų Baltijos šalių projektas. 30 
objektų - po dešimt kiekvienoje ša
lyje - į šią programą įtraukė Lietu
vos valstybinis turizmo departamen

tas, Latvijos turizmo plėtros agentū
ra ir Estijos turizmo agentūrą siek
damos skatinti vietos turizmą didin
ti turistų srautus į Baltijos valstybes.

Kas trečias lietuvis 
turi viršsvorio

„Kas trečias Lietuvos gyventojas 
turi viršsvorį, kas penktas yra nutu
kęs“, - apgailestavo tarybos pirmi
ninkas J. Pundzius. Neramina ir 
vidutinės gyvenimo trukmės rodik
liai. Moterų gyvenimų trukmė vis 
dar 11,3 metų ilgesnė nei vyrų.

„Kasmet Lietuvoje mažėja gyven
tojų skaičius. Šių metų pradžioje 
Lietuvoje gyveno 3 mln. 358 tūkst. 
gyventojų. Lietuvos populiaciją 
kaip ir visame pasaulyje, senėja“, - 
kalbėjo Nacionalinės sveikatos tary
bos primininkas.

Aptardamas trumpos Lietuvos 
žmonių vidutinės gyvenimo trukmės 
ir didelio mirtingumo priežastis, 
tarybos pirmininkas tvirtino, kad 
vidutinis gyvenimo trukmės trumpė
jimas yra susijęs daugiau ne su svei
katos priežiūros veiksmingumo sto
ką bet lemiamą įtaką turėjo mirtys 
dėl sveikatos politikos veiksmingu
mo stokos. Anot jo, tai akivaizdus 
iššūkis Lietuvos sveikatos politikai.
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i ARTĖJA PABAIGA i
1 Jau anksčiau buvo rašyta, jog “Europos Lietuvio” 1 
j leidimas baigiamas šių metų pabaigoje. Paskutinis Į 
I numeris (Nr.12) bus išleistas prieš šių metų Kalėdas, j 
l Senstant ir iškeliaujant į Anapilį pokarinei išeivijai, l 
1 kurie skaitė ir rėmė EL per daugelį metų, galop atėjo 1 
J laikas atsisveikinti su virš 60 metų Britanijoje J 
l leidžiamu “Europos Lietuviu” ir pasakyti galutinį j 
I SUDIEV. Daugelis šių skaitytojų buvo ne vien tik 1 
J Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje ir kitose Europos Į 
l šalyse, bet ir plačiau pasaulyje.
I Per paskutinius metus smarkiai sumažėjus skaitytojų i 
J skaičiui pasidaro neberealu skirti daug laiko ir I 
Į pastangų aptarnauti vis mažėjančių skaitytojų eiles.
I Todėl dar kartą pranešame visiems skaitytojams, kad ( 
l nesiųstų prenumeratos mokesčio ateinantiems me- l 
1 tams. 1
I l
l Redaktorius Henrikas Gasperas l

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack
ney Road) tel.:020 7739 8735.
Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai. 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai.

Šv.Kazimiero bažnyčia pasiekiama Autobusais 26,48, 
55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis: Bethnal Green — Central 
line.

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.
Mančesteryje St.Ann’s, Crescent Rd.. Crumpsail 
M8 5UD. kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 
12.00 vai.

A+A ALBINAS RIME1KIS
Albinas mirė 2009 rugpjūčio 2 d.
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RUDENS BALIUS
Nottinghamo Jungtinės Karalystės lietuvių 

bendruomenės valdyba š. m. spalio 24 d., 
šeštadienį, ruošia lygiadienio/rudens balių su 

karštais užkandžiais /kugeliu latvių klube: 
1A Standhill Road, Carlton, Nottingham.

ĮĖJIMAS IR UŽKANDŽIAI NEMOKAMAI
PRADŽIA 16.00 vai.
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Muzika Dainos Šokiai
Visi kviečiami - 

ne būtinai bendruomenės nariai. 
Iš anksto registruotis:

pas Antaną Važgauską tel. 0115 9537487
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Jis gimė 1926 m. va
sario 16 d. Mataičių 
kaime, Luokės vals
čiuje, Telšių apskrity
je. Atvyko į Angliją 
1947 m iš Vokietijos 
ir dirbo anglių kasyk
lose. Vėliau savo biz
nyje, kaip dekorato
rius.
Apie tris dešimtme
čius jis aptarnavo 
Manchester’io Lietu

vių klubo barą ir prižiūrėjo jo patalpas.
Visą laiką buvo Liet. Veteranų sąjungos “Ramovės”, 
DBLS (JKLB) Manchester’io skyriaus, Tėvų ir Baž
nyčios komitetų naiys.
Paliko žmoną Betty ir sūnus Romą, brolį Bronių ir 
gimines Lietuvoje.
Manchester’io lietuviai neteko gero draugo, malonaus 
pažystamo ir šaunaus barmeno.
Palaikai sudeginti Blackley krematoriume.
Užuojauta broliui, žmonai, sūnui Romui bei gimi
nėms.
M L Klubo valdyba
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