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TAURAGĖS VAIKAMS - 
PUSĖ MILIJONO

Londone įvyko antroji Didžiosios Britanijos Lietuvių 
labdaros vakarienė, kurios metu svečiai paaukojo dvi
gubai daugiau nei praėjusiai metais - per 250 tūkst. 
litų (55 tūkst. svarų), dar tiek pat ketina skirti Lietuvos 
Respublikos Švietimo Ministerija bei Jurbarko, Pagė
gių, Šilalės ir Tauragės savivaldybės. Taigi viso pašal
pos susidarytų apie puse milijono litų, kurie visi nueis 
labai tinkamiems tikslams.

Pirmasis toks renginys praėjusiais metais ne tik su
laukė didžiulio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, 
bet ir surinko daug lėšų. Tuomet už vakarienės bilietus 
ir pasisekusio aukciono metu buvo surinkta virš 
130,000 litų. Šie pinigai buvo paskirti gausių sociali
niai remiamų šeimų vaikams. Net 700 vaikų turėjo 
tikras vasaros atostogas. Jos pavyko labai sėkmingai ir 
ypač jaudinantis vaikų džiaugsmas, bei tėvų įvertini
mas paskatino šią tradiciją ręsti toliau. Šiemet tikimasi 
suteikti dar daugiau paramos neturtingų šeimų vai
kams.

Antrojoje vakarienėje apsilankė daugiau nei 300 
žmonių, kurių tarpe netruko nei žymių, nei turtingų.

Už surinktas lėšas planuojama organizuoti vasaros 
stovyklas, kuriose skurdžiausio pagal statistiką Taura
gės apskrities vaikai turės galimybę tobulinti žinias, 
dalyvauti kultūriniuose ir meniniuose renginiuose, 
gaus nemokamą maitinimą.

Įspūdingoje labdaros vakarienėje dalyvavo vienas žino
miausių kulinarų, virtuvės virtuozas Jamie Oliver, taip 
pat žinomi aktoriai Dexter Fletcher, Jason Fleming vie
nas žinomiausių menininkų Jonothan Yeo, per 300 sėk
mingų Didžiosios Britanijos ir Lietuvos verslininkų.

“Iš Vilniaus ir Londono, iš Žemaitijos ir Velso, Kauno 
ir Detroito, Klaipėdos ir San Fransisko atvykome čia, nes 
turime galimybę padaryti reikšmingą darbą Tikiuosi 
įspūdinga šio vakaro programa įkvėps, palies mūsų širdis 
ir parodysime, kad duodami ir dalindamiesi mes galime 
padėti skurstančioms šeimoms iš Jurbarko, Pagėgių, Šila
lės ir Tauragės, galime padėti jiems įgyvendinti svajo
nes“, - renginyje kalbėjo renginio idėjos autorius, Lietu
vos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygaudas 
Ušackas.

Vakaro metu po kulinaro J. Oliver šou, kitų atlikėjų 
pasirodymų skambėjo ir ištraukos iš Dalios Ibelhauptai- 
tės režisuotos V. A. Mocarto operos „Užburtoji Fleita“ 
pastatymo.

Viena iš renginį organizavusio komiteto narių režisierė 

Dalia Ibelhauptaitė svečiams pasakojo, kad kas ketvirtas 
Lietuvos nepilnametis gyvena ties skurdo rizikos ribą ir 
tai yra vienas blogiausių rodiklių Europos Sąjungoje. 
Tauragės apskritis pati skurdžiausia apskritis visoje Lie
tuvoje su mažiausiu vidutiniu darbo užmokesčiu, šioje 
apskrityje skursta beveik kas trečia šeima. 37 proc., tai 
yra apie 7500 vaikų, besimokančiųjų apskrities mokyklo
se, dėl sunkios padėties šeimose, gauna nemokamą mai-

Šio vakaro renginio idėjos autorius Ambasadorius 
Vygaudas Ušackas su ponia Loreta

tinimą
„Mūsų labdara remia daugiavaikių šeimų vaikus. Be

veik pusė tokių šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, 
yra atsidūrusios už socialinės rizikos ribos. Tauragės 
apskrityje socialiai remiamose šeimose auga 2338 vaikai. 
Mūsų tikslas yra pasiekti kiekvieną iš jų", - sakė režisierė 
D. Ibelhauptaitė.

Aukciono savo labdaringos veiklos patirtimi dalinosi ir 
Jamie Oliver. “Aš pats prisidedu prie keturių labdaros 
projektų, kuriuose dirbame su nusikaltusiais ar nusikalsti 
linkusiais vaikais. Žinau ką reiškia parodyti jiems, kitą 
gyvenimo pusę. Parodyti jiems tai, ko jie negalėtų pa
matyti be jūsų pagalbos. Taigi būkime aktyvūs ir dosnūs 
- taip mes išmokysime jaunimą nebijoti siekti savo tiks
lų.”

Iškilmingo pobūvio svečiai itin buvo patenkinti tokia 
sėkme ir džiaugėsi, kad galėjo prisidėti prie šio kilnaus 
tikslo.
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LIETUVIŲ SODYBOJE
Gegužės 25 d
Tradicinė

Sekmini
šventė'

Pradžia: 12 vai

Organizatoriai:

Programoje:

Vf^fS SIMĖMS
Mančesterio vaikų teatras, folkloro ansamblis SADUTO 
Šokių kolektyvas JONKELIS, roko grupės LAIKO SALA 
ir WINDHALE, o taip pat - mugė, vaikų kiemas, 
"Žalioji girelė”, loterija, aukcionas, bulių varžytuvės, 
bus vaišinamasi lietuviškais patiekalais ir alumi.
SODYBOS ADRESAS: Headley Park, Picketts Hill 
Sleaford near Bordon, Hampshire, GU3 5 8TE 
Tel. 01420 472810, www.HeadleyPark.co.uk 
Rėmėjai

LR AMBASADA JK

EUROBALTIKAU

*

THE FINEST FOOD DISTRIBUTION • UK LTO

consultGTITS
Smart Business Solutions

LITUANICA

^knygnešys, co. u k

A-

LIETUVIS
Pramoginiu renginiu K? ijJSgSgsSjSa
organtzavimas ir įgarsinimas jMhSBMS

W RETRO PLUS
LTScfioof

Informaciniai rėmėjai:
„Infozona“, „Londono Žinios“, „Londono Noriu“, „Lietuva UK“, „Londonietė“ 

www. BritamjosLietuviai. co. uk, www. Labas, co. uk, www.Anglija, lt

Įėjimas: Vieta palapinei - £10 už naktį, stalas mugėje - £10, vieta automobiliui - £5 

Tel. pasiteirauti 07946234988, 07951004174 
Kelionė į Sodybą autobusu, tel. 07865232034
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V. Ušackas: pilietybės reikia viso pasaulio lietuviams
UGNĖJAKONYTĖ

(Interviu su LR ambasadorium Jungtinėje Karalystėje Vygaudu Ušacku) iš lietuviams.com

Netrukus bus dveji metai, kai dirbate ambasado
riumi Jungtinėje Karalystėje. Kuo skiriasi lietuvių 
bendruomenės JAV ir JK ir šių šalių lietuvių ryšys 
su Lietuva?
Mano nuomone, net ir šiame globalizacijos amžiuje geog
rafinis atstumas nuo Tėvynės daro įtaką. Nors virtualaus 
pasaulio dėka sekti žinias, jas komentuoti, bendrauti pokal
bių programa Skype ar susirašinėti su artimaisiais Lietuvo
je galima iš bet kurio pasaulio krašto, vis dėlto tiesioginio, 
betarpiško ryšio niekas negali pakeisti.

Dviejų valandų ar devynių valandų skrydis į Lietuvą 
daro visapusišką skirtumą. Apsigyvenusiam, dirbančiam ar 
besimokančiam JK yra žymiai lengviau grįžti ir išvykti iš 
Lietuvos nei esančiam JAV ir dėl egzistuojančio bevizio 
režimo ES erdvėje. Todėl suprantama, jog motyvacija bur
tis, organizuotis į lietuvišką bendruomenę yra didesnė ato
kesnėje Amerikoje nei Europoje.

Antra vertus, man ypatingai džiugu, kad ir JK šiuo metu 
esantys lietuviai ne tik rūpinasi savo asmeniniu ar šeimos 
artimųjų gerbūviu, bet vis aktyviau buriasi į bendruomeni
nes organizacijas, klubus pagal profesijas, interesus, am
žių, teritorinį artumą.

Džiugu matyt, kad tiek JAV, tiek JK lietuviai išlieka 
Lietuvos valstybės patriotai ir mažais ar didesniais žings
niais stengiasi išlaikyti lietuvybę užsienyje, steigdami sa
vaitgalio lietuviškas mokyklas, padeda savo artimiesiems 
ir savo Tėvynei Lietuvai.

Pati didžiausia klaida būtų nukirsti pasaulio lietuvius 
siejančius saitus ir įstatymiškai užkirsti kelią turėti dvigubą 
pilietybę asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių įgijo užsie
nio valstybės pilietybę, tačiau nori išlaikyti ir Lietuvos 
Respublikos pilietybę, jų vaikams ir vaikaičiams, gyvenan
tiems ar gimusiems svetimame krašte.

Drįstu išreikšti savo asmeninę nuomonę, kad diskrimina
cinis siūlymas LR pilietybę suteikti „lietuviams- 
europiečiams“, o ne „lietuviams-amerikiečiams“ yra visiš
kas antagonizmas, kurio, tikiuosi, Lietuvos įstatymų leidė
jai neleis sau padaryti.

Daugelis lietuvių užsienyje yra nusivylę Lietuvos politi
ka. Politikų ir diplomatų pareiga padaryti viską, kad pasiti
kėjimas Lietuvos valdžia, o tai reiškia ir Lietuvos valstybe, 
būtų atstatytas.
Dvigubos pilietybės instituto įteisinimas, nepriklausomai 

nuo LR piliečio dabartinės rezidencijos vietos, būtų ypatin
gos svarbos žingsnis LR piliečių užsienyje pasitikėjimo 
Lietuvos valstybe atstatymui bei lietuvių tautos vienybės 
stiprinimui. Tikiuosi, jog tai bus vienas iš svarbiausių LR 
Seimo darbų iki rinkimų šį rudenį.

Viename savo interviu esate minėjęs, kad prieš pra
dėdamas šį darbą sau keliate dvi užduotis. Pirma: 
prisidėti kuriant saugią ir palankią aplinką Brita
nijos lietuviams. Antra: prekybinių ryšių bei turiz
mo tarp Lietuvos ir Britanijos skatinimas. Jeigu 
būtumėte mokytojas, kokiais pažymiais save įver
tintumėte?
Vertinimus visų pirma palieku savo tėvams, o taip pat mo
kytojams ir diplomatijos istoriją kažkada rašysiantiems 

istorikams, jei pastarųjų dėmesio ir laiko išvis nusipelny
siu.

Tą pačią pirmą dieną, kai savo Įgaliojamuosius raštus 
įteikiau Karalienei Elžbietai II-jai, iš karto išvykau į Šiau
rės Airiją, kur vien per 2006 metus buvo įvykdyti 64 rasis
tiniai išpuoliai prieš LR piliečius. Glaudžiai bendradar
biaudami ir organizuodami bendrus kultūrinius, ekonomi
nius, sportinius renginius su vietos religinėmis bendruome
nėmis ir valdžios atstovais, manau prisidėjome kuriant 
palankesnę, saugesnę aplinką LR piliečiams Š.Airijoje.

Dėka mūsų bendrų pastangų su airiais, britų valdžia ir 
apskritai politinės situacijos pagerėjimu Š.Airijoje, išpuo
lių prieš lietuvis Š.Airijoje skaičius žymiai sumažėjo.

Šiemet balandžio 25-27 dienomis antrus metus iš eilės 
rengiame Lietuvių dienas Š.Airijos Lisburn, Dungannon, 
Armagh miestuose.

Armagh Katedroje lietuvių bendruomenei Šv. Mišias 
aukos kun. E.Amašius, Dungannone susirungs vietos airių 
ir lietuvių krepšinio komandos, Lisbume vietos lietuviai 
surengs meno parodą ir saviveiklinių kolektyvų pasirody
mą, Dungannone taip pat vyks vieša diskusija „Rasistiniai 
išpuoliai ir atitinkamų institucijų reagavimas“.

Manau šie renginiai prisideda prie savitarpio supratimo ir 
saugesnės aplinkos kūrimo LR piliečiams Š.Airijoje.

Antra vertus, nemažai lietuvių Didžiojoje Britanijoje 
patys padaro nemažai nusikaltimų ar tampa jų aukomis, - v 
kurie, kaip neseniai įvykdyta kraupi žmogžudystė Škotijo
je, sukrėtė tiek JK, tiek ir LR piliečius.

Vien šiuo metu JK įkalinimo įstaigose bausmę atlieka 
203 LR piliečiai, ne mažiau jų kasmet sulaikoma britų po
licijos. Skaudu pripažinti, kad tiek daug LR piliečių pa
kliūna į nelaimingus atsitikimus, žūsta ar tampa nusikalti
mų aukomis - vien 2007 metais ambasada organizavo 84 
palaikų pergabenimą iš JK į Lietuvą. Šie skaičiai kasmet 
tik didėja.

Kitas uždavinys, kurį kartu su britų valdžia ir nevyriau
sybinėms organizacijomis mes stengiamės spręsti - tai pa
sitaikantys LR piliečių išnaudojimo faktai JK.

Bendradarbiaudami su GLA (Įdarbinimo įmonių licenzi- 
javimo tarnyba) rengiame susitikimus su LR piliečiais dar
bininkais bei vykdome informacinę kompaniją ragindami, 
kad jei jie jaučiasi darbdavių apgaudinėjami ir išnaudojami 
(dažniausiai išmokant žymiai mažesnius atlygimus nei 
numatyta minimali alga) protestuotų ir neleistų savęs že
minti.

Šių pastangų pasekmėje pavyko užmegzti ryšius tarp LR 
piliečių ir profsąjungų, kitų darbininkus ginančių organiza
cijų bei padrąsinti lietuvius ginti savo teises ir žmoniškąjį 
orumą.

Kalbant apie prekybinių ryšių skatinimą, manau, kad 
aktyvus ambasados darbuotojų ir komercijos atašė darbas 
su britų verslo atstovais duoda savo vaisius.

Prekybos balansas su JK yra teigiamas ir santykiai vysto
si palankia Lietuvai kryptimi. Eksportuojame žymiai dau
giau nei importuojame. Pagal svarbiausius prekybinius 
partnerius JK 2005 metais buvo 9-oji, o štai 2007 metais 
jau 6-oje vietoje, o atskirai pagal eksporto partnerius - JK 
jau 4 vietoje po Rusijos, Latvijos ir Vokietijos. Eksportuo
jamų produktų sąraše be mineralinių produktų stipriai auga
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jau ketvirtoje vietoje po Rusijos, Latvijos ir Vokietijos. 
Eksportuojamų produktų sąraše be mineralinių produktų 
stipriai auga plastikų eksportas. Per metus plastikų ekspor
tas išaugo net 3 kartus.

Džiaugiuosi aktyvia Lietuvos turizmo informacijos cent
ro JK veikla. Nors turistų iš JK skaičius dar nėra toks dide
lis, TIC deda visas pastangas konkuruoti reiklioje ir ganėti
nai išlepusioje JK rinkoje. Dėka TIC pastangų virš 30 britų 
žurnalistų vien praėjusiais metais apsilankė ir aprašė Lietu
vą kaip patrauklią šalį turizmui didžiausiuose JK žurnaluo
se ir laikraščiuose.

Bendradarbiaudami su nacionaliniu aviavežėju- 
aviakompanija FlyLAL bei remiant LR Vyriausybei arti
miausiu metu planuojame pradėti pirmąjį PPP (Public Pri
vate Partnership Projektą)- reklamuoti Lietuvos pajūrį ir 
Palangos oro uostą, per kurį britai jau gali aplankyti Lietu
vos gintarinį pajūrį.

Noriu palinkėti, kad Lietuva pagaliau turėtų agresyvią ir 
konkrečią įvažiuojamojo turizmo į Lietuvą programą, kuri, 
visų pirma, išnaudotų jau esančius TIC bei skirtų jiems 
kelis kartus daugiau lėšų marketingo priemonėms, o ne tik 
patalpų nuomai, ryšių paslaugoms, elektrai ir šildymui 
apmokėti, bet ne veiklai.

Lietuvoje daug kalbama apie tai, jog valdžios insti
tucijos turi sugalvoti būdą, kaip susigrąžinti išva
žiavusiuosius namo. Jūsų akimis, kokia dalis lietu
vių tikrai norėtų grįžti ir kokių aplinkybių tam rei
kia?
Manau, svarbiausi būdai susigrąžinti mūsų brolius ir sese
ris iš užsienio kraštų yra pagarba ir supratimas, o ne smer
kimu ir nusivylimu grįsto požiūrio ir santykių su užsienyje 
gyvenančiais, dirbančiais lietuviais puoselėjimas.

Antra, LR dvigubos pilietybės instituto įtvirtinimas, ne
diskriminuojant LR piliečių pagal laikiną ar ilgalaikę gyve
namąją vietą.

Trečia, įgytos patirties tinkamas vertinimas bei paskatini
mas ir parama kopiant profesinės karjeros laiptais. Ketvir
ta, kas ypač aktualiau artėjant LR Seimo ir Prezidento rin
kimams, skatinti LR piliečius užsienyje balsuoti rinkimuo
se, sudarant jiems palankiausias sąlygas išreikšti savo pi
lietinę teisę, pareigą ir nuomonę.

Ar plečiasi lietuvių bendruomenių gretos? Kokia 
veikla vienija lietuvius JK?
JK lietuvių bendruomenė, plačiąja prasme, yra labai di
džiulė. Manoma, kad JK yra apie 150.000-200.000 lietu
vių. Tuo tarpu oficiali JK Lietuvių Sąjunga vienija tik apie 
900 narių. Savo ruožtu, Britanijoje buriasi regioninės, pro
fesinės, pagal interesus lietuvius vienijančios organizaci
jos.

Vien per pastaruosius metus įsikūrė Lietuvių London 
Sičio klubas, Lietuvių Komercijos rūmai, atsikūrė JK Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą, kuriasi regioninės bendruomenės 
Š.Airioje, Velse, Norfolke, Birminghame, artimiausiu me
tu planuoja formaliai įsikurti ir Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
JK.

Sportinį gyvenimą praturtina Britanijos lietuvių krepši
nio lyga, įvairūs futbolo, teniso, golfo turnyrai. Itin akty
vus lietuvių kultūrinis repertuaras Londone, kuriame mo
kosi daug gabių jaunų atlikėjų.

Tai yra naujos tautiniu pagrindu bei pilietine iniciatyva 

pagrįstos iniciatyvos, kuriomis aš asmeniškai žaviuosi ir 
visapusiškai stengiuosi paremti. Kai kurios iš jų tikisi LR 
Vyriausybės per Tautinių mažumų ir Išeivijos departamen
to teikiamos paramos. Nors daugelis iš jų veikia geriausio
mis lietuvių bendruomeninėmis tradicijomis - net asmeni
niais įnašais išlaiko savo organizacijas, bet ir skiria lėšas 
labdarai.

Kaip keičiasi lietuvių bendruomenė JK? Anksčiau 
žinojome, kad didžioji dalis ten vykstančių vyksta 
užsidirbti. Dabar vis daugiau studentų vyksta stu
dijuoti.
Kaip minėjau, lietuvių bendruomenė JK yra labai skaitlin
ga ir įvairi. Yra ir darbininkų, ir studentų, ir menininkų, ir 
finansų sektoriaus profesionalų.

Pastaruoju metu vis dažniau sutinku lietuvių, kurie grįžta 
ar planuoja grįžti į Lietuvą. Džiugu, kad sugrįžę į Tėvynę, 
jie kartu atsiveš su savimi vakarietiškas tradicijas ir patirtį, 
kuri praturtins mūsų Lietuvą.

Lietuvai būtina ruoštis grįžtančių 
nekvalifikuotų emigrantų bangai 

2008-04-24 lietuviams, com

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narės Vincė 
Vaidevutė Margevičienė ir Rima Baškienė š.m. balandžio 
24 d. spaudos konferencijoje „Laisvas darbo jėgos judėji
mas: problemos ir jų sprendimo būdai“ pažymėjo, kad kei
čiantis Šiaurės šalių požiūriui į emigrantus, Lietuva gali 
susidurti su naujais iššūkiais.

„Balandžio 21-22 dienomis Kopenhagoje vykusiame w e v
tarptautiniame Baltijos ir Siaurės šalių seminare buvo daug 
diskutuojama apie laisvą darbo jėgos judėjimą. Seminare 
išklausyti pranešimai apie imigracijos ir emigracijos pro
blemas Norvegijoje, Danijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijo
je, Lietuvoje.

Nuomonę šiuo klausimu išsakė Šiaurės šalių Tarybos ir 
Baltijos Asamblėjos atstovai.

Norvegija akcentavo, kad daugelyje migrantus priiman
čių šalių jau beveik nebetrūksta darbo jėgos, kad jiems 
reikalingi tik kvalifikuoti specialistai, kad 2009 m. sausio- 
gegužės mėn. numatoma peržiūrėti teisės aktus dėl emig
rantų priėmimo, todėl tokių valstybių kaip Lenkijos, Lietu
vos, Latvijos ir kt. politika turi būti nukreipta į grįžtamąją 
migraciją. Oficialių leidimų dirbti Norvegijoje išduota net 
34 848 atvykusiems iš Lietuvos emigrantams, Danijoje - 
5444. Pagal emigracijos mąstą esame antroji šalis po Len
kijos. Ar mes esame pasiruošę grįžtančių nekvalifikuotų 
emigrantų bangai?“, - sakė valstietė liaudininke Rima Baš
kienė.

Pasak politikės, atkreiptinas dėmesys, kad ir priimančios 
emigrantus iš naujųjų ES šalių valstybės, siekia susigrąžin
ti savo emigravusius tautiečius.

2007 m. į Daniją atvyko daug imigrantų, todėl danai ke
lia atitinkamus reikalavimus imigrantams, (pvz., minima
lus danų kalbos mokėjimas, tam tikri kvalifikacijos reika
lavimai). Danijos parlamentarai akcentavo kolektyvinių 
sutarčių svarbą (darbo užmokestis, atostoginiai, viršvalan
džiai, atleidimas turi būti apsprendžiami kolektyvinėse 
sutartyse). Danijoje kolektyvinės sutartys “saugo” 75 proc. 
darbuotojų.

Anot Vincės Vaidevutės Margevičienės, seminare buvo 
akcentuojami nelegalaus ir legalaus darbo skirtumai ir bū-
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tinybė panaikinti nelegalų darbą. Deja, dar pastebimi darbo 
užmokesčio skirtumai tarp vietinių gyventojų ir imigrantų. 
Atkreiptas dėmesys į būtinumą užtikrinti patikimą, naujau
sią informaciją išvykstantiems.

,4 tai kad reikalinga informacinė sistema ir nuolatinis 
bendradarbiavimas tarp valstybių, organizuojant bendrą 
darbo rinką su Baltijos šalimis, šią mintį ypač akcentavo 
Norvegijos parlamento atstovai.

Buvo siūloma steigti informacinius biurus, aktyvinti 
emigrantų bendruomenes, teikti daugiau informacijos per 
valstybių Ambasadas. Pasinaudoti EURES, trESS, ir EU
ROSTAT šaltinių informaciją“, - sakė Vincė Vaidevutė 
Margevičienė.

Seminare nuskambėjo siūlymai, kad reikia diskutuoti su 
visomis ES šalimis, kad tarptautinėse sutartyse atsispindėtų 
nacionaliniai šalių interesai. Reikalingi ilgalaikiai sprendi
mai dėl vieningos sistemos, kuri suderintų atskirų šalių 
teisės aktus, sudarant sąlygas ne tik lygiaverčiai dirbti ir 
uždirbti, bet ir gyventi kartu su šeima, mokyti vaikus. 
(Pvz., Danijoje organizuojami kalbos mokymo kursai vai
kams ir suaugusiems).

Pasak koncervatorės V. V. Margevičienės, džiugino tai, 
kad Latvijos ir Norvegijos šalių darbo inspekcijos kartu 
tikrina ar nėra išnaudojami jų darbuotojai, ar yra užtikrina
mos jų teisės. Sekant šiuo pavyzdžiu buvo pasiūlyta svars
tyti įsteigti Baltijos - Šiaurės šalių darbo inspekciją. 
Latvijos atstovai akcentavo, kad teigiamus rezultatus duo
da įtraukimas į darbo rinką ilgalaikių bedarbių, pasyvių 
žmonių.

Skatinama suteikiant kreditą verslui sugrįžusiems į savo 
šalį. Latvijoje parengta ir sėkmingai jau antri metai įgyven
dinama ekonominės migracijos koncepcija.

Seminare siūlyta šia tema diskutuoti savo valstybėse, 
parengti ataskaitas Šiaurės Tarybai, Baltijos Asamblėjai. 
Numatoma šia tema diskutuoti ir Lietuvos Respublikos 
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, pakviečiant 
atsakingų institucijų vadovus.

Lietuviškos tapatybės pavojai
V.Savukynas 2008-04-25
Apie lietuvišką tapatybę kalba visi, kas netingi. Ypač val
džios vyrai. Tačiau rimta diskusija šia tema taip ir nėra 
užsimezgusi. Ilgą laiką lietuviškumas buvo nemadingas, o 
patriotizmas šiuo metu laikomas kone atgyvena. Pagaliau 
be skambių kalbų niekam ir nebuvo įdomu, kas gi yra tas 
lietuvis šiandienos laikais. Ši tema buvo nustumta į kolek
tyvinės pasąmonės sritį.

Ir tokios politikos rezultatus jau matome. Iš tos kolekty
vinės pasąmonės tautiškumas kyla fašizmo ir rasizmo pavi
dalais - omenyje turiu tiek skustagalvių eitynes, tiek vis 
dažnesnius išpuolius prieš kitos odos spalvos žmones.

Tačiau lietuviškai tapatybei kyla ir kiti iššūkiai.
Štai sukurta Žemaičių partija. Aišku, galima juoktis iš 

jos. Galima juoktis iš Ch. L. T. Pitchelo knygos apie Že
maitijos istoriją. Tačiau prisiminkime, jog XIX amžiuje 
lygiai taip pat buvo juokiamasi iš tų, kurie rūpinosi lietu
viškumu.

Ano meto visuomenei lietuviškumas buvo kažkas egzo
tiško, tai, kas jau seniai nuėjo į amžių glūdumą Ir tie žmo
nės, kurie rinko lietuvišką folklorą rašė Lietuvos istoriją 
atrodė mažų mažiausiai keisti. Tačiau tie keistuoliai padėjo 
pamatus moderniai lietuvių tautai.

Aišku, šiandien drąsu teigti, jog jau lipdoma nauja Že
maitijos respublika. Tačiau akivaizdu, jog judama regiona- 
lizacijos link.

Čia yra itin iškalbingi gyventojų vertybių tyrimai, atlikti 
1990 ir 1999 metais. Abiem kartais buvo užduotas toks 
klausimas: „Kuriai iš išvardintų grupių Jūs save priskirtu- 
mėte pirmiausiai?“ 1990 metais Lietuvai save priskyrė 66 
proc., tuo tarpu 1999 metais - 37,2 proc. Tuo tarpu miestui 
ar gyvenvietei, kurioje gyveną 1990 m. save priskyrė 25,4 
proc. respondentų, o 1999 m. — 51,4 proc.

Taigi tapatinimasis su Lietuva darosi vis menkesnis. To
dėl regioniniai tapatumai gali būti vis labiau patrauklūs. Be 
to, nereikia užmiršti, jog Europos Sąjunga yra itin linkusi 
palaikyti tokias iniciatyvas.

Štai kodėl jei ne žemaitiškas separatizmas, tai žemaičių 
regionalizmas gali būti labai sėkmingas. Galime įsivaiz
duoti, jog šis žemaitiškas sąjūdis duos postūmį ir kitų re
gionų savimonei. Kodėl negali formuotis Mažosios Lietu
vos, Vilniaus regionai? O kur dar suvalkiečiai, dzūkai ir 
aukštaičiai?

Aišku, stipri regioninė tapatybė nereiškią kad atsisako
ma lietuviškos tapatybės. Tačiau lietuviška tapatybė nėra 
apmąstoma tokiame kontekste. Ir tai yra didžiausia bėda.

Yra ir dar vienas iššūkis lietuviškumui. Tai globalizacija 
ir kuriami nauji didesni už nacionalinius darinius regionai. 
Štai Lietuvoje daug kalbama apie regioną kuris atitiktų 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritoriją. Šią idėją 
galima vertinti įvairiai: kaip romantišką svaičiojimą ar kaip 
realią politiką.

Bet verta apstebėti, kad tai nėra vien tik lietuvių nostalgi
ja. Visoje Europoje pastebimas susidomėjimas buvusiomis 
valstybėmis, kuriose sugebėjo sugyventi įvairios tautos ir 
tautybės. Juk tai atitinka europietiškų dvasią - kaip dabar 
sugyventi įvairioms tautoms vienoje Europos Sąjungoje. O 
kaip lietuviškumas yra įsivaizduojamas šiame kontekste?

Jokiu būdu nesakau, kad reikia mušti pavojaus varpais ir 
saugoti tradicinį lietuviškumą Priešingai, manau, kad tau
tiškumo sampratos nėra duotos visiems laikams. Jos yra 
kuriamos ir perkuriamos.

Ir šiandien jei mes norime vis dar vadintis lietuviais, rei
kalinga diskutuoti apie tai, kas yra šiandienos lietuvis.

Lietuvos bedarbiai vis mažiau išrankūs
Ilgą laiką mažėjusios darbo neturinčių gyventojų gretos 
šiemet turėtų vėl pradėti didėti. Žmonės jau sutinka dirbti 
už kuklesnį atlyginimą Darbo ir darbuotojų paieškos kom
panija „CV market“ žmonių antplūdį pajuto metų pradžio
je.
„Pastebime tendenciją kad į privatų sektorių nori pereiti 
vis daugiau valstybės tarnyboje dirbančių žmonių. O prieš 
porą metų visi veržėsi į valstybės tarnybą“, — sakė bendro
vės personalo vadovė Jovita Suslonova. Spėjamą kad 
žmonės bėga iš valstybės tarnybos dėl lėčiau augančių 
atlyginimų. Tuo tarpu nekilnojamojo turto ir statybų sekto
riuje anksčiau 5 tūkst. litų algą gaudavę žmonės dabar su
tinka dirbti už 2,5-3 tūkst. litų.
Didžiausią pasirinkimą turi pardavėjai. Šiuo metu preky
bos tinklai ieško 2200 pardavėjų — 200 mažiau nei pernai. 
Beje, darbo neturinčių pardavėjų įregistruota net 2,5 tūks
tančio. Šią savaitę Lietuvos laisvosios rinkos instituto pa
skelbto Lietuvos ekonomikos tyrimo rezultatai rodo, kad 
nedarbas šalyje artimiausiu metu didės.
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LIETUVIŠKA TALKA SODYBOJE

Pavasarėjant orams prabunda ne tik gamta, bet ir noras 
nuveikt kažką prasmingo. Todėl labai šaunu, kad balandžio 
12, Kosmonautų dienos proga, atsirado 13 savanorių, pasi
ryžusių nuversti kalnus Lietuvių bendruomenės Jungtinėje 
Karalystėje labui.

Savanoriai, susirinkę į pirmąją šiais metais šeštadieninę 
talką Lietuvių Sodyboje Headley Park, “Saduto” kolektyvo 
sielos Onutės vadovaujami, padėjo aptvarkyti Sodybos 
aplinką.

Sodyboje šį kartą buvo kur ir vyrams pasireikšti. Todėl, 
gavę atrakciją - utilizuoti keletą sugriuvusių karavanų, juos 
griovė su pasimėgavimu. Neveltui sakoma - griauti ne 
statyti - daug proto nereikia. Dirbantys protinį darbą talki
ninkai atsigavo trigubai: gryname, pavasariu dvelkiančia
me ore gavo atgaivos smegenims bei gerą mankštą raume

nims.
Šios išvykos rezultatais buvo patenkinti visi - tiek talki

ninkai, tiek Sodybos šeimininkai. Vieni - turėję gerą ir 
prasmingą laiką, kiti - vienu ypu išgliaudėję krūvą darbų.

Visgi kaip šaunu ir malonu kartais tiesiog padirbėti už 
nuoširdžiai skambantį žodį AČIŪ.

Reikia tikėtis šitas pavyzdys bus užkrečiamas. O kitos 
talkos metu savanorių tautiečių bus žymiai daugiau. Nes 
darbų, susikaupusių Sodyboje tikrai dar daug ir užteks 
kiekvienam lietuviui Jungtinėje Karalystėje. Bet juos grei
tai nuveikti galima tik kartu susibūrę.

Tik kartu susibūrę galima išspręsti daugelį klausimų. Tik 
kartu susibūrę galima atgaivinti mumyse užmirštą Lietuvių 
Tautos bruožą - VIENYBĘ.

Einaras Vilde

ZARASAI - PIRMOJI LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ yvww.alfa.lt

Dina Sirgijenko
Balandžio 15-oji - diena, kai švenčiama Kultūros diena. 
Todėl balandžio 15-osios popietę Šv. Kotrynos bažnyčioje 
buvo iškilmingai apdovanotas nacionalinio konkurso 
„Lietuvos kultūros sostinė 2008“ laimėtojas. Pirmąja Lie
tuvos kultūros sostine tapo Zarasai, nacionaliniam konkur
sui pateikę projektą „Kultūra kaip gyvas vanduo“.

Iškilminga ceremonija kaip ir derėjo šiek tiek vėlavo. 
Nekantrūs, šventinio koncerto laukiantys žiūrovai ir klau
sytojai kelis sykius plojimais bandė pakviesti pasirodyti 
berniukų chorą „Ąžuoliukas“, kuris derino paskutines na
tas užkulisiuose.

Pro duris įžengė vėlavusieji programos dalyviai ir iš 
aukštai pasigirdo „Ąžuoliukų“ balsai. „Kur giria žaliuoja, 
ten mano namai“, - nuskambėjo Šv. Kotrynos bažnyčioje 
virš susirinkusių galvų. O dideliuose ekranuose ėmė viena 
po kitos skrieti Mariaus Jovaišos, sklandžiusio ore ir pri- 
stačiusio „Neregėtą Lietuvą“, sustabdytos akimirkos.

Šiais metais pirmą kartą visi Lietuvos miestai ir mieste
liai buvo pakviesti dalyvauti nacionaliniame konkurse 
„Lietuvos kultūros sostinė 2008“. Laimėtojui skiriamas 
šimto tūkstančių litų prizas bei kultūros sostinės titulas, 
kurį po metų perims naujoji kultūros sostinė. Iš viso nacio
naliniame konkurse dalyvavo 39 miestai ir miesteliai, buvo 
pateikti 57 projektai. Juos vertino nepriklausomi ekspertai.

„Vilniuje yra nedidelė problemėlė - kamščiai. Labai atsi
prašau už pavėlavimą, - atsiprašė į sceną užlipęs Vilniaus 
meras Juozas Imbrasas. - Vilniui suteiktas 2009-ųjų Euro
pos kultūros sostinės vardas visus mus įpareigoja ir tą turi

me jausti kiekvienas. Kad kultūra ir menas klestėtų, reikia 
dėmesio ir tinkamų sąlygų kultūros kūrėjams. Todėl ma
nau, kad jaunųjų menininkų stipendijos, kurias ketinu 
įsteigti, suteiks jiems daugiau entuziazmo, o miestą pada
rys patrauklesnį ir linksmesnį.“ - žadėjo meras. - Ir jeigu 
mes visi po mažą kruopelytę sunešime į kultūros aruodą, 
ugdysime ir jaunąją kartą.“ - kalbėjo susirinkusiems J. 
Imbrasas.

„Tai išskirtinė diena, kurios renginiuose turėtume išryš
kinti kultūrą. 2009 metai malonus išbandymas Vilniui, bet 
šiemet pirmą kartą renkame ir Lietuvos kultūros sostinę. 
Džiaugiuos, kad ja tapti panoro ne vienas Lietuvos miestas 
ir miestelis. Tai rodo, kad jie sukaupę neįkainojamus kul
tūros turtus, kuriais yra pasirengę dalintis“, - sveikinimo 
žodį tarė Kultūros ministerijos sekretorius Juozas Širvins-

„Labai įspūdinga, kad nuo šiandien turėsime pirmąją 
Lietuvos kultūros sostinę. Bet šiandien ir diena buvo įspū
dinga, nes prasidėjo malda. Malda už kultūros žmones. O 
jie yra kitokie: su begaline meile ir atsidavimu kultūrai, 
saVam kraštui, - kalbėjo komisijos, rinkusios pirmąją Lie
tuvos kultūros sostinę, pirmininkė Zita Kelmickaitė. -

Pirmąja Lietuvos kultūros sostine norėjo tapti ne vienas 
miestas. Galų gale komisijai teko išsirinkti iš septynių pre
tendentų: Anykščių, Zapyškio, Veliuonos, Šiaulių, Kauno, 
Trakų ir Zarasų. Zarasų miestas titulą laimėjo su projektu 
„Kultūra - tai gyvas vanduo“. Įteikdamas Lietuvos kultū
ros sostinės vėliavą Zarasų merui, J. Širvinskas palinkėjo: 
„Tegu plazdena ši vėliava virš jūsų kultūros“.
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AMBASADORIUS DĖKOJA 
ŠKOTAMS UŽ ATJAUTĄ 
NUŽUDYTOS LIETUVĖS 
ARTIMIESIEMS 2008-04-10

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenę, kaip ir visą 
Lietuvą, skaudžiai sukrėtė žinia apie praėjusią savaitę Ško
tijoje žiauriai nužudytą lietuvę Jolantą Blėdaitę.

Kaip rašoma pranešime spaudai, nuo pirmojo pranešimo 
apie nelaimę Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje 
konsuliniai pareigūnai palaikė ir palaiko glaudų ryšį su 
tragišką netektį patyrusia šeima ir su nusikaltimą tirian
čiais policijos pareigūnais. Velionės artimiesiems išreikšta 
užuojauta, jos šeimai suteikta išsami informacija apie 
Jungtinėje Karalystėje galiojančią mirusiųjų palaikų atsiė
mimo tvarką, paaiškinta, kokie dokumentai reikalingi pa
laikams pervežti.

Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką palaikų pervežimo ir 
laidotuvių išlaidas artimiesiems kompensuoja jų gyvena
mosios vietos savivaldybė. Žiaurūs ir tragiški faktai liudi
ja, kad vien per 2007 metus, tarpininkaujant Lietuvos am
basadai Londone, net 84 kartus buvo organizuotas Lietu
vos piliečių palaikų pergabenimas iš Jungtinės Karalystės į 
Lietuvą

Lietuvos ambasada dėkoja Škotijos Anguso savivaldy
bės gyventojams, kurie savanoriškai aukoja velionės arti
miesiems, norėdami padėti skaudžią netekties valandą Tai 
liudija gilias bendruomeninės paramos ir atjautos tradici
jas, kurios yra pavyzdys visiems Lietuvos piliečiams.

Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Vygandas 
Ušackas pareiškė nuoširdžią padėką Škotijos vietos ben
druomenei ir valdžios atstovams už parodytą ir iki šiol 
rodomą rūpestį mirusiosios artimiesiems, jų teikiamą mo
ralinę ir finansinę paramą Su vietos bendruomene, val
džios atstovais ir policija nuolatinį ryšį palaiko ir glaudžiai 
bendradarbiauja Lietuvos garbės konsulas Škotijoje Billas 
Tonneris.

Velionės J.Blėdaitės atminimas pagerbtas Londone, kur 
balandžio 6 dieną Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukoja
mos šv. Mišios mirusiajai pagerbti.

Numatomą kad artimiausiu metu Škotijoje apsilankys 
Lietuvos ambasados atstovas, kuris susitiks su vietos gy
ventojais ir valdžios atstovais, asmeniškai padėkos aukoju
siems ir sunkią valandą padėjusiems velionės artimiesiems.

Lietuviški vardai nebemieli
2008-04-28

Į užsienį emigravę lietuviai savo vaikams vis dažniau pa
renka nebe lietuviškus, o užsienietiškus vardus. Labiau tai 
daryti mėgsta naujosios kartos emigrantai.

Jau kelias savaites Lietuvos ambasados Londone konsu
liniame skyriuje vyksta akcija „Mano vardas - lietuviš
kas!“.

„Akciją sugalvojome todėl, jog pastebėjome nemalonią 
tendenciją-Didžiojoje Britanijoje gyvenantys lietuviai 
naujagimiams vis dažniau parenka angliškus ar tarptauti
nius vardus“, - „Lietuvos rytui“ sakė konsulinių reikalų 
atašė Marijus Petrušonis. Vanessa, Thomas, Justin, Daniel- 
lą Britani, Aironas, Aaronas, Armaanas, Duncan, Rebec- 
cą Sameeras, Shakyrą Lee, Younas, Kevinas, Matthew,

KALENDORIAI

22 metus (1959 - 1981) Kazimieras Barėnas ruoš
davo ir “Nida” (Londonas) leisdavo, sieninius kas
dien nuplėšiamus kalendorius su pasiskaitymais. 
Buvo paruoštas ir 1982 m., bet neišspausdintas.

Barėnui rūpėjo, kad tautiečiai galėtų apie ką 
nors lietuviškai pasiskaityti. Jie buvo labai populia
rūs ir skaitė JAV, Vokietijos, Kanados etc. lietuviai 
(žiūr. “Britanijos lietuviai” I dalis 74 psl., “Brit. 
Liet.” II dalis 32-33 psl. Leonas Paleckis - Kaktavi- 
čius: “Kazimieras Barėnas - Gyvenimas ir Kūryba” 
monografija 138 psl.)

1994 m. visas kalendorių komplektas buvo 
atiduotas Martyno Mažvydo nacionalinei bibliote
kai. Jis ten tebesaugomas.

Bet žinojome, kad Anglijoje buvo tautiečių, 
kurie kalendoriaus lapelių neplėšdavo, kad ir vėl 
kada galėtų pasiskaityti.

Jeigu kas nors iš tautiečių, kur nors palėpėje 
dar tebeturėtų kokį vieną ar puse to kalendoriaus, 
gal galėtų man perleisti. Aš atsilyginčiau. Tada ga
lėčiau atiduoti Panevėžio G.Petkevičiūtės-Bitės 
bibliotekai, kurioje saugoma Barėno biblioteka.

M.Barėnienė

P.s. skambinti į “E.L.” redakciją.

Villy - tai lietuvių vaikų vardai išduodamuose dokumen
tuose, kurių per metus ambasada Londone išduoda apie 2 
tūkst.

„Dauguma vaikų šiais nelietuviškais vardais- tikri lietu
viai, turintys lietuvį tėvą ir lietuvę motiną“, - kalbėjo M. 
Petrušonis.

Dvejus metus Rytų Londone gyvenanti lietuvių pora - 23 
metų Daiva ir 26-ejų Giedrius - pirmagimio berniuko susi
laukė prieš pusmetį.

„Mes ilgai svarstėme, kokį vardą - lietuvišką ar anglišką 
išrinkti. Man patiko lietuviškas Donatas, bet draugės pe
rspėjo, kad Anglijoje jis skamba labai panašiai į populiarų 
riestainį „doughnut“. Nenorėjome, kad vaikas kentėtų dėl 
vardo

Tad parinkome tokį, kad tiktų abiejose valstybėse: Angli
joje - Ben, Lietuvoje - Benas“, -,Lietuvos rytui“ sakė 
Daiva.

Beje, ši moteris prisipažino, kad Londone jai nėra itin 
malonu, kai ko ne kas antra sutikta anglė, išgirdusi jos var
dą perklausia: „Nardytoja?“ Mat angliškas žodis 
„diver“ (naras, nardytojas) tariamas lygiai kaip lietuviškas 
vardas Daiva.

Anot „Lietuvos ryto“, atrodo, kad vaikų vardus pritaikyti 
prie angliškų tradicijų ypač siekia naujausios bangos išei
viai, iš tėvynės išvykę vos prieš kelerius metus.

Ilgiau Didžiojoje Britanijoje pragyvenę ir į vietinę ben
druomenę jau įsilieję sutuoktiniai kiek ramiau žiūri į savo 
vaikų vardų lietuyišką skambesį.

„Turiu du sūnus - vyresnį Roką ir jaunėlį Karolį. Abu 
užaugo Londone ir dėl savo vardų nė kiek nesiskundžia. 
Atvirkščiai, kokiam berniukui nepatiktų, kai draugai jį 
vadina „Rocky“? - sako trylika metų Londone gyvenanti 
Lilija.
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centras 
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EUROPOS LIETUVIU ROKO FESTIVALIS
"EUROFESTIVALIS“

2008-04-14
Vasarą Vokietijoje organizuojamas “Eurofestivalis 
2008” suburs lietuvių kilmės muzikantus.
Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. balandžio 14 d. - 
Šių metų liepos 4-6 dienomis Vokietijoje pirmą 
kartą įvyks Europos lietuvių roko muzikos festiva
lis „Eurofestivalis 2008“, kuris suburs įvairiose Eu
ropos šalyse gyvenančius lietuvių kilmės muzikan
tus.

„Panorome po Europą išsibarsčiusius jaunus ir talen
tingus menininkus suburti bendrai kultūrinei veiklai ir 
suteikti jiems galimybes pristatyti savo lietuvišką kū
rybą. Eurofestivalis — tai nepakartojama galimybė sce
noje pasirodyti ne tik profesionaliems bei kūrybiškai 
subrendusiems atlikėjams, gyvenantiems už Lietuvos 
ribų, tačiau savo jėgas išbandyti ir jauniesiems talenta- 
mas“ sakė šios idėjos įkvėpėjas, prie Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės įsikūrusio Europos lietuvių kultū
ros centro direktorius Rimas Čuplinskas.

Roko muzikos festivalis vyks Vokietijoje, lietuviš
kosios Vasario 16-osis gimnazijos parke 
(Hiutenfelde), kur net tris dienas po atviru dangumi 
gros, bendraus bei patirtimi dalinsis įvairiose Europos 
šalyse muzikuojantys lietuviai. Vienintelė sąlyga - 
atliekami kūriniai turi būti savos kūrybos, ir, savaime 
suprantama, lietuviški.

Festivalis apjungia net keletą prieš pusę metų įsteig
to ELKC veiklos tikslų: puoselėti lietuvišką kalbą bei 
kultūrą, remti ir skatinti naujas, originalias kūrybines 

iniciatyvas, populiarinti bei garsinsinti Lietuvos vardą, 
propaguoti lietuviškąją kultūrą bei skatinti jos plėtrą 
už Lietuvos ribų. Vienas svarbiausių šio renginio tiks
lų - realizuoti jaunųjų Europos lietuvių sugebėjimą ir 
norą būti ne tik pasyviais kultūros vartotojais, tačiau ir 
patiems ją kurti ir tapti svarbia jos dalimi“ sakė ELKC 
direktorius.

„Eurofestivalis 2008” - nekomercinis renginys, todėl 
dalyvavimo sąlygos itin palankios. Norintiems daly
vauti renginyje tereikės sumokėti vienkartinį dalyvio 
mokestį, kuris padengia nakvynės išlaidas bei suteikia 
teisę mėgautis lietuviškos muzikos garsų kupina sa
vaitgalio programa. Už simbolišką kainą bus siūloma 
užsisakyti pusryčius bei įsigyti vietoje gaminamo 
maisto ir gėrimų.

Šiuo metu vyksta įvairūs parengiamieji festivalio 
darbai, kuriuose pagrindiam renginio organizatoriui 
ELKC įvairiapusiškai talkina Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjunga, Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga bei 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė.
Plačiau apie festivalį skaitykite svetainėje 

www. eurofestivalis. org
v’.Jį f

Europos lietuvių kultūros centras
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija 
Direktorius: Rimas Čuplinskas
Tel.: +496256858675 Faks.: +49 6256858679 
ei. paštas: cuplinskas@elkc.org

KELIONĖS PO LIETUVĄ TAMPA VIS PATOGESNĖS

Virginija Motiejūnienė
Vežėjai siūlo ir naujų maršrutų po Lietuvą, ir kitų naujo
vių: autobusų įmonės - bilietus internetu, o geležinkeliai 
numatę įsigyti pirmąjį dviaukštį traukinį.

Keliaujančiųjų po Lietuvą skaičius nuolat auga. 
Pavyzdžiui, dėl besivystančio verslo Druskininkuose ke
leiviams jau pasiūlyti nauji maršrutai tarp kurortinių 
miestų: Druskininkų ir Palangos, Druskininkų ir Švento
sios.

Autobusų bendrovių teigimu, keliauti po Lietuvą 
autobusais skatina ir nauja bilietų įsigijimo sistema inter
netu. Portale bilietą į visus Lietuvos miestus galima ne tik 
nusipirkti, bet ir pakeisti ar grąžinti. Taip pat čia galima 
išsirinkti kelionės maršrutą.

Be to, vežėjai autobusuose jau pradėjo montuoti 
naujus kasos aparatus, kuriais bus galima nuskaityti pini
gus ir iš keleivio elektroninės kortelės.

„Bet čia yra ateities reikalas: techninės galimybės 
tam yra, reikia suderinti komercinius interesus, konjunk

tūrinius dalykus, ir šita paslauga keleiviams bus pasiūly
ta“, - teigia Gintautas Pakusas, „Kantros“ rinkodaros di
rektorius.

Artėjant vasaros sezonui, naujų vidaus maršrutų 
siūlo ir „Lietuvos geležinkeliai“.

Kelerius metus iš Klaipėdos į Šilutę ir iš Šiaulių į 
Mažeikius nevažiavę traukiniai nuo gegužės pabaigos vėl 
kursuos. Be to, vasarą traukiniai esą važiuos dažniau.

Planuojama, nuo rudens tarp Vilniaus, Kauno ir 
Trakų pradės važiuoti du pirmieji dviaukščiai keleiviniai 
elektriniai traukiniai, kurių greitis - 160 km per valandą.

„Jeigu jie bus labai paklausūs, jeigu iš tikrųjų bus 
labai patogūs, ir keleiviai norės važiuoti būtent dviaukš
čiais, mes visus tikrai pakeisime 100 procentų į dviaukš
čius“, - „Panoramai“ sako Vilė Ladygienė, „Lietuvos 
geležinkelių“ Keleivių vežimo direkcijos Komercijos 
skyriaus viršininkė.

Tačiau moderni bilietų pardavimo sistema geležin
keliuose turėtų atsirasti tik 2009-ųjų pabaigoje. Kol kas 
Lietuva naudojasi rusiškąja.
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOJE ĮVYKO

LIETUVIŠKO ROKO FESTIVALIS „V-16 ROCKS"
Hiutenfeldas (Vokietija), 2008 m. balandžio 28 d. — 
Šeštadienį balandžio 26 dieną Vokietijoje, Vasario 16- 
osios gimnazijoje įvyko esamų ir buvusių gimnazistų lietu
viško roko festivalis „V-16 rocks“. Toks festivalis jau tre
čiasis gimnazijos istorijoje - po ilgesnės nei 19 metų per
traukos, šią Čikagos lietuvio Vainio Aleksos įkvėptą tradi
ciją vėl atgaivino Europos lietuvių kultūros centro (ELKC) 
direktorius Rimas Čuplinskas.

“Šis renginys skatina mokinių kūrybines idėjas ir turi 
didžiulę išliekamąją vertę. Neretai tokio pobūdžio rengi
niai moksleiviams tampa ilgo ir sėkmingo muzikinės karje
ros kelio pradžia“.

Lietuviško roko festivalyje buvo kviečiami dalyvauti 
gimnazijoje besimokantys bei ją jau baigę mokiniai, atlie
kantys lietuviškas savos kūrybos dainas.

Rennhofo pilies salėje koncertą pradėjo 1990 m. gimna
ziją baigęs, festivalyje svečio teisėmis dalyvaujantis grupės 
„Virge“ vokalistas Virginijus Jocys. Virginijus dalyvavo ir 
pirmajame lietuviško roko festivalyje: „Tuo metu dar netu
rėjau nei gitaros, nei gru
pės, nei patirties. Tai bu
vo mano pirmasis debiu
tas, suteikęs didžiulę mo
tyvaciją kurti ir muzikuo
ti toliau.“

Atlikęs šešis kūrinius ir 
savo roko baladėmis ge
rokai įkaitinęs žiūrovus, 
Virginijus mikrofoną 
perdavė šiuometiniams 
gimnazijos mokiniams.

Festivalyje pasirodė net 
aštuonios gimnazistų gru
pės, kurios per itin trum
pą laiką, skirtą repetici
joms, pasiekė publiką 
pribloškusių rezultatų. 
Grupės pristatė jau girdė
tus bei visai naujus, spe
cialiai festivaliui sukurtus 
kūrinius.

Pirmosios scenoje pasi
rodžiusios grupės „Greta 
Kati“ vokaliste, šešiolik
metė Greta Kvedaraus- 
kaitė jau nebe pirmą kartą 
publiką žavėjo lyrišku 
savos kūrybos dainų 
skambesiu, švelniu balsu Pirmą vietą laimėjusi Daina Juknaitė iš Argentinos
bei gražiais tekstais. Žiūrovams užsnūsti neleido grupė
„Kraujo ašara“, nustebinusi publiką nuoširdumu, užsidegi
mu bei griežtu gitariniu roku.

Trečioji į sceną užlipo Argentinos lietuvė Daina Juknai
tė, sodriu balsu atlikusi lietuvišką savos kūrybos dainą bei 
sulaukusi didžiulių žiūrovų simpatijų. Grupė „G&G penki 
7 po žeme“ pasirūpino renginio stilių įvairove ir atliko į 
vieno žanro rėmus netelpančią dainą su meistriškai atlik
tais gitaros ir saksofono solo bei repo elementais. „Evaldas 
Mhz“ (Evaldas Viskontas), pasižymintis savitu bei stipriu 

dainavimo stiliumi, paįvairino muzikinę programą keletu 
dainuojamosios poezijos kūrinių.

Po audringais plojimais palydėto Kareninos Juraitytės 
pasirodymo sekė įspūdingas grupės „Glavviam“ šou, ku
riame gotiško roko skambesys ir vizualiniai efektai susi
jungė į harmoningą visumą, nekuriam žiūrovui palikdami 
nepakartojamą įspūdį.

Daugelis šios grupės atstovų, sužavėti festivalio idėjos, 
instrumentą į rankas paėmė pirmą kartą. Daina „Be vieno 
žodžio“ vokaliste Greta Likadzijauskaitė („Zuikis“) lyriš
kai užbaigė mokinių programa.

Muzikinę festivalio dalį apkarūnavo buvęs gimnazijos 
mokinys, ilgą ir svarią muzikinę patirtį turintis klavišinis 
virtuozas ir vokalistas Vytas Lemke. Tik sutemus, tuojau 
po muzikinės programos, ant Rennhofo pilies laiptų žiūro
vų laukė pribloškiantis akrobatinis ugnies šou, kurį suren
gė gimnazijos mokinė, šešiolikmetė Gerda Ekindorf.

Festivalio pabaigoje buvo apdovanoti festivalio laureatai, 
kuriuos išrinko koncerto garbės svečiai Virginijus Jocys ir

Vytas Lemke.
Trečią vietą laimėjo grupė 

„Glavviam“, antrąją vietą užė
mė Greta Kati, o garbinga 
pirmoji vieta atiteko ne tik 
daugiausiai žiuri, bet ir žiūro
vų simpatijų sulaukusiai tre
čios kartos lietuvių kilmės 
argentinietei Dainai Juknaitei, 
kurią drąsiai galima vadinti 
gimnazijos atradimu.

Gera žiūrovų nuotaika viso 
renginio metu sėkmingai rūpi
nosi renginio vedėjas, buvęs 
gimnazijos mokinys Vaidas 
Bruder. Techninę bei idėjinę 
pagalbą ruošiant koncertą su
teikė gimnazijos muzikos mo
kytojas Gintaras Ručys.

„Renginys pasisekė išties 
puikiai. Nuostabu, kad festiva
lyje pasirodė ne tik jau egzis
tuojančios grupės, tačiau atsi
rado ir visai naujų ir netikėtų 
projektų. Viliuosi, jog šie 
moksleiviai ir toliau intensy
viai muzikuos bei sėkmingai 
dalyvaus kituose panašaus 
pobūdžio renginiuose“ sakė 
mokytojas.

Vienas iš tokių renginių -
ELKC organizuojamas „Eurofestivalis 2008“, kuris liepos 
pradžioje Vasario 16-osios gimnazijos parke suburs lietu
vių kilmės muzikantus iš visos Europos.
(Nuotrauka - M. Gaurilčiko)

Europos lietuvių kultūros centras, LorscherStr. 1, D-68623
Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija
Direktorius: Rimas Čuplinskas, Tek: +49 6256 858675, Faks.: +49 
6256 858679, ei. paštas: cuplinskas@elkc.o
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KOKIĄ LIETUVĄ KURIAME ?

SUSITIKIMAS-DEBATAI SU LR POLITINIU PARTIJŲ 

ATSTOVAIS LONDONE

IJETVVOK RTOPTBI.IKOK

AMBASADA IDXDOXE

Šių metų gegužės 30 dieną, penktadienį, 1730 vai., naujosiose LR Ambasados patalpose Londone 
(adresas - 6/8 Vauxhall Bridge Road/2 Bessborough Gardens, SW1V 2JE) įvyks LR Seimo parlamentinių 
partijų vadovų susitikimas-debatai su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais Lietuvos Respublikos piliečiais 
tema:

„Kokių Lietuvą kuriame?".

Debatai rengiami ruošiantis š.m. spalio 12 d. vyksiantiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą.
v

Renginyje numato dalyvauti: Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė, 
Tėvynės Sąjungos frakcijos seniūnė Irena Degutienė, Darbo partijos frakcijos seniūnė Virginija 
Baltraitiene, Valstiečių liaudininkų frakcijos seniūnė Aldona Staponkienė, Frakcijos "Tvarka ir 
teisingumas” seniūnas Valentinas Mazuronis, Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas 
Bogušis, Naujosios sąjungos (socialliberalų) frakcijos seniūnas Vaclovas Karbauskis, Liberalų Sąjūdžio 
frakcijos narys. Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius.

Debatus moderuos garsus žurnalistas, LTV laidos „TV Forumas" vedėjas Edmundas Jakilaitis.
Visi norintys dalyvauti šiame susitikime yra kviečiami registruotis iki Š.m. gegužės 25 dienos 

elektroniniu adresu: laurą.tomkeviciute@lithuanianembassy.co. uk
Gegužės 30 dieną, susitikimo dalyvių registracija prasidės 17,30 vai. Debatai vyks nuo 18.30 vai. iki 

2030 vai.
Visus norinčius dalyvauti aukščiau nurodyti ei. pašto adresu taip pat kviečiame atsiųsti vieną jus 

labiausiai dominantį klausimą, kurį norėtumėte užduoti susitikime dalyvausiantiems Lietuvos politikams. 
Be abejo, klausimus bus galima užduoti ir debatų metu.

Šis susitikimas rengiamas Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos, Jungtinės Karalystės lietuvių

THE BALTIC COUNCIL in GREAT BRITAIN 
cordially invites you to a

UNITED REMEMBRANCE SERVICE 
To commemorate the deportation to Siberia 

of Estonians, Latvians and Lithuanians

on Sunday, June 15th 2008 at 3pm 
at St James’s Church 

Piccadilly, London W1

PRIMENAME:

Tradicinis tragiškojo birželio 
į Sibirą išvežtų 

estų, latvių ir lietuvių 
prisiminimas vyks 

StJames’s bažnyčioje, Piccadilly, 
London Wl.

' Sekmadienį, 2008 m. birželio 15 d., 
15 vai.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti 
prisimenant baisius sovietinius 

žiaurumus.
■
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LIETUVIAI PASAULYJE
ARGENTINA
Startuoja naujas Ecos de Lituania
sezonas 2008-04-13
Šiandien, balandžio 13 dieną, prasideda naujas lietuviškos 
radijo valandėlės Ecos de Lituania sezonas. Vienintelė 
lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje gyvai 
bus transliuojama nuo vidurnakčio iki 2 vai. nakties Lietu
vos laiku.

Jos galima klausytis ir internetu per svetainę 
www.ecosdelituania.com.ar.

Kadangi tai bus pirmoji naujo sezono laida, jos translia
cija vyks iš kultūrinio Difusidn centro, ojoje dalyvaus 
visas valandėlės kolektyvas.

Taip pat svečiuosis iš Lietuvos atvykęs Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento Ryšių su bendruomenėmis posky
rio vyriausias specialistas Vytautas Mikelionis bei Argenti
nos vyriausybės kancleris, Jorge Drkos, MERCOSUR at
stovas Argentinos tarptautiniams reikalams.

AUSTRALIJA
Ambasadorius Japonijoje Lietuvos 
interesams atstovaus ir Australijoje 

2008-04-09 •
Vyriausybė nutarė teikti Prezidentui skirti Lietuvos nepa
prastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Japonijoje, Filipinų Res
publikai Dainių Kamaitį nepaprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi ir Australijai.

D.Kamaitis nuo 2006 metų eina Lietuvos nepaprastojo ir 
įgaliotojo ambasadoriaus Japonijoje, o nuo 2007 metų ir 
Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Filipinų 
Respublikai pareigas.

2003-2006 metais D.Kamaitis dirbo Užsienio reikalų 
ministerijos Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos depar
tamento Azijos ir Okeanijos šalių skyriaus vedėju, 2002- 
2003 metais - Pirmojo dvišalių santykių departamento 
Šiaurės Europos Šalių skyriaus vedėju, 1998-2002 metais 
- laikinuoju reikalų patikėtiniu Japonijoje. 1995-1998 me
tais D.Kamaitis ėjo Politikos departamento Azijos šalių 
skyriaus vedėjo pareigas, 1992-1995 metais dirbo Politikos 
departamento Azijos šalių skyriaus pirmuoju ir antruoju 
sekretoriumi.

Lietuva neturi diplomatinės atstovybės Australijoje. Lie
tuvai šioje šalyje atstovauja garbės generaliniai konsulai 
Viktoras Šliteris ir Andrius Žilinskas.

Lietuva ir Australija diplomatinius santykius užmezgė 
1991 metų lapkričio 6 dieną.

AIRIJA
v

„Švyturio“ taikinys - milijoninis 
eksportas į Airiją
Balandžio 22 dieną „Švyturio“ alaus darykloje Klaipėdoje 
apsilankė nepaprastasis ir įgaliotasis Airijos Respublikos 
ambasadorius Lietuvoje Donal Denham. Ambasadorius
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pasveikino „Švyturį“ sėkmingai įsitvirtinant Airijos rinko
je. 2007 metais „Švyturio - Utenos alaus“ produkcijos 
pardavimai Airijoje išaugo 44 procentais, o Šiemet numa
toma eksportuoti iki milijono litrų gėrimų.

Airijos ambasadorius susipažino su ilgiausiai Lietuvoje 
veikiančia alaus darykla, degustavo „Švyturio“ verdamą 
alų, aptarė klaipėdiečių produkcijos eksporto į Airiją plėt
ros galimybes.

2007 metais į Airiją eksportuota 520 224 litrai 
„Švyturio“ produkcijos. Lyginant su 2006 metais, ekspor
tas į šią šalį išaugo net 44 procentais.

„Džiugu, kad partneriai Airijoje įvertino mūsų alaus 
kokybę ir pasirengimą užtikrinti didelės apimties užsaky
mus. Tai svarbus ne tik finansinis, bet ir moralinis laimėji
mas, apdovanojantis mūsų darbo rezultatus. Atsižvelgdami 
į ypač gerus rezultatus, šiemet į Airiją planuojame ekspor
tuoti beveik dvigubai daugiau - iki milijono litrų gėrimų“, 
- planus ambasadoriui pristatė „Švyturio“ daryklos vado
vas Eugenijus Petrošius.

Šiandien Klaipėdos aludarių produkcija rikiuojasi 
„EuroSpar“, „Molloys“, „O‘Donnovans“ ir kitų Airijos 
prekybos centrų bei mažesnių parduotuvių lentynose, iš 
viso - beveik 500 prekybos vietų visoje šalyje. „Švyturio“ 
alus pilstomas ir 10 Airijos barų. Neseniai išsiųsta pirmoji 
partija į plačiausią Airijoje mažmeninės prekybos tinklą 
„Dunnes stores“.

Labiausiai Airijos rinkoje laukiama „Ekstra“, „Ekstra 
Draught“, „Balto“, „Baltijos“ alaus, populiarus ir sidras 
„Kiss“. Pusė litro „Švyturio Ekstra“ alaus šios šalies pa
rduotuvių lentynose kainuoja 222-2,6 euro.

Bendras „Švyturio-Utenos alaus“ eksportas 2007 metais, 
lyginant su 2006, išaugo 45 proc., iki 3,56 milijono litrų. 
Šiandien UAB „Švyturys - Utenos alus“ eksportuoja pro
dukciją į 21 pasaulio valstybę - JAV, Kanadą, Didžiąją 
Britaniją, Airiją, Ispaniją, Italiją, Lenkiją, Norvegiją, Šve
diją, Suomiją Daniją Rusiją Australiją Prancūziją Islan
diją Olandiją Gruziją Izraelį, Latviją Estiją bei Baltaru
siją.

Pernai britų mažmeninės prekybos milžinės „Tesco“ 
rengiamuose geriausio produkto rinkimuose „Švyturio 
Baltas“ alus buvo pripažintas kvietinio alaus kategorijos 
nugalėtoju.

ITALIJA

Romoje atidaromas Lietuvos turiz
mo centras
Šiandien, balandžio 22 dieną, oficialiai atidaromas Lietu- 
vos turizmo informacijos centras (TIC) Romoje. Moderniai 
įrengtas TIC biuras įsikūręs pačiame Italijos sostinės cent
re, prestižiniame rajone, netoli Vatikano, Sant Angelo 
pilies ir žymiosios Ispanijos aikštės (Via Lucrezio caro 
12), XVIII a. pastate. Turizmo informacijos centras turi 
vidinį kiemą ir du įėjimus. Tame pat pastate įsikūręs ir 
Romos savivaldybės nepriklausomas skyrius, kuruojantis 
regiono ir provincijos sekretorius.

TIC Romoje oficialiai atidaręs ūkio ministras Vytas Na
vickas sako, kad šio centro įsteigimas - svarbus žingsnis 
glaudesnio šalių bendradarbiavimo linkme.

„Italija tampa vis svarbesne Lietuvos turizmo rinka - į 
mūsų šalį kasmet atvyksta vis daugiau Italijos turistų. Nea
bejoju, kad šio centro įsteigimas bus naudingas abiejų šalių
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turizmui ir dar labiau paskatins turistų srautus, teikdamas 
naudingą informaciją apie mūsų šalį bei turizmo galimy
bes“, - sako ministras.

Kol vyko turizmo informacijos centro steigimo darbai, 
Lietuva Italijoje jau įgyvendino rinkodaros projektus, buvo 
aktyviai formuojama Italijos žiniasklaidos bei turizmo 
verslo duomenų bazė. TIC vadovė Kristina Šarkytė šiemet 
pristatė Lietuvos turizmo galimybes jau keturiose tarptauti
nės turizmo parodose: „B it'08“ Milane (vasario 20-24 d.), 
„Globė'08“ Romoje (kovo 13-15 d.), „Travelnonstop'08“ 
Palerme (kovo 28-30 d.) ir „BMT'08“ Neapolyje 
(balandžio 4-6 d.).

Šių parodų metu Lietuva kaip atostogų šalis pristatyta 
visiems Itali
jos regionų 
turizmo sky
riams, ži- 
niasklaidai 
bei turizmo 
organizato
riams. Italų 
žiniasklaida 
parodė išties 
didelį susido
mėjimą Lie

tuva: reportažus apie mūsų šalies turizmo potencialą trans
liavo „Sky“, „Canale Italia“ bei „Elite“ televizijų kanalai.

Daugelis Italijos kelionių agentūrų jau pareiškė norą 
tiesiogiai bendradarbiauti su Lietuvos turizmo verslo atsto
vais, nesikreipiant į didžiuosius Italijos kelionių operato
rius, kurie dažniausiai Vilniui skiria tik keletą dienų, neį
vertindami mažesnių Lietuvos miestų, nacionalinių ir re
gioninių parkų. Centro vadovė K.Šarkytė planuoja intensy
viai dirbti su šalies žiniasklaida, turizmo organizatoriais, 
įvairiomis institucijomis. „Vienas iš prioritetų - darbas su 
Italijos institucijomis, kurios organizuoja išvykas mokslei
viams. Tikimės tokiu būdu paskatinti Italijos jaunimą ke
liauti į Lietuvą“, - sako TIC Romoje vadovė.

Lietuvos turizmo informacijos centras Romoje - tai jau 
aštuntasis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos įsteigtas Lietuvos turizmo centras užsienio 
šalyje. Šiuo metu kitose šalyse veikia dar 7 turizmo cent
rai: Baltijos šalių TIC Berlyne (Vokietija), Lietuvos TIC • 
Maskvoje (Rusija), Helsinkyje (Suomija), Varšuvoje 
(Lenkija), Barselonoje (Ispanija), Londone (D.Britanija) ir 
Paryžiuje (Prancūzija).

Statistika rodo, kad tose šalyse, kuriose veikia Lietuvos 
turizmo informacijos centrai, Lietuva tampa vis geriau 
žinoma, tuo pačiu auga ir turistų srautai. 2007 m. į mūsų 
šalį atvykstančių turistų skaičius, lyginant 2006 m., padi
dėjo: iš Rusijos - 30,9 %, Lenkijos - 24,5 %, Ispanijos - 
14,2 %, Prancūzijos - 10,2 %, Suomijos-4,7 %.

Žinoma, šių skaičių negalime suabsoliutinti, nes turizmo 
informacijos centrų veiklos sėkmę ir ekonominį naudingu
mą galime įvertinti tik kompleksiškai - jie yra sudėtinė 
visos šalies turizmo sistemos dalis. Tačiau reikšmingi šių 
centrų veiklos rezultatai akivaizdžiai įrodo jų naudą ir 
svarbą.

Statistikos duomenimis, 2007 m. Lietuvos apgyvendini
mo įmonės sulaukė per 845 tūkst. užsienio turistų, (11,7 
proc. daugiau nei 2006 m.). 2007 m. buvo apsistoję 27 690 
italų turistų (2,3 proc. daugiau nei 2006 m.). Tikimasi, kad 
duris atveriantis Lietuvos turizmo informacijos centras 
Romoje bus platūs Italijos vartai į Lietuvą,

Lietuvių eisena Milane
2008-04-18 www.italija.lt

Netruko prabėgti savaitė po Atvelykio susitikimo, kai Mi
lano lietuvių bendruomenė vėl rinkosi draugėn, atstovauti 
Lietuvai tarptautiniame, Milane ir Lombardijos regione 
gyvenančių tautų, parade. -

Balandžio 6 dieną, komitetas „Grazie Milano Expo 
2015“, vadovaujamas Milano miesto merės Letizi’os Mo- 
ratti organizavo tautų paradą, skirtą 1906 m. Milane vyku
sio „Expo“ paminėjimui.

Tautų eisena buvo sie
kiama supažindinti Mi
lano miestą ir jo gyven
tojus su įvairiomis 
„Expo“ temomis, ypa
tingas dėmesys skirtas 
gastronomijai ir jos 
reikšmei įvairių tautų 
kultūroje.

Visi, Milane ir Lom
bardijos regione gyve
nančių tautų atstovai, 
buvo kviečiami apsi
rengti tautiniais drabu
žiais, atsinešti tipiškus 
šalies muzikos instru
mentus, dainuoti liau

dies dainas, šokti liaudiškus šokius.
Apniukęs oras neatbaidė entuziastingų lietuvių bendruo

menės narių, kurie ryžosi atstovauti savo šaliai. Nors lietu
vių bendruomenė tikrai nėra gausiausia Milane, tačiau pui
kus pasiruošimas nepaliko parade dalyvaujančių lietuvių 
šešėlyje.

Vienoje gretoje žengiant su gausiausiomis Lotynų Ame
rikos ir kitų šalių atstovų grupėmis, Lietuva neliko nepa
stebėta, netgi anaiptol, atkreipė daugelio žiūrovų dėmesį. 
Bendruomenės tarybos narės pasipuošė lietuvių liaudies 
drabužiais. Nuošalyje neliko ir lietuvaičių vyrai, kurių dau
gelis yra italai. Kas apsirengė lininiais drabužiais, kam 
užrišo piršlio melagio juostą, o tie kas neturėjo liaudiškų 
rūbų, pasidabino bendruomenės marškinėliais. Didelės 
lietuviškos trispalvės traukė visų akį. Gal todėl, kad pirmo
je gretoje, nešina trispalve žengė aukštaūgė lietuvaitė, kuri 
kėlė italų susižavėjimą, o galbūt iš gilių atminties klodų 
prikėlė prisiminimus apie labiausiai Lietuvą garsinančią 
sporto šaką.

Vieną didžiausių Milano gatvių - „Corso Buenos Aires“ 
užpildė didžiulė, nenutrūkstanti, marga kaip pasaulis eise
na. Visos tautos stengėsi atkreipti į save kuo daugiau dė
mesio. Skaitlingos Pietų Amerikos, Afrikos tautų bendruo
menės linksmino susirinkusiuosius orkestrų muzika ir spal- . 
vingų šokėjų pasirodymais. Tačiau lietuviai nei per plauką 
nenusileido ir iš visų jėgų traukė: „Ant kalno mūrai“, 
„Atskrend sakalėlis“, „Augo sode klevelis“, „Augo girioj 
ąžuolėlis“ ir kitas liaudies dainas. Nei vienas netausojo 
balso, kad tik kuo geriau aplinkiniai girdėtų lietuviškas 
dainas.

O žiūrovai negailėjo komplimentų ir aplodismentų, aki
no fotoaparatų blykstėmis ir neslėpė susižavėjimo lietuvių 
grupelės pasirodymu.

Atsakingai vykdydami savo misiją, Lietuvos atstovai 
vieningai, su šypsena veiduose ir giedra nuotaika žengė 
koja kojon, kaip viena didelė šeima.
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ŠVEDIJA

Lietuvė išrinkta verslo ambasadore 
Vastra Gotaland regione 2008-04-15

Švedijos ekonominės ir regioninės plėtros agentūra 
(NUTEK), kurios vienas iš svarbiausių uždavinių yra pri
vataus verslo skatinimas, kasmet renka moteris - verslo 
ambasadores.

Tai yra garbės pareigos, kurių pagrindinis tikslas yra 
skatinti vietos bendruomenės moteris, ypač jaunimą, plėto
ti verslą.

2008 metais moterų verslo ambasadore Švedijos Vastra 
Gotaland regione buvo išrinkta ir lietuvė Jolita Skučienė.

Ji per ketverius metus pietų Švedijos regione sugebėjo 
įsteigti savo nedidelę statybų bendrovę, kirpyklą, masažo 
kabinetą ir grožio saloną. Anot pačios J.Skučienės, ji yra 
verslininkė, pradėjusi viską „nuo nulio“, tačiau viską pasi
ekusi „mielu“ jai pačiai darbu. Tuo ji norėjo pakeisti po
žiūrį į „atvykėlius“ Švedijoje.

NUTEK agentūra atrankos nugalėtojas išaiškino kovo 26 
dieną. Oficialūs pažymėjimai iškilmingai Stokholme bus 
įteikti gegužės 23 dieną.

UKRAINA

„Išvirkščios haliucinacijos“ — iš 
Havajų per Los Andželą ir Vilnių į 
Kijevą 2008-04-22

„Išvirkščios haliucinacijos“ - taip vadinasi lietu
vių amerikiečių menininko Kimo Arbo video fil
mų vakaras, vyksiantis balandžio 24-ą dieną ZEH 
meno centre, Kijeve (Ukraina).

Vakaro programoje garso-vaizdo instaliacijos ir pe- 
rformansų programa, kuri bus papildyta menininko 
filmų ir video darbų peržiūra.

Havajuose gimusio, Los Andžele ir Vilniuje kūrusio ir 
šiuo metu Vilniuje gyvenančio menininko Kimo Arbo dar
bai buvo pristatyti ir sulaukė išskirtinių įvertinimų Niujor
ke, Los Andžele bei kituose Amerikos miestuose.

Kaip dainininkas ir sintetinių menų kūrėjas, jis taip pat 
yra koncertavęs Islandijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Lenki
joje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje.

Jo kūrinių programas kuruoja tokie legendiniai meninin
kai kaip Jonas Mekas, Karen Finley, Heinz Emigholz, Elfi 
Mikesch, John Burgan.

Kimo Arbas, atsispirdamas nuo grafiti, vėliau pradėjo 
kurti video instaliacijas, performansus. Jis dainuoja hip 
hop4o, metalo bei šamanų muzikos žanruose.

Šis menininkas yra tokių projektų, kaip „K984“, „Grybų 
karalystė“, „Antimetrijos ciklonas“, „Didžiosioji Kuni
gaikštystė“ ir kt., iniciatorius, vienas iš radijo stoties 
„Killradio“ įkūrėjų. Šiuo metu Kimo Arbas bendradarbiau
ja su keletu alternatyvios muzikos ir menų festivalių.

Kijevo avangardinės kultūros vertintojai ir mylėtojai jau 
šį ketvirtadienį Kijeve turės išskirtinę progą susipažinti su 
lietuvių-amerikiečių menininku, kurio darbai pastaraisiais 
metais buvo pristatomi prestižinėse avangardinio meno 
scenose.

VENESUELA

Mirė Venesuelos lietuvių bendruo
menės pirmininkė Elena Baronas
Balandžio 23 die
ną po sunkios 
ligos, eidama 47 
metus, iš gyveni
mo pasitraukė 
Venesuelos lietu
vių bendruomenės 
pirmininkė Elenas 
Baronas Šulcas.

Gimusi lietuvių 
šeimoje Elena 
Baronas nuo pat 
mažens išlaikė 
lietuviškas tradici
jas, skleidė meilę 
Lietuvai aplinki
niams, aktyviai dalyvavo lietuviškos mokyklėlės veikloje, 
Vasario 16 - osios gimnazijos veikloje, lietuvių jaunimo 

Elena (dešinėje) su dukromis
Nuotr. Audra Mulevičiūtė

suvažiavimuose, buvo aktyvi lietuvių bendruomenės Vene
sueloje narė, vėliau tapusi jos pirmininke.

Draugai Eleną prisimena kaip nenuilstančią bendruome
nės pirmininkę, visada besišypsančią draugę, atveriančią 
savo namų duris naujai atvykusiam lietuviui, išlaikančią 
stiprų ryšį su tėvyne ir ten likusia gausia Baronų gimine.

Be E. Baronas nebūtų nei vieno kalėdinio lietuvių susiti
kimo, Vasario 16 dienos ar kovo 11 dienos paminėjimo, 
kuriais ji rūpinosi iki pat smulkmenų, nepalaužiama netgi 
sunkios ligos.

Nepamirštanti lietuviškų tradicijų, ji įskiepijo meilę Lie
tuvai ne tik savo puikiai lietuviškai kalbančioms dukroms 
Audrai ir Silvijai, bet ir savo draugams Lotynų Amerikose 
šalyse.

Šių metų Marakajuje įvykusiame Kovo 11 dienos pami
nėjime Lietuvos garbės konsulas Venesueloje Borisas Pet
ruševičius apdovanojo Eleną už nuopelnus lietuvių ben
druomenei. Elena Baronas Šulcas šiandien laidojama Kara- 
kaso Cementerio del Este kapinėse.

Lietuviams.com užjaučia velionės artimuosius, bičiulius, 
Venesuelos lietuvių bendruomenę ir apskritai visus pažino
jusius šią puikią moterį. Mums irgi teko ta laimė.

JAPONIJA
Lietuvių ansamblis „Kaskados“ surengė 
tris koncertus
Japonijoje balandžio 12-18 dienomis su dideliu pasisekimu 
koncertavo kamerinės muzikos ansamblis „Kaskados44 — 
Albina Šikšniūtė (fortepijonas), Rusnė Mataitytė (smuikas) 
ir Edmundas Kulikauskas (violončelė). Fortepijoninis trio 
surengė koncertus Kobės Konan universitete, Tokijo Me- 
guro Persimmon salėje ir Lietuvos ambasadoje Tokijuje.

„Kaskados“ daug kūrybinės energijos skiria šiuolaikinės 
lietuvių muzikos sklaidai - koncertų Japonijoje programos 
buvo sudarytos siekiant supažindinti su lietuvių šiuolaiki
nių kompozitorių kūryba. Japonijoje pirmą kartą skambėjo 
Broniaus Kutavičiaus, Astuonios Stasio miniatiūros“, Fe-
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likso Bajoro „Mementi sacri“ ir Vidmanto Bartulio 
„Lozoriaus giedojimai“, atliktas su garso ir vaizdo instalia
cijomis. Trio taip pat grojo Antonino Dvorako fortepijoni
nį trio Nr.4 „Dumki“ e-moll, opus 90 ir Felikso Mendelso- 
no fortepijoninį trio Nr.2 c-moll, opus 66.

„Kaskadų“ nariai yra baigę Nacionalinę Mikalojaus 
Konstantino Čiur
lionio menų mo
kyklą ir Maskvos 
valstybinę Piotro 
Čaikovskio konser
vatoriją Prieš susi
bardami į fortepijo
ninį trio 1997 me
tais, atlikėjai jau 
buvo žinomi kaip 
solistai, įvairių ka-

Trio sėkmingai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, yra 
ne kartą dalyvavęs didžiuosiuose Lietuvos muzikos festi
valiuose - „Gaida“, Šv. Kristupo, Tomo Manno ir Pažais
lio. 2002 metais „Kaskados“ tapo devintojo tarptautinio 
Johaneso Bramso kamerinių ansamblių konkurso laureatu 
Austrijoje. 2005 metais pelnė Lietuvos muzikų sąjungos 
įsteigtą „Auksinio disko” apdovanojimą.

Japonų publikos susidomėjimo taip pat sulaukė ir kon
certų salių fojė veikusios Lietuvos istorijos, kultūros ir 
meno knygų parodos.

Pasibaigus koncertų turui Lietuvos ambasadą pasiekė 
palankūs atsiliepimai raštu ir žodžiu, pageidavimai matyti 
daugiau Lietuvos meno pristatymų Japonijoje.

„Kaskadų“ trio koncertus surengė Lietuvos ambasada 
Japonijoje. Koncertus finansavo Lietuvos kultūros ministe
rija bendradarbiaudama su Lietuvos institutu.

JAV
Vyšnių žydėjimo šventėje - JAV 
studijuojanti lietuvaitė

LR ambasados nuotr.

Vašingtone balandžio 6-13 dienomis vyko kasmetinis vyš
nių žydėjimo festivalis, simbolizuojantis Japonijos ir JAV 
draugystę. Festivalyje dalyvauja jaunos merginos, kurias 
nominuoja kiekviena JAV valstiją taip pat į festivalį sve
čio teisėmis yra kviečiamos Vašingtone reziduojančių am
basadų nominantės.

Tradiciškai šioje šventėje dalyvauja ir Lietuvos ambasa

da JAV. Šiais metais Lietuvai atstovavo Gintarė Karčiaus
kaitė, Georgetown universiteto diplomatijos studijų ma
gistrante.

Festivalio dalyvės lankėsi pagrindinėse JAV valdžios 
institucijose - Baltuosiuose rūmuose, Kongrese, taip pat 
Japonijos ambasadoje, dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Išsami informacija apie vyšnių žydėjimo festivalio ren
ginius skelbiama festivalio tinklalapyje.

RUSIJA

Kaliningrade - Klaipėdos muziki
nio teatro opera
www.lietuviams.com
Kaliningrade balandžio 21 dieną prasidėjo antrasis tarptau
tinis menų festivalis,,Rusų muzika prie Baltijos“. Šis kelis 
mėnesius vyksiantis festivalis buvo atidarytas Piotro Čai
kovskio opera „Eugenijus Oneginas“, kurią atliko Galinos 
Vyšnevskajos operinio dainavimo centro (Maskva) solistai 
ir Klaipėdos muzikinio teatro simfoninis orkestras.

Operą „Eugenijus Oneginas“ pastatė režisierius Andris 
Liepą dirigavo klaipėdietis Umaras Lapinšas.

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras įkurtas 1987 
metais. Per 21-erius kūrybinės veiklos metus teatras pasta
tė daugiau kaip 50 įvairių žanrų sceninių veikalų.

Renginį finansuoja Lietuvos kultūros ministeriją koor
dinuoja Lietuvos institutas ir Lietuvos generalinis konsula
tas Kaliningrade.

NORVEGIJA

Ar turėsime lietuvišką darželį
Osle? 2008-04-22
Norvegijos lietuvių bendrija kreipiasi į šeimas su vaiku
čiais, gyvenančias Osle ir netoli nuo sostinės. Jie sulaukė 
užklausimo dėl lietuviško „darželio“ grupės prie sekmadie
nines mokyklos. Kaip bendrija informavimo lietuvis.no, 
šiais metais tokia grupė nebuvo suformuota dėl neatsiradu- 
sios paklausos, 
bet jeigu būtų 
bent keletas 
šeimų, kurios 
norėtu susitikti 
ir atsivesti savo 
ikimokyklinio 
amžiaus vai
kus, kad šie 
galėtų lietuviš
kai pabendrauti 
ir pažaisti, tai 
bendrija prašo 
atsiliepti. Jie 
taip pat prašo 
perduoti šią 
informaciją ir D.Dokšaitės nuotr.

savo pažįstamiems, kuriems ši informacija galėtų būti ak
tuali.

Pamokos vyksta kas antrą sekmadienį Engebraten mo-,. 
kykloje, Kapellveien 120, 0493 Oslo (žr. nuorodą į žemė
lapį). Tose pačiose patalpose būtų galima rengti ir ikimo
kyklinės grupės susitikimus.

informacija iš www.lietuviams .com
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VOKIETIJA
APIE VASARIO 16-OSIOS 

GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAIEŠKAS
Prieš metus dabartinis direktorius Andrius Šmitas pareiškė 2009 metų vasarą išeisiąs į pensiją, todėl reika
linga esą per dvejus metus suieškoti, kas jį pakeistų.

Dveji metai - tokioms paieškoms ne per ilgiausias laikas, jei norima suieškoti gerą direktorių, pasišventusį už nedi- 
rektorišką atlygį dirbti materialiai vargingoje gimnazijoje.

Po vienerių metų brangaus laiko konkursas dar nepaskelbtas. Tiesa, yra žinutės apie konkursą į šį postą Vokietijos LB 
Informacijose bei intemetiniuose gimnazijos, Frankfurto apylinkės puslapiuose, tačiau tai vietinės reikšmės leidiniai. 
Tiesa, dvi dienas galima buvo paskaityti skelbimą DELFI portale. Nei Lietuvos laikraščiuose („Dialogas“, „Liet Rytas“ 
ar pan.), nei JAV, Kanados ar Australijos lietuvių spaudoje skelbimai nebuvo spausdinami. Kaipgi tad yra norima, kad 
iki nurodyto termino, 2008m. rugsėjo 1d., per tokį trumpą laiką, atsirastų bent pora tinkamų kandidatų?

Kyla klausimas, ar tokia konkurso procedūra yra išvis teisėta. Gal kandidatas jau turimas, o šie lyg ir paslėpti skelbi
mukai yra kaip alibi (atseit juk buvo skelbta)?

Vokietijos LB Informacijose ir kitoje išeivijos spaudoje turėtų būti paskelbti visi kandidatai ir duomenys apie juos: 
išsilavinimas, pedagoginis stažas, patirtis kituose darbuose. Reikėtų pagrįsti ir kandidato parinkimą. Žodžiu, gimnazija 
yra visos išeivijos istorijos ir dabarties dalis, tad rinkimai įjos vadovo postą turėtų vykti ypač skaidriai.

Svarbu yra, kad, atėjus laikui, nebūtų graibomas! su laikinais sprendimais. Tokiu atveju turėtų likti dabartinis direkto
rius, kol bus surastas nuolatinis jo vietos perėmėjas.

Iš kitos pusės Vokietijos LB Tarybos posėdžio metu kai kurie Tarybos nariai kalbėjo, kad reikėsią ne tik direktoriaus, 
bet dar ir specialaus etato žmogui, kuris ieškotų lėšų gimnazijos išlaikymui. Iki šiol tai buvo Kuratorijos valdybos rū
pestis. Dabartiniam direktoriui, kad ir kokios silpnos sveikatos jis bebūtų, nei minėti Tarybos nariai, nei Vasario 16- 
osios gimnazijos Kuratorijos valdybos nariai tokio padėjėjo ne tik nesiūlo, bet ir patys nesistengia jam padėti. Pavyz
dys: jau antri metai jie nesiruošia sušaukti komisijos dėl naujo gimnazijos pastato statybos ir baigia prarasti brangią 
galimybę gauti statyboms pinigų. Pūvančio barako dienos suskaičiuotos, o pagrindiniame pastate klasių nebepakanka.

Be to, jei kalbėsime apie naujus etatus, prisiminkime, kad jų skaičius buvo sumažintas 1999 m. kai Federalinė valdžia 
nutraukė paramą gimnazijai iš Pabėgėlių fondų. Tuomet ir mokytojai atsisakėme dalies savo algos, kad išsaugotume 
gimnaziją Ar jau yra rastos lėšos, kurios įgalintų grįžti prie senos padėties ir kelti etatų skaičių bei algas?

Jei sergantis direktorius gerai atlieka savo darbą tai sveikam direktoriui tikrai liks papildomų jėgų lėšoms ieškoti. Čia 
nuoširdžiai galės jam talkininkauti visi, kuriems gimnazija rūpi: Vokietijos LB valdybą VLB Tarybą gimnazijos Kura- 
toriją asmeniški draugai. Taip iki šiol veikia visa lietuvių išeiviją

Bronė Lipšienė

PRANCŪZIJA

Paryžiuje lietuviai pristato Lietuvą 
prancūzams
Kaip lietuviams.com informavo Prancūzijos lietuvių ben
druomenės (PrLB) pirmininkas Linas Maknavičius, šian
dien, gegužės 10 dieną Paryžiuje prie Bastilijos (105 
avenue Daumesnil, 75012 Paris [metro Gare de Lyon, 
autobusai 57/29]) vyksta Europos šventė-mugė. Ojoje 
Lietuvą atstovauja ir mūsų tautiečiai.

Ši mugė skirta „naujajai Europai“ - toms Rytų ir Vidu
rio Europos šalims, kurios yra mažiau Prancūzijoje žino
mos.

Naujai susikūrusi PrLB foklorinė grupė, vadovaujama 
Birutės Liuorytės-Gambus, šventėje pasirodys su specia
lia pavasarine programa 14 vai.

Lietuvaičių pasirodymas bus „įrėmintas“ bulgarų, uk
rainiečių, slovakų, graikų ir kaukaziečių koncertėliais.

Mugė veikia nuo 11 iki 21 vai. Ji atidarys „Paryžiaus 
pavasario 2008“ festivalį, vyksiantį nuo gegužės 10 iki 
birželio 7 dienos. Festivalis skirtas tarpkultūrinio dialogo 
Europoje metams.

ŠVEDIJA

Tautinių šokių kolektyvui „Baltija“
- penkeri
Švedijoje veikiantis lietuvių tautinių šokių kolektyvas 

„Baltija“ gegužės 3 dieną 
šventė savo pirmąjį jubiliejų
- penkerių metų veiklos su
kaktį.

Jurgos ir Evaldo Laurenči- 
kų suburtas Švedijoje gyve
nančių lietuvių šokių kolekty
vas jau pasiekė meninę bran
dą. Kiekvienais metais suren
gia keletą koncertų ir pasirodymų.

„Baltijos“ šokėjai yra koncertavę Europos Sąjungos plėt
rai skirtame renginyje Stokholme, kitų kraštų lietuvių ben
druomenių renginiuose, Baltijos šalių šokių dienose, Lietu
vos aukščiausių valstybės vadovų vizitų Švedijoje metu.v

Šventiniame koncerte, skirtame kolektyvo jubiliejui pa
žymėti, kartu su „Baltija“ koncertavo folklorinis ansamblis 
iš Lietuvos „Voruta“ ir naujai susikūręs Jungtinės Karalys
tės lietuvių šokių kolektyvas „Jonkelis“.
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Aukosi
O. Vilimas £10.00

Balandžio mėnesyje Pagalbos Sodybos fondui aukojo: 
M.Gelvinauskienė, Gloucester ...................£100.00.

Už paramą Fondo administracija aukotojams nuoširdžiai dėkoja. 
Išmokėjus iš Fondo skolos padengimui £3000, šiuo metu Fonde 
yra £686.62..
Fondo administracija

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
DISKUSIJŲ KLUBAS organizuoja š.m. liepos 5 d. viešą diskusiją, 
kurios tema: Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacinė 
struktūra: istorinė apžvalga, tendencijos, perspektyvos, ideologiniai bei 
filosofiniai aspektai. Diskusijos vieta: Latvių namai 72 Queensborough 
Terrace, London W2 3SH. Artimiausia metro - Queensway (raudona linija) 
Diskusijų pradžia: 14:00. Diskusijos pabaigoje vyks vakaronė prie vyno 
bei alaus taurės, su gyva muzika.
Renginys - mokamas, bilieto kaina 5 svarai. Vietų skaičius ribotas.
Detalesnė informacija pateikiama užsiregistravusiems
E-PAŠTU: osdiskusija@yahoo.co.uk arba TELEFONU:+44 7502481750 

Diskusijos metu numatyta JKLB ORGANIZACINĘ STRUKTŪRĄ 
apžvelgti visapusiškai. Tiek iš istorinio, tiek dabartinio, tiek siūlomų 
reformų taško. Kviečiame išsakyti laisvai savo nuomonę bei pageidavimus 
ir pasiūlymus dėl JK Lietuvių bendruomenės oficialių bei neoficialių 
organizacijų bei judėjimų struktūrų.

Kas be ko kiekviena struktūra yra paremta ideologiniais aspektais, kurie 
neatsiejami nuo istorinių ir filosofinių svarstymų.

Diskusiją padeda organizuoti ypatingi svečiai: gerb. prof. Egidijus Alek
sandravičius (Lietuvių Išeivijos Instituto direktorius) ir SEIMO narys Eligi- 
jus Masiulis. Į diskusiją planuojama įtraukti ir gerb. prof. Leonidą Donskį 
(vyksta derybos). Diskusija bus filmuojama ir pateikiama Lietuvos Televi
zijai.

Todėl dar kartą raginu Jus dalyvauti šioje diskusijoje suteikiant jai 
diskusinę brandą ir tuo pačiu padėti įgyvendinti Diskusijų Klubo iniciaty
vas.

Po diskusijos, galėsite tiesiogiai pabendrauti prie vyno taurės su diskusijų 
dalyviais ir užduoti jiems Jums rūpimus klausimus.

Norinčius pasisakyti ar prisidėti prie diskusijos organizavimo, registruo
jame iki birželio 22d. e-mail, osdiskusija@yahoo.co.uk

Dėl platesnės informacijos kreiptis tel. +447502481750
Pagarbiai, Einaras VILDĖ JKLB Diskusijų Klubo steigėjas

PAMALDOS

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

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

Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 15 vai.
Mančesteryje kiekvieno mėnesio pas
kutinį sekmadienį 12.30 vai.

EVELINOS PUZAITĖS SOLO PIANO 

REČITALIS

Programoje: Clara Schumann, Robert 
Schumann, Falla Prokofiev
Koncertas vyks Wigmore Hall, 
36 Wigmore Street, London W1U 2BP 
2008 birželio 5 d., Pradžia 19.30.
Informacija: www.wigmore-hall-org.uk 
tel.020 7935 2141
Evelina Puzaitė yra koncertavusi Londone 
Royal Festival Hall, Barbican Hall, Purcell 
Room, Wigmore ir Cadogan Halls ir 
plačiau Britanijoje. Taip pat Vokietijoje, 
Kipro saloje, Graikijoje, Izraelyje, 
Lietuvoje, Rusijoje, Serbijoje, Švedijoje, 
JAV ir kitose šalyse.
Gimusi Vilniuje, Evelina muziką studijavo 
Čiurlionio muzikos mokykloje ir Lietuvos 
muzikos akademijoje. Gavusi stipendiją 
toliau studijas tęsė Londone garsioje 
Guildhall School of Music.
Dalyvaudama tarptautiniuose muzikos fes
tivaliuose yra laimėjusi daug apdovanoji
mų.
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