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HEADLEY PARKSODYBOS
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Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimai 2009

Rinkimai į Europos 
Parlamentą 2009

Kviečiame Jus pasinaudoti LR 
Konstitucijos suteikta teise, išreikšti 
savo pilietinę valią -dalyvauti 
rinkimuose!
Balsuoti gali kiekvienas asmeniškai į balsavimo 
punktą atvykęs 18 metų sulaukęs Lietuvos Res
publikos pilietis, pateikęs galiojantį LR pasą 
arba asmens tapatybės kortelę.

Balsuoti LR Prezidento rinkimuose galite:
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOJE (84 
Gloucester Place, London W1U 6AU) 2009 m. gegužės 
mėn. 4-8 d. - 10.00-12.00 vai. ir 14.00-16.00 vai. 2009 
m. gegužės mėn. 11-15 d. - 10.00-12.00 vai. ir 14.00- 
16.00 vai. Rinkimų dieną, 2009 m. gegužės mėn. 17 d. 
(sekmadienį) - 7.00 - 18.00 vai.

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE (21 The Oval, Hack
ney Road, London E2 9DT) Rinkimų dieną, 2009 m. 
gegužės mėn. 17 d. (sekmadienį) - 9.00 - 18.00 vai.

“MOKSLIUKAS”, BECKTON COMMUNITY CENT
RE (Manor Way, Beckton, E6 5NG) Rinkimų dieną, 
2009 m. gegužės mėn. 17 d. (sekmadienį) - 10.00 - 17.00 
vai.

Balsuoti rinkimuose j Europos Parlamentą ir 
(esant reikalui) antrajame LR Prezidento 
rinkimų ture galite:
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOJE (84 
Gloucester Place, London W1U 6AU)
2009 m. gegužės mėn. 25-29 d. - 10.00-12.00 vai. ir 
14.00-16.00 vai.
2009 m. birželio mėn. 1-5 d. — 10.00-12.00 vai. ir 14.00- 
16.00 vai.
Rinkimų dieną, 2009 m. birželio mėn. 7 d. (sekmadienį) 
-7.00-18.00 vai.
Jei turite klausimų, kreipkitės:
EI. Paštu: rinkimai@lithuanianembassy.co.uk 
Telefonu: (+44 20) 70341209

Elektros tiltas - virš nežinomųjų
VALDONĖ SAVULIONYTĖ 2009-05-05

Ilgai lauktas susitarimas dėl elektros kabelio su Švedija 
maršruto Lietuvoje įžiebė naujų vilčių. Europos Parla
mente (EP) pasigendama konkretumo dėl šio projekto 
įgyvendinimo.

Dabar, kai jau susitarta dėl elektros tilto su Švedija 

maršruto, tikimasi, kad pasikeis Lietuvos kaip energeti
nės salos padėtis, ji net galėtų tapti elektros tranzito šali
mi, kitos valstybės rimčiau nei anksčiau mąstytų apie 
investavimą į energetiką mūsų krašte, o gyventojams 
tokiu atveju atsirastų naujų darbo vietų. Lietuvoje ilgai 
laukta žinia, iš kur - iš Latvijos ar Lietuvos - bus tiesia
mas tiltas, sutikta pakiliai.

LŽ jau skelbė, kad trišaliame energetikos infrastruktū
ros projekte, kurį įgyvendinus Baltijos šalys bus prijung
tos prie Skandinavijos elektros rinkos, dalyvaus Lietu
vos, Švedijos, Latvijos energetikos kompanijos.

Šis susitarimas leis pasinaudoti 175 mln. eurų Europos 
Sąjungos (ES) finansine parama projektui įgyvendinti. 
Bendra paraiška dėl lėšų panaudojimo bus pateikta iki 
gegužės 15 dienos, Baltijos jūros dugno tyrimas bus at
liktas šią vasarą.

Tačiau EP Pramonės, tyrimų ir energetikos komiteto 
narys Eugenijus Maldeikis kol kas dėl šio susitarimo 
neskuba džiaugtis.

„Pakiliai ši naujiena apie projektą buvo sutikta politi
niame lygmenyje. Labai teigiamai vertinu elektros tilto 
tiesimą ir esu už šį projektą, tačiau svarbu, kad procesas 
iš tiesų judėtų. Pirmiausia noriu matyti konkretų verslo 
planą, finansines priemones ir akcininkų struktūrą. Tai 
yra gera politinė žinia, ir politikai tuo naudojasi. Tačiau 
energetikai apie tai nelinkę garsiai kalbėti - tai mane kur 
kas labiau domina. Projekto įgyvendinimas gali užtrukti, 
kiek žinau, Švedijoje jau beveik metus daroma aplinkos 
poveikio studija“, - LŽ teigė E.Maldeikis, paklaustas, ar 
jis tiki minėto sprendimo nauda Lietuvai.

Pašnekovo nuomone, Lietuvos valdžia turėtų aktyviau 
veikti tarptautinėje energetikos erdvėje ir laikytis lanks
tesnės politikos, jeigu nori įsilieti į bendrą energetikos 
rinką.

„Mūsų diplomatai mokė visą Europą kad energetikos 
srityje reikia kalbėti vienu balsu, mokė solidarumo, tad 
labai kvailas atrodė tas užtrukęs politinis konfliktas 
(Latvijos ir Lietuvos nesutarimas dėl to, iš kurios valsty
bės tiesti kabelį - aut.). Taigi pats valstybių sutarimo fak
tas yra labai geras dalykas. Tačiau kalbant apie Lietuvos 
valstybę, o ne privatų sektorių, kol kas nebuvo nė vieno 
rimto tarptautinio projekto, kurį Lietuva būtų įgyvendi
nusi kartu su užsienio partneriais. Ar tai yra mūsų pozici
ją ar vadybos gebėjimai ar politinė nuostata?“ - svarstė 
E.Maldeikis.

Lietuvos ambasadorius ES Rytis Martinkonis žurnalis
tams Briuselyje teigė neįžvelgiantis vienybės stokos ES 
energetikos sektoriuje. „Nėra jokios abejonės dėl ES soli
darumo energetikos srityje - tiek finansinio, tiek politi
nio“, - mano jis.

R.Martinkonio vertinimu, pagrindinis tikslas, kurio bu
vo siekiama pastaruosius trejetą metų energetikos srityje 
- energetikos jungtys su ES tinklais, su bendra ES ener
getikos rinka.

„Manau, Lietuvai per pastaruosius keletą metų pavyko 
pasiekti, kad ES mastu būtų pripažinta Lietuvos bei kitų 
Baltijos valstybių energetinė izoliacija ir tai būtų įvardyta 
kaip visos ES problemą - teigė Lietuvos ambasadorius 
ES. - Be abejo, energetikos projektams įgyvendinti reika
linga ne tik diplomatinė paramą bet ir finansai, o tų pini
gai, kurie yra skirti, neužtenka. Vis dėlto kamuolys yra 
mūsų pusėje, tad bus vykdomi projektai tiek tiltui su Šve
diją tiek su Lenkija nutiesti“, - nuomonę dėstė jis.
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R.Martinkonio žodžiais, Lietuvos energetikos jau nuo 
kitų metų pradžios laukia dideli pokyčiai. „Uždarius Ig
nalinos atominę elektrinę (IAE), Lietuvos energetikos 
struktūra keisis iš pagrindų“, - neabejoja jis.

Paklaustas apie Lietuvoje įvairiai prognozuojamą elekt
ros energijos kainą kuri bus nustatyta uždarius IAE, nuo
latinis Lietuvos atstovas ES vengė konkretumo: „Manau, 
kad uždarius IAE vienokį ar kitokį krestelėjimą turėsime 
patirti. Kiek jis pasireikš ekonomiškai - kaip pasikeis 
elektros kilovatvalandės kainą kol kas sunku pasakyti.“

Verslininkai iš Rytų dairosi į 
Lietuvą 2009-05-05
Nors prasidėjus ekonomikos recesijai užsienio investicijų 
į Lietuvos rinką srautas sumažėjo labai ženkliai, tačiau 
pastebimą kad tuo pačiu sunkmetis netikėtai paskatino 
investuotojų iš Rytų susidomėjimą.

Pastaruoju metu galimybėmis įsigyti kapitalo mūsų 
šalyje aktyviau domėtis ėmė verslininkai iš Rusijos, Uk
rainos, Kazachstano, Kinijos bei kitų šalių.

Ekspertai mano, kad pagrindinė susidomėjimo priežas
tis - galimybė pigiai įsigyti nekilnojamojo turto ir tokiu 
būdu įžengti į Europos Sąjungos rinką.

LR Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. 
sausio 1 d. tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 
siekė 31,48 mlrd. Lt ir buvo 11,3 proc. mažesnės nei tuo 
pat metu pernai.

Didžiąją šios sumos dalį sudarė investicijos iš ES šalių 
- daugiau nei 81 proc. Nepriklausomų valstybių sandrau
gos šalių dalis buvo 5,9 proc.

„Ekonominė krizė investuotojus iš Rytų skatina akty
viau dairytis Lietuvoje dėl kelių priežasčių. Pirmą rece
sija gerokai atpigino investavimo kainą ir šiandien NT 
objektus ar verslo įmones galima įsigyti už pakankamai 
patrauklias kainas.

Antrą tokia investicija tuo pačiu yra žingsnis į didelę 
ES rinką kuri po 2-3 metą tikėtina, stabilizuosis ir pra
dės augti“, - sako investicijų valdymo bendrovės 
„PPP“ (Public Private Partnership) vadovas Juozas Sar- 
gūnas, užsiimantis tarpininkavimu tarp Lietuvos verslo ir 
užsienio investuotojų.

UR ministras ragina įsigyti 
vyriausybinį lėktuvą 2009-05-05 
Lietuvoje vėl atgijo kalbos apie vadinamąjį prezidento 
arba vyriausybinį lėktuvą nors finansinio sunkmečio 
sąlygomis vargu, ar valstybės biudžete atsiras lėšų jam 
įsigyti arba nuomoti.
„Vilniaus diena“ primeną kad prieš kiek daugiau kaip 

penkiolika metų Lietuva buvo įsigijusi pirmą vyriausybi
nį lėktuvą. Tai buvo vos devynių vietų „J et Star-731“, 
galintis skraidyti tik netolimus atstumus. Už 2,28 mln. 
JAV dolerių šį lėktuvėlį tuomečiam prezidentui Algirdui 
Brazauskui įpiršo jo finansinis rėmėjas, verslininkas 
Simas Velonskis. Dar 170 tūkst. dolerių kainavo lakūnų 
mokymas.
Tačiau lėktuvas nešė vienus nuostolius. Pasirodė, kad 

jis per mažas skraidinti prezidento ir kitų aukštų pareigū
nų vadovaujamas delegacijas, todėl valstybiniams ir dar

bo vizitams šis lėktuvas nebuvo itin dažnai naudojamas. 
Todėl 1998 m. ,Jet Star“ parduotas už beveik 2 mln.

dolerių.
Šiomis dienomis Lietuvoje vėl prabilta apie būtinybę 

įsigyti „Jet Star“ ar panašaus dydžio vyriausybinį lėktu
vą
Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas dienraš

čiui užsiminė: „Reikia pagalvoti apie daug kritikos su
lauksiantį, bet būtiną lėktuvo „Jet Star“ įsigijimą.“
Pasak ministro, orlaivio ypač reikės 2013 m., kai Lietu

va pusmetį pirmininkaus Europos Sąjungai (ES).
V.Ušackas įsitikinęs, kad be „Jet Star“ Lietuvos valdžiai 
kils bėdų dėl susisiekimo su kitomis ES valstybėmis.

Lietuvos atstovams reikės ne tik pirmininkauti daugiau 
nei 3000 posėdžių Briuselyje ir kituose miestuose, kur 
yra ES institucijų būstinės, bet ir organizuoti ne mažiau 
kaip 200 susitikimų savo valstybės teritorijoje.
Be to, bendrijai pirmininkaujančios šalies aukščiausio 

rango pareigūnai ir diplomatai turi daug važinėti po ES ir 
kitas valstybes. Tokioms kelionėms esą ir turėtų būti 
panaudotas lėktuvas „Jet Star“.

Sprendimą dėl lėktuvo įsigijimo gali priimti tik Vyriau
sybė, pasvėrusi visus „už“ bei „prieš“ ir įvertinusi šalies 
finansinę padėtį.
Akivaizdu, kad kol tęsiasi finansinis sunkmetis, neverta 

tikėtis brangių pirkinių. Tačiau V.Ušackas siūlo pagalvo
ti apie perspektyvą ir jau formuojant kitų metų valstybės 
biudžetą atskira eilute numatyti lėšas, skiriamas pasi
rengti pirmininkauti ES.

įsigyti naująjį „Jet Star“ arba panašaus modelio lėktuvą 
gali kainuoti nuo 15 iki 25 mln. litų. Jis taip pat gali būti 
ir išnuomotas. Tai galėtų kainuoti apie 1,5-2 mln. litų per 
metus.

Atlikti konkretesnius skaičiavimus, taip pat organizuoti 
galimą konkursą lėktuvui įsigyti turėtų Susisiekimo mi
nisterija.

SOIMS CONTEST .Kreipimasis 
į pasaulio lietuvių bendruomenę 
Aš, Dmitrij Šavrov (dar žinomas kaip Sasha Son), 
šiemet atstovausiu Lietuvai gegužės 12-16 dienomis 
Maskvoje vyksiančiame tarptautiniame 
„Eurovizijos“ dainų konkurse.
Kreipiuosi į visus Europoje gyvenančius lietuvius 
tikėdamasis, jog palaikysite mane ir balsuosite už 
Lietuvą tiesioginės transliacijos metu, kuri vyks ge
gužės 14-ąją 21:00 valandą (CET-laiku), per nacio
nalinius Jūsų gyvenamų šalių kanalus. Pusfinalio 
dieną scenoje pasirodysiu keturioliktas, mano dainos 
pavadinimas - “Love”. Na, o jei Jūs balsuodami man 
padėsite patekti į finalą tikiuosi, gegužės 16 dieną 
21:00 valandą (CET-laiku), Jūsų pastangomis pasi
eksime dar daugiau.

Su tikėjimu ir viltim visada Jūsų -
SASHA SON
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Naujosios Europos muzikantai 
koncerte Londone pasisakys prieš 
augantį nacionalizmą 2009-05-06

Gegužės 14 dieną Londono Vest Endo klube „229“ įvyks 
jungtinis lietuviškas, lenkiškas, slovakiškas šaknis turin
čių Anglijos grupių koncertas „Bendra kalba“, kuriuo 
rokenrolo muzikantai pasisakys prieš į Europarlamentą 
2009-ųjų birželio rinkimuose kandidatuojančias fašisti
nes ir nacionalistines partijas. Koncerte kaip solinis atli
kėjas pasirodys „Babyshambles“ būgnininkas Adam Fi- 
cek..
Lietuvos muzikantus koncerte atstovaus Agnė Motiečiū- 
tė, dainuojanti sparčiai kylančioje „electro folk“ stiliaus 
grupėje iš Lydso „Black Diamond Bay“. Be to, koncerte 
pasirodys dvi nepaprastai energingos, šaknis Naujojoje 
Europoje turinčios grupės - lenkų „The Poise Rite“ ir 
britų bei slovakų „O Titus!”. Koncertas organizuojamas 
kartu su žinoma Britanijos antirasistine organizacija 
„Love Music Hate Racism“, kurią remia tokios žinomos 
angių grupės ir atlikėjai kaip „Laid Blak“, „The Toy 
Guns“, „Babyshambles“, Chrisas Goldfinger, „Belle & 
Sebastian“, Mylo, Shane‘as McGowanas, „Doves“, Da
vid Gray, Estelle ir daugelis kitų. Savo koncerte kviesi
me Europarlamento rinkimuose nebalsuoti už partijas su 
vis „išlendančių“ nacionalistinių pažiūrų kandidatais.

Dalis labdaringo koncerto pelno bus skirta organizacijai 
„Love Music Hate Racism“, su kuria iniciatyvos „Bendra 
kalba“ steigėjai susipažino festivalio „Mouniainrock“ 
metu Kaune. Koncerto vieta: 229 The Venue, 229 Great 
Portland Street, W1W 5PN,

Rytų europiečiai didina Škotijos 
gyventojų skaičių 2009-04-29
Škotijos žiniasklaida praneša, kad Škotijoje gyvenančių 
žmonių skaičius pasiekė trisdešimties metų rekordą dėl 
masinio lenkų, lietuvių ir imigrantų iš kitų Rytų Europos 
valstybių antplūdžio.

Praeitų metų vasarą Škotijoje gyveno 5,168 mln. gy
ventojų - 24 tūkst. daugiau nei 2007 metais. Pagrindine 
gyventojų skaičiaus didėjimo priežastimi įvardijimą 
imigracija iš Rytų Europos.

Škotijos registrų departamento atstovo Duncano Mac- 
niveno duomenimis, 70 proc. atvykėlių iš Rytų Europos 
sudaro lenkai, antra pagal dydi imigrantų iš šio regiono 
grupė - lietuviai.
Tiesa, D.Macnivenas pastebi, kad, pasunkėjus ekonomi

nei situacijai šalyje, imigracija iš Rytų Europos sulėtėjo.

Prasidėjo prekyba bilietais į Dainų 
šventę 2009-05-04

Tęsiant reikšmingą mūsų krašto kultūros tradiciją,, užgi
musią 1924 metais, liepos 1-6 dienomis Vilniuje rengia
ma Tūkstantmečio dainų šventė. Tai bus vienas iš iški
liausių Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo rengi
nių. Bilietus į renginius jau galima įsigyti visose bilie
tai, lt kasose.
Dainų šventes nuo pat pirmosios globoja Valstybės pre

zidentas, tuo parodydamas jai išskirtinį dėmesį ir pagar
bą, tuo pačiu įvertindamas visų prisidėjusiųjų pastangas.
Dainų šventėje dalyvaus daugiau kaip 40 tūkst. dalyvių iš 
Lietuvos ir 1270 užsienio lietuvių iš 18 pasaulio šalių 
(Dainų šventės visumą sudarys: Šventės pradžios rengi
niai (Sereikiškių parkas, Pilių teritorija, Katedros aikštė), 
Atidarymo koncerto (Katedros aikštė), Chorinės muzikos 
vakaro (Nacionalinė filharmonija), Kanklių popietės (Šv. 
Jonų bažnyčia), Ansamblių vakaro (Kalnų parkas), Folk
loro dienos (Sereikiškių parkas), Pučiamųjų orkestrų 
(Kalnų parkas), Šokių dienos (Žalgirio stadionas), Moks
leivių ir Didžiosios dainų dienos (Vingio parkas) progra
mos, Jungtinis mėgėjų teatrų spektaklis (Lietuvos rusų 
dramos teatras), Tūkstantmečio monumento „Vienybės 
medis“ atidengimas Vingio parke. Taip pat tradicinės 
eitynės, liaudies meno paroda ir daug kitų renginių.
Liepos 2 d. 22.00 Ansamblių vakaras Kalnų parke (20 - 
80 Lt). Liepos 4 d. 20.00 Pučiamųjų orkestrų koncertas 
Kalnų parke (20 - 40 Lt). Liepos 5 d. 21.00 Šokių diena 
Žalgirio stadione (20 - 120 Lt)

Lietuvos tūkstantmečio dainų 
šventei bus bandoma rasti trūksta
mas lėšas 2009-05-06 www.lietuviams.com
Šiandien pas Vyriausybės kanclerį Deividą Matulionį 
susirinkę Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių 
sutartinė“ organizatoriai, Kultūros, Švietimo ir mokslo, 
Finansų, Sveikatoj apsaugos, Vidaus reikalų, Susisieki
mo ministerijų bei Vilniaus savivaldybės atstovai išklau
sė informaciją apie pasirengimą Dainų šventei.

Pasitarime aptarti aktualūs Dainų šventės organizaci
niai ir finansiniai klausimai - kaip šventės dalyviai at
vyks į Vilnių, kaip jie važinės į repeticijas, kas rūpinsis 
jų saugumu ir viešąją tvarka ir svarbiausia - ar bus laiku 
paruošti objektai, kuriuose vyks pagrindiniai Dainų šven
tės renginiai.

Vyriausybės kancleris išgirdo patikinimą, kad šventei, 
kurioje dalyvaus apie 40 tūkstančių dalyvių ir atlikėjų iš 
šalies ir viso pasaulio, pasirengimas vyksta sklandžiai, 
nors sprendžiant kai kurias iškylančias problemas, gali 
prireikti ir Vyriausybės paramos.

Susitikimo dalyviai buvo informuoti, kad Dainų šven
tės dalyviai vyks Švietimo ir mokslo ministerijos gelto
naisiais autobusiukais. Jiems bus sudarytos galimybės 
keliauti ir geležinkelio transportu bei taikomos nuolai
dos.

Sutarta, kad Vidaus reikalų ministerija pasirūpins Dai
nų šventės dalyvių saugumu, o Sveikatos apsaugos mi
nisterija tuo, kad šventės dalyvių delegacijas lydėtų bu
dintys gydytojai. Jie turėtų budėti ir dalyvių gyvenamo-'' 
siose vietose.

Bene didžiausias Dainų šventės organizatorių rūpestis - 
ar bus suspėta sutvarkyti Vingio parko estradą, aikštelę ir 
prieigas, kad saugūs būtų ir šventės dalyviai, ir sostinės 
svečiai. Kalnų ir Sereikiškių parkams taip pat reikalinga 
nors kosmetinė restauracija. Susitikimo dalyviai sutinka, 
kad ši Dainų šventė - prioritetinė ir kaip nacionalinės 
kultūros išraiška bus svarbiausias Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo akcentas, tad tinkamai jai pasirengti 
- visų pareiga.
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JKLJS

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA

INTEGRACIJA Į JUNGTINĖS KARALYSTĖS VISUOMENĘ, 
IŠLAIKANT LIETUVIŲ IDENTITETĄ

BRITANIJOS JAUNIMAS SAVO METINI SUVAŽIAVIMĄ TRANSLIAVO INTERNETU

Praėjusį savaitgalį, (balandžio 25/26 dienomis) jau 4-tą kartą Lietuvių namuose Headley Park 
susirinko Jungtinėje Karalystėje gyvenantis lietuvių jaunimas.
Pirmą kartą toks renginys buvo transliuojamas gyvai internetu, o klausimai organizatoriams ir Jauni
mo Sąjungos valdybai buvo užduodami iš įvairių Britanijos miestų bei užsienyje dabar atostogaujan
čių organizacijos narių. “Organizacija siekia būti kuo atviresnė ir prieinama visiems, todėl nariams 
pasiūlius suorganizuoti intemetinę transliaciją, renginio dalyviai absoliučia dauguma nubalsavo už 
tokį naujovišką būdą bendrauti su pasauliu ir skelbti apie savo veiklą.” - sakė suvažiavimo pirminin
ku paskirtas Newcastle JKLJS atstovas Justinas Silickas.

Naujoji valdyba

Lietuvių sodyboje vykusiame renginyje buvo pristatyti 
visi per metus vykę renginiai, organizuoti projektai bei 
skyrių veiklos ataskaitos.

Daugiausia jaunimo dėmesio susilaukė III- asis studen
tų susitikimas Londone, muzikos vakarėlis „Culture 
Jam“, rinkimų vakarėlis su grupe SKAMP bei Lietuviškų 
filmų naktis. Sąjungos valdybos nariai tai pat aktyviai 
atstovavo lietuvių jaunimo, gyvenančio Jungtinėje Kara
lystėje, interesus pasaulio lietuvių bendruomenės susiti
kimuose Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV.

Atsisakius privalomo narystės mokesčio, per praėjusius 
metus JKLJS narių skaičius išaugo beveik dvigubai, o 
renginius aplankė beveik 1500 žmonių.

Tęsiant organizacijos plėtrą, įkurti trys nauji JKLJS 
skyriai Newcastle, Bradford ir York miestuose. Savo 
laiške Britanijos jaunimui Tautinių Mažumų ir Išeivijos 
Departamento generalinis direktorius Arvydas Daunora- 
vičius pažymėjo, kad JKLJS yra viena dinamiškiausiai 
augančių užsienio lietuvių organizacijų ir gali svariai 
prisidėti prie Londono ir Jungtinės Karalystės tapimo 

pasaulio lietuvių centru.
Bene svarbiausias suvažiavimo 

momentas buvo naujos valdybos, 
kuri koordinuos sąjungos veiklą 
ateinančius 12 mėnesių rinkimai.

Šiais metais JKLJS valdybos Pre
zidente tapo Indrė Dargytė, viena iš 
ilgiausiai JKLJS veikloje dalyvau
jančių jaunų žmonių. Ji inicijavo 
visus studentų projektus.

Vice Prezidentu buvo išrinktas 
Karolis Adomaitis, kuris daug prisi
dėjo prie organizacijos veiklos vys
tymo bei užtikrino komunikaciją su 
organizacijos nariais.

Sąjungos sekretoriumi paskirtas 
Kęstas Pikūnas, Rasai Malinauskai
tei patikėtos iždininkės pareigos, o 

aktyviai prie daugelio projektų prisi-
dėjusi Gerda Drūtytė kartu su Brad

ford JKLJS skyriaus iniciatoriumi Laurynu Baubliu atei
nančiais metais bus atsakingi už organizacijos plėtrą.

Kultūros projektus kuruos Agnė Selemonaitė, kuri taip 
pat vadovauja ir Birmingham skyriaus jaunimui.
Valdybos planuose IV-asis studentų susitikimas, lietu
viškų filmų naktis, „Lietuvos ateities“ projektas, vakarė
lis Vilniuje “Pasaulio lietuvis 2009” ir žinoma daugelis 
kitų didelio susidomėjimo sulaukusių iniciatyvų.

Suvažiavime pirmą kartą buvo įteiktos JKLJS nomina
cijos, kuriomis buvo padėkota prie organizacijos veiklos 
prisidėjusiems partneriams ir rėmėjams. Metų partnere 
įvardinta LR Ambasada Jungtinėje Karalystėje, metų 
JKLJS globėju - buvęs LR ambasadorius Jungtinėje Ka
ralystėje Vygaudas Ušackas, nepailstamai skatinęs ir 
palaikęs sąjungos inicijuojamą veiklą. Apdovanota ir 
viena iš JKLJS atkūrėjų ir du metus valdybos pirminin
kės pareigas ėjusi - Laura Dzelzytė, išauginusi organiza
ciją ir savo įkvėpimu skatinusi Jungtinės Karalystės jau
nimą dirbti lietuvybės puoselėjimo labui. Metų mecenatu 
tapo Dankse bankas, aktyviai rėmęs JKLJS studentų ini-
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Jonkelio kolektyvo šokėjai

ciatyvą.
Suvažiavimo vakarinėje programoje, kaip 

įprasta, pasirodė jaunimo šokių kolektyvas Jon
kelis,

Londono vyrų folklorinis ansamblis, buvo pri
statytas naujausias muzikos kūrėjo “Tii“ video 
klipas.
Suvažiavimo įrašą galite rasti šiuo adresu: 

http://www.mogulus.com/ltuk/ondemand/ 
pla_3808780132029096471 ?initthumburl=http:// 
mogu lūs-userfiles. s3.amazonaws.com/ 
chv21tuk/2009/04/25/b285f873-95bf-4558-82d5 
f205c 1 fcb22e_467O .j pg&pl ayeraspectwidth=4& 
playeraspectheight=3

EP pirmininkas nemato galimybių 
skubiam Lietuvos priėmimui į
euro zoną 2009-04-28
Vilniuje viešintis Europos Parlamento pirminin
kas Hansas Gertas Poetteringas (Hans Gert 
Piotering) nemato galimybių, kad Lietuvai Euro
pos Sąjunga (ES) galėtų sudaryti išskirtines są
lygas greičiau įsivesti eurą.
Premjeras Andrius Kubilius yra sakęs, kad greitesnis 
euro įvedimas būtų naudingas iš ekonominės krizės sie
kiančiai išbristi Lietuvai.

Pagal bendrą tvarką, euro įvedimas galimas tik jeigu 
valstybė narė atitinka vadinamuosius Mastrichto kriteri
jus, kurie reikalauja išlaikyti kainų stabilumą, leistinų 
ribų neturi viršyti valdžios sektoriaus deficitas ir skola 
bei Vyriausybės vertybinių popierių ilgalaikės palūkanų 
normos, o nacionalinė valiuta turi būti stabili.

Pasak H.G.Poetteringo, šie reikalavimai neturėtų būti 
švelninami.

„Nemanau, kad turėtume sušvelninti Mastrichto kriterijų. 
Norėčiau paskatinti Baltijos šalis tęsti politiką, pagal 
kurią siekiama atitikti Mastrichto kriterijus. Kuo greičiau 
Estija, Latvija ir Lietuva atitiks Mastrichto kriterijus, tuo 
bus geriau. Tada Mastrichto kriterijų pagrindu trys šalys 
yra labai laukiamos įsivesti bendrą valiutą“, - BNS antra
dienį sakė H.G.Poetteringas.

A.Kubilius yra sakęs, kad Mastrichto kriterijus Lietuva 
gali atitikti 2010 metų pradžioje, bet užsiminė ir apie 
galimybę, kad ES galėtų priimti politinį sprendimą grei
tesniam euro įvedimui.

Vilniuje su dviejų dienų vizitu viešintis H.G.Poetteringas 
pirmadienio vakarą susitiko su Seimo pirmininku Arūnu 
Valinsku ir premjeru Andriumi Kubiliumi,

Antradienį EP vadovą priėmė prezidentas Valdas Adam
kus.
Šiandien jis taip pat dalyvauja Seime rengiamoje diskusi
joje su Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojais, kur apta
riami artėjantys rinkimai į EP ir jų reikšmė.

Liuksemburgo lietuvius 
V.Ušackas kvietė kurti globalią 
Lietuvą 2009-04-28 www.lietuviams.com 
Balandžio 26 dieną užsienio reikalų ministras Vygaudas 
Ušackas dalyvaudamas Liuksemburge vykusiame Belgi
jos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlan
dų užsienio reikalų ministrų susitikime tuo pačiu susitiko 
ir su Liuksemburgo lietuvių bendruomene.

Bendraudamas su Liuksemburgo lietuvių bendruomenės 
atstovais V. Ušackas pabrėžė, kad globalios Lietuvos - 
užsienio lietuvių įtraukimo į valstybės gyvenimą - kūri
mas yra visų lietuvių projektas, kuriame užsienio lietu
viai atlieka svarbų vaidmenį.

„Tik abipusis dalyvavimas, valstybės bei užsienio lietu
vių bendradarbiavimas, bendras atsakomybės už sprendi
mus prisiėmimas gali būti Globalios Lietuvos gyvybin
gumo pagrindas“, - sakė ministras V. Ušackas.

Ministras pakvietė apie 400 lietuvių dirbančių ir gyve
nančių Liuksemburge parodyti, kad jiems rūpi, kokia bus 
Lietuva ir balsuoti gegužės mėnesio pabaigoje vyksian
čiuose Prezidento rinkimuose.

Stalinizmo nusikaltimų svarstymas 
- tiesos ir žmogiškumo egzaminas, 
teigia prezidentas V.Adamkus

2009-04-28

Europos Parlamento (EP) iniciatyva svarstyti stalinizmo 
nusikaltimus yra visai Europai svarbus tiesos ir žmogiš
kumo egzaminas, teigia prezidentas Valdas Adamkus.

Tai šalies vadovas sakė antradienį priėmęs Vilniuje vie
šintį EP pirmininką Hansą-Gertą Poetteringą (Hans Gert 
Piotering).

„Tai tiesos ir žmogiškumo egzaminas visiems mums, tai 
svarbus skaudžių istorinių įvykių, kurie niekada neturėtų 
pasikartoti, įvertinimas“, - sakė V.Adamkus, vertindamas 
Balandžio 2 dienos rezoliucijoje EP „griežtai ir viena
reikšmiškai“ pasmerkė „visus visų totalitarinių ir autori-
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tarinių režimų įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui ir 
masinius žmogaus teisių pažeidimus“.

Dokumente teigiama, kad „Europa niekada nesusivienys, 
jei nepasieks bendro požiūrio į savo istoriją, nepripažins 
nacizmo, stalinizmo ir fašistinių bei komunistinių režimų 
bendru paveldu ir nepravęs sąžiningų ir išsamių diskusi jų 
dėl praėjusiame amžiuje šių režimų įvykdytų nusikalti
mų“.

Anot prezidento spaudos tarnybos, susitikime su 
H.G.Poetteringu V.Adamkus taip pat paragino Briuselyje 
įkurti Europos atminties ir sąžinės platformą.
V.Adamkaus nuomone, šiemet svarbu paminėti ne tik 
Berlyno sienos griūties 20-mečio sukaktį, bet ir nepa
miršti Europą padalijusio Molotovo-Ribentropo pakto 
70-mečio, jo tragiškų padarinių daugeliui tautų.

Prezidentas su EP vadovu taip pat aptarė Europos Sąjun
gos santykius su Rytų kaimynėmis ir energetikos klausi
mus.

SAS grupė pirmąjį šių metų ket
virtį skraidino 5,7 mln. keleivių 

2009-04-30
SAS grupės 2009 metų pirmojo ketvirčio einamosios 
pajamos siekė 3,75 mln. Lt (11,357 mln. Švedijos kro
nų), t.y. 8,5 proc. mažiau nei 2008 metų sausio - kovo 
mėnesiais. Pirmojo šių metų ketvirčio rezultatas buvo 
neigiamas ir sudarė 309,57 mln. Lt (934 mln. Švedijos 
kronų) nuostolį. SAS grupė 2009’metų I ketvirtį skraidi
no 5,7 mln. keleivių.

,,Per pirmąjį 2009 metų ketvirtį pasaulinė ekonomika ir 
toliau sparčiai lėtėjo. Per pirmąjį šių metų ketvirtį SAS 
pervežė mažiau keleivių, tačiau padidėjo kompanijos 
pajamos. Šiandieninėje rinkoje kompanijos pajamų stabi
lizavimas reiškia, kad įmonė turi ypač stiprų prekės 
ženklą ir lojalius klientus, kurie vertina jos produktus” - 
teigia SAS grupės prezidentas Mats Jansson.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį apie 500 darbuotojų turėjo 
palikti SAS grupę. Nuo balandžio mėnesio buvo atsisa
kyta 8 lėktuvų, o iki 2009 m. spalio mėnesio lėktuvų par
kas bus sumažintas 18 orlaivių iš 21 numatyto.

„Mes pritaikome savo pajėgumus prie sumažėjusios pa
klausos, taip pat atsisakome nepelningų krypčių ir rinkos 
dalių”, - teigia SAS grupės prezidentas Mats Jansson.

Vyriausybė perdavė lenkams 
likusias „Mažeikių naftos“ akcijas

2009-04-30
Ilgai lauktas sandėris pagaliau įvyko - Vyriausybė, gavu
si pinigus už 10 procentų bendrovės akcijų, lenkų kom
panijai „PKN Orlen“ perdavė 9,98 proc. akcijų.

Kiek anksčiau lenkai buvo pareiškę, kad neturi pinigų 
įsigyti Vyriausybei iki šiol priklausiusių „Mažeikių naf
tos“ akcijų“. Kovo pabaigoje „PKN Orlen“ neišpirko 
„Mažeikių naftos“ akcijų, tuomet po beveik savaitę tru
kusių derybų Vyriausybės ir koncerno derybų šalys pasi

rašė dokumentus dėl opciono sutarties pakeitimo. Nors 
lenkai laiku ir neišpirko akcijų, o Vyriausybė dėl to turė
jo teisę ginčą spręsti Londono teisme, ministrų kabinetas 
buvo linkęs derėtis ir teisminės procedūros nepradėti.
Trečiadienį premjero Andriaus Kubiliaus patarėjas My
kolas Majauskas naujienų agentūrai BNS pranešė, kad už 
visas akcijas ir kartu su delspinigiais lenkai sumokėjo 
284 965 467 JAV dolerius ( daugiau kaip 756 milijonus 
litų).

Iki šio sandorio lenkams priklausė 90,02 proc. „Mažeikių 
naftos“ akcijų.

TVOU ir Švedijos „Skyways“ 
sutartį pasirašys antradienį

2009-04-28
Vilniaus oro uostas ir Švedijos oro linijų bendrovė 
„Skyways“ antradienį pasirašys bendradarbiavimo sutartį 
dėl tiesioginių skrydžių.

Tai lrt.lt patvirtino TVOU generalinis direktorius Tomas 
Vaišvila.

„Taip, viskas vyksta pagal tai, kas buvo pranešta prieš 
savaitę, - sakė T. Vaišvila. - Juristai daug sykį peržiūrėjo 
sutartį. Ją pasirašysime šiandien“.

Anksčiau Švedijos „Skyways“ ir Tarptautinis Vilniaus 
oro uostas (TVOU) susitarė dėl tiesioginių skrydžių į 
Stokholmą (12 kartų per savaitę), į Berlyną (triskart per 
savaitę ), į Amsterdamą (10 kartų per savaitę) ir į Kopen
hagą (penkiskart per savaitę).

Lietuvos Bendras Vidaus Pro
duktas susitraukė 12,6 procento 

2009-04-28
Statistikos departamentas praneša, kad pagal turimus 
statistinius duomenis ir ekonometrinius modelius įver
tintas bendrasis vidaus produktas 2009 m. pirmąjį ket
virtį siekė 20981,0 mln. litų to meto kainomis ir, paly
ginti su 2008 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 12,6 
procento (pokyčiai įvertinti naudojant grandininę pridė
tinės vertės apimtį).

2009 m. pirmąjį ketvirtį bendroji pridėtinė vertė mažėjo 
gamybos ir paslaugas teikiančiose įmonėse. Visame 
šalies ūkyje sukurtos pridėtinės vertės mažėjimas arti
mas pramonėje sukurtos pridėtinės vertės pokyčiui. 
Pirmąjį šių metų ketvirtį pridėtinė vertė mažiausiai kri
to žemės ūkyje ir negamybines paslaugas teikiančiose 
įmonėse.

2009 m. pirmą ketvirtį vienam šalies gyventojui to me
to kainomis teko 6263 lito bendrojo vidaus produkto - 
12,2 procento mažiau nei 2008 m. atitinkamą ketvirtį 
(eliminavus kainų pokyčių įtaką).

Įvertinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, 2009 m. 
pirmąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas, palyginti su 
2008 m. pirmuoju ketvirčiu, sumažėjo 10,9 procento, o 
palyginti su tų pačių metų ketvirtuoju ketvirčiu - 9,5 
procento (2 pav.)
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VOKIETIJA
Nuotaikingas liaudiškos muzikos 
ansamblio „Saulė“ pasirodymas 

Vokietijoje
Hūttenfeldas (Vokietija), 2009 m. gegužės 6 d. - 
Antradienį, balandžio 28-ąją, į Hūttenfeldo lietu
viškosios Renhofo pilies salę tautiečius ir visus 
prijaučiančius susirinkti ir vėl pakvietė Vokietijoje 
veikiantis Europos lietuvių kultūros centras 
(ELKC). Tęsdamas pažintiniu-kultūriniu renginiu 
„Halio Litauen!“ sėkmingai pradėtą lietuviškų ren
ginių ciklą, skirtą Lietuvos vardo minėjimo tūks
tantmečiui bei siekiantį pristatyti Lietuvą užsieny
je, autentišką lietuvių kultūrą šį kartą ELKC kartu 
su Vasario 16-osios gimnazija sumanė pristatyti 
renginyje „Rennhof goes Folk!“. Susirinkusieji 
turėjo galimybę išvysti įvairiose pasaulio šalyse 
koncertavusį ir didelį pripažinimą pelniusį liaudiš
kos muzikos ansamblį „Saulė“ iš Šiaulių, kuris 
žiūrovus nudžiugino pavasariškai nuotaikinga 
programa.
Į nemokamą koncertą gausiai susirinkę vokiečiai 
galėjo pavartyti įvairių informacinių knygelių, su
pažindinančių su Lietuva, apžiūrėti nesenai lietu
viškoje Renhofo fotogalerijoje atidarytą Lietuvos 
menininkų fotografijų parodą „Laiškas iš Lietu
vos“, pasimėgauti lietuviškais ir vokiškais patie
kalais bei po atviru dangumi atsigaivinti lietuviš
ku alumi. Na, o sausakimšoje Renhofo pilies sa
lėje dundėjo lietuvaičių klumpės, žiūrovų akys 
raibo nuo kostiumų ir liaudies atributikos įvairo
vės, o vikrūs šokėjai išjudino ir šokiui pakvietė 
net ir pačius vyriausiuosius.
Liaudiškos muzikos ansamblį „Saulė“ sudaro per 
trisdešimt Šiaulių universiteto studentų. Nors 
dauguma jų - pedagogikos studentai ir tik mėgė
jiški muzikantai, ansamblio pasirodymas sužavė
jo profesionalumu, nuoširdumu, itin kruopščiai 
išdirbta choreografija bei subtiliomis liaudies dai
nų aranžuotėmis. Šių metų pradžioje, Vasario 
16-osios ir Šiaulių universiteto gimnazijos pasira
šė bendradarbiavimo sutartį, iš kur ir kilo idėja 
suorganizuoti šį koncertą ir suteikti jam su Lietu
va supažindinantį charakterį.
„Ne paslaptis, kad mūsų šalis vis dar apipinta 
įvairių neigiamų, dažnai nepagrįstų stereotipų, 
kuriuos stengiamės naikinti būtent tokiais rengi
niais. Tai jau antrasis tokio pobūdžio koncertas, 
lydimas audringų plojimų bei gausos teigiamų 
atsiliepimų. Stengiamės užsieniečiams pristatyti 
teigiamas šalies vertybes tuo, ką turime gražiau
sia ir tauriausia - autentiška lietuvių kultūra, iš
saugotu žodžiu, tradiciniu šokiu ir daina. Kad tai 
iš tiesų įmanoma byloja ir itin pozityvūs straips
niai apie renginį regioninėje vokiečių spaudoje“ - 
sakė ELKC direktorius Rimas Čuplinskas.

hhhhhhhhhhhhhhihhhhh 

“DAINUOJU LIETUVAI!" I
Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje | 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba * 

bei Vasario 16-osios gimnazija skelbia }

AUTORINĖS DAINOS KONKURSĄ ♦
skirtą Lietuvos tūkstantmečio paminėjimui j 

i 
Hūttenfeldas (Vokietija), 2009 m. gegužės 6 d. Ž 
Minėdami Lietuvos vardo tūkstantmetį, Euro- ♦ 
pos lietuvių kultūros centras Vokietijoje, Vokie- {
tijos Lietuvių Bendruomenės valdyba bei Vasa- | 
rio 16-osios gimnazija rengia autorinės dainos J 
konkursą |

„Dainuoju Lietuvai!”. |
• Konkurse kviečiami dalyvauti už Lietu- { 

vos ribų Europoje gyvenantys lietuviai. $
• Dainos teksto ir muzikos autorius neturi | 

būti tas pats asmuo, tačiau žodžiai bei J 
muzika turi būti savos kūrybos ir sukurti { 
specialiai konkursui “Dainuoju Lietuvai” |

• Daina neturi viršyti 4 minučių. J
• Sukurtą dainą iki 2009 m. spalio 1 d. t

siųskite WAV arba MP3 formatu elekt- t 
roniniu paštu cuplinkas@elkc.org arba • 
adresu: ♦

Europos lietuvių kultūros centras $
Vokietijoje !

Lorscher Str. 1 |
68623 Lampertheim ♦

Germany J
Trys geriausiais pripažinti kūriniai bus apdo- I 
vanoti piniginėmis premijomis. t
Pirmąją vietą pelniusi daina bus profesiona- ♦ 
liai įrašyta Gedimino Zujaus įrašų studijoje ♦ 
„Studija MA“ Vilniuje bei pristatyta Vokietijo- | 
je, Hūttenfelde, 2010 m. Vasario 16-osios • 
minėjimo metu. Laimėtojai bus paskelbti ♦ 
2009 m. spalio mėn. 15 d. {
Šiuo konkursu rengėjai siekia paskatinti už- { 
sienyje gyvenantį jaunimą kurti ir dainuoti { 
lietuviškai, tuo puoselėjant lietuvių kalbą ir ! 
kultūrą už jos ribų bei prisidedant prie įnašo $ 
lietuvybės išlaikymo ir ugdymo užsienyje i 
labui. Atrankos komisija tikisi sulaukti ne tik | 
profesionaliai atliktų ir įrašytų kūrinių bet ir | 
mėgėjiškų perspektyvių, eksperimentinio I 
pobūdžio dainų |

Tikslias konkurso nuostatas rasite svetainėje | 
www.elkc.org i
(ELKC) I
ihhhhhhhhhhhhihhhhhh!
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LIETUVIAI PASAULYJE

MIELIEJI KLA VSYTOJAI, 
Lietuviška radijo valandėlė Ecos de Lituania Argentinoje informuoja, kad balandžio 19 d., persidėjo naujas 

sezonas.
Vienintelė lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje transliuos tiesiogine laida pirmadieniais nuo 1 

iki 3 v. nakties Lietuvos laiku.
Klausytojai gali klausyti tiesioginės laidos per mūsų interneto svetainę www.ecosdelituaniaxom.ar 

Jeigu Jus norite atsiųsti sveikinimus, linkėjimus, informaciją ir prašymus, galite rašyti mus elektroniniu paštu: 
ecosdelituania@yahoo.com.ar arba skambinti tiesiog šiuo radijo stoties numeriu: +54 221 464 3940.

Laukiame Jūsų!
Linkėjimai iš Argentinos. 

Su Pagarba, 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis

ARGENTINA
Berazategui mieste - paroda apie 
lietuvišką cirkininkų šeimą

2009-04-27
Argentinos mieste Berazategui, Istorijos ir gamtos 
muziejuje, balandžio 24 dieną atidaryta Dianos Rutkus 
dokumentinė paroda „Cirko šeimos“.

Parodoje atskleidžiama XIX amžiuje prasidėjusi garsios 
cirko artistų šeimos istorija. Iš Lietuvos atvykęs parodos 
autorės senelis Povilas Rutkus kartu Leonu Mažeika 
1937 metais įsteigė cirką „Kaunas“. Daugelį metų veikęs 
cirkas gastrolių po Argentiną metu suburdavo po visą šalį 
išsibarsčiusius žmones iš Lietuvos.

Lietuvos ambasados Buenos Airėse ir Berazategui miesto 
savivaldybės rengta paroda veiks iki gegužės 17 dienos.

Birželio mėnesį parodos „Cirko šeimos“ nuolatinė ekspo
zicija bus atidaryta Buenos Airių teatre „Puerta Ro
ja“ (adresu: Lavalle, 3636).

ITALIJA
„La Sapienza“ universitete - Lietuvos 
pristatymas 2009-05-06
Romos „La Sapienza“ universiteto Politikos ir tarptauti
nių santykių fakultete, Pomecijoje, gegužės 8 dieną ren
ginio, skirto Europos dienai paminėti, metu buvo prista
tyta programa „Vilnius — Europos kultūros sostinė 2009“.

Susirinkusiuosius pasveikino Pomecijos miesto meras 
Enrico De Fusco. Politikos ir tarptautinių santykių fakul
teto dekanas profesorius Gianluigi Rossi skaitė praneši
mą apie Europos istoriją ir perspektyvas.

Lietuvos kultūros atašė Italijoje Ieva Gaižutytė skaitė 
pranešimą apie Lietuvos kultūrą ir istoriją bei Italijos ir 
Lietuvos kultūrinius ryšius, pristatė „Vilnius — Europos 
kultūros sostinė 2009“ programą.

Renginio metu taip pat buvo pristatytas Lietuvos insti
tutas sukurtas stendas apie Lietuvos istoriją ir kultūrą, 
buvo rodomas fotografo Mariaus Jovaišos video filmas 
„Neregėta Lietuva“.

Lietuvos kultūros atašė Italijoje Ieva Gaižutytė Italijos 
kultūros, politikos, verslo atstovams ir žurnalistams pro
gramą „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ jau 
pristatė Romos „Dante Alighieri“ asociacijoje, Genujos, 
Florencijos, Parmos, Bario, Skijaus, Venecijos miestuose 
ir Romos universitete „Universita di Roma Tre”.

Renginį organizavo universitetas „La Sapienza“ kartu 
su Lietuvos ambasada Italijoje.

Romos tarptautiniame kino festiva
lyje pristatomas lietuviškas filmas

2009-05-06
Romoje gegužės 9 dieną vyko Europos kinematografijos 
grupės (UGC) organizuojamas tarptautinis kino festivalis 
„UGC švenčia Europos dieną“. Ketvirtus metus vyksian
čiame festivalyje, kuriame buvo pristatyti 27-ių Europos 
šalių filmai, Lietuvos kinui atstovavo režisierės Inesos 
Kurklietytės filmas „Varnų ežeras“.

Meniniame filme „Varnų ežeras“ (2007, 61 min) at
skleidžiamas šiuolaikinio vaiko pasaulis. Filmas jau da
lyvavo tarptautiniuose festivaliuose Graikijoje, Kenijoje, 
Lenkijoje, Rusijoje, Suomijoje, Vokietijoje.

Kino festivalį Romoje organizavo UGC, remia Europos 
komisija, Lacijaus regiono valdžia, Romos savivaldybė. 
Lietuvos atstovų dalyvavimą festivalyje koordinavo Lie
tuvos ambasada Italijoje.

Filmas buvo rodomas Romos kino teatre „UGC Cine 
Cite Parco Leonardo”.

Šis tarptautinis kino festivalis gegužės 9 dieną Europos 
dienos proga taip pat vyks Briuselyje Europos diena taip 
pat bus minima Briuselyje, Lione, Madride, Paryžiuje ir 
Strasbūre.

ŠVEDIJA
Pristatytos Lietuvos turizmo galimybės

2009-05-07
Lietuvos ambasada Švedijoje gegužės 6 dieną surengė 
užsienio šalių valstybinių turizmo agentūrų Švedijoje 
asociacijos (ANTOR) narių susitikimą Turizmo agentū
rų atstovams buvo pristatyti Lietuvos vardo tūkstantame
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čio paminėjimui skirti renginiai, programa „Vilnius - 
Europos kultūros sostinė“ ir Lietuvos turizmo ir verslo 
galimybės.

Lietuvos ambasadorius Švedijoje Remigijus Motuzas 
pasveikino susirinkusiuosius ir pakvietė į Tūkstantmečio 
minėjimo renginius Lietuvoje.

ANTOR vienija daugiau nei 20 šalių atstovus. Lietuva 
Asociacijos veikloje dalyvauja nuo 2004 metų.

NORVEGIJA
Osle - duetas PetPunk iš Lietuvos

2009-05-05
Lietuvių menininkų duetas PetPunk pakviestas dalyvauti 
Skandinavijos didžiausiame vizualiosios komunikacijos 
metiniame renginyje Visueltdagene (Vizualiosios dienos) 
Osle.

Gegužės 7-9 dienomis, Norvegijos sostinėje Osle vyks 
didžiausias Skandinavijoje vizualiosios komunikacijos 
renginys Visueltdagene (Vizualiosios dienos). Į šį presti
žinį kasmetinį renginį dalyvauti šiemet pakviestas ir ne
mažai apdovanojimų pelnęs, plačiai žinomas užsienyje 
lietuvių menininkų duetas PetPunk: Gediminas Šiaulys ir 
Andrius Kirvela.

Vizualiąsias dienas (programoje: seminarai, diskusijų 
forumas Vizualioji perspektyva, paroda Norvegijos dizai
no ir Architektūros centre DogA ir apdovanojimų teiki
mo iškilmės), kurias organizuoja Šiaurės šalių bendra 
vizualiosios komunikacijos organizacija Grafill, apjungia 
visus menininkus, dirbančių? vizualiosios komunikacijos 
srityje.

Šio renginio tikslas yra inspiruoti menininkus, vystyti 
jų profesinę kompetenciją ir būti pagrindine scena bei 
susitikimų vieta Šiaurės šalių profesionalams, kurioje 
kasmet premijuojami geriausi menininkai profesionalai, 
dirbantys grafinio dizaino, iliustracijos, interaktyvaus 
dizaino ir moving image srityse.

Šių metų renginio tema Unlimited (Neribota), todėl 
šiemet pakviesti skaityti pranešimus, dalyvauti diskusijo
se, pristatyti savo menus nemažai tarptautiniu mastu ži
nomų, netradiciškai ar naujai mąstančių menininkų, tame 
tarpe žinomi vardai, tokie kaip Marian Bantjes (Kanada), 
Greg Bume (Big Active, JK), Aral Balkan (Naklab, JK), 
Jan Wilker (KarlssonWilker Inc, JAV), Hugo Sands 
(Passion Pictures, JK), Ji Lee (Google Creative Lab, 
JAV), Katsunori Aoki (Butterfly Stroke, Japonija) 
ir kt.

Selektyviai atrinktų menininkų, kurie skaitys 
pranešimus Vizualiųjų dienų seminaruose Osle, 
tarpe galime pasidžiaugti matydami ir garsaus 
lietuvių dueto PetPunk pavardes. Tai vieninteliai 
dalyviai, pakviesti į šį tarptautinį renginį iš Rytų ir 
Centrinės Europos šalių. Gediminas Šiaulys pa
rengė pranešimą Pets Bite Back (Gyvūnai kanda 
atgal).

PetPunk yra dviejų laisvai samdomų menininkų 
(freelancerių) studija, įsikūrusi Vilniuje. 2005 
metais, Gediminas Šiaulys ir Andrius Kirvela su
jungė savo kūrybines pajėgas darbui su asmeni
niais komerciniais ir meno projektais. Šiuo metu 
studija dirba pagrinde dizaino, animacijos ir 
„motion graphics“ srityse. Duetas dirbo su tokiais 

prekių ženklais kaip Sprite, MTV, Vodafone, SEB ban
kas.

PetPunk „trina“ ribas tarp meno ir reklamos. PetPunk 
vardas užsienyje jau tapo New Eastern Europe Design 
sinonimu.

Jungtinėje Karalystėje leidžiamas žurnalas Computer 
Arts įtraukė juos į The 10 Best Designers You Need To 
Know About sąrašą.

Menininkų darbai pelnė net tris aukso, vieną sidabro ir 
vieną bronzos apdovanojimus Lietuvos reklamos festiva
lyje Adrenalinas.

Dueto sukurta animacinė reklama Įstabusis Vilniaus 
miestas, kviečianti atvykti į Vilnių - Europos kultūros 
sostinę 2009 metais, yra įtraukta į septynių pasaulinių 
kino festivalių programas. 2008 metais PetPunk pakviesti 
sukurti ir atstovauti Lietuvą ES plakatų parodoje Pary
žiuje - 27 Europos grafikai.

Šiais metais jie atstovaus Lietuvą plakatų parodoje 
Imigracijos tema Atėnuose.

Gediminas Šiaulys ir Andrius Kirvela yra pirmieji lie
tuviai, pakviesti į aukščiausio lygio festivalius, tokius 
kaip: „European Design Conference“ (Stokholme), 
„PICTOPIA“ (Berlyne), „Onedotzero“ (Londone), Ani
ma (Briuselyje), Off Motion Festival (Krokuvoje), Istan
bul© animacijos festivalyje ir kitus.

BELGIJA
Gatvės muzikos diena Briuselyje — 
su policija ir lietuviškom dainom

2009-05-05
Kartu su visa Lietuva vakar (gegužės 2 d.) Gatvės muzi
kos dieną šventė ir Belgijoje gyvenantys lietuviai. Pa
grindinės Briuselio aikštės Grand Place prieigose 5 muzi
kantai kartu su jiems pritariančia publika dvi valandas 
linksmino Europos sostinės gyventojus ir svečius.

„Kai paskelbėm bendruomenei, kad rengsim Gatvės 
muzikos dieną Briuselyje, norinčių dalyvauti neatsirado. 
Buvo liūdna, kadangi žinojom, kad tarp tų dviejų tūks
tančių Belgijoje gyvenančių lietuvių tikrai yra grojančių 
ir dainuojančių. Visgi, likus kelioms dienoms iki šventės 
pradėjo plaukti pranešimai, kad dalyvaus ir vienas, ir 
kitas, ir trečias!

Taip, mūsų nuostabai, susibūrė tikrai šauni muzikantų 
kompanija“, - pasakojo viena iš organizatorių, Belgijos
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lietuvių bendruomenės valdybos narė Greta Pikutienė.
Į gatvę nepabijoję išeiti muzikantai - tai gitaromis groję 

Lietuvos diplomatas Antanas Venckus, vienoje iš Briuse
lio mokyklų besimokanti abiturientė Ugnė Pikutytė bei 
ES pareigūnas Nerijus Skruodys. Egzotiško skambėjimo 
kompanijai suteikė Europos Parlamento darbuotojas 
Mindaugaus Kojelis, grojęs lietuvišku pučiamuoju instru
mentu - birbyne, bei estas Georg Rute , ritmą mušęs 
džembe.

Iš pradžių koncertavę atskirai, netrukus visi muzikantai 
suvienijo pajėgas ir užgrojo A. Mamontovo, V. Kerna
gio, „Hiperbolės“ ir kitas lietuviška klasika virtusias dai
nas. Kadangi grojimo klausėsi ir nemažai Belgijoje gyve
nančių lietuvių, kartais publika virsdavo darniai prita
riančiu choru, tuo sukeldama nuostabą Briuselio gatvės 
praeiviams.

Tiesa, Gatvės muzikos dienos Briuselyje galėjo ir ne
būti. Vos suskambus pirmosioms dainoms, muzikantus 
nutraukė atvykę policininkai. Visgi, pamatę organizato
rių rankose leidimą rengti šventę, pareigūnai atslūgo. 
Palikę ramybėje lietuvaičius, jie išvaikė visus netoliese 
grojusius gatvės muzikantus.

Tad Briuselio gatvėse vakar popietę skambėjo tik lietu
viška daina.

Rusija
Zelenogradske atidengta atminimo 
lenta lietuvių kalbos tyrinėtojams

-1 ---- -r - ~ * * ’2009-05-04

Zelenogradske, Kaliningrado srityje, balandžio 30 dieną 
atidengta atminimo lenta žymiems Mažosios Lietuvos 
lietuvių kalbos tyrinėtojams Frydrichui Kuršaičiui (1806- 
1884) ir jo sūnėnui Aleksandrui Teodorui Kuršaičiui 
(1857-1944).

Vytauto Parankos sukurta atminimo lenta atidengta ant 
namo, kuriame paskutiniuosius gyvenimo metus praleido 
Fiydrichas Kuršaitis.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos generali
nis konsulas Kaliningrade Vaclavas Stankevičius, Zele- 
nogradsko miesto vadovas Sergejus Koševojus, rašytojai, 
kraštotyrininkai, miesto gyventojai ir svečiai.

Zelenogradsko miesto bibliotekoje lentos atidengimo 
proga parengta ekspozicija, supažindinanti su Kuršaičių 
lituanistine veikla.

Frydrichas Kuršaitis daugiau nei keturis dešimtmečius 
vadovavo Lietuvių kalbos seminarui Karaliaučiaus uni
versitete.

Svarbiausias jo veikalas - „Lietuvių kalbos gramati
ka“ (Grammatik der litauischen Sprache, 1876). 
F.Kuršaitis iki Jono Jablonskio išsamiausiai aprašė lietu
vių kalbos struktūrą, nurodė lietuvių kalbos ribas, vietą 
indoeuropiečių kalbų šeimoje, santykius su prūsų ir lat
vių kalbomis, pateikė nemažai Mažosios Lietuvos tarmių 
pavyzdžių.

F.Kuršaitis bendravo su iškiliais Didžiosios Lietuvos 
mokslo atstovais: keitėsi lietuviškomis knygomis su Si
monu Daukantu, bendravo su Antanu Baranausku, susi
rašinėjo su Motiejumi Valančiumi.

Dėdės F.Kuršaičio pradėtą lituanistinę veiklą tęsė 
Aleksandras Teodoras Kuršaitis.

LENKIJA
Seinuose - Gegužės 3-osios Konstituci
jos renginys 2009-05-04
Seinų kultūros namuose buvo iškilmingai paminėta Abie
jų Tautų Respublikos 1791 metų gegužės 3-iosios Kons
titucijos diena.

Susirinkusiuosius pasveikino Seinų miesto burmistras 
Janas Stanislavas Kapas ir Lietuvos konsulas Seinuose 
Liudvikas Milašius.

Po oficialiosios renginio dalies koncertavo lenkų ir 
lietuvių menininkai. Lietuviškojoje koncerto dalyje pasi
rodė Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos studentų 
styginis orkestras, vadovaujamas Kristinos Domarkienės.

Seinų miesto vadovai ir Lietuvos konsulatas Seinuose 
ketina bendradarbiauti rengdami ir daugiau miesto visuo
menei skirtų renginių.

KANADA
Per 400 Toronto lietuvių sutiko 
Odisėjos buriuotojus 2009-05-01 

SVAJŪNAS JUŠKA, VIII etapo įgulos narys
Odisėjos VIII etapo įgula susitikome su Toronto lietu
viais. Daug ko galėjau tikėtis, bet tokio sutikimo galiu 
nuoširdžiai pasakyti tikrai nesitikėjau. Mačiau, kad nesi
tikėjo ir patys organizatoriai, prieš pat oficialiąją renginio 
dalį puolę traukti papildomas kėdes.

Privažiuojantį buriuotojų autobusą pasitiko liaudiškas 
melodijas traukianti kapela. Su visa muzika buriuotojai 
buvo palydėti pro tautinių juostų tunelį į salę, kur jų lau
ke mažiausiai 400 lietuvių iš Toronto ir jo apylinkių. 
Skambėjo nuoširdžiausi žodžiai iš lietuvių lūpų, skambė
jo lietuviškos dainos, o mažieji Toronto lietuvaičiai 
mums ir keletą šokių sutrypė.

„Tūkstantmečio odisėjos“ buriuotojams sveikinimo 
žodį pasakė pirmasis Lietuvos buriuotojų sąjungos gar
bės narys Bronys Stundžia. Šiuo metu jam 92 metai, jis 
smarkiai prisidėjęs prie Lietuvos buriavimo. Pradėjęs 
buriuoti tarpukaryje, II Pasaulinio karo metu prisidėjo 
atgaivinant buriavimą Lietuvoje, gyvendamas užsienyje 
išleido knygą „Burės ir varikliai“. Jis - buriavimui ištiki
mo žmogaus gyvenimo pavyzdys.

Mes irgi nepamiršome savo misijos ir pakvietėme lietu
vius liepos 5-ąją, kai jachta „Ambersail“ sugrįš į Lietuvą, 
viso pasaulio lietuviams vieningai švęsti Lietuvos vardo 
tūkstantmetį. Lietuvių bendruomenės pirmininkė pažadė
jo, kad Toronto lietuviai tikrai minės Lietuvos Didįjį 
Jubiliejų.

Pasibaigus oficialiajai daliai mus apspito lietuviai su 
jachtos „Ambersail“ nuotraukomis ir kiekvieno tikslas 
buvo susirinkti visų buriuotojų parašus. Nesumeluosiu. 
Pasirašinėjome... 2 valandas. Per tą laiką sugebėjau vie
ną kartą trumpam ištrūkti. Atrodė, kad kažkokios žvaigž
dės atvažiavo į Torontą, o mus su jomis sumaišė.

Pasibaigus oficialiai daliai, lietuviai pakvietė įgulą į 
lietuvišką barą „Lokys“. O lietuviškų vietų čia lietuviai 
turi ne vieną ir ne dvi. Torontiškiai yra susikūrę tikrą 
mažąją Lietuvą.

Apie tai kitame rašinyje. inform, iš lietuviams.com
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Lietuvių namų bendrovės pirmininkas kreipiasi į 
visuomene, prašydamas paaukoti LNB akcijų.
Akcijos reikalingos lietuviams, kurie nori prisidėti 
prie LNB veiklos, bet neturi progos patys akcijas įsi
gyti. Jei kas galėtų ir norėtų paaukoti prašome kreiptis 
į LNB direktorių valdybos pirmininką Joną Podvoiskį
telefonu: 0161775 7972

Britų - lietuvių vaikų fondas
Padėka Nottinghamo JKLB skyriui.

Norime širdingai padėkoti Nottinghamo 
JKLB skyriaus valdybai už £500 auką Šakių 
ligoninės vaikų skyriui.
Su laiku pirksime jiems reikalinga medicininę 
aparatūrą, skelbtą ‘Europos Lietuvyje’. 
Nupirktų reikmenų detales vėl paskelbsime 

‘Europos Lietuvyje
Geriausi linkėjimai valdybai.

H.Piscikas
Sekretorė

Žiauraus birželio išvežtųjų 
PAMINĖJIMAS

Londone
Š.m. birželio 14 d., sekmadienį, 15 vai. 

The Baltic Council in Great Britain rengia 
tragiško birželio išvežtųjų paminėjimą 

St. James’s Church 
Piccadilly, London W1

Visi lietuviai yra kviečiami atvykti ir prisiminti 
šią mūsų tautai padarytą nepamirštamą 

skriaudą.

PAMALDOS
] Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia
i 21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto dalyje, prie Hack- į 
| ney Road) tel.:020 7739 8735. j

Į Sekminių devyndienis (novena)
į Gegužės 22-30 d. po Mišių ar asmeniškai namuose.
j Sekminių vigilija
Į Gegužės 30 d., šeštadienį, 19-22 vai.
j Sekminių dienos Mišios
į Gegužės 31 d. 12 vai. į
Į Po Mišių iškila į Victoria parką \

į Pamaldos sekmadieniais: 10.00 vai., 12.00 vai., 18.00 vai. \ 
\ Darbo dienomis ir šeštadieniais 19.00 vai. i

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

line.
• V ;

Į Nottinghame Židinyje
= 16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2
i 6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne-
j šio pirmą šeštadienį, 15 vai. į
į Mančesteryje kiekvieno mėnesio paskutinį
j sekmadienį 12.30 vai. Į

Mergaičių choras “KREGŽDUTĖS”
iš Lietuvos

koncertuos Ealing Abbey Church of St. Benedict 
Charlbury Grove London W5 2DY.
Penktadienį, gegužės 15 d. 14 vai.

Įėjimas veltui. Išeinant aukos.

9

JONINĖS NOTTINGHAME |
9

Š.m. birželio 13 d. JKLB skyriaus valdyba t
rengia Jonų, Antanų ir Petrų suėjimą ;

Latvių klube, 1A Standhill Road, Carlton, Nottingham ;
Pradžia 16 vai. ;

Karšti kopūstai su dešrelėm nemokamai. ;
Turtinga loterija. *

Visi - seni ir jauni (nebūtinai skyriaus nariai) t 
kviečiami dalyvauti. \

9 

JKLB Nottinghamo skyriaus vaidyba ;

12
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