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Prisimenamas Baltijos
tiltas

1989 metais rugpjūčio 23 dieną, du mėnesius 
prieš nugriaunant pagarsėjusią Berlyno sieną, 
dalinančią Vokietiją į Rytų ir Vakarų dalis, 
daugiau nei milijonas lietuvių, latvių ir estų 
susikibę rankomis, padarė 600 kilometrų žmo
nių grandinę nuo Toompea papėdės Taline iki 
Gedimino pilies Vilniuje, pakeliui kertančią 
Rygą, Dauguvos upę, parodydami pasauliui 
anksčiau nematytą tautų vieningumą ir troški
mą laisvės. Sis troškimas jungė visas tris šalis 
ir tuo metu ši nepaprasta žmonių grandinė bu
vo pavadinta

BALTIJOS TILTAS.

Tai buvo priminimas pasauliui prieš 50 metų, Stalino 
sukurto ir Molotovo - Ribentropo pasirašyto pakto, 
padalinančio Europ?t į dvi įtakos sferas - sovietų ir 
vokiečių, kas privedė prie Antrojo Pasaulinio karo, 
nuo kurio nukentėjo visą Europą ir palietė daugumą 
tolimų pasaulio valstybių. Rezultate trys Baltijos vals
tybės buvo ištrintos iš pasaulio žemėlapių.

Baltijos kelias buvo įspūdingas tautų vieningumo pa
rodymas ir neagresyvus protestas, reikalaujantis ne
priklausomybės taikingu būdu. Jis priminė pasaulio 
didžiosioms šalims apie tebegaliojantį slaptą Moloto
vo - Ribentropo paktą ir jo pasekmes.
Šių trijų tautų organizuotumas parodė nenumalšinamą 
norą taikiai atsikratyti sovietų okupacijos, kuri vėliau 
buvo įgyvendintą nors sovietai savo veiksmais vis dar 
aiškiai rodė, jog jie Baltijos tautų nenori paleisti iš 
savo glėbio.

2009 metų liepos mėnesio pabaigoje Baltijos tiltas 
(Baltic way) buvo pridėtas prie UNESCO pasaulio 
prisiminimų registracijos (Memory of the World Re
gister).
Šio įvykio prisiminimui yra paruoštas video, kuriame 
medžiaga yra paimta iš įvairių šaltinių (oficialių ir 

privačių, kai kurie vaizdai matomi 
pirmą kartą), dokumentuojanti Bal
tijos kelią iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos perspektyvų. Šio video me
džiaga yra paruošta trijuose epizo
duose, kurie parodo ne vien šios 
įspūdingos žmonių grandinės skir
tingus vaizdus, bet taip pat žmonių 
nuotraukas, -apeigas, gyvenimo bū
dus ir stiprų politinį nusistatymą.

Šis video duoda ypatingą progą pa
matyti ir patirti to laiko išgyveni
mus ir prisiminti Baltijos tautų gy
venimą prieš 20 metų.

Daugiau informacijos apie Baltijos 
tiltą internete: www.balticway.net
Video kūrėjai, prižiūrėtojai ir prista
tytojai Giedra Rakauskienė, Ingutė 
Sorakaitė, Liudas Grakauskas, And
rius Kasparavičius, Mantas Saują 
bendradarbiauja su European Commission Represen
tation in UK ir Lietuvos Respublikos ambasada Jung
tinėje Karalystėje.

The European Commission Representation in UK 
kviečia jus į privatų video pristatymą antradienį, 
2009 rugpjūčio 25 d. nuo 18.30 iki 20.30 vaL
Pristatymas vyks Star Gallery 8 Storey‘s Gate 
London SW1P 3AT. Metro: St.James4 Park/ 
Westminster. Autobusai: 11, 24,148, 211.

Paroda tęsis iki 2009 rugsėjo 4 d. (išskirus Bank Holi
day atostogas rugpjūčio 31d.) pirmadienį - penktadie
nį nuo 10 vai. iki 18 vai.
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ESTIJOJE ĮVYKO EUROPOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄSKRYDIS

Laima Kirsimaa
2009-07-19

Liepos 11-15 dienomis Saremos 
saloje bei Taline įvyko jau ketvirtas 
Europos lietuvių jaunimo sąskrydis, 
kur susirinko trys dešimtys jaunų 
lietuvių iš Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Nyderlandų, Rusijos, 
Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir, ži
noma, Estijos.

Penkias dienas trukusio sąskry
džio tema buvo „Efektyvesnė orga
nizacija - aktyvesnis jaunimas“. 
Renginys susidarė iš apmokymų 
dalies, įvairių susitikimų bei kultūri
nės programos. Apmokymų metu 
dalyviai turėjo galimybę kartu su 
lektore Elina Kivinukk pasinerti į 
jaunimo organizacijos valdymo me
chanizmų pasaulį bei pamąstyti, kaip pritraukti daugiau 
lietuvių jaunimo į visuomeninę veiklą. Šiais metais Euro
poje paskelbtų inovacijos metų nuotaikoje buvo pasiūlyta 
įvairių naujoviškų idėjų, nuo užsienio lietuvių realybės 
šou, išeivijos lietuvių sukurtų trumpametražinių filmų 
festivalio iki užsienio lietuvių pasakų knygos ir važiuo
jančio tarp kaimų ir miestų paminklo...

Susitikimų metu dalyviai susipažino su keletu Lietuvos 
jaunimo organizacijų. Įdomi diskusija buvo su Estijos 
Integracijos fondo atstovu Silver Pramann, kuris supažin
dino Europoje tautine mažuma gyvenančius lietuvius su 
Estijos tautinių mažumų pasauliu. Labai produktyviai 
baigėsi susitikimas su Jaunimo reikalų departamento prie 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos atstovėmis - glaudesniams ryšiams su Lietuva 
palaikyti buvo nutarta įsteigti užsienio lietuvių jaunimo 
atstovybę Lietuvoje.

Kultūrinėmis valandėlėmis po atviru dangumi kartu su

Lietuvos bardais dainavome lietuvišką poeziją, ekskursa- 
vome su vietine gide-lietuvaite po gražiausias Saremos 
vietas, Talino senamiestyje žaidėme orientacinį žaidimą.

Jaunutei Estijos lietuvių jaunimo sąjungai tai buvo pir
mas tokio masto tarptautinio renginio organizavimas, 
kuris vietiniams lietuviams davė puikią galimybę susipa
žinti su kitų Europos šalių lietuvių jaunimu ir jų veikla.

Europos lietuvių jaunimo sąskrydis pirmą kartą įvyko 
Trakuose, kitais metais Ispanijoje, o pernai Utenos apy
linkėse. 2010 metais sąskrydis vėl rengiamas Lietuvoje. 
O dar prieš tai tikimės su naujais ir senais draugais susi
tikti rugpjūčio mėnesį Vokietijoje rengiamuose Europos 
lietuvių krepšinio turnyre bei roko festivalyje, o po pus
mečio Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Pietų Ameri
koje.

Didžiulė padėka už sąskrydžio įgyvendinimą 
rėmėjui Europos Bendruomenės programai 
,, Euroopa Noored“.

Lietuva - viena pigiausių Europos šalių
2009-07-19
Lietuvos gyventojai yra vieni mažiausiai mokančių už maistą, gėrimus, drabužius ir kitas prekes - jų krepšelio kaina 
tesiekė 67 proc. vidutinės europiečio mokamos sumos.

ES statistikos tarnybos Eurostato duomenimis, arčiausiai ES kainų Lietuvoje 2008-aisiais buvo elektroninės prekės - 
jos 1 punktu viršijo ES vidurkį, kitos prekės Lietuvoje kainavo mažiau. Pigiausiai buvo parduodami alkoholiniai gėri
mai ir tabako gaminiai - 63 proc. vidutinės europiečio mokamos kainos.

Kaimyninėje Latvijoje prekių ir paslaugų indeksas siekė 75 proc. ES šalių vidurkio, Estijoje - 77 procentus.
Brangiausiai Latvijoje ir Estijoje kainavo drabužiai, jų kainos siekė atitinkamai 100 proc. ir 108 proc. ES šalių vidur

kio, o pigiausios buvo alkoholinio gėrimų ir tabako prekės - atitinkamai 78 proc. ir 74 proc. ES šalių vidurkio.
Pigiau nei lietuviams būtiniausios prekės kainavo tik 2007-aisiais į Europos Sąjungą (ES) įstojusiems bulgarams, ku

rie reikalingus daiktus galėjo nusipirkti už pusę (51 proc.) vidutinės europiečio mokamos kainos. Nedaug atsiliko ir 
rumunai (62 proc. ES vidurkio).

Didžiausios kainos pernai užfiksuotos Danijoje (141 proc ), Airijoje (127 proc.) ir Suomijoje (125 proc.). Liuksem
burgas liko ketvirtoje vietoje - prekių krepšelio kaina siekė 116 proc. ES vidurkio.

Į prekių krepšelį Eurostatas įtraukė maisto, alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, drabužius, elektronines prekes, 
išlaidas transportui bei restoranų ir viešbučių paslaugų kainas.
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Jo Didenybė Norvegijos 
karalius, Suomijos ir Lietu
vos prezidentai atidarė 
„Embassy House“ įsikūru
sias ambasadas 2009 m. liepos 6 d.

Vilniaus centre susiformavusį užsienio atstovybių kvar
talą papildė Suomijos Respublikos ir Norvegijos Kara
lystės ambasados, įsikūrusios naujajame „Embassy 
House“ pastate Naujamiestyje. Šiandien jas oficialiai 
atidarė Jo Didenybė Norvegijos karalius Haroldas ir 
Suomijos prezidentė Tarja Halonen, Lietuvos Respubli
kos prezidentas Valdas Adamkus.

Šiuo metu Naujamiestyje susiformavusiame ambasadų 
kvartale veikia 13 užsienio atstovybių iš 36, esančių 
Vilniuje.

„Tai džiugi diena man ir visiems Suomijos ambasados 
darbuotojams.

Septyniolika metų dirbome laikinose patalpose, o 
dabar įsikūrėme modernios architektūros pastate, kur 
yra puikios sąlygos ir aplinka darbui. Mes ypač džiau
giamės Norvegijos ambasados kaimynyste, kuri page
rins mūsų, Šiaurės šalių, bendradarbiavimą. Tikiuosi, 
kad vilniečiams naujasis pastatas patiks ne mažiau nei 
mums“, - sakė Maija-Liisa Kiljunen, Suomijos Respub
likos ambasadorė Lietuvoje.

„Šis ambasadų atidarymas - tai bendro Suomijos ir 
Norvegijos atstovybių projekto įgyvendinimas. Didžiuo
jamės tokiu Šiaurės šalių bendradarbiavimo pavyzdžiu. 
Ypač vertiname naująsias ambasados patalpas - patogią 
vietą Vilniaus centre įsikūrusiame naujajame pastate“, - 
sakė Norvegijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje 
Steinar Gil.

Šių metų pavasarį baigtas statyti „Embassy House“ 
pastatas išsiskiria savo daugiafunkciškumu. Suomijos 
ambasada įsikūrė „Embassy House“ antrajame, Norve
gijos ambasada - trečiajame aukšte.

Kita dalis naujojo pastato, įsiliejusio į jau esamą kvar
talo užstatymą, skirta verslui bei privatiems apartamen
tams: virš ambasadų įsikurs verslo biurai, o pirmasis 
aukštas skirtas komercinėms patalpoms. Viršutinis, šeš
tasis, aukštas skirtas prestižinių apartamentų gyvento
jams.

Kuriant solidų bei prie aplinkos derantį pastato ekster
jerą pasitelktas akmens, stiklo ir vario derinys. Įgyven
dinant projektą ne tik atkurtas kvartalo užstatymas, bet 
ir išsaugotos žaliosios erdvės, suformuotas jaukus skve
ras su poilsio zonomis.

Be to, pasodinta daugiau kaip 20 ąžuolų ir apie 260 
skroblų. Ilgaamžėmis granito plytelėmis išklotame skve
re vilniečių patogumui įrengti suoliukai, pėsčiųjų takai, 
apšvietimas. Šio ir aplinkinių namų gyventojų vaikams 
įrengta moderni žaidimų aikštelė.

„Plėtodami „Embassy House“ projektą siekėme sude
rinti ambasadų, verslo įmonių ir gyventojų poreikius. 
Įstaigoms pasiūlėme patogią ir modernią darbo aplinką. 
Gyventojams - saugią kaimynystę, kokybišką aplinką.

v e e

Šio pastato vertę didina ne tik jo techninė kokybė, bet 
ir strategiškai patogi vieta“, - sakė projektą plėtojusios 
bendrovės „E.L.L. Nekilnojamas turtas“ generalinis 
direktorius Gediminas Tursa. Ambasadų darbuotojų ir 
gyventojų patogumui skirti atskiri liftai, įrengta dau
giau nei 50 vietų požeminė automobilių stovėjimo 
aikštelė.

Projektą įgyvendino UAB „E.L.L.
Nekilnojamas turtas“, priklausanti Baltijos šalyse 

veikiančiai tarptautinei grupei ELL Real Estate, turin
čiai ilgametę patirtį plėtojant įvairios paskirties nekil
nojamojo turto projektus.

Ekonominė krizė skurdina Lie
tuvos šeimų laisvalaikį
2009-07-21

Šalyje įsivyravusi ekonominė krizė pakeitė beveik 70 
proc. Lietuvos šeimų laisvalaikį - jo liko mažiau, jis lei
džiamas ne taip turiningai kaip anksčiau. Tai atskleidė 
rugpjūčio pabaigoje duris atversiančio didcentrio 
„Prisma“ užsakymu atlikta reprezentatyvi šalies gyvento
jų apklausa.

Daugiau nei penktadalis, 21 proc., šeimas turinčių res
pondentų nurodė, kad stengdamiesi taupyti ar sumažėjus 
pajamoms daugiau laiko nei anksčiau leidžia namuose, 
sodyboje, sode.

17 proc. teigia, kad dėl ekonominės krizės jie turi ma
žiau laisvo laiko pramogoms ir laisvalaikiui su šeima - 
siekiant sutaupyti, jį tenka iškeisti į valgio ruošimą ar 
kitus namų ruošos darbus. 14 proc. respondentų nurodė 
tiek pat laiko skiriantys laisvalaikiui su Šeima, tačiau yra 
priversti ieškoti pigesnių pramogų. 11 proc. apklaustųjų 
laisvalaikis su šeima tapo mažiau turiningas, nes, jų nuo
mone, šiuo metu sumažėjo renginių, laisvalaikio įvairo
vė.

Kas dvidešimtas šalies gyventojas (5 proc.) teigė lais
valaikio su šeima turintis mažiau, nes daugiau laiko dirba 
arba jo tenka skirti darbo paieškai ir vos kas penktas (22 
proc.) džiaugiasi galintis tiek pat laiko bei lėšų skirti lais
valaikiui su šeima bei nekeisti savo įpročių.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad mažiausiai krizė įtakojo 
didmiesčiuose gyvenančių šeimų laisvalaikį. Nekeičian- 
tys savo įpročių - tiek pat lėšų ir laiko skiriantys laikui 
su šeima teigia kas ketvirtas (25 proc.) Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio gyventojas.

Kituose šalies miestuose taip tvirtinančių yra vos dau
giau nei penktadalis - 21 proc. Tuo tarpu labiausiai dėl 
ekonominių sunkumų savo šeimos laisvalaikį yra privers
ti koreguoti kaimo vietovių gyventojai - tik 18 proc. jų 
teigė, kad ir pasikeitus ekonominėms sąlygoms jų šeimos 
laisvalaikis liko toks pat.

Reprezentatyvią šalies gyventojų apklausą, kurios re
zultatais remiantis „Prisma“ pradeda minėtą projektą, 
atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija 
„Baltijos tyrimai“.

Tyrimo metu apklausti 1009 suaugę, 18 metų ir vyres
ni, Lietuvos gyventojai.
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Įvesti nauji apribojimai 
gauti britišką pasą

2009-08-03
Imigrantai, siekiantys įgyti Didžiosios Britanijos piliety
bę, nuo Šiol turės atitikti daugiau reikalavimų. Naują pi
lietybės įgijimo sistemą šiandien paskelbė Vidaus reikalų 
ministras Alan Johnson. Sistema paremta taškais - t.y. 
tik surinkęs tam tikrą kiekį taškų imigrantas galės preten
duoti į britišką pasą.

Taškai bus skiriami atsižvelgiant į kvalifikaciją, įgū
džius ir darbo patirtį, o atimami už “netinkamą elgesį”.

Iki šiol Didžiosios Britanijos pilietybę galėjo įgyti 
kiekvienas, kas penkerius metus dirbo šalyje, mokėjo 
mokesčius, nepažeidė įstatymo bei mokėsi anglų kalbos.

Nuo šiol pilietybės įgijimo procesas gali užtrukti ir iki 
10 metų. A.Johnson pareiškė: „Netinkamas elgesys bus 
baudžiamas ir tik tie, kurie surinks pakankamai taškų, 
gaus britišką pasą. Daugiau nebegali būti automatiškos 
sąsajos tarp laikino darbo šalyje ir pilietybės.”

„Naujas įstatymas reikalaus, kad imigrantai gautų pilie
tybę tik laikydamiesi tam tikrų taisyklių, mokėtų anglų ir 
įdėtų savo indelį į bendruomenės gerovę,” - politikui 
antrino Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai.

Tačiau, konservatorių atstovų teigimu, naujas įstatymas 
- bandymas reabilituoti save nepatenkintos visuomenės 
akyse. „Niekada neegzistavo automatiškas pilietybės 
įgijimas. Paprasčiausiai valdžia savo veiksmais leido 
didžiuliam skaičiui žmonių įgyti pilietybę, kas penkias 
minutes imigrantas gaudavo pasą,” - sake konservatorių 
atstovas imigracijos klausimais Damian Green.

„Vyriausybė apimta desperacijos, nes suprato, kad ne
beįstengia kontroliuoti imigracijos pastaruosius dešimt 
metų,” - pridūrė D.Green.

Gavus diplomą - į bedarbių 
gretas?
Ana Vengrovskaja 2009-07-27

Liepą Jungtinės Karalystės universitetų duris užveria 
daugybė jaunų ir ambicingų žmonių, dalis jų - lietuviai. 
Prieš trejus metus studijas pradėję jaunuoliai turėjo daug 
vilčių ir svajonių - JK universitetai dažnai atrodo tramp
linu į sėkmę, tačiau sunkmečiui paveikus visas gyvenimo 
sritis absolventus pasitinka žiauri realybė.

Kiekvienais metais JK diplomus gauna apie 300 tūkst. 
absolventų. Ką tik studijas baigusiam ir patirties neturin
čiam žmogui surasti darbą niekada nebuvo lengva. Ta
čiau 2009 metai vadinami bene blogiausiais gauti diplo
mą - ekonominiu nuosmukiu susirasti darbą sunku ir 
patyrusiam specialistui, ką jau kalbėti apie aukštosios 
mokyklos auditorijas palikusį jaunuolį.

Prieš kelerius metus Lietuvoje buvo kilęs tikras išvyki
mo į JK bumas, nemažai lietuvių susigundė patrauklia 
galimybe studijuoti užsienio šalies universitetuose. Šie 
metai - būtent tas laikas, kai dauguma įstojusių baigia 
studijas.

Absolventų įdarbinimo asociacija JK (angį. Associa
tion of Graduate recruiters, AGR) neseniai pateikė šoki
ruojančius skaičius - šiuo metu penkiasdešimt ką tik stu

dijas baigusių žmonių pretenduoja į vieną jiems siūlomą 
darbo vietą (pernai skaičius siekė trisdešimt žmonių į 
vietą). Tai reiškia, kad dešimtys tūkstančių aukštojo 
mokslo diplomą šiemet gavusių žmonių taps bedarbiais. 
Pastarąjį kartą tokia nepavydėtina situacija buvo tik 1991 
metais. Specialistai prognozuoja, kad JK universitetų 
absolventams susirasti darbą bus sunku tiek šiais, tiek ir 
kitais metais.

Per pastaruosius dvejus metus labiausiai darbo vietų 
skaičius JK sumažėjo investicinės bankininkystės srityje
- 56 proc., žiniasklaidoje - 32 proc., mažmeninėje preky
boje - 26 proc. ir apskaitos srityje - 15 proc. Per tą patį 
laikotarpį darbo pasiūlymų padaugėjo tik dviejose srityse
- viešosiose paslaugose - net 51 proc. ir ginkluotose pa
jėgose - apie 10 proc.

JK valdžia ragina šalies absolventus apsvarstyti keletą 
galimybių: atlikti praktiką arba ieškotis darbo užsienyje. 
Pastarąjį pasiūlymą pateikė Nacionalinė studentų sąjun
ga, šių metų gegužę dalijusi lankstinukus įvairiuose JK 
universitetuose.

Norintiems likti JK universitetinių studijų ministras 
David Lammy patarė ieškoti praktikos stambiose kompa
nijose. Pasak jo, net jeigu priimančioji organizacija nepa
siūlytų nuolatinio darbo, tokia patirtis ir įgūdžiai patrauk
liai atrodytų gyvenimo aprašyme ir galėtų praversti atei
tyje. JK valdžios atstovas neatmeta ir galimybės padirbėti 
savanoriais - pasak jo, darbdaviams tai skamba itin pat
raukliai.

Absolventams patariama pasinaudoti Europos Sąjungos 
(ES) struktūrinių fondų teikiama parama. Pagal ES finan
suojamą „Darbo įgūdžių įgijimo priemonę“ darbdaviui 
yra kompensuojama dalis jaunuolio atlyginimo išlaidų. 
Įdarbinimo subsidijuojant galimybe šiemet jau pasinau
dojo apie 400 asmenų, dar tiek pat vietų neišnaudota.

„Barclays“ žvejoja jaunus 
lietuvius profesionalus iš 
emigracijos

2009-08-01

Į Lietuvą neseniai įžengęs „Barclays“ bankas ieško jau
nųjų lietuvių talentų ir ketina juos parsivilioti iš emigra
cijos į Tėvynę.

Rugpjūčio 18 dieną 19.30 vai. dabartinėse Lietuvos 
ambasados patalpose „Barclays“ bankas bei „Strategic 
Staffing Solutions“ (S3) kviečia jaunus informacinių 
technologijų bei inžinerijos specialybių profesionalus, 
išbandžiusius savo jėgas Jungtinės Karalystės darbo rin
koje ar tebesimokančius šalies aukštosiose mokyklose į 
susitikimą su banko vadovais bei žmogiškųjų išteklių 
specialistais.

Susitikimo metu jauni profesionalai galės susipažinti su 
„Barclays“ siūlomomis galimybėmis siekti kaijeros ku
riamame banko padalinyje Lietuvoje.

LR ambasada Londone kviečia registruotis elektroniniu 
paštu -

events@lithuanianembassy. co. uk.
Prašoma nurodyti

savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei 
studijų ar veiklos kryptį.
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BRITŲ - LIETUVIŲ VAIKŲ 
FONDAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO VAIKŲ 
LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Santariškių g. 7, LT-08406 Vilnius

Fondas užsakė ir sumokėjo už šią aparatūrą Šakių 
ligoninės vaikų skyriui:

Kaina įskaitant •
19% PVM (VAT)

Naujagimiams inkubatorius
Vakuminis atsiurbėjas
Fototerapijos sistema su stovu

£11,202.00
£ 2,779.00
£ 4,843.00

BRITŲ LIETUVIŲ VAIKŲ FONDAS

FONDO VALDYBAI
2009.07.16

Vilniaus universiteto vaikų ligoninė vienintelė daugiaprofili- 
nė vaikų ligoninė Lietuvoje, kurioje tiriami ir gydomi sudė
tingiausiomis ligomis sergantys vaikai iš visos Lietuvos. 
Vaikų ligoninė dažnai gauna geros valios žmonių paramą, 
pinigines lėšas iš įvairių labdaringų organizacijų ar surinktas 
įvairių akcijų metu. Šios lėšos naudojamos brangiai ir reika
lingiausiai medicininei įrangai ar aparatūrai įsigyti.
Šiemet mums skirtos lėšos surinktos „Gerumo dienos” akci
jos metu. Dalis lėšų planuojama naujam anestezijos 
(nuskausminimo) aparatui pirkti. Skirtos pinigų sumos pa
kanka tik paprastesniam anestezijos aparatui, kuris daugiau 
tinka procedūriniams kabinetams. Gydant vaikus reikėtų 
anestezijos aparato turinčio didesnes monitoringo ir valdymo 
galimybes, tinkančio operacinei.
Šis anestezijos aparatas yra brangesnis, bet turėtumėm gali
mybę suteikti mūsų mažiesiems pacientams tobulą ir pilna
vertę pagalbą, optimaliai apsaugodami juos nuo skausmo ir 
įvairių komplikacijų.
Esant dabartinėms sunkmečio sąlygoms, kai mažinamas 
finansavimas ir sveikatos apsaugai, galimybes patiems įsigy
ti naują anestezijos aparatą ribotos.
Labai prašome Jūsų finansinės pagalbos ir paramos įsigyjant 
šiuolaikišką ir modemų anestezijos aparatą. Suma, kurios 
reikia papildomai 53 tūkst. Lt. Bendra aparato kaina 153 
tūkst. Lt.

Direktoriaus pavaduotoja intervencinei medicinai ir 
neonatologijai

Olga Zimanaitė

Fondas persiuntė £13,000.00 Vilniaus Universiteto Vaikų 
ligoninei, kad galėtų įsigyti anestezijos aparatą.

Persiųsta mokyklai - darželiui “Berželis” Šakiuose 
£1,000.00.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 2 siuntinius, kuriuos mums 
atsiuntėte. Jų dėka pradžiuginote net 7 šeimas. Ačiū Jums.
Džiaugiasi mamos, gavusios tokių gražių rūbelių, batukų, 
rankinių.

Iš visos širdies jie siunčia Jums padėkos žodžius.
Būkite mielieji, laimingi, sveiki, ilgų ir šviesių Jums gy

venimo metų linki:
Šakių rajono vaikų lopšelio - darželio darbuotojos, vaiku

čiai ir jų tėveliai,
Kunčaičių, Sakalauskų, Čėplių, Svobūnų, Juškų, Staskauskų, 
Jarušaičių šeimos.

Viso £18,824.00

Ačiū tiems keliems geradariams, kurie dosniai prisidė
jo savo aukomis prie tokių svarbių ir reikalingų Lietu
vos vaikams pirkinių

Ekonominė krizė skurdina 
Lietuvos šeimų laisvalaikį
Šalyje įsivyravusi ekonominė krizė pakeitė beveik 70 
proc. Lietuvos šeimų laisvalaikį - jo liko mažiau, jis 
leidžiamas ne taip turiningai kaip anksčiau. Tai at
skleidė rugpjūčio pabaigoje duris atversiančio didcent- 
rio „Prisma“ užsakymu atlikta reprezentatyvi šalies 
gyventojų apklausa.

Daugiau nei penktadalis, 21 proc., šeimas turinčių 
respondentų nurodė, kad stengdamiesi taupyti ar suma
žėjus pajamoms daugiau laiko nei anksčiau leidžia 
namuose, sodyboje, sode.

17 proc*. teigia, kad dėl ekonominės krizės jie turi 
mažiau laisvo laiko pramogoms ir laisvalaikiui su šei
ma - siekiant sutaupyti, jį tenka iškeisti į valgio ruoši
mą ar kitus namų ruošos darbus. 14 proc. respondentų 
nurodė tiek pat laiko skiriantys laisvalaikiui su šeima, 
tačiau yra priversti ieškoti pigesnių pramogų. 11 proc. 
apklaustųjų laisvalaikis su šeima tapo mažiau turinin
gas, nes, jų nuomone, šiuo metu sumažėjo renginių, 
laisvalaikio įvairovė.

Kas dvidešimtas šalies gyventojas (5 proc.) teigė 
laisvalaikio su šeima turintis mažiau, nes daugiau laiko 
dirba arba jo tenka skirti darbo paieškai ir vos kas 
penktas (22 proc.) džiaugiasi galintis tiek pat laiko bei 
lėšų skirti laisvalaikiui su šeima bei nekeisti savo įpro
čių.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad mažiausiai krizė įta
kojo didmiesčiuose gyvenančių šeimų laisvalaikį. Ne- 
keičiantys savo įpročių - tiek pat lėšų ir laiko skirian
tys laikui su šeima teigia kas ketvirtas (25 proc.) Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio gyven
tojas.

Kituose šalies miestuose taip tvirtinančių yra vos 
daugiau nei penktadalis - 21 proc. Tuo tarpu labiausiai 
dėl ekonominių sunkumų savo šeimos laisvalaikį yra 
priversti koreguoti kaimo vietovių gyventojai - tik 18 
proc. jų teigė, kad ir pasikeitus ekonominėms sąly
goms jų šeimos laisvalaikis liko toks pat.

Reprezentatyvią šalies gyventojų apklausą, kurios 
rezultatais remiantis ^risma“ pradeda minėtą projek
tą, atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kom
panija „Baltijos tyrimai“.

Tyrimo metu apklausti 1009 suaugę, 18 metų ir vy
resni, Lietuvos gyventojai.
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Skautą kampeįįs
Stovykla “Istorijos pėdsakais”
Šios vasaros stovykla, galima sakyti, viena iš sėkmin
giausių . Naujo Rajono vado rankose ir skautiška veikla 
ir stovyklos populiarumas atgijo. Stovykloje dalyvavo, su 
tėvais ir padėjėjais, virš 100 skautų.
“Ateities” pastovyklė, t.y. priaugančio jaunimo, buvo 
ypač populiari. Joje šiemet buvo 9 mažesnieji, prieš 
skautavimo amžių, vaikai. Jiems paskutinės iškilmingos 
sueigos metu buvo įteiktas baltas kaklaraištis ir kurį jie 
taip gerbė, kad pirmą naktį sunku tėveliams buvo jį nu
imti. Atžymėti savo svarbumą ateičiai, jie net sukūrė 
savo šūkį: “Mokinki t mus, mylėkit mus - be “ateities ” 
stovykla grius
Užbaigimo ceremonijų metų v. s. Stepui Vaitkevičiui 
visą gyvenimą pašventusiam skautybės idealui buvo 
įteiktas aukščiausias skautybės žymenys “Geležinio 
Vilko” ordinas.
Stovykloje turėjome svečių iš Lietuvos - jūrų skautę Jus
te Nakaitę iš Kauno ir vyr.sk. Sigitą Balčiauskiene su 
dviem sūneliais Kajum 6 metų ir Vėju 5 metų iš Šveicari
jos. Ji anksčiau dalyvavusi Lietuvių Sodyboje vykusia
me Europos bendruomenių lietuvių mokytojų ir mokinių 
sąskrydyje “Draugystės tiltas”, taip pamilo mūsų Sody
bos lietuvišką aplinką, jog norėdama joje vėl pabuvoti, 
atvyko į skautų stovyklą
Šių metų stovyklos viršininkas s.v. Mikel Ludwig, jau 
seniai skautaujantis, patyrimu senas vilkas, prižiūrėjo 
stovyklos eigą, tvarką ir kitus, su stovyklavimu susiju
sius, reikalus.
Jo pavaduotoja ps. Laima O’Brien sunkiai dirbo, tvarky
dama maitinimo eigą, nes pamaitinti tokią masę jaunų 
žmonių reikia daug pastangų. Virtuvės naštą nešė patyrę 
virėjai Nerija, Zita, Sidona ir Eugenijus, kurių pastango
mis visi buvo sotūs ir patenkinti, net vieną vakarą iške
pus 800 blynelių visai stovyklai pasiskaninti, pusryčiams 
turėjo vėl pakartoti, nes stovyklautojai nenustojo vis ska
navę “blynų, blynų”.
Pastovyklių viršininkai, mergaičių vyr.sk. Dovilė Mika
lauskaitė ir berniukų s.v. kand. Paulius Chockevičius, jau 
priaugę nauji vadovai kuo geriausiai bandė tvarkyti pala

pinių miestą
Mūsų buvusiam fotografui ps. Antanui (Tony) Philpot 
nebegalinčiam eiti pareigų, jo darbą - fotografuoti sto
vyklos įvykius ir paruošti albumus savanoriškai apsiėmė 
tvarkyti vyr.sk. Dovilė Mikalauskaitė.

V.s. Stepas Vaitkevičius, pasipuošęs “Geležinio 
vilko” ordinu

.r
Kaip ir kasmet, buvo organizuojamas žygis - iškila po 
apylinkę, kurį pravedė vyr.sk.kand. Vladas Chockevi
čius.
Vakarinė tradicinės Šv. Mišios vyko ketvirtadienio vaka
rą buvusioje šaudykloje, kur vietoj taikinių buvo smėlyje 
iškastas kryžius - pamaldų tema ‘Kryžių kalnas”.
Šv. Mišias atnašavo Londono Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios klebonas kun. Petras Tverijonas.
Penktadienį tradiciniai Sodybos šaudymo klubas pakvie
tė skautus parodyti savo sugebėjimus šaudant.
Žinomą su šautuvais buvo leidžiama šaudyti tik vyresnio 
amžiaus skautams. Jaunesnieji turėjo pasitenkinti strėlė
mis.

HLGasperas
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Lietuvė šoks BBC laidoje 
“Strictly come dancing” 

2009-08-09

Lietuvaitė, gimusi 1984 m . Lietuvoje pakeis 39-erių 
britę Strictly Come Dancing BBC rudenį prasidedančioje 
televizijos programoje.

Šią savaitę britų žiniasklaidoje 
pasirodė pranešimais apie jauną 
lietuvaitę, pakeisiančią vyresnę 
britę populiarioje televizijos lai
doje “Strictly Come Dancing”.

Šviesiaplaukė Katya Virshilas, 
pristatoma kaip kilusi iš Lietu
vos, tačiau oficialioje spaudoje 
vadinama Kanados šokėja ir ak
torė.

Iš tikrųjų mergina gimė Lietu
voje, bet paliko gimtinę kai jai 
tebuvo šeši metai - šeima išsi
kraustė gyventi į Israelį, kur Katya pradėjo lankyti bale
to, šiuolaikinių ir jazz šokių pamokas. Sulaukus lietuvei 
trylikos, šeima patraukė į Vankuverį ir vėl pakeičiant 
gyvenamą vietą. Šį kartą jau Kanadoje lietuvė ir pamilo 
pramoginius šokius.

Ji buvo Vankuve’io Šokių čempionė keturis kartus - 
nuo 1998 iki 2002.

2001 ji ir jos partneris laimėjo Kanados Lotinų šokių 
čempionatą. Ji šoko Holliwood‘o filme „Shall we dan
ce“, „Take the Lead“ ir John Tuckeriio „Must Die“ 'T 
2006 m. Taip pat televizijos laidose Smallville, Superna
tural ir kitose.

Katya Virshilas vardas šiuo metu linksniuojamas šalia 
BBC skandalo.

Strictly Come Dancing transliuojanti BBC įsivėlė į 
nemalonumus, nes manoma, jog jie atleido vieną geriau
sių šokėjų Karen Hardy (39 m.) vien todėl, kad ji yra per 
sena. Taip pat, dėl tos priežasties televizijos vadovai atsi
sveikino ir su 66-erių Arlene Phillips, kuri buvo viena iš 
jury narių. Į profesionalios choreografės, penkerius me
tus teisėjavusios Strictly Come Dancing laidoje, kėdę sės 
trisdešimtmetė dainininkė Alesha Dixon.

Laukiama užsienio investicijų
gaUSOS 2009-08-09

Kitų metų pradžioje Lietuvoje gali padaugėti plyno lauko 
ir kitų investicijų. Investavimu Lietuvoje ypač domisi 
Didžiosios Britanijos bendrovės.

Kitą savaitę Ūkio ministerija ir šiuo metu Didžiojoje 
Britanijoje veikiantys investuotojai gali pasirašyti ketini
mų protokolą dėl investicijų statant aliuminio profilių 
gamyklą.
„Pirmoje projekto fazėje investicijos būtų tarp 9 ir 9,5 
milijonų eurų. Tai būtų aliuminio detalių gamykla. Pra
džioje planuojame įdarbinti 60 žmonių. Dabar renkamės, 
kur statyti - Panevėžio ar Alytaus pramoniniuose par
kuose, o dėl to turėčiau apsispręsti trečiadienį“, - sako 
Umberto Cisotti, „US Aviation Technology LLD“ pa
grindinis akcininkas.

Gamybą planuojama pradėti per metus.
Investicijų žada dar kitos kompanijos. Pasak Didžiosios 

Britanijos kompanijos „Equity and Grant Ltd“, kuri šios 
šalies įmonėms padeda ieškoti, kur plėstis, artimiausiu 
bendrovė „No-Bum Europe“, PINQY gesintuvų platinto
ja, šiuos produktus kartu su lietuvių partneriais norėtų 
gaminti Lietuvoje.

„Kol kas mes dar tik kalbame apie investicijų dydį, bet 
investicija būtų labai didelė. Šimtai milijonų“, - teigia 
Markas Gaskellas, „Equity and Grant Ltd“ vykdomasis 
direktorius.

Neatmetama, kad jau kitą savaitę Ūkio ministerijoje dėl 
šių investicijų gali būti pasirašytas ketinimų protokolas.

Kartu su lietuvių partneriais mūsų šalyje norėtų inves
tuoti ir kompanija „Meditrox“, kuri čia gamintų aparatus, 
naikinančius bakterijas ligoninėse.

„Pradinės investicijos būtų maždaug 15 milijonų dole
rių, galbūt daugiau. Tačiau tai būtų ilgalaikis projektas, ir 
sukurta vertė gali būti skaičiuojama šimtais milijonų“, - 
sako M. Gaskellas.

„Meditrox“ atstovai jau viešėjo Lietuvoje ir rugsėjį 
ketina galutiniai pasirinkti, su kuriais lietuvių partneriais 
dirbs. Kompanija „Centrikomp“ mūsų šalyje taip pat su 
partneriais norėtų gaminti turbinas.

„Šita investicija būgtų tarp 5-10 milijonų eurų. Rugsėjį 
„Centrikomp“ turėtų pasirinkti partnerį Lietuvoje, taigi 
anksčiausiai veiklos pradžia galėtų būti 2010-aisiais“, - 
pasakoja „Equity and Grant Ltd“ vykdomasis direktorius.

Ūkio viceministras pripažįsta, kad minėtoms kompani
joms ar jų partneriams Lietuvoje investicijoms paskatinti 
greičiausiai bus suteiktos neatlygintinos paskolos iš Eu
ropos Sąjungos fondų.

„Taip mes galime padėti, nes projektai pakankamai 
įdomūs Lietuvai ir gana aukštos technologijos. Ne visais 
atvejais, bet yra ir aukštų technologijų, ir darbo vietų, ir 
svarbiausia, kad tai ilgalaikiai ir konkurencingi tarptauti
nės rinkos požiūriu projektai“, - tvirtina ūkio viceminist
ras Arnoldas Burkovskis.

Tačiau, pasak A. Burkovskio, šiuo metu kalbamasi ir 
dėl stambesnių investicijų. Esą yra net 12 projektų, kai 
kurios investicijos net stambesnės nei „Barclay's“ banko 
žadamos 170 milijonų litų investicijos.

Penktadienį viceministras buvo susitikęs su amerikie
čių investuotojais. Kada galima laukti konkretesnių re
zultatų, kol kas neskelbiama.

Kitą savaitę viceministras ketina kalbėtis ir su IKEA 
atstovais dėl keliasdešimties milijonų eurų investicinio 
projekto.

Norinčiųjų į valstybės gynybos tarnybą 
- marios
2009-08-09
Nuo šių metų liepos Lietuvos kariuomenėje norinčiųjų 
tapti profesionaliais kariais - begalė.

Anot Karo prievolės administravimo tarnybos, pernai 
panašiame konkurse atrinkta ir tarnybą pradėjo maždaug 
tūkstantis karių, šiemet planuojama įdarbinti dar kelis 
šimtus. Profesionaliais kariais gali tapti sveiki vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 40 metų, turintys ne mažesnį kaip 10 
klasių išsilavinimą. Lietuvos kariuomenę dabar sudaro 
apie 7,5 tūkst. profesionalių karių ir dar maždaug 4 tūkst. 
savanorių.
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UE7WMI PASML YJE

ITALIJA
„Rai“ laidoje „Le Falde del 
Kilimangiaro“ - gintarinė Lietuva

2009-08-05

Rugpjūčio 1 dieną Italijos nacionalinės „Rai“ 
televizijos filmavimo grupė baigė kurti TV 
filmą apie Lietuvą - patrauklią turizmo kryp
tį. Filmas apie mūsų šalį bus rodomas popu
liariausioje turizmo laidoje „Le Falde del Ki
limangiaro“.

Ši laida daugelį metų yra viena žiūrimiausių visoje 
Italijoje. Laidos auditorija siekia 5,5 mln. žiūrovų. 
Liepos 26 - rugpjūčio 1 dienomis mūsų šalyje dirbę 
žurnalistai filmavo Vilnių, Europos parką Trakus, 
Kauną Palangą Kuršių neriją ir Kryžių kalną

Pasak Lietuvos Turizmo informacijos centro (TIC) 
Romoje direktorės Kristinos Šarkytės, „Rai“ televizijos 
žurnalistai buvo nustebinti lietuvių svetingumu ir šiluma.
Apsilankę Lietuvoje žurnalistai nusprendė pristatyti ją 

kaip „gintaro šalį“. Italai teigė, kad yra sužavėti lietuvių 
svetingumu, mandagumą žaliomis atviromis erdvėmis, 
kurių ribos paskęsta horizonte, bei gintaro kultūra. „Iš 
karto nusprendėme, kad gintaro istorija susijusi su Lietu
vos istorija. Nesitikėjome, kad gintaro Lietuvoje galima 
rasti visur - ir anksti ryte ant Baltijos kranto, ir SPA, ir 
net senovės medicinos receptuose“,- sako žurnalistai. 
Lietuvoje juos labiausiai nustebinęs gintaro rinkimo pro
cesas, o pavergė lietuviško alaus skonis bei kokybė.

„Šis populiariausios Italijoje turizmo laidos žurnalistų 
turas pavyko dėl to, kad Turizmo departamentas, Lietu
vos TIC Romoje ir Lietuvos turizmo verslo atstovai su
vienijo jėgas.

Verslininkai entuziastingai parėmė Lietuvai svarbią 
iniciatyvą suteikdami nemokamus bilietus, nakvynę, 
pietus ir vakarienes atvykusioms žurnalistams. Mažai kas 
žino, kad užsakyti tik 8 min. reportažą laidoje „Le Falde 
del Kilimangiaro“ Lietuvai kainuotų 250000 eurų“,- sako 
K. Šarkytė. Šis Italijos žurnalistų turas mūsų šaliai tekai
navo tūkstantį litų. „Esu dėkinga visiems, kurie net sudė
tingos ekonomikos sąlygomis padeda surengti užsienio 
žurnalistų turus, pristatyti mūsų šalį taip, kad Lietuvoje 
apsilankiusiems žurnalistams „lietuviškai“ reiškia ne tik 
„gerai“, bet ir „su didele meile savo šaliai“. Italams tai 
vienas pagrindinių Lietuvos žavesio bruožų“,- tvirtina 
Lietuvos TIC Romoje vadovė.

Tai jau ketvirta šiais metais Italijos TV grupė, rengusi 
reportažus apie mūsų šalį.

Naujųjų metų išvakarėse atvykę „Ciak TV“ žurnalistai 
parengė reportažą iš Vilniaus - Europos kultūros sostinės 
atidarymo, kurį didžiulei Italijos auditorijai transliavo 
„Free Chanel Sky“ ir „Blu Sky“ kanalai.

Vasario mėnesį Italijos nacionalinės televizijos grupė 
parengė reportažą prestižinei „Gambero Rosso“ progra
mai. Laidoje italų žiūrovams buvo pristatytas Vilniaus 
senamiestis, KGB muziejus, lietuvių kultūrą tradicijos ir 

papročiai. Balandžio mėnesį Italijos žiūrovams filmus 
apie M.K Čiurlionį ir Kuršių neriją rodė nacionalinė 
televizija „Rai Sat 1“.

Mūsų šalyje nufilmuota medžiaga buvo rodoma per dvi 
„Rai 1“ televizijos kanalo laidas: „La Stella del Sud“ ir 
„La febbre del Sabato Serą“. Šių laidų auditorija - nuo 
1,5 iki 2,6 mln. žiūrovų.

RUSIJA
Antroji šiais metais „Misijos 
Sibiras“ ekspedicija išvyksta į
Buriatiją 2009-07-31

Ekspediciją po lietuvių tremties ir įkalinimo vietas iš
vyksta antroji projekto šių metų projekto „Misija Sibiras“ 
ekspedicija.

Šį kartą jauni žmonės lankysis Buriatijos Rusijoje ir ten 
tvarkys apleistas lietuvių kapavietes, jas fiksuos bei susi
tiks su vis dar ten gyvenančiais lietuviais, pranešė pro
jektą organizuojanti Lietuvos Jaunimo organizacijų tary
ba (LiJOT).

Ši ekspediciją lydima ekspedicijos vadovo Gintauto 
Aleknos, iš Vilniaus geležinkelio stoties į Maskvą išvyks 
šeštadienio popietę. Iš Maskvos jaunuoliai lėktuvu pasi
eks Buriatijos sostinę Ulan-Ude, o iš ten toliau trauks 
lietuvių tremtinių takais.

Planuojama, kad ekspedicijai pavyks aplankyti Zaiga- 
rajevo, Verchny Taltsy bei Chorinsko vietoves. Tačiau 
pažymimą kad šiai ekspedicijai gali trukdyti oro sąlygos, 
nes rugpjūtį Buriatijoje prasideda rudens sezonas ir orai 
sparčiai vėsta.

„Rengdami šias ekspedicijas sulaukiame ypač didelio 
palaikymo iš visuomenės, ypač tų, kurie patys yra patyrę 
tremtį ar įkalinimą lageriuose. Taigi tai tik dar kartą pat
virtina, kad šis projektas - ne tik jaunų žmonių ugdymas 
ir istorinis priminimas visuomenei, bet ir būdas kartų 
dialogui,“ - pranešime teigia LiJOT prezidentas Šarūnas 
Frolenko.

Pirmoji šių metų „Misijos Sibiras“ ekspedicija prieš 
kiek daugiau nei savaitę grįžo iš Kazachstano. Čia jau
nuoliai lankė bei fiksavo sparčiai griūvančių lagerių teri
torijas, rinko lietuvių pasakojimus bei tvarkė pavienes jų 
kapavietes.

Projekto „Misija Sibiras“ ekspedicijos rengiamas jau 
ketvirtus metus iš eilės.
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KANADA
Iš Vilniaus apie Lietuvą - 
Amerikai Milda Kniežaitė 2009-07-31

„Jau antra savaitė Vilniuje daugiau kaip penkiasdešimčiai 
įvairaus amžiaus žmonių iš JAV ir Kanados rengiami 
seminarai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, skaitymai, eks
kursijos. Lektoriais pakviesti žinomi Šiaurės Amerikos 
rašytojai.

„Vilniuje yra kažkas tokio. Net nežinau, kas tai. Tarsi 
greita dekoracijų kaita. Viskas čia taip įdomu. Juk nežinia 
kodėl Vilniuje įsikurti nusprendė amerikietis poetas Kerry 
Shawn Keysas ir kažkodėl čia gyvena labai įdomių rusų 
rašytojų. Josifas Brodskis taip pat dažnai atvažiuodavo ir 
ilgam apsistodavo.

„Kiekvieno programos dalyvio savos atvykimo priežas
tys. Daug kas Lietuvoje turi giminių. Čia, pavyzdžiui, 
Šiaurės Amerikos žydų šaknys. Kitiems tiesiog buvo įdo
mu - sakė Vasaros literatūriniai seminarai“ (Summer Lite
rary Seminars - SLS) sumanytojas Mikhailas Josselis.

Vis dėlto programos vadovas Konkordijos universiteto 
Monrealyje (Kanada) dėstytojas pripažino, kad surinkti 
tokią didžiulę grupę, net 55 programos dalyvius, buvo 
nelengva, kai Amerika išgyvena recesiją. Tai rodo, kad 
SLS turi gerą vardą ir jau yra žinoma Šiaurės Amerikoje 
per tuos metus, kai seminarai buvo rengiami Rusijoje bei 
Kenijoje.

Maždaug trečdalis programos dalyvių yra studentai. Jie 
domisi literatūra ir beveik visi perėjo SLS konkursą. To
kie prozos ir poezijos konkursai rengiami kasmet. Juose 
dalyvauja apie tūkstantį žmonių. Laimėtojams skiriama 
nemokama kelionė, jų kūryba publikuojama prestižiniuo
se žurnaluose.

Tarp programos dalyvių yra nemažai, apie 30-40 proc., 
JAV ir Kanados literatūros institutų aspirantų. Visi kiti - 
įvairaus amžiaus žmonės, nuo jauniausio dvidešimtmečio 
iki vyriausio septyniasdešimtmečio.

SLS programa dešimt metų buvo įgyvendinama Peter
burge, Rusijoje, kelerius metus - Kenijoje ir šiemet pirmą 
sykį - Lietuvoje. Pasak M.Josselio, rašytojai - smalsūs 
žmonės ir mėgsta atrasti vis naujų vietų. Nors Lietuvoje 
niekada nesilankė, buvo daug apie ją skaitę. Šiaip ar taip, 
šalis žinoma pasaulyje - jos teatras, kinas, dailininkas ir 
kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Tarp lektorių visada būna ir redaktorių. Į Vilnių atvyko 
prestižinio JAV žurnalo „New York Review of Books" 
leidėja Catherine Tice.

„Programos tikslas - būti tarsi platforma, ant kurios 
Šiaurės Amerikos literatūrinė bendrija susitinka su tarp
tautine literatūra, geriau pažįsta vietos rašytojus, - kalbėjo 
SLS vadovas. - Mūsų rašytojai, grįžę namo, rašo apie 
Peterburgą ir Keniją. Rašys, žinoma, ir apie Lietuvą. Ma
nome, tai gerina literatūrinį ir kultūrinį Lietuvos įvaizdį. 
Be viso kito, pasistengsime sudaryti galbūt bendrą ameri
kiečių ir lietuvių arba tik lietuvių literatūros antologiją. 
Esame jau išleidę dvi šiuolaikinės rusų prozos antologijas. 
Manau, ir į Lietuvą grįšime, nes visada tęsiame, ką pradė
ję, nesustojame pusiaukelėje."

M. Josselis į Vilnių atvažiuodavo dar iš tuometės Sovie
tų Sąjungos. Jis kilęs iš Peterburgo, o į Keniją pirmą kartą 

nuvyko maždaug prieš dešimt metų. Kanados universite
tui, kur tada dirbo, reikėjo žmogaus, galinčio kasmet su 
studentų grupe pusmečiui vykti į Afriką. Gyvendamas 
Kenijoje, M.Josselis ir susipažino su daugeliu rašytojų.

Vienas SLS programos Vilniuje lektorių Kanados rašy
tojas A.Šileika Lietuvoje lankosi keturioliktą kartą. Jau 
nuo 1973 metų pradėjo važinėti į tėvų gimtinę. Nors pats 
gimė Kanadoje, gerai moka lietuviškai. Žmona dailininkė 
Snaigė Valiūnaitė-Šileikienė - taip pat lietuvių kilmės, yra 
surengusi parodų ir Vilniuje.

„Esu lietuvių kilmės rašytojas ir mano kūrybos temos 
yra lietuviškos, tačiau rašau angliškai ir savo romanus 
spausdinu Kanadoje. Galima sakyti, kad anglų kalba yra 
mano instrumentas, o lietuviška tematika - mano melodi
ja, - kalbėjo rašytojas. - Be to, esu kūrybinio rašymo cent
ro Humberio rašytojų mokyklos direktorius. Nežinau, ar 
tokių centrų yra Lietuvoje, bet anglosaksų kraštuose jų - 
vos ne šimtais. Žmonės nori mokytis, kaip rašyti poeziją 
ar romanus.“

A.Šileika rašo istorinius romanus. Vienas šiemet bus 
išleistas ir Lietuvoje. „Bronzinė moteris“ - pirmoji į lietu
vių kalbą išversta Kanados rašytojo knyga, nors kūrybos 
ištraukų lietuviškai jau buvo spausdinta kultūros savait
raščiuose. Pats rašyti lietuviškai niekada nemėgino, nes, 
kaip prisipažino, nemoka taip gerai kalbos.

„Bronzinė moteris“ yra tarsi mišinys iš Jacques’o Lip- 
chitzo ir Petro Rimšos gyvenimo. Jaunas kaimietis nori 
tapti skulptoriumi ir po Pirmojo pasaulinio karo iškeliauja 
į Paryžių. Ten studijuoja meną ir patiria įvairiausių nuoty
kių, - pasakojo romano autorius. - Ši knyga buvo išleista 
2004 metais, o kaip tik dabar parašiau naują romaną apie 
Lietuvos partizanus.

Vilniuje A.Šileikos kūrybines dirbtuves lanko penkioli
ka studentų. Kai kurie yra žydų kilmės. Jų proseneliai čia 
gyveno. Tarp lietuvių kilmės studentų yra tokių, kurie 
emigravo ne taip seniai, po Antrojo pasaulinio karo, ta
čiau yra ir senosios emigracijos lietuvių vaikaičių. Taip 
pat yra ir tokių, kurie apie Lietuvą nieko nežino. Toks 
mišinys žmonių ir jiems visiems įdomu. Į kūrybines dirb
tuves jie atsineša savo rašinius, apysakas ir romanus. Juos 
visi kartu skaito ir nagrinėja. Vėliau keliauja po Vilnių, 
vykdydami A.Šileikos skirtas užduotis. Pasak rašytojo, jo 
studentai ne tik patys daugiau sužinos, bet ir grįžę namo į 
savo šalis tas žinias paskleis plačiau. Paties A. Šileikos 
aprašyti literatūrinius seminarus Lietuvoje jau užsiprašė 
vienas Toronto laikraštis ir keli intemetiniai leidiniai.

ARGENTINA
„Neregėta Lietuva“ - Argentinos 
Parlamente 2009-08-05
Minint Lietuvos tūkstantmetį Argentinoje, Buenos Airėse, 
rugpjūčio 4 dieną atidaryta lietuvių fotografo Mariaus 
Jovaišos darbų paroda „Neregėta Lietuva“.

Paroda eksponuojama Argentinos Parlamento, garsėjan
čio autentiška devynioliktojo amžiaus architektūra, Jose 
Luiso Cabezo ekspozicijų salėje.

M. Jovaišos paroda „Neregėta Lietuva“ Argentinoje pri
statoma jau trečią kartą. Šių metų sausio mėnesį paroda 
eksponuota Mendosos mieste, vasario mėnesį - Rosariju- 
je, įspūdingoje vietoje - vyno muziejuje.
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LENKIJA

Išrinkta nauja Lenkijos lietuvių 
jaunimo sąjungos vadovybė 
2009-08-07
Prieš savaitę Punsko užeigoje įvyko naujosios Lenkijos 
lietuvių jaunimo sąjungos (LLJS) valdybos rinkimai. Tuo 
pačiu buvo aptartos per 2006-2009 metų kadenciją iški
lusios problemos, išsakytos nuomonės dėl tolimesnės 
organizacij os 
veiklos bei pri
statyta senosios 
valdybos veiklos 
ataskaitą.

Paskutiniai 
treji organizaci
jos gyvavimo 
metai buvo pa
kankamai vai
singi darbais — 
nenutrūko joks 
tradicinis rengi
nys (kaip antai 
estradinių dainų 
koncertas ar 

šventė

Tomas Bemeckas, Laima Janušonis (pirm pav.) Loreta Malinauskaitė, Tomas 
Marcinkevičius, Aidis Staskevičius

įkurtas sąjungos 
t i n k 1 a 1 a p i s 
(kuris, beje, pas
kutiniu metu dėl 
ekonominio nuo
smukio turėjo 
būti uždarytas), 
gautos naujos patalpos. Įvyko ir keletas naujų renginių - 
„Latino lituano“ šokių vakaras bei lietuviškojo ritinio 
varžybos. Visgi, ar šio plano nederėtų pavadinti minima
liuoju? Visi ankstesnės valdybos nariai dėl vieno fakto 
sutaria be abejonių - galima buvo padaryti daugiau. Sun
ku pasakyti, kokiomis sąlygomis dirbs naujoji valdyba, 
galima tik teigti, jog jau kurį laiką trunkantis sunkmetis 
nepalengvins jiems užduoties.

Per rinkimus metu iškeltą sąjungos statuto problemą
teko ilgokai narplioti. Tačiau iš trijų abejones keliančių 
statuto punktų, kuriuos buvo siūloma keisti, nepakito nei 
vienas. Mat buvo norima sutrumpinti valdybos kadenciją 
iki 2 metų, pakeisti frazę, apibrėžiantį LLJS veiklos už
mojus, o taip pat novelizuoti valdybos renkamumo prin
cipą. Diskusiją galima vadinti vaisinga, kadangi kai kurių 
suvažiavimo dalyvių nuomonės bei patirtis atskleidė da
bartinės padėties pliusus ir minusus - kodėl esamas val
dybos rinkimų modelis (kuriame išrenkamas pirmininkas 
vėliau susiburia sau pats komandą) yra tinkamesnis, nei 
siūlomas (t.y. išrenkami valdybos nariai, kurie vėliau 
patys išsirenka „vadą“), kaip deramai išnaudoti 3 metų 
kadencijos laikotarpį, kas slepiasi po fraze apie sąjungos 
veiklą „visuomeniniame ir politiniame šalies gyvenime“.

Galima buvo išgirsti, ko jaunimas tikisi iš naujos val
dybos ir ką norėtų matyti per ateinančius metus, o taip 
pat išsakyti savo kritiką bei pastabas. Iki šiol dirbusią 

valdybą susirinkusieji vertino įvairiai. Vieniems patiko jų 
atviras veiklos charakteris bei faktas, jog jie tęsė tradici-

M

nius renginius. Kitiems trūko naujovių, jie kėlė stagnaci
jos problemą. Ne paslaptis, kad didžioji dalis Lenkijos 
lietuvių jaunimo nežino, kas yra LLJS. Šią neapdairumo 
klaidą stengsis ištaisyti naujoji valdyba, kurią sudaro 
Tomas Bemeckas, Laima Jonušonis (pirmininko pava
duotoja), Loreta Kalinauskaitė, Tomas Marcinkevičius 
(pirmininkas) ir Aidis Staskevičius.

Veiklos strategija artimiausiems trims metas apibrėžia
ma kaip plėtra. 
Susitvarkius 
naujai valdybai 
su vidaus pro
blemomis ir šiek 
tiek „apšilus“ 
naujuose postuo
se bus stengia
masi užmegzti 
ryšius su kitomis 
vietos organiza
cijomis, o taip 
pat su Europos 
šalių lietuvių 
jaunimo sąjun
gomis. Jau per 
pirmąjį neforma
lų susitikimą 
pasirodė, jog 
valdyba yrą pil
na idėjų ne tik 
ką reikia keisti, 
atnaujinti, įvesti 
ar pataisyti, bet 

taip pat kaip tai 
padaryti. Juk 

klausimai „kas“ ir „kaip“, tokie skirtingi, bet neatskiria
mi, yra esminiai.

Ar naujos vadovybės planai dėl organizacijos ateities 
leis plačiau pasireikšti vietos jaunimui - laikas parodys. 
Belieka tikėtis, jog pagrindiniam jaunimo ginklui - ener
gijai ir šviežioms idėjoms - nepritrūks šovinių nei jėgos 
paspausti gaiduką.

Seinų Bazilikoje paminėtas Lietu
vos Tūkstantmetis 2009-08-06

Seinų Bazilikoje rugpjūčio 4 dieną prasidėjo tradicinis 
XVI tarptautinis vargonų muzikos festivalis, kuriame 
koncertuoja Lenkijos aukštosiose mokyklose besimokan
tys jaunieji atlikėjai iš įvairių pasaulio šalių.

Svarbiausias renginio akcentas - festivalio atidarymo 
koncertas, į kurį pakviesti žymiausi vargonų ir sakralinės 
muzikos atlikėjai. Šiais metais festivalio organizatoriai - 
Seinų kultūros centras ir Švenčiausios Mergelės Marijos 
apsireiškimo parapija Seinuose, atidarymo koncertą sky
rė Lietuvos vardo istoriniuose šaltiniuose paminėjimo 
tūkstantmečiui.

Festivalį atidarė ir susirinkusius pasveikino Seinų bur
mistras Janas Stanislavas Kapas ir festivalio atidarymo 
koncerto globėjas Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas 
Milašius. Festivalio atidaryme koncertavo žinomas
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Lenkijos vargonininkas profesorius Jozefas Serafinas, 
atlikėjas iš Kinijos Yi-hua-li, lietuvių kilmės vargoninin
kas iš Lenkijos Romanas Szlaužys ir Kauno valstybinio 
muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė. Programoje 
skambėjo Johanno Sebastiano Bacho, Dietericho 
Buxtehude, Giulio Caccini, Volfgango Amadėjaus Mo
carto, Georges Bizet, Cesario Francko, Gabrielio Faure 
kūriniai.

Vargonų muzikos specialistai puikiai vertina lietuvių 
muzikos meistro Jono Garalevičiaus 1907 metais persta
tytus Seinų Bazilikos vargonus. Žymus vargonų meistras 
1898-1914 metais pastatė ir rekonstravo apie 100 vargo
nų Baltarusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Seinai yra užmezgę glaudžius bendradarbiavimo ryšius 
su Anykščiais, todėl tradiciškai vargonų muzikos festiva
lis rugpjūčio 9 dieną persikels į Anykščius, vyskupo ir 
poeto Antano Baranausko, 1897-1902 metais dirbusio 
Seinų Katedroje ir joje palaidotu, gimtinę

VOKIETIJA

Kelno - Bonos apylinkės lietuvių 
mokykla
Kelno bei Bonos apylinkių lietuvių bendruomenė Li- 
tauische Volksgemeinschaft
KVIEČIAME REGISTRUOTI VAIKUS Į KELNO - 
BONOS APYLINKĖS LIETUVIŲ MOKYKLĄ
Kviečiame registruoti vaikučius į ketinamą steigti Kelno 
bei Bonos apylinkėse gyvenančių lietuvių mokyklą.

Mokyklos tikslas *— mokyti- vaikus lietuviškai rašyti,- 
skaityti ir dainuoti, supažindinti su Lietuvos gamta, isto
rija, tradicijomis ir papročiais. Sieksime, kad lietuvių 
kilmės vaikai neatitrūktų nuo savo tėvų gimtinės, žinotų 
jos aktualijas, o grįžę į Lietuvą galėtų jaustis kaip visa
verčiai tautiečiai...

Mišrių šeimų, kurių vienas iš tėvų yra kilęs iš Lietuvos, 
atžaloms mūsų mokykla būtų itin svarbi.

Neatmetama galimybė, kad mokiniai gaus mokyklos 
baigimo pažymėjimą.

Su šia iniciatyva ketiname kreiptis į Tautinių mažumų 
departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, į 
Užsienio reikalų ministeriją, Švietimo ir mokslo ministe
riją, Kultūros ministeriją, Amerikos lietuvių fondą, kitas 
institucijas, fondus, privačius rėmėjus, vaikų tėvelius. 
Todėl svarbu, kad kuo daugiau mokinių iš anksto regist- 
ruotųsi į būsimą mokyklą. Kreiptis į e.aronstam@gmx.de 
arba Elena Aronstamiene Sudetenstr. 44, 50354 Hūrth. 
Papildomą informaciją telefonu: +49 223... teikia Elena 
Aronštamienė.
Kviečiame atsiliepti ir galinčius bei norinčius įsijungti į 
šį darbą lietuvius - būsimus mokyklos mokytojus.
Pagarbiai,
Elena Aronštamienė
Iniciatyvinės grupės vadovė

BERLYNAS
KATALIKŲ PAMALDOS BERLYNE! Kviečiame į 
katalikų pamaldas ir susitikimą su kunigu Hermanu Šul
cu. Kunigas grįžta iš savo sukurtos "Jaunimo Sodybos" 

netoli Kretingos atgal į Afriką - Ruandą - ir pakeliui 2 
dienas lankysis Berlyne. Pamaldos vyks šeštadienį, lie
pos 18 d., 18:30 vai. Kirche St. Ludwig, 
Ludwigkirchplatz 10, 10719 Berlin. Nuvykti galima su 
U9, U3 iki SpichernstraBe.

Po pamaldų, apie 19:30 vai. iki 20:30 vai. bus galima 
susitikti ir pabendrauti su kun. Šulcu ir jo jaunuoliais pas 
Marina Auder (Fasanenstr. 55 10719 Berlin Tel. 030- 
8832126 ).

Šiuo metu Berlyne jau veikia nemažai lietuviškų organi
zacijų: Berlyno lietuvių bendruomenė, sporto klubas 
"Baltija" ir lietuviška šeštadieninė mokykla.

Kviečiame į II Europos Lietuvių Roko Festi
valį

Po sėkmingo starto praeitų metų vasarą, Europos lietu
vių roko festivalis „Eurofestivalis“ šiemet ir vėl suburs 
lietuvių muzikantus iš visos Europos ir suteiks progą 
visiems susirinkusiems net tris dienas linksmintis ir ben
drauti po atviru dangumi. 2009 metų rugpjūčio 14-16 
dienomis Vokietijoje, Hūttenfelde, lietuvių Vasario Iri
osios gimnazijos pilies parke vyksiantis 
„Eurofestivalis 2009“ šį kartą duris atvers ir vokiečių 
grupėms.

„Eurofestivalio“ idėja gimė prieš keletą metų Vokieti
joje susikūrus šio renginio pagrindiniam organizatoriui 
Europos lietuvių kultūros centrui.

Sumanymo į šį renginį įjungti ir vokiečių atlikėjus tiks
las - sudaryti palankias galimybes lietuviams muzikan
tams užmegzti kontaktus su užsienio grupėmis bei inici
juoti bendrus, tarptautinius projektus. Eurofestivalis 2009 

nekomercinisrenginys. ,
Net tris dienas žiūrovai galės mėgautis puikia muzikine 

programa ir nuostabia parko gamta bei pašėlusiai leisti 
šiltus vasaros vakarus.

Už patrauklią kainą bus siūloma užsisakyti pusryčius,
įsigyti 
vietoje 
gaminamo 
maisto bei 
atsigaivin
ti šaltais 
gėrimais. 
Romantiš
ka nakvy
nė palapi
nėje po 
žvaigždė
tu dangu
mi - be abejo veltui.

Prieš festivalį, rugpjūčio 14-ą dieną, Hūttenfelde vyks 
septintasis Europos lietuvių krepšinio turnyras.

Netrukus po krepšinio turnyro apdovanojimų ceremo
nijos bus oficialiai atidarytas Eurofestivalis. Taurei lai
mėti keliolika lietuviškų krepšinio komandų susirinks iš 
įvairiausių Europos šalių!

Raginame nesnausti, griebti palapinę ir miegmaišį ir 
atvykti į Hūttenfeldą, kur jūsų laukia neeilinis sporto ir 
muzikos savaitgalis, suvienyjantis kiekvieno interesus 
bei leidžiantis pajusti tikrą lietuvišką - sportiškos ir 
muzikalios tautos - dvasią.
Kviečiame į II Europos Lietuvių Roko Festivalį
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Kronika
Aukos spaudai
V. Jurienė £10.00, Z.Grupiljonas £30.00

Priminimas
Dar kartą norine skaitytojams priminti, kad “Europos 
Lietuvio” leidimas bus užbaigtas šių metų pabaigoje, 
todėl prašome nesiųsti prenumeratos mokesčio už at
einančius 2010 metus.

Mirė KUN. RIČARDAS REPŠYS
2009 m. liepos 28 d. netikėtai mirė kun. Ričardas 
Repšys, 59 m, Detroito miesto, Mičigano valstijos 
JAV-se Dievo apvaizdos parapijos administratorius. 
Jis plauke laivu su dviem sūnėnais St. Clair ežere kai 
įvyko nelaime ir jis paskendo su savo jauniausiu sū
nėnu, Tautvydu S kudu, 13 m, begelbedami antrą sū
nėną, kuris buvo bangu sutrenktas.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Užsienio lietuvių 
katalikų sielovados vardu, bei asmeniškai išreiškiu 
gilią užuojautą kun. Repšio giminėms, draugams bei 
parapijiečiams netekties metu.
Kun. Ričardas Repšys trumpą laiką gyveno Anglijo
je.

Pagarbiai,
Rūta Rusinienė, admin.
Delegatūra išeivijos lietuvių katalikų sielovadai

A+A 
KLEMENSAS TAMOŠIŪNAS

Klemensas skyrė daug asmeniško laiko ir jėgų 
eidamas Lietuvių Namų Bendrovės direktoriaus 
bei kitas pareigas. Jis norėdavo, kad viskas būtų 
kuo geriau lietuviams čia.
Nors jis turėjo stiprias nuomones, daug kas prisi
mins jį kaip malonų žmogų, kuris mėgo bendrauti 
su visais.
Jo žmoną Joan, gimines, draugus, bendradarbius ir 

pažystamus užjaučia

Lietuvių Namų bendrovės direktoriai

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

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

Nottinghame Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH. Tel.:0115 9821 892.

' Pamaldos kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį, 15 vai.

Mančesteryje St.Ann’s, Crescent Rd.. Crumpsall 
M8 5UD. Pamaldos kiekvieno mėnesio paskutinį sek
madieni 12.00 vai.

A+A
Mirė DAINORA ŠOVIENĖ

Liepos 30 d., ketvirtadienį jai darė mažą operaciją 
Po jos ji gerai atsigavo, bet penktadienį jos būklė 

pablogėjo ir
mirė anksti šeštadienio, rugpjūčio 1 d., rytą.

Dainorą gyvendama Londone, aktyviai dalyvavo 
Londono moterų draugijos ’Dainava’ veikloje.
Jos tėvas buvo gerai žinomas rašytojas/žumalistas 
Bronius Daunoras, buv. "Britanijos Lietuvio" 
redaktorius. Jos motina buvo garsi bibliofile ir 
lietuviškos spaudos platintoja.
Jos dvi seserys, buv. aktyvios skautės, dabar gyve
na Venesueloje. Jos a+a vyras Rimantas Šova taip 
pat aktyviai reiškėsi lietuviškoje ir DBLS veikloje. 
Dainora gyveno Cwmbran mieste, Velse.
Gedulingos pamaldos: penktadienį, 2009 rugpjūčio 
14d., Warn. Our Lady Of The Angels The Presbytery, 
Oak Street, Cwmbran. NP44 3LT Tel: (01633) 482346
Laidotuvės: 15 vai. (3pm) Whitehill Cemetery, 
Hollywater Road, Bordon, Hampshire GU35.
Atsisveikinimas: 16 vai. (4pm) Woodlands Inn, "St 
Lucia House", Lindford Road, Bordon, Hampshire 
GU35 0LL
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