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TŪKSTANTMEČIO ODISĖJA LONDONE

Birželio 4 dieną, 19:15 vai. pro Londono Taue
rio tiltą (Tower Bridge) išdidžiai įplaukė Tūks« 
tantmečio Odisėjos jachta „Ambersail66. Po 15 
min. jachta švartavosi balionų trispalve išpuoš
toje Tauerio krantinėje.

Odisėjos dalyvius pasitiko apie pusė tūkstančio 
lietuvių minia, krantinėje iškėlusi trispalves ir 
skandavusi „Lietuva“. Nuo prieplaukos pro Tau
erio vartus įgula ėjo tautinių juostų tiltu, kurį su
kūrė su duona ir druska pasitikęs Londono lietu
vių folkloro ansamblis „Saduto“.

Sveikinimo žodį tarė daugiau nei 10 metų gyvuojan
čios Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungos pirmininkė 
Živilė Ilgūnaitė. Odisėjos dešimtosios įgulos kapito
nas Linas Baublys perskaitė bendruomenei skirtą Res
publikos Prezidento Valdo Adamkaus laišką, papasa
kojo apie Tūkstantmečio Odisėjos „Vienas vardas - 
Lietuva“ misiją ir pakvietė susirinkusiuosius kartu 
švęsti Lietuvos Tūkstantmetį.

Lietuvius pasveikino ir Tauerio pilies šeimininkas, 
komendanto pavaduotojas pulkininkas Richard Har
rold.

Tauerio krantinėje įgulos nariai šoko tautinius šo
kius kartu su tautiečiais, o naujosios, vienuoliktosios 
įgulos nariai organizavo ekskursijas „Ambersail“ jach
tą apžiūrėti.

Tos pačios dienos vėlų vakarą įvyko dar vienas de

šimtosios „Ambersail“ įgulos pasitikimas Lie
tuvos ambasadoje.

Ten buriuotojus pasitiko Londono jaunimo 
ansamblis „Jonkelis“ ir gausus būrys ne tik 
Londone, bet ir kituose Jungtinės Karalystės 
miestuose veikiančių lietuvių organizacijų at
stovų. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruo
menę, be minėtos Lietuvių sąjungos, atstovavo 
Jaunimo lietuvių sąjunga, Lietuvos komercijos 
rūmai Jungtinėje Karalystėje, Britanijos — Lie
tuvos bendrija, Londono Sičio lietuvių klubas, 
Britanijos lietuvių krepšinio lyga ir jos šio se
zono čempionai „Regatos“ komanda.

Pažymėdamas istorinę Tūkstantmečio Odisė
jos reikšmę, įgulos nariams sveikinimo žodžius 
tarė Užsienio reikalų ministerijos valstybės sek
retorius Kęstutis Jankauskas. Įgulos nariai pasi- 
įspūdžiais apie kelionę ii sutikimą Londone:

buvo labai nustebę matyti tokią Jungtinės Karalystės 
lietuvių organizacijų gausą.

Birželio 5 dieną, 13 vai. Tauerio tiltas dar kartą pa
kilo išlydėdamas „Ambersail“ vienuoliktąją įgulą pas-
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DRAuGYsTĖSTiLrAszbd^ 
nuotraukose Sigito Matulio nuotraukos

Jungtinėje Karalystėje penktasis Europos lietuvių vaikų suvažiavimas “Draugystės tiltas”. 
Daugiau nei trys šimtai lietuvių vaikų ir suaugusių iš trylikos Europos šalių bei JAV, iš dvidešimt trijų lituanistinių 
mokyklų Jungtinėje Karalystėje turėjo trijų dienų stovyklą „Draugystės tiltas“. Tai jau penktasis - jubiliejinis 
„Draugystės tiltas“, kuriame dalyvavo daugiausia svečių. Į Lietuvių sodybą, esančią netoli Londono, rinkosi vaikai iš 
Jungtinės Karalystės, daugiau nei 50 dalyvių iš Airijos, taip pat - nemažas būrys - iš Vokietijos, Šveicarijos, 
Skandinavijos valstybių, Italijos, Ispanijos Prancūzijos ir net lietuviai iš Turkijos.

Stovykla vyko nuo penktadienio vakaro, birželio 5 d. iki sekmadienio birželio 7 d. Atidarymas buvo atžymėtas iš
kilmingai pakelta vėliava bei atidarymo vakaru, kuriame renginio svečius pasveikino šių metų „Draugystės tilto“ globė
ja, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Irena Degutienė. ,, , „T ,
J r r j r j & /daugiau sekančiame EL nr./
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SEKMINĖS PRIMINĖ SENUS LAIKUS
Šiemet Sekminės atšvęstos tikrai šauniai. 
Ne tik nepaprastai geras oras, bet ir įvai
rios roko grupės, jaunimo mokyklų ir 
estradinės muzikos pasirodymai, prekys
talių gausumas, kaip magnetas traukė 
lietuvius atsipalaiduoti nuo kasdieninių 
rūpesčių, vargų ir praleisti dieną savųjų 
tarpe, puikioje gamtoje.

Privažiavo apie 500 automobilių, kurių 
daugumas iš Londono. Užpildė visas 
įmanomas pastatymo vietas. Paskutiniai 
atvažiavę, nusiminę, buvo priversti grįž
ti, nes tikrai nebebuvo kur priglausti sa
vo transporto priemonių.

Šios Sekminės senesnės kartos lietu
viams buvo malonus prisiminimas seniai 
praėjusių laikų, kai mašinų stovėjimo 
aikštelė būdavo pilna iš visų Britanijos 
vietovių privažiavusių autobusų, nes tuo 
metu mašiną dar retas kas turėjo. O atvykusiems sve
čiams nakvynei buvo pastatoma didžiulė palapinė, išklo
ta šviežiai nupjautu šienu.

Pastaruoju metu Sodyboje tiek daug lankytojų nėra 
buvę, todėl anksčiau suvažiavusieji stebėjosi, o vėliau 
atvykusiems buvo liūdna negalint dalyvauti tokioje paki
lios nuotaikos šventėje.

Vieni piknikavo su šeimomis susėdę ant žolės, kiti įme
tę į ežerą meškerę tikėjosi pagauti pietums pakankamai 
didelį karpį, nes jų ežerėlyje daug. Vaikams taipgi užsiė
mimų netrūko - ir suposi, ir šliaužinėjo, ir šokinėjo.

O dienos programa buvo įvairi ir plati, kuri užsitęsė net 
iki 22 vai.

Dienos koncertas buvo padalytas į tris dalis. Pirmoji 
daugiau liaudiška/folklorinė/lituanistinė, kurioje savo 
gabumus parodė mokyklų mokiniai: Gimtosios kalbos ir 
meno mokykla “Studija” ir Edukacinio centro Lighthou

se lituanistinė mokykla “Švyturiukas”. Po jų mišrus baž
nyčios choras “Gausa”, sugiedodami tris liaudies dainas. 
Vadovė Rita Gužauskienė. Toliau sutartinių grupės: 
“Treputė” ir moterų ansamblis. Kanklėmis pagrojo ang
las Chris Last, labai mėgstantis lietuvišką muziką, o tau
tiniais šokiais Londono lietuvių jaunimo sąjungos tauti
nių šokių grupė “Jonkelis” palinksmino publiką.

Pirmą dalį užbaigė Londono folklorinis ansamblis 
“Saduto”, vadovaujamas Ligitos Paulauskaitės.

Antroji dalis sukvietė arčiau scenos roko muzikos ger
bėjus. Koncertavo roko grupės “Laiko sala”, “Windhale” 
ir iš Lietuvos atvykę “Thundertale”.

Trečioji dalis estradinė. Pasirodė dainininkė Irena Hug
hes, grupė “Relaxon” ir “Retro Plus”.

Renginį puikiai vedė Rūta Rukaitė ir Saulius Budinas.
Renginį organizavo Jungtinės Karalystės Lietuvių Ben

druomenės valdyba.

Kosto Malinausko nuotraukos
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Ar naujai Lietuvos prezidentei - Daliai 
Grybauskaitei pavyks sutvarkyti Lietuvą ?

Lietuviai tikisi, kad išrinktoji prezidentė Dalia 
Grybauskaitė šalį valdys griežtai ir bus aktyvi 
ne tik užsienio, bet ir vidaus politikoje.
Tuo tarpu kadenciją baigiančio prezidento Valdo 
Adamkaus veiklą gyventojai vertina gana pozity
viai. 53 proc. miestiečių mano, kad V.Adamkus 
dirbo neblogai ir puikiai, 30,6 proc. - vidutiniškai. 
Neigiamos nuomonės apie V.Adamkaus veiklą 
antrosios jo kadencijos metu yra beveik dešimta
dalis (9 proc.) respondentų.

Vėlų sekmadie
nio vakarą, ge
gužės 17 d. Vy
riausiajai rinki
mų komisijai 
paskelbus preli
minarius rezulta
tus paaiškėjo, 
jog Dalia Gry
bauskaitė rinki
mus laimėjo pir
mame ture.

Nėra abejonių, 
kad 
D.Grybauskaitės 
asmenybei bus 

skirtas ypatingas dėmesys. Ojos biografija tam dėkinga 
- labai spalvinga ir įdomi. Anaiptol ne visuomet ji buvo 
„didelė ir griežta viršininkė“. Ir aukštąjį mokslą įveikė ne 
pirmu bandymu.

Vilniuje gimusi jaunutė, devyniolikametė 
D.Grybauskaitė pradėjo dirbti Lietuvos filharmonijos 
kadrų inspektore, paskui išvažiavo į Rusiją, į tuometį 
Leningradą (dabar Sankt Peterburgas), kur netgi septyne
rius metus jai teko ir darbuotis kailių fabrike „Rot- 
Front“, ir mokytis aukštojoje ekonomikos mokykloje. 
Kailių fabrike busimoji prezidentė iš pradžių dirbo pa
prasta darbininke, vėliau - laborante.

Baigusi aukštąją ekonomikos mokyklą 1983 m. 
D.Grybauskaitė grįžo į Vilnių ir iki pat Nepriklausomy
bės paskelbimo dienos dėstė politinę ekonomiją vietos 
aukštojoje partinėje mokykloje. Bet 1990 m. ji nutraukė 
saitus su partine mokykla ir išėjo į Ekonomikos institutą 
o dar po metų buvo pakviesta į tuometę Vyriausybę dirb
ti programų vadove. Štai tada ir prasidėjo jos karjera 
valstybės tarnyboje.

Tarptautinių ekonominių santykių ministerijos Europos 
departamento direktorė, Užsienio reikalų ministerijos 
Ekonomikos departamento direktorė, diplomatė Lietuvos 
misijoje prie ES ir ambasadoje Vašingtone, viceministre 
Finansų ir Užsienio reikalų ministerijose - tai sąrašas 
pareigų, kurias D.Grybauskaitė ėjo per dešimtmetį nuo 
1991-ųjų.

2001 m. vasarą formuojant Algirdo Brazausko Vyriau

sybę D.Grybauskaitė kiek netikėtai pakviesta į Finansų 
ministerijos vadovus. Kalbama, kad prie to daugiausia 
prisidėjo Prezidento Valdo Adamkaus tuometė aplinką 
pasiūliusi bene svariausią ministro portfelį įteikti ne 
kokiam nors įtakingam kairiajam politikui, bet ekono
miniu profesionalumu pasižyminčiai moteriai.

A.Brazauskas, regis, nesispyriojo. Jam ir pačiam pati
ko ambicinga ir jau griežtumu pagarsėjusi 
D.Grybauskaitė.

Premjeras nesunkiai įveikė ir savo vadovaujamos 
Socialdemokratų partijos radikaliojo kairiojo sparno 
niurzgėjimą - įrodė, kad nelengvomis ekonomikos sto- 
jimosi ant kojų po gilios krizės sąlygomis reikalingi 
racionalūs, sveiko proto kupini, bet ne populistiniai 
finansiniai sprendimai.

Vyriausybės posėdžiuose finansų ministrė buvo kieta. 
Jei būdavo bent mažiausia abejonė dėl to, kad sprendi
mas gali kainuoti per daug, D.Grybauskaitė ramiai, bet 
užtikrintai uždėdavo savo veto.

Regis, tokia buvo jos darbo Vyriausybėje sąlyga- 
jokių politinių sprendimų finansiniais klausimais, prieš
ingu atveju ministro portfelis galėjo būti tiesiog padėtas 
ant stalo.

Kai 2004 m. buvo sprendžiama, kas turėtų būti dele
guotas į Europos Komisiją iš ES naujoke tapusios Lie
tuvos, klausimų beveik nekilo. Per trejus finansų mi
nistrės darbo metus D.Grybauskaitė įrodė galinti būti 
ta, kuri bus tinkamiausia. Ir įpėdinį vadovauti Finansų 
ministerijai iš esmės parinko ji. Tai buvo nuosaikus 
socialdemokratas Algirdas Butkevičius.

Dirbdama Briuselyje D.Grybauskaitė tik sustiprino 
savo nepriklausomos ir griežtos finansininkės įvaizdį. 
Meistriškai ir gana gausiai viešai kritikuodama Lietu
vos valdžią už klaidas ir „puotą artėjant marui“, euro- 
komisarė užsidirbo nemažai populiarumo, kuris visiškai 
logiškai atvedė ją prie prezidento rinkimų starto linijos.

Tačiau paradoksas - D.Grybauskaitę žino beveik visi 
Lietuvoje, bet tebėra paslaptis, koks tai žmogus. Asme
ninio gyvenimo paslapčių ji nelinkusi atskleisti, labai 
retai buvo moteriškų žurnalų viršelių herojė. Paprastas 
lietuvis apie eurokomisarę žinojo tik tiek, kad ji domisi 
Rytų dvikovomis, turi netgi juodąjį diržą. Esą dar vie
nas įrodymas, jog ji „kieta moteriškė“.

Tebuvo vos vienas kitas D.Grybauskaitės nedidelio 
atsivėrimo publikai pavyzdys: „Mėgstu klasikinę arba 
stilizuotą klasikinę muziką Gamta man iš tiesų labai 
svarbi. Mėgstu pjauti žolę ir sodinti krokus“, - tai iš
trauka išjos prieš penkerius metus duoto interviu.

Puošiasi santūriai, viena iš gyvenimo idealų — britų 
ekspremjere Margaret Thatcher. Netekėjusi. Jos cha
rakteris gana impulsyvus, pati tai yra pripažinusi, nors 
per pastaruosius kelerius metus tvirtina išmokusi kant
rybės ir diplomatijos.

Ar visos šios jos geros pažymos padės jai sutvarkyti 
pairusią Lietuvos politiką parodys ateitis. Bet galime jai 
palinkėti tikros sėkmės, nes Lietuva labai to išsiilgusi.
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Prasidėjo Tūkstantmečio gintarinė akcija -
Tūkstantmečio Dainos

Minint Lietuvos vardo tūkstantmetį rengiamas unikalus Lietuvos Vardo Tūkstantmečio Dainų Projektas 1009-2009, 
kurio pagrindiniu akcentu taps muzikinis tūkstantmečio dainų rinkinys, o projektą vainikuos žinomiausių Lietuvos atli
kėjų gyvo garso koncertų maratonas Vilniaus mokytojų namų kiemelyje.

Visų laikų gražiausios Lietuvos autorių bei atlikėjų dainos bus sudėtos į muzikinį diską „Lietuvos Tūkstantmečio dai
nos“, tapsiantį geriausiu Lietuvos tūkstantmečio dainų rinkiniu. Birželio 26 - Liepos 11 dienomis pagrindine Tūkstant
mečio tautiečių susitikimo vieta -„Meeting Point” - skelbiamas Vilniaus mokytojų namų kiemelis („Vasaros Terasa“). < — ■.. 
Gyvo garso koncertuose laukiami lietuviškos muzikos atlikėjai ir gerbėjai, pasaulio lietuviai ir šalies svečiai.

2003 metais „Dainų Šventes“ metu jau buvo surengtas „Meeting Point“ Vilniaus senamiestyje, kur per savaitę apislan- . 
kė per 5000 tautiečių, koncertavo populiarios šalies grupės „Skamp“, „Biplan“, „Bitės“, „Muscat“ ir kiti atlikėjai. jO 
smagiausią, „Cepelinų valgymo čempionatą“ laimėjo Brazilijos lietuviai.

2009 metais tai bus vienintelis tokio pobūdžio renginių ciklas, nuskambėsiantis Vokietijos Kvedlinburgo analuose 3009 
metais! Visi turėsite galimybę tapti Lietuvos kultūros istorijos dalimi.

Projektas „Lietuvos Tūkstantmečio Dainos 
1009-2009“ jgauna pagreitį. Šio patriotinio 
muzikinio projekto partneriai- Lietuvos skau
tai, kurie nesenai Lietuvos pajūryje startavo 
su gintarų rinkimo akcija. Ji prasidėjo ekskur
sija, o jos dalyviai turėjo galimybę sužinoti 
apie gintaro atsiradimą bei jo savybes, buvo 
pasakojama apie gintaro rinkimo bei gaudy
mo ypatumus. Gintarų rinkimas dar tęsis kurį 
laiką.
Baltų auksas taps vienu iš projekto 
„Lietuvos Tūkstantmečio Dainos 1009- 
2009“ atributu. Šalia kiekvieno jubiliejinio 
kompaktinio disko „Lietuvos Tūkstantmečio 
Dainos“ bus pridėtas gabalėlis gintaro iš 
Baltijos jūros. Mažas trupinėlis Lietuvos 
primins tautiečiams tėvynę.

Galima priminti, jog daugelis pasaulio lietu
vių yra prisidėję prie skautų judėjimo. Tai 
buvo didžiausia ir labai populiari organiza
cija prieškario Lietuvoje. Visuose pasaulio 
žemynuose gyvuoja lietuviškas skautų judėjimas. Taip puoselėjamas patriotizmas ir stengiamasi išlaikyti lietuvišku
mą.

Lietuvos atstovu Londone paskirtas karjeros diplomatas Oskaras Jusys.

Jo kandidatūrai pritarė Seimo Užsienio reikąlų komitetaš”n° »v<»’-
(URK). v _’x n c ~

Šiuo metu URM ambasadoriaus ypatingiems pavedimams 
pareigas einantis O.Jusys Užsienio reikalų ministerijoje 
(URM) dirba nuo 1990 metų. Jis yra buvęs Lietuvos ambasa
doriumi Jungtinėse Tautose, atstovu Europos Sąjungoje Briu
selyje.

2000-2001 m. jis ėjo užsienio reikalų viceministro pareigas, 
2005 m. buvo paskirtas ministerijos sekretoriumi. Pataruoju 
metu jis dirbo URM Globalios politikos departamente.

Oskaras Jusys su žmona

5



Europos Lietuvis Nr.6 6 puslapis

Lietuvos tūkstantmečiui - gėlių užrašai
2009-06-01

Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės proga Vilniuje, ant Neries krantinės prie Mindaugo tilto, gėlėmis bus išrašytas 
poeto Vlado Braziūno eilėraščio pavadinimas, v

Užrašą „Čia 1000 metų dabar“ sudarys daugiau nei 500 geltonųjų serenčių, kuriuos padovanojo šventės rėmėjai.
Žodžiai „Čia 1000 metų dabar“ simbolizuoja Lietuvos valstybės kelią nuo pat atsiradimo iki mūsų dienų. Kaip pasa

koja eilėraščio autorius, poetas V. Braziūnas, „čia 1000 metų dabar“ apima tiek Lietuvos valstybės, tiek jos žmonių būtį 
nuo vardo paminėjimo akimirkos iki nūdienos.

„Tikriausiai pastebėjote, kad tarp žodžių nėra skyrybos ženk
lų, todėl kiekvienas perskaitęs turėtų juos interpretuoti savaip. 
Tikiuosi, tai padės kiekvienam susimąstyti, ką man reiškia būti 
lietuvių, kad tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė.

Kartu šiais žodžiais norėjau atkreipti dėmesį ne tik į garbingą 
valstybės praeitį, bet ir kelti ateities klausimą, nes kokia ji bus, 
priklauso tik nuo mūsų“, - pasakoja V. Braziūnas.

Gėles Neries krantinėje sodina Lietuvos tūkstantmečio dainų 
šventės savanoriai. Jei nepamaišys nepalankios oro sąlygos, visi 
darbai bus pabaigti šią savaitę.

Numatoma, kad gėlės pražys iki prasidedant dainų šventei.
Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ ren

ginių režisierius Gytis Padegimas pasakoja, kad gėlių motyvai 
bus naudojami visos šventės metu: „Augalų tematika yra neatsi
ejami nuo lietuvių liaudies meno, o ir patys lietuviai — žemdir

Savanoriai sodina gėles
Lietuvos liaudies kultūros centro nuotr.

bių tauta, todėl manau, kad gėlės yra susiliejusios su mūsų identitetu. Tai tarsi kvietimas trumpam stabtelėti, atsigręžti į 
gamtą ir prisiminti, iš kur esame kilę“.

Planuojama, kad gėlės puoš ne tik Neries krantinę, bet ir Vingio bei Sereikiškių parkus, o Katedros varpinės bokštą 
apjuos stilizuota Lietuvos trispalvė, padaryta iš tūkstančių žiedų.'

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirta Dainų šventė „Amžių sutartinė“ vyks liepos 1-6 dienomis Vilniuje. 
Joje pasirodys daugiau nei 40 tūkstančių dalyvių iš Lietuvos ir išeivija iš viso pasaulio.

Nedarbo lygis šalyje išaugo iki 11,9%
2009-06-03
Statistikos departamentas praneša, kad nedarbo lygis 
pirmąjį šių metų ketvirtį išaugo iki 11,9%.

Ypač išaugo vyrų nedarbo lygis, kuris pirmąjį 2009 
metų ketvirtį buvo 14,6%, o pirmąjį pernai metų ketvir
tį - 4,6%, arba 3 kartus mažesnis.

Tai nulėmė ypač ženklus dirbančiųjų skaičiaus suma
žėjimas statybose ir pramonės įmonėse, kuriose dau
giausia dirba vyrai.

Moterų nedarbo lygis pirmąjį 2009 metų ketvirtį buvo 
9,2%, arba 1,8 karto didesnis nei prieš metus.

Jaunimo (15-24 metų amžiaus) nedarbo lygis didėjo 
dar sparčiau.

Pirmąjį šių metų ketvirtį jaunimo nedarbo lygis siekė 
25% ir per ketvirtį išaugo 44%, o per metus - 2,5 karto. 
Panašus jaunimo nedarbo lygis buvo antrąjį 2003 m. 
ketvirtį.

Neigiamą įtaką darbo rinkai turėjo besitęsiantis eko
nomikos nuosmukis, įmonių bankrotas, laisvų darbo 
vietų skaičiaus ženklus mažėjimas.

Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, nedarbo 
lygis pirmąjį šių metų ketvirtį Latvijoje buvo 13,9, Esti
joje - 11,4%, o prieš metus - atitinkamai 6,5 ir 4,2%.

Gyventojų užimtumo tyrimas parodė, kad bedarbių 
skaičius pirmąjį 2009 metų ketvirtį išaugo iki 194 tūkst. 
ir pasiekė 2004 metų lygį.

Daugiausia asmenų buvo atleista iš pramonės įmonių 
(35 tūkst.) ir statybos sektoriaus (29 tūkst.).

Beveik visi (95%) darbą praradę asmenys buvo sam
domieji darbuotojai. Didžioji jų dalis (76%) darbą pra
rado dėl įmonių bankroto, etatų mažinimo ar iŠ darbo 
išėjo savo noru, 15% - pasibaigus darbo sutarties laiko
tarpiui, 6% - dėl asmeninių ar šeiminių priežasčių.

Daugiausia (83 tūkst., arba 66%) anksčiau dirbusių 
bedarbių ieško samdomo darbo visai darbo dienai ar 
savaitei, o 23% sutiktų dirbti ir ne visą darbo dieną ar 
savaitę.

Ankstesniais metais taip dirbo tik 7-9% visų užimtų 
gyventojų.

Didžiąją bedarbių dalį sudaro asmenys, praradę darbą 
per pastaruosius 6 mėn. Tokių asmenų pirmąjį šių metų 
ketvirtį buvo 121 tūkst., arba 62% visų bedarbių. Be
darbiams rasti darbą darosi vis sunkiau, nes šalyje ma
žėja laisvų darbo vietų.

Statistikos departamento duomenimis, pirmojo 2009 
metų ketvirčio pabaigoje šalyje buvo 7,5 tūkst. 
(atitinkamai pirmąjį 2008 metų ketvirtį - 26,1 tūkst.) 
laisvų darbo vietų samdomiesiems darbuotojams. 
Pirmąjį 2009 metų ketvirtį užimtų gyventojų buvo 1 
mln. 433 tūkst.
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Antanas Sutkus Londone pristato savo naująją monografiją
Naujoji monografija „Antanas Sutkus. Retrospektyva“Londone bus pristatyta 
fotografijos profesionalams svarbiausioje Londono fotografijos meno galeri
joje „The Photographers4 Gallery44. Naujosios knygos pristatymas sutampa su 
atnaujintos fotografijos ekspozicijos Viktorijos ir Alberto muziejuje atidary
mu, kurioje tarp 40 svarbiausių fotografijos meno darbų bus eksponuojamas 
ir legendinis Antano Sutkaus „Pionierius44 (1964). Tai pirmasis lietuvių foto
menininko darbas, eksponuojamas tokiame solidžiame kontekste.

Naujosios knygos anotacijoje fotografijos istorikė Margarita Matulytė rašo: “Antanas Sutkus jau pusę amžiaus išlieka 
stambiausia figūra Lietuvos fotografijoje. Jo kūryba atstovauja sudėtingiausią istorinių virsmų - „atlydžio“, stagnacijos, 
„perestroikos“, atgimimo - epochą. Perėjęs prieštaringų ideologijų koridoriais, nekonfrontuodamas ir nepataikaudamas, 
fotografas išlaikė laisvo kūrėjo valią. Šis kūrybos fenomenas iki šiol neištirtas, liko neapčiuopta raiškos vientisumo ir 
nekintančios etinės pozicijos esmė.

Menotyriniuose tekstuose tiražuojamas socialinės fotogra
fijos terminas iš tikrųjų nepajėgus apibrėžti giluminės Su
tkaus fotografijos filosofijos. Socialumo fiksacija nukreipia 
visuomenišką buitį, o jo darbai skverbiasi į individualybės 
egzistenciją. Dar iki galo nesuprasti ir Sutkaus portretai - 
sielų aktai, sukurti be prievartos ar jauko. Sutkus - žinomas, 
tačiau išlieka nepažintu, todėl laužanti stereotipus knyga 
skverbiasi ne tik į dar neiškeltus archyvus, bet ir į paties fo
tografo gyvenimo bei kūrybos lydinį.

Šios knygos parengimas - analitinis žvilgsnis, reziumuo
jantis susikaupimas, iššūkis autoriui — pagrindiniam knygos 
herojui, išbandymas sudarytojams, pasiryžusiems ištirti bedugnę (arba pasiekti dugną), netikėti atradimai ir naujas paty
rimas skaitytojui.

Išlaikant akademinę dėstymo formą, tačiau novatoriška kalba yra nuosekliai bei išsamiai išdėstyta visa asmenybės - 
autoriaus retrospektyva: nuo pirmųjų bandymų, suformuotų ciklų („Lietuvos žmonės“,- „Lietuva iš^paukščio skrydžio“, 
„Susitikimai su Bulgarija“, „Pasaulio lietuvis“, „Basų kojų nostalgija“, „Pro memoria“, „Būtieji laikai“, „Jean-Paul 
Sartre“) iki pradėtų bei tęsiamų kasdienybės archyvų „kasinėjimų“, o taip pat paskutiniaisiais metais sukurtų darbų. 
Dviejų skirtingų šalių ir patirčių sudarytojai knygoje formuoja universalų kultūrologinį požiūrį. Margaritos Matulytės 
analitinė studija, .išplėstinis interviu su autoriumi, spalvingos ir mįslingos biografijos atodangos atskleidžia bei paaiški
na visos Antano Sutkaus kūrybos raidą.

Tokio pobūdžio studijas dažniausiai susiprantama išleisti po fotografo mirties, tačiau jos žymiai vertingesnės, kai 
rengimo procese dalyvauja ir sudarytojų interpretacijas koreguo
ja pats autorius. Knyga pirmą kartą išsamiai ir konceptualiai 
pristato vieną ryškiausių lietuvių autorių tarptautinei visuome
nei, integruoja Lietuvos fotografiją į pasaulio kultūros ir meno 
istoriją.”

Iš dalies leidinio parengimą parėmė Nacionalinių premijų lau
reatų komisija, LR kultūros ir sporto rėmimo fondas, Arctic Pa
per (Švedija), Sony Baltic States, Juozo Kazicko fondas, Danske 
bankas, AB Žvyro karjerai, AB Linava, Lensky gallery (Didžioji 
Britanija), ir kt.

Sudarytoja Margarita Matulytė, Nacionalinis Lietuvos dailės 
muziejus, Vilniaus universitetas (Vilnius)

Pagrindiniai knygos duomenys: 
formatas 245x307 mm, 480 pusla
pių, 4 autoriniai lankai teksto 
(įvadas, gyvenimo ir kūrybos stu
dija, interviu, bibliografija), 311 
kūrinių ir 50 biografinių iliustraci
jų. Tekstas lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Knygos pristatymai Londone 
organizuojami bendradarbiaujant 
Photographers' Gallery, Anya Sto
nelake / White Space Gallery, Kul
tūros atašatui JK bei Lietuvos am
basadai Londone.
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS 
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas 

užsienio lietuvių katalikų sielovadai

1 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1, CANADA 
tel: (4-1) 416-233-7819 ♦ faks:(+l) 416-233-5765

Visi kviečiami dalyvauti Šv. Mišiose, skirtose užsie
nio lietuviams
š.m. liepos 5, sekmadienį, 12.30 v.p.p.
Vilniaus arkikatedroje.
(Šv. Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją) 

Didžiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose 
Žemaičių Kalvarijoje, Žemaitijoje 
š.m. liepos 5, sekmadienį, 12.00 v.p.p. (suma) 
Po sumos vyks iškilminga procesija 
į Kryžiaus kelio kalną.
(platesnė informacija www.zemaiciukalvarija.

•u ropos lietuvių kultūros centras 
europcan Į i f h tta u ta tt cultural centre

Hiittenfeldas (Vokietija), 2009 m. gegužės 18 d.- 
Penktadienį, 2009 m. rugpjūčio 14 d., Hūttenfelde 
(Vokietijoje), vyks VII-asis Europos lietuvių krepši
nio turnyras. Tai svarbiausias kasmetinis užsienio 
lietuviams Europoje skirtas sporto renginys, kuris 
suburia gausų tautiečių būrį, skatina bendradarbiavi
mą tarp skirtingų užsienio lietuvių bendruomenių, 
puoselėja lietuvybę ir tautinį tapatumą. Dalyviai var
žysis dėl Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų mi
nisterijos įsteigtos taurės.
Gražia tradicija tapusios žaidynės buvo pirmą sykį 
surengtos 2002 metais Miunsteryje, Vokietijoje. Pra
eitais metais Airijos sostinėje Dubline vykusiame 
turnyre pirmąją vietą laimėjo Anglijos „Cambridge“ 
komanda, finale susirungusi su Švedijos „Vikingais“.

Iš kitų turnyrų šis išsiskiria tuo, jog komandoje turi 
žaisti bent viena dailiosios lyties atstovė. Be to, mer
ginos pataikytas metimas iš dvitaškio zonos yra ver
tinamas kaip tritaškis, o taiklus metimas iš trijų taškų 
zonos įvertinamas net keturiais taškais. Rungtynės 
trunka du kėlinius po 10 minučių.

Vokietijoje vyks 7-asis 
Europos lietuvių krepšinio 

turnyras
Europos lietuvius suvienijanti krepšinio šventė kas- 
met vyksta vis kitoje šalyje. Šių metų turnyrą organi
zuoja Europos lietuvių kultūros centras (ELKC) tal
kininkaujant Vokietijos lietuvių bendruomenės 
Kolno-Bonnos apylinkės pirmininkei Ievai Kleinaus- 
kas ir Vokietijos „Žalčių“ komandos kapitonui Min
daugui Jacinevičiui.
Šių metų žaidynės ypatingai išsiskirs ir tuo, kad tur
nyro uždarymas sutaps su rugpjūčio 14-16 dienomis 
Hūttenfelde vyksiančio Europos lietuvių roko festi
valio „Eurofestivalis 2009“ atidarymu!
Papildomos informacijos apie turnyrą bei dalyvavi
mo sąlygas rasite turnyro svetainėje 
www.eurokrepsinis.net
(ELKC)
Europos lietuvių kultūros centras
Lorscher Str. 1
D-68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Vokietija
Direktorius: Rimas Cuplinskas
Tek: +49 6256 858675, Faks.: +49 6256 858679 
ei. paštas: cuplinskas@elkc.org

Prezidentas skiria Oskarą Jusiu JK ambasadorium
Penktadienis, gegužės 15 d. (Vilnius). Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Valdas Adamkus įteikė skiriamuosius raš
tus nepaprastajam ir įgaliotajam Lietuvos Respublikos 
ambasadoriui Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės 
Airijos Karalystėje Oskarui Justui.

Respublikos Prezidentas išreiškė įsitikinimą kad didelė 
diplomatinio darbo patirtis ambasadoriui O. Jusiui padės ir 
toliau puoselėti tvirtus vertybėmis grįstus partnerystės ry
šius su Jungtine Karalyste. Prezidentas pabrėžė, kad amba
sadoriui suteikta atsakomybė atstovauti Lietuvai šalyje, 
kuri visada buvo ir yra artima Lietuvos partnerė, tvirto 
transatlantinio bendradarbiavimo rėmėja ir daugelio išeivių 

iš Lietuvos antroji Tėvynė.
Šalies vadovas išreiškė viltį, kad naujajam ambasadoriui 

puikiai seksis ir toliau skatinti ekonominius, kultūros ir 
žmogiškuosius dviejų valstybių ryšius, skatinti verslo ir 
akademines bendruomenes ieškoti naujų bendradarbiavimo 
nišų ir iniciatyvų bei puoselėti Jungtinėje Karalystėje gy
venančių lietuvių tautiškumą.

1994-2000 metais Oskaras Jusys buvo Lietuvos Respub
likos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Nuolatinėje 
misijoje Jungtinėse Tautose. 2001-2005 metais - nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasadorius, Lietuvos nuolatinis atsto
vas Europos Sąjungoje.

8

http://www.zemaiciukalvarija
http://www.eurokrepsinis.net
mailto:cuplinskas@elkc.org


Europos Lietuvis Nr.6 9 puslapis

Vasario 16-osios gimnazija kviečia registruotis!
Nuo 1951 m. veikianti Vasario 16-osios gimnazija - pri
vati, vienintelė Vakarų pasaulyje valstybės pripažinta 
lietuviška mokykla, skelbia naujų mokinių registraci
ją 2009/10 mokslo metams.

Šiuo metu, kai nepaliaujamai didėja emigracija, o mūsų 
atžalos vis dažniau sumano mokslus eiti svečiose šalyse, 
siekiame ne tik neseniai iš Lietuvos atvykusioms vai
kams padėti greičiau ir efektyviau integruotis į Vakarų 
pasaulį, bet ir Vokietijoje gimusiems ir gyvenantiems 
lietuvių kilmės vaikams suteikti sąlygas išsaugoti lietu
višką identitetą, auklėti juos krikščioniška ir europietiška 
dvasia bei puoselėti lietuvių kalbą ir tradicijas. Šią misiją 
istorinėje Vasario 16-osios gimnazijoje sėkmingai vyk
dome jau bene 60 metų.

Gimnazijoje dėstoma pagal Hesseno žemės Švietimo 
ministerijos nustatytą programą.

Po aštuonerius metus trunkančio mokslo, valstybės 
pripažintas, prestižinis brandos atestatas atveria duris į 
bet kurį pasaulio universitetą ar aukštąją mokyklą.

Vaikai priimami nuo 5-os klasės. Jaunesniųjų klasių 
mokiniams dalis mokomųjų dalykų pasirinktinai dėstoma 
lietuvių arba vokiečių kalba, o vyresniems, šalia vokiš
koms gimnazijoms įprastų mokomųjų dalykų, suteikiama 
galimybė lankyti lietuvių kalbos, literatūros bei Lietuvos 
istorijos pamokas.

Priklausomai nuo kalbos žinių, naujiems mokiniams 
siūlomi sustiprinti lietuvių arba vokiečių kalbos kursai.

Vasario 16-osios gimnazija - tai ne tik Lietuvai ir vi
siems Vakarų Europos lietuviams svarbi mokykla, bet ir 

neįkainuojamą vertę turintis lietuvybės centras. Hiuten- 
feldo Romuvos sodyba, kurioje stovi gimnazijos klasių 
pastatai ir mokinių bendrabučiai bei Rennbofo pilis, ku
rioje įrengta biblioteka, muzikos klasės, didžioji salė ir 
koplyčia, jau šeštą dešimtmetį suburia lietuvius iš viso 
pasaulio įvairiomis progomis, tuo Įsitvirtindama kaip 
lietuvių centras Europoje.

Kuriantis naujoms ir savo veiklą suaktyvinant jau eg
zistuojančioms Vokietijos lietuvių organizacijoms, Hiu- 
tenfeldas tampa susitikimo vieta aukšto rango Lietuvos ir 
Vokietijos politikams ir diplomatams, o taip pat ir kultū
ros bei meno atstovams iš viso pasaulio, tuo praturtinant 
mokinių laisvalaikį bei plečiant jų akiratį.

2009/10 metais mokymasis, gyvenimas bendrabutyje ir 
maitinimas (keturis kartus per dieną) mėnesiui kainuos 
525,- eurų. Negyvenantys bendrabutyje mokės 115,- 
eurų į mėnesį. Gimnaziją lankančiam antram šeimos 
vaikui taikomos nuolaidos. Per mokslo metus reikia mo
kėti tik už 10 mėnesių.
Norinčius užsiregistruoti ar gauti išsamesnės informaci
jos apie mūsų gimnaziją ir naujų mokinių priėmimo sąly
gas, maloniai prašome kreiptis:

Vasario 16-osios gimnazija
Privates Litauisches Gymnasium Lorscher Str. 1 
68623 Lampertheim-Hūttenfeld, Deutschland
Tel.: +49 6256 8599017 arba 8599011
EI. p,: info(eta)litaųischesgymnasium.de
www.gimnazija.de

„Tūkstantmečio paukštė“ — užsienio lietuvių vaikams Rimantas Zagrebajev

Skelbiamas konkursas kviečiantis prisijungti visus pasau
lio lietuviškų mokyklų mokinius - „Tūkstantmečio paukš
tė“. Tai meninės kūrybos konkursas skirtas Lietuvos vardo 
paminėjimo 1000-mečiui.

„Tūkstantmečio paukštė“ konkursą organizuoja Vilniuje 
įsikūrusi užsienio lietuvių vidurinė mokykla „Lietuvių 
namai“. Pasak organizatorių jis siekia skatinti moksleivius 
domėtis Lietuvos istorija, didžiuotis savo Tėvyne, prisidėti 
prie pozityvaus Lietuvos įvaizdžio pasaulyje formavimo.

Mokinių dailės darbuose turi atsispindėti autoriaus po
žiūris į tai kąjam reiškia Lietuva, kuo ji savita, įdomi, išsi
skirianti. Darbo forma ir technika visiškai neribojami. Or
ganizatoriai tikisi sulaukti itin kūrybingų darbų. Tai gali 
būti mozaika, dažais tapytas piešinys arba kitokia technika 
atlikti kūriniai.

Taip pat yra pasiūlytos darbų temos - Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės istorija, istoriniai įvykiai ir personažai, 
pagonybė, šiuolaikinė Lietuva, pasakos, legendos, sakmės, 
tautinės apeigos, tradicijos ir šventės, lietuvių autorių kūri
nių iliustracijos, lietuvių kovos už laisves.

Darbus vertins specialiai iš 6 žmonių sudaryta komisija.
Konkursui darbus gali pateikti 6-18 metų moksleiviai: I 

grupė - 6-8 metų mokiniai; II grupė - 9-11 metų mokiniai; 
III grupė — 12-14 metų mokiniai; IV grupė — 15-18 metų 
mokiniai. „Per mokyklos gimtadienį laureatų darbai pateks 
į parodą. Vėliau ta paroda keliaus per kitas užsienio lietu
vių bendrojo lavinimo mokyklas. Kai apkeliaus daugumą 
lietuviškų mokyklų, paroda grįš į „Lietuvių namus“.“ -

teigė komisijos narė Ž.Šimilevičienė.
Lietuviams.com organizatoriai patikino, kadangi ne visi 

svetur gyvenantys lietuvių vaikai mokosi lietuviškose mo
kyklose, tad jie laukia ir kitose mokyklose besimokančių 
tautiečių darbų. Siuntimo išlaidas mokiniai privalės pa
dengti iš asmeninių lėšų arba turės kreiptis pagalbos į jų 
atstovaujamą mokyklą.

Darbai laukiami iki liepos mėnesio. Komisija atrinks 
geriausius darbus bei paskelbs nugalėtojus rugsėjį.

Darbai siunčiami paštu (ar atnešami) adresu: Vilniaus 
vidurinė mokykla „Lietuvių namai“, Dzūkų g. 43, LT- 
02116 Vilnius. Konkursui „Tūkstantmečio paukštė“. Kiek
vieno darbo antroje pusėje turi būti priklijuota kortelė, 
kurioje (didžiosiomis raidėmis) nurodyti šie duomenys: 
darbo pavadinimas, vardas, pavardė, amžius, mokymosi 
įstaiga, mokytojo vardas ir pavardė.

Visi dalyvaujantys bus apdovanoti specialiomis Lietuvos 
vardo tūkstantmečio paminėjimo padėkomis bei diplomais. 
Taip pat laureatų laukia ir kiti prizai. Jeigu bus skirta lėšų, 
laureatai bus pakviesti į Vilniaus vidurinės mokyklos 
„Lietuvių namai“ gimtadienį, kuris vyks spalio mėnesį.

„Tegul skrenda Tūkstantmečio paukštė per pasaulį kaip 
mūsų vienybės ir stiprybės simbolis, žadindama mūsų vil
tis ir tikėjimą, kad mažais gražiais darbais mes stiprinsime 
savo Tėvynę Lietuvą, kad ir kur bebūtume, mes visada jon 
sugrįšime - vieningi ir meilės vieni kitiems kupini. Nes 
Tėvynė - tai mes patys, mūsų vienybė.“ - skelbiama kon
kurso nuostatuose.
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UETWIAI PASAULYJE

ISPANIJA

Ispanijoje sulaikoma vis daugiau 
narkotikus gabenančių lietuvių

2009-05-29

Lietuvos ambasada Ispanijoje atkreipia Lietuvos piliečių 
dėmesį, kad Ispanijoje padaugėjo Lietuvos piliečių, sulai
kytų už narkotinių medžiagų gabenimą. Ambasada ragi
na būti atsargius ir nesusigundyti šiuo nelegaliu uždarbiu 
- pasekmės gali būti skaudžios tiek jums, tiek jūsų arti
miesiems.

Lietuvos ambasada Madride informuoja, kad nusikalti
mai, susiję su narkotinėmis medžiagomis, Ispanijoje yra 
laikomi sunkiais ir už juos numatytos labai griežtos baus
mės.

Tokio pobūdžio nusikaltimai dažniausiai būna komp
leksiniai, turintys organizuoto nusikaltimo elementų, 
todėl jų tyrimas Ispanijoje užtrunka gana ilgai: pagal šios 
šalies baudžiamojo proceso kodeksą, ikiteisminis sulai
kymas gali tęstis iki 24 mėnesių. Jeigu nusikaltimas lai
komas sunkiu, teisėjas gali priimti sprendimą ikiteisminį 
sulaikymą pratęsti dar 24 mėnesiams.

Lietuvos ambasada Ispanijos pastaruoju metu iš vietos 
policijos gauna nemažai pranešimų apie šioje šalyje su
laikytus Lietuvos piliečius, iš Pietų Amerikos įvairiais 
būdais gabenusius narkotines medžiagas.

Pasak policijos, žmonės susigundo nemokama kelione į 
egzotines Pietų Amerikos šalis (Venesuelą, Kolumbiją, 
Ekvadorą ir kt.) ir nemažu uždarbiu. Už tai jie imasi į 
Europą vežti pakuotes su narkotinėmis medžiagomis.

Atskridę į Madrido tarptautinį oro uostą, kuriame vei
kia viena pažangiausių pasaulyje patikros sistemų, tokie 
piliečiai yra sulaikomi, jų laukia ilgi metai ikiteisminio 
kalinimo, o vėliau skiriama griežta laisvės atėmimo baus
mė.

Šiais metais Lietuvos ambasada Madride yra gavusi 
pranešimus apie 9 tokius sulaikymo atvejus, 2008 metais 
užregistruoti 7 atvejai.

LENKIJA

A.Valinskas lankosi Seinuose ir
Punske 2009-06-02

„Nėra mažų tautų. Yra tik negausios tautos, tačiau visos 
jos yra lygiavertės. Jei visas tiek Lietuvoje, tiek Lenkijo
je kylančias tautinių mažumų problemas spręstume siek
dami abipusio rezultato ir vedami abipusio noro, jos būtų 
išspręstos ir galėtume pereiti prie svarbiausių dvišalių 
klausimų“, - sakė Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas, 
šiandien apsilankęs gausiai lietuvių gyvenamuose Punske 
ir Seinuose.

Parlamento vadovas aplankė Lietuvos savanorių ir 
Lenkijos karių kapus Berznykuose, Seinuose apžiūrėjo 
„Žiburio“ mokyklą ir susitiko su jos vadovais bei moki
niais, apsilankė prie vyskupo Antano Baranausko pa

minklo, padėjo gėlių ir pasodino ąžuoliuką prie Kampuo
čiuose esančio Kovo 11 -osios paminklo. Seimo Pirmi
ninkas taip pat susitiko su Punsko Kovo 11-osios licėjaus 
ir Dariaus ir Girėno gimnazijos mokiniais.

Diskusijoje su vietos lietuvių bendruomenės atstovais 
A. Valinskas aptarė svarbiausias jų problemas, susijusias 
su dideliu lėšų švietimo įstaigoms trūkumu, atminimo 
įamžinimu.

„Lietuvių pasaulyje yra tiek nedaug, tad kiekvienas 
mūsų šaliai yra labai brangus. Ypač - vaikai. Todėl susi
durdami su problemomis ir jas išsakydami, turite būti 
išgirsti“, - sakė Seimo Pirmininkas, pažadėjęs, kad dėme
sio Lenkijoje gyvenantys lietuviai iš Lietuvos valdžios 
tikrai nestokos.

Susitikimuose su lietuviškose mokyklose besimokan
čiais vaikais, A. Valinskas džiaugėsi čia puoselėjama 
lietuvių kultūra ir tradicijomis, patriotiškai nusiteikusių 
mokytojų darbu, rašoma pranešime spaudai.

„Jūs, mokytojai, tarsi lietuviško pajūrio smiltys, kurios 
nuneštos į kitą šalį virto Puntukais. Linkiu, kad jokie 
vėjai negalėtų jūsų išjudinti. Jūsų dėka jaunimas turi isto
rinę galimybę išaugti lietuviais, nors ir ne savoje šalyje“, 
- sakė Seimo vadovas.

BALTARUSIJA

Baltarusijos lietuvių bendruome
nė šventė 15-ąsias sukaktuves

2009-05-25
Lietuvių bendruomenė Baltarusijoje gegužės 22 dieną 
paminėjo savo 15-os metų sukaktį. Pasveikinti lietuvių 
bendruomenės į Baltarusiją atvyko Pasaulio lietuvių ben
druomenės (PLB) atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkal
nis, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) 
prie Lietuvos Vyriausybės generalinis direktorius Arvy
das Daunoravičius ir jo pavaduotoja Vida Bagdonavičie
nė.

Vizito metu TMID direktorius A.Daunoravičius ir Lie
tuvos ambasadorius Baltarusijoje Edminas Bagdonas 
susitiko su įgaliotiniu religijos ir tautybių reikalams prie 
Baltarusijos ministrų tarybos Leonidu Guliako.

Šventės metu lietuvių bendruomenės pirmininkė Vitali
ja Palubaitytė-Kolesnikova pažymėjo, kad jau 15 metų 
bendruomenė stengiasi sustiprinti Baltarusijoje gyvenan
čių lietuvių ryšius su Tėvyne.

Pirmininkė pabrėžė, kad lietuvybės puoselėjimas - tai 
ne skambūs žodžiai, bet kruopštus ir kantrus kasdienis, 
darbas ir išreiškė viltį, kad pasiekusi garbingo visuome
ninei organizacijai amžiaus, bendruomenė nuveiks dar 
daug gerų darbų.

Baltarusijos lietuvių bendruomenė buvo įkurta 1994 
metais.

Respublikinė Baltarusijos lietuvių bendruomenė vienija 
7 Baltarusijos lietuvių organizacijas: Gardino srities lie
tuvių bendrijų susivienijimą „Tėvynė“, Pelesos lietuvių 
visuomeninį susivienijimą „Gimtinė“, Gervėčių krašto 
lietuvių bendruomenę ir „Gervėčių klubas“, Breslaujos 
rajono lietuvių draugiją „Rytas“, Lydos lietuvių susivie
nijimą „Rūta“, Rodūnios lietuvių visuomeninis susivieni
jimą „Gintaras“, Baltarusijos lietuvių jaunimo sąjunga.
Baltarusijoje gyvena apie 30 tūkst. lietuvių.
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JAV
Ačiū ir sudie!

„Čikagos Aidas“ 2009-06-02
Vilma Kava
Gegužės 16 dieną nuaidėjo paskutinis skambutis, sušok
tas mokyklinis valsas, mokyklos simbolinis raktas per
duotas buvusiems devintokams, jiems perskaitytas ir 
testamentas, nurodantis, kas už ką paliekamas atsakingas 
- didžiausios Čikagos lituanistinės mokyklos istorijoje 
septynioliktos laidos abiturientai jau neskubės kiekvieną 
šeštadienį į Jaunimo centrą.

Čikagos lituanistinė mokykla, viena iš 20 JAV veikian
čių tokių mokyklų, savo įkurtuves skaičiuoja tik nuo 
1992 metų, kai buvo sujungtos Kristijono Donelaičio, 
Čikagos aukštesniosios bei Dariaus ir Girėno lituanisti
nės mokyklos.

Nuo pat įkūrimo mokyklai vadovaujanti direktorė Jūra
tė Dovilienė dešimtokų išleistuvių iškilmių metu specia
liu raštu pažymėjo 10B klasės mokinę Indrę Bielskutę, 
kuri šiais metais nepraleido nė vieno šeštadienio.

Aukštesnioji mokykla apima 7-10 klases. Mokytojai 
tvirtino, kad paprastai mokyklą baigia 8-9 abiturientai, o 
šiais metais — net 24 mokiniai. „Gera laida, - gyrė moky
tojos, -jie visko nori ir siekia“.

Jau prieš keletą metų priimtas sprendimas šią laidą 
padalinti į dvi klases, A ir B, ir ne todėl, kad nepritruktų 
suolų kabinetuose, o todėl, kad moksleiviai galėtų geriau 
įsisavinti dėstomus dalykus - lietuvių kalbą ir literatūrą, 
Lietuvos istoriją ir geografiją bei visuomeninį mokslą, o 
taip pat lietuvių kultūros, meno; dainų ir šokių discipli
nas.

Du puikūs mokytojai nepaprastai atsakingai vadovavo 
šioms klasėms ne vienerius metus: Arvydas Bagdonas ir 
Kristina Lapienytė. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 
Periodikos skyriaus vedėja Kristina Lapienytė tiesiog 
stebuklingai nepraleido savo klasės išleistuvių, nes bū
tent tą dieną buvo apskaičiuotas ir jos laukiamo kūdikėlio 
gimimo laikas.

Septynioliktosios laidos abiturientai kvietė į sceną ir 
gėlėmis dėkojo pedagogams už žinias ir ugdymą, pade
dantį išlaikyti mūsų tautos savitumą: direktorei Jūratei 
Dovilienei, pavaduotojai Laimai Apanavičienei, 10A 
klasės auklėtojui ir Lietuvos istorijos mokytojui Arvydui 
Bagdonui, 10B klasės auklėtojai, mokiusiai lietuvių kal
bos, Kristinai Lapienytei, visuomeninio ugdymo dėstyto
jui Juozui Polikaičiui, lietuvių literatūros mokytojai Ag
nei Vertelkaitei, tautodailės mokytojai Ramunei Slavikie- 
nei, geografijos dėstytojai Eridanai Šležienei, dvasinio 
ugdymo mokytojui Liudui Miliauskui, lietuvių kalbos 
mokytojai Vidai Rupšienei, dainavimo mokiusioms Jūra
tei Grabliauskienei ir Evelinai Karalienei bei šokių mo
kytojoms Birutei Matukonienei ir Birutei Kugaudienei.

Iš tiesų, kas tai yra šeštadieninė lituanistinė mokykla? 
Jeigu suskaičiuotumėm, tai tik trisdešimt dienų per me
tus, apie 120-130 valandų.

Už jų - apie 50 pedagogų atsidavimas, tėvų komiteto 
iniciatyvi veikla, tėvų suinteresuotumas ir mokinių pas
tangos.

Išleistuvių metu buvo ir džiaugsmo, ir juoko, ir išsisky
rimo ašarų.

2007-2008 mokslo metais iš užsienio į Lietuvą grįžo 
592 vaikai, šiemet vos ne dvigubai daugiau. Vieni iš jų 
gimę Lietuvoje, kiti - įvairiuose pasaulio kraštuose.

Šių metų spalvotai išleistame mokyklos metraštyje 
abiturientai, atsakinėdami į anketos klausimus, ne vienas 
atviravo: žadu grįžti į Lietuvą.

VOKIETIJA
Bonoje apdovanotas Lietuvos 
jaunimo politinį aktyvumą 
skatinantis projektas 2009-06-04
Bonoje, Alexanderio Konigo muziejuje, Vokietijos Fede
ralinis politinio švietimo centras (Bundeszentrale fuer 
politische Bildung) birželio 3 dieną apdovanojo Lietuvos 
jaunimo projektą „Jaunime, rinkis rimtai“ Vokietijos 
Jaunimo demokratijos premija (Jugenddemokratiepreis).

Apdovanojimo įteikimo ceremoniją atidaręs Vokieti
jos Federalinio politinio švietimo centro prezidentas Tho
mas Krugeris teigė, kad apdovanojimu siekiama paragin
ti jaunus žmones patiems aktyviai kurti savo visuomenę 
ir politiką.

Vykdant Europos Sąjungos programos „Veiklusis jau
nimas“ remiamą projektą „Jaunime, rinkis rimtai“ įvairių 
Lietuvos miestų mokyklų moksleiviai diskutavo apie 
Lietuvos politinę sistemą ir rinkimų svarbą, analizavo 
politinių partijų programas ir kandidatų į Seimą pasisa
kymus.

Diskusijas vedė politikos mokslų studentai ir pramogų 
pasaulio atstovai. Diskusijomis buvo siekiama paskatinti 
regionų jaunimą aktyviai ir sąmoningai dalyvauti Seimo 
rinkimuose. Specialiai projektui buvo sukurta interneto 
svetainė.

Lietuvių projektą apdovanojimui išrinko dvylikos 16- 
27 metų jaunuolių komisija. Kartu su Jaunimo demokra
tijos premija Lietuvos atstovams atiteko 3 tūkst. eurų. 
Antrą vietą užėmusių projektų „Polit-gramota“ iš Rusijos 
ir „Kids Courage“ iš Vokietijos organizatoriams įteikti 
diplomai.

Vokietijos Jaunimo demokratijos premija įsteigta 2008 
metais. Šiemet ji teikiama pirmą kartą.

RUSIJA
Maskvoje apvogtas Lietuvos 
diplomatas 2009-06-02

Maskvoje Lietuvos gynybos atašė neteko portfelio su 
dokumentais ir pinigais.

Apie vagystę Maskvos teisėsaugos pareigūnams pra
nešta antradienį, informuoja Rusijos naujienų agentūra 
„Interfax“. Lietuvos ambasadoje Maskvoje dirbančio 
gynybos atašė pulkininko Česlovo Šlėgaičio automobilis 
„Subaru“ apvogtas Šventiko gatvėje.

Dingusiame portfelyje buvo dokumentai, diplomatinis 
pasas, automobilio draudimas ir 20 tūkst. rublių (apie 
1540 litų).

Diplomatas vagių padarytą žalą įvertino 25 tūkst. rub
lių (apie 2000 litų).
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■ Ispanų žurnalistai lankėsi Lietuvoje
i <009-06-07 Lietuvoje lankėsi žurnalistų grupė iš Ispani
jos. „Ispanų programa Lietuvoje buvo labai įtempta: per 
šešias dienas jie apsilankė ne tik Lietuvos sostinėje ir Tra
kuose, bet ir susipažino su Kauno, Birštono bei Lietuvos 
pajūrio turizmo galimybėmis44, - pasakoja Lietuvos turiz
mo informacijos centro Barselonoje direktorius Raimun
das Michnevičius.

Londone vėl rengiamas golfo 
turnyras „Ambasadoriaus taurė“
Birželio 2 i dieną, netoli Londono esančiame „Selsdon 
Park Hotel and Golf4 klube rengiamas trečiasis kasmetinis 
turnyras , Ambasadoriaus taurė44, kurio tradiciją prieš kele
rius metus pradėjo dabartinis Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas, tuomet ėjęs Lietuvos amba
sadoriaus Jungtinėje Karalystėje pareigas.

Į turnyrą, organizuojamą Lietuvos komercijos rūmų ir 
Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje ir rengiamą 
dar 1929 m. projektuotuose golfo laukuose, žada atvykti 
ne tik jo sumanytojas, bet ir kiti žinomi golfo žaidėjai, 
verslininkai bei politikai iš Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos.

„Malonu žinoti, jog sumanyta golfo turnyro tradicija ne
nutrūko, o šiemet jame jau galiu dalyvauti kaip svečias, o 
ne organizatorius44, - sakė „Ambasadoriaus taurė44 sumany
tojas Vygaudas Ušackas.

Iš viso golfo žaidėjams yra numatytos 32 vietos, kurios, 
pasak organizatorių sparčiai pildosi. Tačiau norintys vis 
dar gali registruotis į turnyro dalyvius.

„Šiemet pavyko surasti ypatingai patrauklų bei nesunkiai 
iš centrinio Londono pasiekiamą golfo aikštyną. Tikimės, 
kad turnyre sulauksime ne tik žaidėjų, bet ir svečių, kurie 
laukiami vakarinėje renginio dalyje44, - teigė golfo ent
uziastas, Lietuvos komercijos rūmų Prezidentas Darius 
Paškauskas.

Beje, rengiamoje šventinėje vakarienėje bei apdovanoji
mų ceremonijoje bus renkamos aukos labdaros fondui 
„Kaimo vaikai44, iš kurio finansuojamos Tauragės rajono 
socialiai remtinų vaikų vasaros stovyklos

Daugiau informacijos: Neringa Cepukaitytė. Sekreto
rė Lietuvos komercijos rūmai JK Tel. +44 (0) 759 029 
7637 EI. paštas secretary@lithuanianchamber.co.uk

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

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

v
Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892. Pamaldos kiekvieno mėne
sio pirmą šeštadienį, 15 vai.

Mančesteryje St.Ann’s, Crescent Rd.. Crumpsail 
M8 5UD. kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį 
12,00 vai.

A+A 
ALBERTAS GUDELIS

Albertas Gudelis gimė 1925 spalio 7 d. 
į Angliją atvyko 1948 metais. 
Gyveno ir dirbo Leigh mieste.

Buvo veiklus. Ilgus metus DBLS skyriaus narys, 
Europos Lietuvio skaitytojas.

Mirė 2009 balandžio 10 d., sulaukęs 83 metus.

Ilsėkis Ramybėje!
Juozas Arbačiauskas 

ir kiti likusieji tavo Leigh irAshtono draugai.

Europos Lietuvio redakciją pasiekė žinia, kad 
2009 m. gegužės 4 dieną Burnley mieste mirė

A+A 
VITALIS KALVĖNAS

Vitalis Kalvėnas buvo susipratęs lietuvis. Rėmė 
lietuvišką spaudą. *

Smulkesnių žinių pakol kas neturime.

Europos Lietuvio administracija giliai užjaučia 
gimines ir artimuosius
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