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Lietuva jau "europietiška’’
Europos Sąjunga (ES) pripažino, kad Lietuva jau veikia pagal europie- 
tiškus principus, dabai atėjo metas kalbėti apie mūsų darbus esant ES 
nare, sakė vyriausiasis Lietuvos euro derybininkas Petras Auštievičius, 
komentuodamas trečiadienį Briuselyje Europos Komisijos (EK) pa
skelbtą ataskaitą apie šalių kandidačių pasirengimą narystei ES.
Šių metų EK pranešimas nuo ankstesnio skiriasi tuo, jog jame pateikia
mas išsamus kandidačių pažangos vertinimas nuo 1997-ųjų metų bei 
apibendrinami derybose prisiimti įsipareigojimai, - komentavo P. Aušt- 
revičius.
Pasak deiybininko, savo svarba šis Pažangos pranešimas prilygintinas 
tarptautiniam šalies kandidatės auditui, jis svarbus tarptautinei verslo 
bendruomenei.
Kaip ELTA jau pranešė, pranešime pažymima, kad Lietuva laiku vykdo 
derybose prisiimtus įsipareigojimus, tačiau vėluoja su įsipareigojimų 
vykdymu žuvininkystės (žvejybos laivų registro sukūrimas), statistikos 
(žemės ūkio surašymas) ir aplinkosaugos (teisės aktai, reglamentuojan
tys pakuotes ir biocidus) srityse.

Europos Komisija nubrėžė gaires didžiausiai ES 
plėtrai

Briuselis (ELTA). Rekomenduodama priimti į Europos Sąjungą (ES) 
dešimt naujų šalių, Europos Komisija nubrėžė gaires iki šiol didžiausiai 
1958 metais įkurtos bendrijos plėtrai. 2004-aisiais ES narėmis pirmiau
siai taps buvusios socialistinės šalys. Galutinį žodį dėl naujų narių priė
mimo Kopenhagoje gruodžio viduryje tais ES viršūnių konferencijos 
dalyviai.
Didžiausia nauja organizacijos nare bus Lenkija, turinti 38,6 milijono 
gyventojų, o mažiausia Malta - su 400 tūkst. piliečių. Be to, į ES bus 
priimtos Baltijos valstybės - Lietuva, Latvija ir Estija, taip pat Slovakija, 
Slovėnija, Čekija, Vengrija ir Kipras.
Anot Komisijos, visos šios šalys savo ekonomiką ir politiką priderino 
prie ES standartų. Įstojimo derybos gali būti užbaigtos iki metų pabai
gos.
Nepaisant teigiamo atskirų šalių įvertinimo, Europos Komisija apgailes
tauja dėl korupcijos Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Čekijo
je ir Vengrijoje. Šalys, be to, kritikuojamos dėl nepakankamo teisinių 
nuostatų įgyvendinimo ir kvalifikuotų specialistų visuomeniniame sek
toriuje bei teisingumo žinybose stokos.
ES plėtros išlaidos per pirmuosius trejus metus sieks 40 milijardų eurų. 
Didžioji jų dalis jau įtraukta į organizacijos biudžetą.
Dar prieš tai, kai ES šalių ir vyriausybių vadovai priims galutinį spren
dimą dėl organizacijos plėtros, turės būti įveiktos sunkios kliūtys.
Kol kas dar nėra įsigalėjusi Nicos sutartis, numatanti prielaidas išplėstos 
ES darbui. Antros kliūties nugalėjimas dabar priklauso nuo antrojo airių

LAPKRIČIO MĖNESIO 
ŠVENTĖS IR ATMINTINOS 

DIENOS
ld. - Visų šventųjų diena
2d.- Mirusiųjų atminimo 

diena (Vėlinės)
10d. - Pasaulinė jaunimo 

diena
11d.- Šv. Martynas 
14d.

17d.

-Mindaugo žūties 
diena
Pasaulinė diabeto diena 

-Tarptautinė studentų 
diena

18d . -Latvijos 
nepriklausomybės 
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23d. — Lietuvos karių diena 
31d. — Sv. Andrejus

- Mažosios Lietuvos 
prisijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos 
diena

gyventojų referendumo, kuris 
įvyks spalio 19 dieną.
Trys ES kandidatės iš 13-os 
nebus įtrauktos į pirmąjį plėtros 
etapą. Bulgarija ir Rumunija 
pačios siekė vėlesnio įstojimo 
termino. Europos Komisijos 
teigimu, jos organizacijos na
rėmis gali tapti 2007-aisiais. 
Turkija tuo tarpu ir toliau dar 
laukia, kada su ja bus pradėtos 
įstojimo deiybos. Komisija 
įvertino šalies ’’persilaužimą” 
vykdant teisinės valstybės re
formas, tačiau pažangą pavadi
no nepakankama.
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Lietuva patenka į didžiausią ES plėtros bangą
Europos Komisija (EK) oficialiai paskelbė 93 puslapių apimties 
pažangos ataskaitą, kurioje 10 valstybių - Lietuva, Latvija, Estija, 
Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Kipras ir Malta - 
įvardijamos kaip sugebėsiančios numatytu laiku prisiimti narystės 
įsipareigojimus.
Į šias EK rekomendacijas, kaip praneša ELTA, atsižvelgs ES lyderiai, 
kurie spalio 24-25 dienomis Briuselyje įvyksiančiame viršūnių 
susitikime galutinai nuspręs, kurias kandidates gruodžio mėnesį 
pakviesti prisijungti prie Bendrijos.
Lietuvą EK paragino tęsti administracinius pertvarkymus ir techninį 
pasirengimą narystei regioninės politikos ir struktūrinės paramos 
koordinavimo sferose. Pažangos pranešime teigiama, jog Lietuvai 
būtina imtis papildomų priemonių administracinių ir teisminių 
gebėjimų stiprinimo, viešojo administravimo reformos įgyvendinimo, 
valstybės finansų valdymo ir kontrolės, ES struktūrinių fondų lėšų 
naudojimo, verslui palankios aplinkos kūrimo, sienos apsaugos ir kitose 
srityse.

Komisija taip pat atkreipė Lietuvos dėmesį ir į aukštą 
nedarbo lygį, būtinybę užbaigti pensijų reformą ir stiprinti 
kovą su korupcija.
EK ataskaitoje visos 10 valstybių kandidačių paragintos toliau siekti 
pažangos, besiruošiant narystei ES. Dokumente taip pat pažymima, jog 
iki realios organizacijos plėtros ES ir kandidatės dar turi susitarti dėl 
pagrindinių finansavimo principų išsiplėtusioje Sąjungoje. Svarbiausia 
yra priimti sprendimą dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo ir 
ekonomiškai skurdesnių regionų rėmimo.
Jei visos kandidatės sklandžiai užbaigs derybas ir bus ratifikuota Nicos 
sutartis, 2004-aisiais turėtų įvykti didžiausia ES plėtra per visus 45 šios 
organizacijos gyvavimo metus. Iš 15 valstybių sudalyta ES išsiplės vos 
ne dvigubai - iki 25 narių. ES bendrija pasipildys 75 milijonais 
gyventojų Dabartinėje ES, kurios sudėtyje yra net keturios vienomis 
stipriausių laikomos pasaulio valstybės, gyvena apie 375 milijonus 
žmonių, primena ELTA.
Apžvalgininkai pažymi, jog ES plėtimasis į Rytus vyksta bemaž 
paraleliai su NATO plėtra. Aljanso lyderiai, kaip tikimasi, lapkritį 
Prahoje įvyksiančiame aukščiausio lygio susitikime narystei pakvies 7 
kandidates - Lietuvą, Latviją, Estiją, Slovėniją, Slovakiją, Rumuniją ir 
Bulgariją. Tarp 10 pažangiausių ES kandidačių trys - Lenkija, Vengrija 
ir Čekija - NA TO narėmis tapo prieš 3 metus. Lietuva, Latvija, Estija, 
Slovėnija ir Slovakija laikomos realiausiomis pretendentėmis 
artimiausiu melu tapti NATO narėmis. O Turkija, kuri taip pat siekia 
narystės ES, bet dar nėra pradėjusi derybų, NATO narė jau nuo 1952- 
ųjų

Lietuvos Respublikos Ambasados Londone 
darbuotojai nuoširdžiai užjaučia

Veronikų Juras ir artimuosius dėl mylimo vyro 
mirties.

Lietuvos ambasados kolektyvas.

Beje, keturios dabartinės ES 
narės - Airija, Austrija,V
Suomija ir Švedija 
nepriklauso Šiaurės Atlanto 
aljansui.
Plėtros šalininkams ES 
atsivėrimas reiškia galutinį 
Šaltojo karo Europoje baigtį. Jų 
nuomone, Rytų ir Vidurio 
Europos valstybių priėmimas į 
Bendriją sujungs žemyną kaip 
vientisą politinį ir ekonominį 
vienetą ir leis 75 milijonams 
žmonių iš 10 naujų narių 
dalintis Sąjungos stabilumu bei 
gerove.
Tuo tarpu plėtros priešininkai iš 
15 ES dabartinių narių 
baiminasi vargingai gyvenančių 
kaimynų antplūdžio. Jie 
įsitikinę, kad skurdesnių šalių 
gyventojai ’’pumpuos" pinigus 
iš ES biudžeto, pablogins 
dabartinį ES ūkininkų bei 
gamintojų padėtį tiekdami pigią 
produkciją. Plėtros skeptikams 
taip pat neramu, kad didelio 
skaičiaus narių atėjimas į 
Sąjungą atves į aklavietę šios 
organizacijos sprendimų 
priėmimą, kuris ir taip 
šlubuoja.
Tuo tarpu Europa pareigūnai 
labiausiai baiminasi dėl spalio 
19 dieną Airijoje įvyksiančio 
referendumo, kurio metu 
Airijos piliečiai balsuos už arba 
prieš Nicos sutartį, 
reglamentuojančią ES plėtrą iki 
27 narių. Jei dauguma į 
referendumą atėjusių airių 
pasakys Nicos sutarčiai "ne", 
teoriškai tai užblokuos arba 
atidės naujų narių priėmimą į 
ES. Airija vienintelė iš ES 
narių, pagal savo šalies 
konstituciją, prieš
ratifikuodama Nicos sutartį, 
privalo surengti referendumą.
Kita rimta problema - Kipras. Į 
ES Kipras bus priimtas tik po 
to, kai šioje Viduržemio jūros 
saloje susitaikys priešiškos 
graikų ir turkų bendruomenės. 
O Graikija nieku gyvu 
nepritartų naujų kandidačių 
priėmimui, jei tarp jų nebūtų 
jos globojamo Kipro.
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K. Bobelis tvirtina atsisakęs JAV 
pilietybės

Ketinantis siekti šalies vadovo posto Lietuvos 
krikščionių demokratų lyderis Kazys Bobelis teigia 
atsisakęs JAV pilietybės ir esąs Lietuvos pilietis 
Spaudos konferencijoje, žiniasklaidoje pasirodančius 
kaltinimus, neva jis neatsisakęs JAV pilietybės, jis 
pavadino šantažu ir neteisybe, praneša ELTA
Pasak jo, Vyriausioji rinkimų komisija turi dar 1992 
metais spalio menesį išduotą JAV konsulo raštą, 
kuriame nurodoma, kad K Bobelis, tapdamas Lietuvos 
Seimo nariu, pažeidė JAV įstatymus ir yra praradęs 
JAV pilietybę
Anot K Bobelio, 1992 metais, pirmą kartą 
kandidatuodamas į Seimą, jis įteikė VRK savo 
pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo bet kokių jo duotų 
priesaikų bet kokiai kitai valstybei. Lietuvos 
krikščionių demokratų lyderis pažymėjo, kad jis buvo 
apskųstas įvairių lygių teismams, net ir Konstituciniam, 
jog esą neteisėtai kandidatuoja į Seimą "Visi teismai, 
kuriuose buvo sprendžiamas mano pilietybės ir 
kandidatavimo teisėtumo klausimas, pripažino, kad esu 
teisėtas kandidatas", - pabrėžė jis.
Pasak K Bobelio, VRK pareikalavus, jis savo 
pareiškimą dėl JAV pilietybės atsisakymo Įteikė ir JAV 
ambasadai "1992 metų spalio pabaigoje esu gavęs 
JAV konsulo pasirašytą pranešimą, kuriame nurodoma, 
kad man bus atimama JAV pilietybė, kadangi 
kandidatuodamas į Lietuvos Seimą sulaužiau JAV 
įstatymus", - sakė parlamentaras
1992 metų gruodžio menesį K Bobelis teigė JAV 
ambasadoje Vilniuje užpildęs dokumentus, kuriuose 
pabrėžė, kad nuo 1992 metų rugsėjo 18 dienos jis 
atsisako JAV priesaikos ir visų su tuo susijusių 
įsipareigojimų.
Pasak parlamentaro, jam buvo pranešta, kad jis nėra 
laikomas JAV piliečiu ir apie tai bus oficialiai pranešta 
remiantis Įstatymais K. Bobelis buvo taip pat 
informuotas, kad tą faktą turi patvirtinti JAV 
Aukščiausiasis Teismas.
Ketinantis siekti šalies vadovo posto K. Bobelis sakė 
bandęs šiuo metu pasitikrinti tą faktą JAV ambasadoje, 
kur sužinojęs, jog šis klausimas seniai išspręstas K 
Bobelis pridūrė, kad VRK turi dokumentus, 
liudijančius, kad jis nėra JAV pilietis. "Jeigu VRK 
paprašys manęs papildomo dokumento, nueisiu, 
pasiimsiu ir Įteiksiu", - sake jis.
K Bobelis apgailestavo, kad jis yra žiniasklaidoje 
įžeidinėjamas, o tai, matyt, susiję su dideliais 
krikščionių demokratų šansais rinkimuose
Pasak jo, rinkimų štabas veikia labai gerai Spalio 21- 
22 dieną VRK planuojama įteikti gyventojų, remiančių 
K Bobelio ketinimą varžytis del šalies vadovo posto, 
parašus.

Dar neaišku, ar Prezidento posto siekiantis Australijos 
ir Lietuvos pilietis teisininkas 45 metų Juozas Petraitis 
galės rungtyniauti del šalies vadovo posto. "Lietuvos 
ryto" žiniomis, J Petraičio ranka rašytas dokumentas, 

kuriame jis "atsisako Australo pilietybės" , šios šalies 
diplomatams dar nenusiųslas.
Pavardžių nenorėję skelbti Vyriausiosios rinkimų 
komisijos nariai tikino, kad parašų rinkimo lapai 
K Bobeliui ir J.Petraičiui buvo išduoti dėl to, kad iš jų 
būtų atimta galimybe vaidinti kankinius ir taip didinti 
rėmėjų gretas

A +A
Netekus Zigmo Juro (1924 - 2002)
Zigmas buvo plačiai žinomas Anglijos lietuvių tarpe. 
Jis gimė 1924 m. Šiauliuose. Lietuvą paliko 1944 
m. ir karo metus praleido Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje.
Į Angliją atvyko 1944 m. ir tuoj pat įsijungė į 
lietuvių visuomeninį gyvenimą, eidamas įvairias 
pareigas Londono lietuvių Sporto ir Socialiniame 
klube. Vėliau, jau Sąjungos rėmuose, buvo daug 
kaitų renkamas į Sąjungos bei Lietuvių namų 
bendrovės direktorius ir šiose pareigose išdirbo 38 
metus. Po keletą kartų yra buvęs abiejų organizacijų 
pirmininku.
1949 m. vedęs žymaus Londono lietuvio Liudžiaus 
dukrą Veroniką, įsijungė į biznį.
Lietuvius atstovavo European Liaison Group, 
VLIKe. Buvo talentingas, mylėjo tėvynę ir 
visuomet tikėjo jos laisvės atgavimu.
Liko liūdinti žmona, du sūnūs, dvi dukros ir trys 
anūkai Ilsėkis ramybėje Zigmai!

Ilgamečiam Britanijos lietuvių 
visuomenininkui 
ZIGMUI JURUI 

mirus
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sujungus 
Valdyba ir nariai reiškia gilių užuojautų 

žmonai Veronikai, vaikams ir jų šeimoms 
ir liūdi kartu su jais.

Mūsų retėjančias eiles apleido dar vienas 
patriotas lietuvis.

Tegul svetima žemė nebūna jam sunki.

Mirus 
Zigmui Jurui

šeimai ir giminėms reiškia užuojautų 
Mančesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

nariai.
Gėlių vietoje aukojame 

Vaikų Fondui £25.
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• Lietuvių Visuomenininko ir Diplomato •
• Broniaus Kazio Balučio Z

• Autobiografinės knygos pristatymas •• •e •
• Šiais metais Vagos leidykla Vilniuje išleido šią knygą, jos autorius dr. Juozas Skilius - •
e istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, pedagoginio universiteto ir Teisės docentas, V.P. V. *
• Istorijos fakulteto visuotinės istorijos katedros vedėjas. •
• Šios knygos pristatymai D.Britanijoje, Lietuvos Respublikos Ambasada ir Šv. Kazimiero •
• klubas pakvietė knygos autorių dr. Juozą Skiriu atvykti iš Vilniaus. *

Z Knygos pristatymas vyks sekančiai: •
Z Sekmadienį, spalio mėn. 27 dieną - Londono Šv.Kazimiero šventovėje, prasidės I I •
• valandos iškilmingomis mišiomis už A 4? A B K. Balutį, po jų dr. J Skilius pristatys knygą •
• susirinkusiems šventovėje. r
Z Pirmadienį, spalio mėn. 28 dieną knygos pristatymas vyks Lietuvos Respublikos *
• Ambasadoje kviestiniai publikai su pakvietimais. •

Atmetė kaltinimų dėl dvigubos 
žmogžudystės

Spalio mėn. 10 d. Šiaurės Airijos teisme 
buvo kaltintas 21 metų vyras, kad gegužės 
mėnesį jis nužudė du lietuvius. Vitalijus 
Sedovas buvo pagautas Londone savaitę prieš 
teismą.
Jį kaltina, kad jis nužudė du vyrus, kurių kūnai 
buvo rasti pamiškyje gegužės mėn 15 d.
Policijos viršininkas pasakė teismui, kad po 
kaltinimo įtariamasis atsakė: čia yra klaida, aš - 
nekaltas.

Rugsėjo mėnesį, kitas vyras pasirodė teisme dėl 
dviejų žmogžudysčių Jis atmetė kaltinimus, liet 
buvo kardomai įkalintas.

Šiaurės Airijoje yra mažai lietuvių, gal 
nedaugiau kaip 50 Daugiausia jie dirba pas 
grybiniiikus.

(Sulaikau savo pavardę)

* * Ct-’

Itin pavojingas raketinio kuro atliekas iš 
Kaliningrado srities traukiniais planuojama 
gabenti per Lietuvą Dėl raketinio kuro 
gabenimo tvarkos jau tariasi Vilniaus ir 
Maskvos pareigūnai Opozicijos atstovai 
perspėja, kad tokios derybos Lietuvai dabar yra 

labai pavojingos ir silpnina jos pozicijas 
derybose dėl kitų gyvybiškai svarbių 
tarptautinių susitarimų.
Opozicijos atstovai pabrėžia, kad dar neverta 
pradėti derybų - reiktų palaukti, kol nurims 
aistros dėl vizų režimo įvedimo į Kaliningradą ir 
iš jo važiuojantiems rusams.

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, 
analizuojantys farmacijos firmų finansuojamas 
medikų keliones į užsienį. įsitikinę, jog 
korupcija šioje srityje klesti todėl, kad iki šiol 
nereglamentuota tokių išvykų tvarka.

Apie atliekamą analizę vakar premjerą 
Algirdą Brazauską informavo Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (ST f) vadovas Valentinas 
J įmokas.

54-ąjį kartą atidalytoje didžiausioje 
pasaulyje Frankfurto knygų mugėje skamba ir 
Lietuvos vardas.
Pirmieji Lietuvos ekspoziciją , kuri pavadinta 
’’Lietuva: pasakojimas tęsiasi..." pamatė į 
Frankfurtą suvažiavę žurnalistai.
Mugės direktorius Folkeris Noimanas kalbėjo, 
kad Lietuvos prisistatymas mugėje padės 
atgaivinti senus Vokietijos ir Lietuvos ryšius bei 
sukelti kultūrinį sujudimą Europoje.
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LIETUVA

Lietuvos duobkasiai
DĖL ŠIŲ “WILLIAMS” BOSŲ IR JŲ 
KLAPČIUKŲ LIETUVA PRARDOS ŠIMTUS 
MILIJONŲ LITŲ

Pristatome dešimt didžiausių Lietuvos duobkasių, 
dėl kurių “Mažeikių naftą” nustekenusi JAV 
bendrovė “WILLIAMS” ir jos satelitai susižėrė 
milžiniškus pinigus, o Lietuva patyrė šimtus 
milijonų litų nuostolių.
L Buvęs “williams” prezidentas Džonas 
Bumgerneris.

Didžiagalvis “williams” bosas, Lietuvoje 
pramintas “Bum-Bumu”, su mūsų šalies 
aukščiausiais pareigūnais elgėsi kaip su 
mazgotėmis. Šie kaip šuniukai sekiojo jam iš 
paskos ir , vis lyžteldami padus, sutiko su visomis 
nuolaidomis. “Bum-Bumas”, iki “Mažeikių naftos” 
nelabai ką nuraukęs apie naftos verslą, sugebėjo 
išspausti maksimalią naudą ir išlupti iš Lietuvos 
biudžeto šimtus milijonų litų.
2. Juozas Kazickas

Bene turtingiausias Amerikos lietuvis ir 
didelis iš Amerikos importuoto Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus draugas prisiima nuopelnus dėl s 
“williams” atsiradimo Lietuvoje. J.Kazickas vos ne 
už skverno į Lietuvą atitempė savo draugą Dž. 
Bumgarnerį. Kiek komisinių už šį žygdarbį gavo 
J.Kazickas, istorija kol kas nutyli. Tačiau į Lietuvą 
grįžęs J.Kazickas mėgaujasi šalies didžiųjų rodoma 
pagarba ir į dešinę bei kairę dalija labdarą. Ar ne iš 
tų pačių komisinių?
3 Rendis Meidžorsas

Būtent šiam “Mažeikių naftos” valdybos 
pirmininkui Lietuva turi būti “dėkinga” už ant 
bankroto ribos atsidūrusį naftos koncerną bei 
šimtamilijoninius nuostolius. Šaunusis Rendis 
garsėjo kaip itin kietas derybininkas, kuriam buvo 
nusispjaut net į didžiausius nuostolius, svarbu, kad 
būtų taip, kaip jis nori. Dabar, kai jo užpakalį 
pradėjo svilinti Mažeikių prokuratūra, Rendis 
spjovė ir ant Lietuvos, iš kurios pasipustys padus 
susikrovęs nemažą kapitalą.
4. Vytautas Landsbergis

Didysis Lietuvos strategas dėl “williams” 
buvo pasiryžęs susideginti ant laužo. Audringa 
Vytauto fantazija net buvo paskelbusi “williams” 
Lietuvos gelbėtoja. V.Landsbergiui dabar derėtų 
emigruoti iš Lietuvos, nes būtent jo vedžiojamos 
galvos ir rankos suderėjo ir pasirašė tokias sutartis, 

kurios Lietuvos biudžete atvėrė juodąsias skyles. 
Tačiau Lietuvos orakulas niekur nesirengia 
emigruoti. Jis ciniškai pasiūlo dabartinei 
Vyriausybei atpirkti iš “williams” jos akcijas ir 
parodyti, kad ji moka tvarkytis geriau nei tvarkėsi 
jo proteguojami amerikiečiai.
5. Valdas Adamkus

Amerikonas pensininkas V.Adamkus jau 
buvo apšilęs kojas Lietuvos prezidento poste ir 
susivokęs, kas darosi jo gimtojoje Lietuvėlėje. 
Išgirdęs, kokių nesąmonių prirašyta Lietuvos 
sutartyse su “williams” , prezidentas net prasižiojo, 
jog nepritaria sutarčiai, tačiau vėliau akimirksniu 
apsigalvojo. Gal gavo nurodymą iš savo antrosios 
tėvynės? Išgirdęs apie “williams” išdavystę, 
V.Adamkus puolė skųstis JAV ambasadoriui 
Lietuvoje Džonui F.Teftui, tašiau teišgirdo “sorry” 
ir kitus neaiškius žodelius, kuriuos suprantamai 
būtų galima išversti: verslas yra toks dalykas-pelną 
gauna gudresnis Džonas, o nuostolius apmoka 
kvailesnis Valdas.
6. Sigitas Kaktys

Konservatorių eksministras S.Kaktys buvo 
toks biblinis veikėjas, kuris pasirašė pragaištingą 
sutartį su “williams” .

Vargšas eksministras, matyt, nebuvo toks 
kaktingas, kad suvoktų, kas jo laukia. Dabar tikrieji 
sandorio sumanytojai mėgaujasi valdžia, turtais ir 
privilegijomis, o Kaktys, po sandorio su 
amerikiečiais, kurį laiką pamalonintas amerikiečių 
mokamais tūkstančiais už jo namo Mažeikiuose 
nuomą, dabar mina prokuratūros slenksčius ir yra 
vienintelis politikas, galintis sėsti už grotų dėl šios 
amžiaus aferos. Sigitai, būk tiek kaktingas ir nesėsk 
vienas!
7. Aleksandras Abišala
Buvęs Lietuvos premjeras, tapęs verslininku, iš. 
karto užmiršo šalies interesus ir tapo neįkainojamu 
“williams” konsultantu.
Amerikiečiai už daug ką turėtų būti dėkingi ponui 
Abišalai, nes be jo ryšių ir patirties jiems nebūtų 
pavykę taip išmelžti Lietuvos biudžeto. Dėkingas 
amerikiečiams turėtų būti ir A.Abišala. Už ką? Už 
įrašus turto deklaracijose.
8. Gediminas Vagnorius
Būtent šio konservatorių ekspremjero laikais 
prasidėjo “williams” žygis į Lietuvą. Tačiau dukart 
ekspremjeras dabar turėtų graužti nagus, nes derybų 
su amerikiečiais baigti taip ir nespėjo ir daugiau 
prarado nei gavo. Tiesa, dėl piniginių reikalų - 
neaišku, tačiau politikoje G.Vagnorius atsidūrė tarp 
autsaiderių.

(tęsinys 6 puslapyje)
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LIETUVA

9. Vincas Babilius
Derybas pradėjęs skandalingasis konservatorių 
eksministras Vincas Babilius labiausiai išgarsėjo 
posakiu, jog Ivano prie vamzdžio neprileis.
Tiesa, V.Babilius neigia esąs šio posakio autorius, 
tačiau tiesa yra tokia, jog tuomet Ivano prie 
vamzdžio neprileido. Vamzdį V.Babilius 
padovanojo Džonui, o dabar virkauja, jog Lietuvos 
valdžia vamzdį iš Džono atėmė ir padovanojo 
Ivanui.
10. Andrius Kubilius
Protingas ir veiklus politikas, busimasis 
konservatorių lyderis A.Kubilius iki šiol yra bene 
pagrindinis “williams” ruporas. Keista, tačiau 
kalbėdamas apie litus dalykus A.Kubilius visada 
vadovaujasi savo galva, bet vos tik prabyla apie 
“williams” , ima dėstyti savo patrono, tautos 
vadinamo Tėveliu, mintis, kurių šis garsiai apdairiai 
netaria.

( Justo Vilimo spaudos apžvalga iš “ Vakaro 
žinios ”)

Prezidento Dž. Bušo (George W.Bush) 
vizitas Lietuvoje

Lapkričio pabaigoje laukiamo JAV 
Prezidento Dž. Bušo (George W.Bush) vizitui 
Lietuvoje ir saugumo užtikrinimo vizito metu 
programai siūloma numatyti 1,082 mln. litų. 
Sprendimą rengiamasi priimti Vyriausybės 
posėdyje.
’’Pavykus sutaupyti pinigų, numatytų finansuoti 
privatizavimo ekspertų paslaugas, atsirado 
galimybė skirti lėšų Dž.Bušo (George W.Bush) 
saugumo užtikrinimo programai", - sakė Eltai 
Finansų ministerijos Valstybės fondų skyriaus 
viršininkas Antanas Makaveckas.
Nors buvo svarstyti ir kiti finansavimo šaltiniai, 
pasirinktos Privatizavimo fondo lėšos.
Neoficialiomis Eltos žiniomis, iš numatomo skirti 
daugiau kaip milijono litų maždaug pusė turėtų 
atitekti Vilniaus savivaldybei, likusieji bus 
paskirstyti policijai ir priešgaisrinei apsaugai bei 
Vadovybės apsaugos departamentui.

Kaip ELTA jau yra skelbusi, tikimasi, jog 
JAV vadovas į Lietuvą atskris lapkričio 22 dieną, 
iškart po NATO viršūnių susitikimo 
Prahoje.Vilniuje, kaip planuojama, Dž. Bušas 
(George W.Bush) turėtų susitikti su trijų Baltijos 
valstybių Prezidentais.

Ieškome.....

Rašo Jums Lietuvos Respublikos pilietis 
Algirdas Petravičius, gimęs 1945 m., šiuo metu 
gyvenu Vilniuje. Anglijoje ieškau savo dėdės Jono 
Petravičiaus pėdsakų. Dėdės gimimo data turėtų 
būti 1923 m. Birželio 5 diena. Ir jeigu mano mamos 
Marijonos gimimo data buvo parašyta teisingai, tai 
ir dėdės Jono turėtų būti ta pati, nes jie buvo iš 
dvynukų.

į Angliją dėdė pateko karo pabaigoje arba 
tik ką jam pasibaigus.Prie Sovietų dėdė buvo mums 
parašęs keletą laiškų, bet juos mums įteikdavo 
KGB darbuotojai be vokų, o atsakymus mano teta 
Antanina nešdavo į KGB, ir tie persiųsdavo laiškus 
dėdei Jonui. Iš jo laiškų sužinojome, kad iki 1958 
m. Jis buvo perkeltųjų stovykloje, kurios paskirtis 
man visai neaiški. Iš kur jis pateko į perkeltųjų 
asmenų stovyklą ir ką ten jis veikė nežinau. Nuo 
1958 m. Jis gyveno kažkuriame Anglijos mieste. Ar 
turėjo Anglijos pilietybę ar ne mes nežinome. 
Vienoje iš atsiųstų nuotraukų dėdė Jonas buvo 
nusifotografavęs su blondine ir vaikučiais. Kas 
buvo ši moteris ir vaikai? Viename iš savo laiškų 
dėdė minėjo apie moterį su kuria gyveno. Bet ar tai 
buvo įregistruota santuoka ar taip draugė mes 
nežinome.

Viename laiške radome nuotrauką iš 
pajūrio kurorto Brigton su draugu ( gal irgi lietuviu) 
prie autobuso, kur buvo parašyta ant autobuso: 
BARTON ir numeris 553.

1976 metais gavome laišką iš Anglijos 
gyvenančio lietuvio kunigo, kuriame šis pranešė, 
kad asmeniškai užmerkė akis Jonui Petravičiui. 
Tačiau kas laidojo ir kur palaidojo nepranešė. 
Vyresnieji mūsų šeimos nariai prie sovietų vengė 
pasakoti apie gimines, gyvenančias užsienyje, 
vengdami nemalonumų iš KGB.

Atsitiko taip, kad nepriklausomybės 
nesulaukė nei vienas vyresnės mūsų šeimos kartos 
žmonės. Aš pats 1963 metais buvau patekęs į KGB 
letenas, ir kratų metu dingo trupinėliai tų žinių apie 
gimines, kurias turėjome. Tik 1988 metais mirus 
tetai Antaninai ir prasidėjus “perestroikai” visa tai 
aprimo.

Likau vienas. Vaikai mane klausinėja, o aš 
pats beveik nieko nežinau. Labai prašau padėti, 
patarti, ką turime daryti, kad sužinotume apie dėdės 
gyvenimą Anglijoje, kur jis palaidotas, kas prižiūri 
jo kapą.

Iš anksto dėkojame
J, , 1 •

Algirdas Petravičius
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Garsus muzikai S.Sondeckį pagerbs jo 
gimtajame mieste

Pasaulinio lygio atlikėjai koncertuos 
Sauliaus Sondeckio festivalyje Šiauliuose. Keletą 
mėnesių, iki pat kitų metų sausio, truksiantis 
festivalis skiriamas iš Šiaulių kilusio Lietuvos 
kamerinio orkestro meno vadovo ir dirigento 
profesoriaus S.Sondeckio 75 metų jubiliejui, 
informuoja ELTA.

Pasak viešosios įstaigos "Sauliaus 
Sondeckio festivalis" direktorės Nijolės 
Saimininkienės, tokio lygio festivalis Šiauliuose - 
ypatingas kultūrinis įvykis, ir jo analogų Šiaulių 
kultūros padangėje bus negreitai.

Festivalio atidarymo koncertas vyks spalio 
18 dieną kiek neįprastoje vietoje - Šiaulių teniso 
kortuose. Festivalio atidarymo iškilmėse pasirodys 
Rusijos imperatoriškasis baletas, kurio prezidentė 
yra rusų primabalerina Maja Pliseckaja. Gros Sankt 
Peterburgo valstybinis Ermitažo orkestras "Sankt 
Peterburgo Cameratta", diriguojamas S.Sondeckio, 
rašo dienraštis "Šiaulių kraštas".
"Kadangi orkestre yra daugiau kaip pusšimtis 
muzikantų, tai ir yra pagrindinė priežastis, 
privertusi festivalio atidarymą iš "Saulės" kino ir 
kultūros centro perkelti į teniso kortus. Toks 
didžiulis muzikos renginys "Saulės" centre tiesiog 
netilps, be to, baletui reikalingas ypatingas 
apšvietimas", - apie pastangas išgauti maksimalų 
renginio efektą kalbėjo N.Saimininkienė.
Spalio 25 dieną Šiauliuose koncertuos Maskvos 
valstybinis akademinis kamerinis choras, labiau 
žinomas kaip garsusis Vladimiro Minino choras. 
Šis choras apibūdinamas kaip žinomiausias 
pasaulinės chorinės klasikos kolektyvas, 
dainuojantis ypatinga rusiška maniera.
Gausus festivalio renginių bus gruodžio mėnuo. 
Gruodžio 1 dieną Šiaulių katedroje Lietuvos 
kamerinis orkestras su Šiaulių valstybiniu choru 
"Polifonija" atliks V.A.Mocarto "Requiem". 
Gruodžio 18 dieną Šiaulių dramos teatre vyks 
koncertas, skirtas 60 metų sukakčiai, kai 1942- 
aisiais keturiolikmetis S.Sondeckis pirmą kartą 
pasirodė profesionalioje Šiaulių dramos teatro 
scenoje. Šiame koncerte bus paminėtas ir 
smuikininko Eugenijaus Paulausko 75-erių metų 
jubiliejus.
Antrąją Šv.Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, Šiaulių 
katedroje valstybinis choras "Polifonija" su 
Lietuvos nacionalinės filharmonijos senosios 
muzikos ansambliu "Musica Humana" pirmą kartą vz
Lietuvoje atliks kompozitoriaus M.A.Serpantjė 
"Kalėdų mišias" ir J.S. Bacho kantatą "Magnificat". 
Kitų metų sausio mėnesio programoje - net trys 
kamerinės muzikos vakarai, skirti iškiliausiems 
Šiaulių inteligentams: muziejininkystės pradininkui 
Lietuvoje Peliksui Bugailiškiui, ryškų kultūrinį 

pėdsaką patikusiems Stefanijai ir Kazimierui 
Venslauskiams ir kamerinės muzikos vakarų 
Šiaulių krašte pradininkui grafui Vladimirui 
Zubovui.
Festivalis baigsis sausio 15 dieną koncertu ir 
paroda Šiaulių filharmonijoje, skirtais Šiaulių 
burmistro, S.Sondeckio tėvo Jackaus Sondeckio 
110-osioms gimimo metinėms. Baigiamajame 
koncerte gros Lietuvos kamerinis orkestras, solo 
grieš smuikininkas Paulius Sondeckis ir 
violončelininkas Vytautas Sondeckis.
Numatoma bendra festivalio sąmata - apie 115 
tūkst. lt. Didžiąją dalį lėšų skiria Šiaulių 
savivaldybė.

Paveldo specialistai Vilniuje kalbės 
apie Europos istorinių kapinių apsaugą

Garsiausių Europos kapinių asociacija savo 
generalinę asamblėją nuspendė surengti Vilniuje. Ji 
vyko spalio 17-19 dienomis Taikomosios dailės 
muziejuje.

Kapinės, kaip sakė Eltai Kultūros paveldo 
centro specialistai, visoje Europoje sudaro labai 
svarbią kultūros paveldo dalį. Kiekvienose jų , 
unikaliose savo architektūrine išraiška, atsikleidžia 
nepakartojama paskutiniųjų dviejų šimtmečių 
skulptūrinių formų įvairovę, to meto miesto 
gyvenimo istorija ir skirtingų miestiečių sluoksnių 
skoniai.

Garsiausių Europos kapinių asociacija 
įsteigta 2001 metais lapkričio 10 d. Bolonijos 
mieste, Italijoje. Ši organizacija numato išleisti 
bendrą Europos kapinių tinklapį, organizuoti 
keliaujančią fotografijų parodą, restauruoti po vieną 
paminklą keliose Europos kapinės.

I Vilniuje rengiamą Garsiausių Europos 
kapinių asociacijos generalinę asamblėją atvyko 
paveldo specialistai iš Austrijos, Kroatijos, Danijos, 
Švedijos, Estijos, Vokietijos, Italijos, Norvegijos, 
Slovėnijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės atstovai.

Baltų Tarybos organizuojamas

Rudens Koncertas
įvyks 

Ukrainiečių Namų salėje 
154 Holland Park Road, London W11

Sekmadienį lapkričio 3d, 
3 va l p. p 

Bilietai: £5.
Programą atliks studentai iš 
Royal College of Music ir 

The Guildhall School of Music.
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Išeivijos studijų instituto veikla

S.Daukanto gatvės 25, Kaune, Institutas 
dabar gavo visą antrąjį pastato aukštą, ten jau yra 
erdvės darbuotojams vietos, ir seminarams, 
paskaitoms, konferencijoms. Ten įkurtos skautų, 
ateitininkų, kultūrinės išeivijos veiklos parodos, 
ekspozicijos.

Balandžio 29 d. buvo surengta paroda 
“Lietuvių ir Latvių ryšiai egzilyje”. Parodos 
atidaryme dalyvavo Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus ir Latvijos prezidentė Vaira Vykė- 
Fraiberga. Birželį surengta diskusija apie lietuvių 
teatrą Čikagoje. Dalyvavo Dalia Sruogaitė, Bronius 
Vaškelis, Janina Monkutė Parks ir kiti.

Liepos 7 d. surengta Karolio Drungos 
atminimo popietė ( Institutas turi įdomų šio žymaus 
veikėjo archyvą). Minėjime dalyvavo ir jautriai 
kalbėjo prezidentas V.Adamkus, K.Drungos sūnus 
Mykolas ir kiti.

Instituto vadovė sako, kad darbų daug, bet 
dirba tik keli žmonės.

Instituto vadovė dr. Dalia Kuizinienė yra 
parašiusi knygos “Egzodo archyvai” antrą tomą, 
kuris atiduotas leidyklai, ir tikimasi, kad pasirodys 
rudenį.

(K.B.)

Alberto Einšteino sekimo byla

Amerikoje išleista Fred Jerome knyga “The 
Einstein File: J.Edgar Hooverės Secret War Against 
the Warld’s Most Famous Scientist”. Visokių 
konšpiracijų teoretikus ,sako, džiugina tos knygos 
pasirodymas. Ji padedanti patvirtinti teoriją, kad 
Vakarų visuomenėje didžiausi pamišėliai yra tie, 
kuriems mokama už rūpinimąsi mūsų saugumu.

Veteranas žurnalistas Jerome tik per teismą 
gavo teisę susipažinti su FBI vesta Alberto 
Einšteino sekimo byla. Ji stora - net 1.427 lapai. Ta 
byla ir stebina ir truputį liūdesį kelia. Hooverio 
agentai apsčiai metų rinko žinias, tikrindami 
mokslininko paštą ir telefoninius pasikalbėjimus, 
šiukšlių dėžes, apklausinėdami jo draugus ir 
bendradarbius, nes norėta surasti duomenų, kad 
didysis mokslininkas yra pavojingas raudonasis, 
kuris ruošiasi pagaminti antiamerikietišką mirties 
spindulių mašiną.

Visas tasai plataus masto tikrinimas 
baigėsi, kai 1955 metais Einšteinas mirė. Nieko 
nebuvo rasta, nes nebuvo ko rasti.

(K. B.)

Nauja knyga apie žydų 
gelbėtojus

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras Vilniuje išleido 
D.Kuodytės ir R.Stankevičiaus sudarytą 371 
puslapių knygą “Išgelbėjš pasaulį.-Žydų gelbėjimas 
Lietuvoje 1941 - 1944”. Joje, kaip “Tėviškės 
žiburiuose” rašo Genutis Procuta, panaudota JAV 
gyvenusio dr. Domo Jasaičio ir kitų talkininkų 
surinktoji medžiaga. Dr. D.Jasaičio mirtis sustabdė 
Vliko projektą, kai tuoj po karo buvo pradėta rinkti 
žinios apie žydų gelbėjimą ir jų gelbėtojus.

Knygoje pateikiami ir išeivijos autorių 
dr.D.Jasačio, L.Šalnos ,L.Šmulkščio,
M.Krupavičiaus ir kitų straipsniai iš ano meto 
spaudos. Knygos medžiaga, sako, paneigianti 
tvirtinimus, kad gelbėtojų buvę maža, kad lietuviai 
žydų neužjautė, jais nesirūpino ir buvę tik žudynių 
stebėtojai. Knyga rodo šimtus pavienių ir plačiau 
organizuotų žydų gelbėjimo atvejų ir tūkstančius 
gelbėtojų. Tačiau daug tų gelbėjimo atvejų nebuvo 
užrašyta ir dingo užmarštyje.

G.Procuta kitą kartą rašė, kad prieš porą 
metų buvo išleista Norman G. linkelstein knyga 
anglų kalbe “ The Holocaust Industry. Reflection 
on the Exploitation of Jewish Suffering”. Ji tuoj 
susilaukusi pasaulio dėmesio. Antroji jos laida 
pasirodė 2001 metais ir verčiama į 16 kalbų. 
Vokiškos laidos atspausta 130.000 egzempliorių ir 
išparduota per kelias savaites.

(K. B.)

Kedakcija gavo keletą K.Barėno laiškų, kuriuose 
jis priekaištauja p.J.Alkiui dėl jo neveiklumo ir 
padarytų klaidų DBLS ir LNB veikloje. Visumoje 
Britanijos lietuviai yra susipažinę su ankstesniais 
p.K.Barėno laiškais ir žino jo požiūrį į p.J.Alkio 
veiklą. Kadangi p.J.Alkis yra nutraukęs veiklą ir 
išvykęs, manau nėra tikslinga daugiau akcentuoti jo 
veiklą.

Pono K.Barėno pareikšta nuomonė yra mums 
visiems kaip įspėjimas ir nuoroda nenuleisti rankų 
susidūrus su keblumais. Daugiau reikšti 
principingumo ir nepakantumo abejingumui ir 
nesąžiningumui.

įima Švalkienė
Redaktorė
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Lietuvoje daugėja siekiančių išsilavinimo
Lietuvoje nuolat auga besimokančiųjų skaičius, 

teigiama Lietuvos švietimo būklės raporte 
„Lietuvos švietimas 2001”, kurį parengė ir 
pristatė Švietimo ir mokslo ministerija, 
informuoja ELTA.

„Didėjantis besimokančiųjų skaičius 
rodo, kad išsilavinimas Lietuvoje tampa 
vertybe”, - sakė Švietimo ir mokslo ministerijos 
Švietimo plėtotės skyriaus vedėjas Ričardas 
Ališauskas.

Ministerijos duomenimis, pernai 
švietimo įstaigose mokėsi 24 proc. šalies 
gyventojų. 10 tūkst. gyventojų teko 2 tūkst. 288 
moksleiviai ir studentai. Per penkerius 
pastaruosius metus, palyginti su 1996 m., 
besimokančiųjų skaičius padidėjo 13 proc. - nuo 
772 tūkst. iki 885 tūkst.

Sparčiausiai augo moksleivių skaičius 
pagrindinio mokymo pakopoje. Taip pat lyškiai 
išaugo studentų skaičius - per penkerius metus 
jis padvigubėjo. Tačiau dėl gimstamumo mažėja 
moksleivių skaičius pradžios mokyklose.

Pranešama, kad švietimo būklės 
raportas fiksuoja švietimo pažangą. 2001 m. 
atliktas ryškus šuolis kompiuterizuojant 
mokyklas, aprūpinant mokykliniu transportu, 
įvedant mokyklose socialinių pedagogų etatus. 
Socialiniai pedagogai padeda spręsti mokyklos 
nelankančių vaikų, plintančių žalingų įpročių, 
didėjančių asocialių šeimų vaikų skaičiaus 
mokyklose problemas.

Leidinyje „Lietuvos švietimas 2001” 
apžvelgiama švietimo būklė šalyje, įvairiuose 
švietimo lygmenyse vykstantys pokyčiai, 
daugiausiai dėmesio skiriant pradiniam, 
pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. Pateikiami 
duomenys apie pedagogus, moksleivius, jų 
mokymosi pasiekimus, mokymo programas ir 
kt. Leidinys publikuojamas Švietimo ir mokslo 
ministerijos interneto svetainėje (adresas: 
www.snim.lt).
Prezidentas paskyrė Lietuvos 
ambasadorę Kanadoje
Prezidentas Valdas Adamkus Užsienio reikalų 

ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių 
departamento direktorei Sigutei Jakštonytei 
suteikė nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro diplomatinį rangą ir paskyrė ją 
Lietuvos ambasadore Kanadoje.

Pastaruoju metu Lietuvos diplomatinė 
atstovybė Otavoje turėjo tik laikinąjį vadovą. 
ELTA primena, jog ankstesnis Lietuvos 
ambasadorius Kanadoje Rimantas Šidlauskas 
jau atstovauja Lietuvai Rusijos Federacijoje.

Spalio 15 dieną pasirašytais dekretais 
Prezidentas paaukštino dar du diplomatus. 

Lietuvos ambasadoriui nuolatinėje atstovybėje 
prie Europos Tarybos Rokui Bernotui šalies 
vadovas suteikė nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus diplomatinį rangą. O Užsienio 
reikalų ministerijos Konsulinio departamento 
vadovui Gediminui ŠiaudvyČiui suteiktas 
nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro 
diplomatinis rangas.

Prezidentas atsisveikino su Vengrijos 
ambasadoriumi
Už darbą Lietuvoje ir už pastangas plėtoti 

dvišalius lyšius Prezidentas Valdas Adamkus 
spalio 16 d. padėkojo Prezidentūroje priėmęs 
kadenciją baigianti Vengrijos ambasadorių Belą 
Javorską.

Atsisveikindamas su diplomatu V. 
Adamkus pabrėžė, kad euroatlanto plėtra dar 
labiau sustiprins Lietuvos ir Vengrijos 
bendradarbiavimo galimybes. Pokalbio metu 
valstybės vadovas pakaltojo kvietimą Vengrijos 
Prezidentui Ferensui Madini apsilankyti 
Lietuvoje.

Vengrijos ambasadorius atstovavo savo 
šaliai Lietuvoje reziduodamas Taline.

Rusija tikisi Italijos paramos sprendžiant 
Kaliningrado problemą
Rusija tikisi Italijos ir kitų šalių paramos 
sprendžiant Kaliningrado srities problemą, 
susijusią su Europos Sąjungos plėtra. Tai spalio 
16 d. Maskvoje po derybų su Italijos premjeru 
Silvijumi Berluskoniu (Silvio Berlusconi) 
žurnalistams pareiškė Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas, praneša TASS-ELTA.

V.Putinas padėkojo S.Berluskoniui 
(Silvio Berlusconi) už tai, kad jis supranta 
Maskvos susirūpinimą dėl problemų, iškylančių 
Kaliningrado sričiai plečiant Europos Sąjungą.

Rusijos lyderis taip pat pažymėjo, jog 
reikia tęsti RF dialogą su Europos Komisija šiuo 
klausimu.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos “Viltis” nariai su 

dėkingumu prisimena
Britų - lietuvių vaikų fondo komiteto 

narę ir iniciatorę
A+A Francis Senkus

ir dėl jos mirties skiria nuoširdžius 
užuojautos žodžius jos artimiesiems
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Parlamentarai siūlo Lietuvą 
suskirstyti į istorinius, etninius 
regionus
Pakeisti dabartinį Lietuvos administracinį 
padalijimą į apskritis ir grąžinti senąjį 
pasidalijimą regionais pasiūlė grupė 
parlamentarų. Jei įstatymas būtų priimtas, 
Lietuva turėtų keturis istoriškai ir etniškai 
susiformavusius regionus - Aukštaitiją, Dzūkiją, 
Suvalkiją ir Žemaitiją, bei vieną subregioną - 
Mažąją Lietuvą.

Lietuvos Respublikos teritorijos 
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 
pakeitimo projektą vieningai teikia aštuoni 
parlamentarai iš įvairių frakcijų - Egidijus 
Skarbalius, Eugenijus Maldeikis, Gediminas 
Jakavonis, Ramūnas Karbauskis, Edvardas 
Karečka, Jonas Lionginas, Mykolas Pronckus ir 
Saulius Lapenas.

Vienas iš projekto rengėjų 
socialliberalas Gediminas Jakavonis ELTAI 
sakė, kad diskusija apie Lietuvos administracinį 
skirstymą pagal istorinius regionus vyksta 
seniai, Europos Sąjungoje taip pat didelis 
dėmesys skiriamas kultūrinių etninių regionų 
plėtrai. Anot jo, keistai atrodytų, jei ES 
struktūrinių fondų lėšos regionų plėtrai būtų 
skiriamos apskritims. Kita vertus, anot G. 
Jakavonio, jau seniai išryškėjo, kad Lietuvos 
administracinis padalijimas į 10 apskričių 
nepasiteisina, kad reforma čia reikalinga.

Pagrindinis parlamentarų paruošto 
projekto tikslas - panaikinant apskritis ir 
performuojant Lietuvos regionus istoriniu bei 
etnografiniu principu - užtikrinti gerą regionų 
(žemių) valdymą, suteikti regionams daugiau 
savivaldos teisių, išsaugoti lietuvių tautos 
identitetą, išlaikyti istorines ir kultūrines krašto 
tradicijas bei tenkinti vietos gyventojų

Projekto autoriai teigia, kad dažniausiai 
valstybės, keisdamos administracinį padalijimą, 
atsižvelgia į istoriškai susiformavusius regionus. 
Dabartinis Lietuvos administracinis 
suskirstymas į apskritis yra dirbtinis ir neatitinka 
istoriškai bei etniškai susiformavusių 
Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Žemaitijos 
ribų ir didina etninės savimonės bei kultūros 
sunykimo pavojų.

Akredituoti Kolumbijos ir Pietų 
Afrikos Respublikos ambasadoriai

Kolumbijos ir Pietų Afrikos 
Respublikos ambasadoriai Lietuvai spalio 16 d. 
įteikė skiriamuosius raštus Prezidentui Valdui 
Adamkui.

Priėmęs Varšuvoje reziduojančios 
Kolumbijos ambasadorės Dori Sanėes de Vetcel 
(Dory Sanchez de Wetzel) skiriamuosius raštus, 
V. Adamkus pažymėjo, jog Lietuva siekia 
išplėsti ryšius įvairiose srityse su šia Pietų 
Amerikos šalimi.

Prezidento teigimu, abiejų valstybių 
bendradarbiavimą galėtų pagyvinti svarbiausių 
ekonominių sutarčių pasirašymas. Valstybės 
vadovas sakė, kad Lietuva taip pat suinteresuota 
plėsti bendradarbiavimą su Kolumbija 
tarptautinėse organizacijose, drauge sprendžiant 
kovos su tarptautiniu terorizmu, taikos ir 
stabilumo užtikrinimo bei kitas aktualiausias 
šiuolaikinio pasaulio problemas.

Pietų Afrikos Respublikos 
ambasadoriaus Stefeno Pandulos Geivo 
(Stephen Pandula Gawe) akreditavimo 
ceremonijoje V. Adamkus teigė, jog Lietuva 
laiko Pietų Afrikos Respubliką svarbia ir 
patikima partnere Afrikoje. Prezidento 
nuomone, abi šalys turi neblogas galimybes 
visokeriopai stiprinti dvišalius ryšius - plėtoti 
abipusiai naudingą bendradarbiavimą 
ekonomikos, prekybos ir kitose srityse.

"Remiame dvišalių kultūros, švietimo, 
turizmo ryšių plėtrą, kadangi tai - efektyvus 
būdas suartinti mūsų šalių žmones", 
Kopenhagoje reziduojančiam Pietų Afrikos 
Respublikos ambasadoriui sakė Lietuvos 
vadovas.

V.Adamkus palinkėjo Jonui Pauliui 
II sveikatos ir ilgų gyvenimo metų

Prezidentas Valdas Adamkus spalio 16 d. 
pasveikino Jo Šventenybę Romos popiežių Joną 
Paulių II Vatikano Nacionalinės šventės proga.

Spalio 16-ąją sukako 24 metai, kai 
kardinolas iš Lenkijos Karolis Voityla (Karol 
Wojtyla) buvo išrinktas popiežiumi ir tapo Jonu 
Pauliumi 11.

"Aš asmeniškai ir visi Lietuvos 
Respublikos žmonės žavimės ir vertiname Jūsų 
didžiulį daibą visame pasaulyje skleidžiant ir 
ginant pamatines vertybes - demokratiją ir 
pagarbą žmogaus teisėms.

Visų mano šalies žmonių ir savo vardu 
linkiu Jums stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo 
metų. Tegu Jūsų kilnūs žodžiai ir poelgiai 
įskiepija toleranciją, supratimą ir pagarbą tarp 
žmonių ir tautų", - sakoma Lietuvos vadovo 
sveikinimo telegramoje.
Jonas Paulius II, primena ELI'A, 1978 metais 
tapo pirmuoju ne italų tautybės popiežiumi.

10



į

Europos Lietuvis Nr. 12
-i \ f
< A I į- 4

’ ■
Ai

Meno pasaulyje
H 4 ’’.W t A. 11

&

Nostalgija
s 5 - T ”

i

Prisimenu dar kaip šiandiena 
Dangų tavo akių atvirų, 
Mylėjau tave aš tik vieną, 
Tu sakei kad męs būsim kartu.

Saulė ir vėjas

Prabėgo jau daugelis metų, 
Milijonai nuvyto žiedų, 
Aukso žiedą kažkiek tai karatų 
Tu seniai sumainei su kitu.

Aš taipogi mainiau žiedą aukso, 
Su dukra svetimosios Šalies, 
Bet ir šiandien tau, miela, priklauso 
Dar dalelė manosios širdies.

Veltui keikiu likimą aš savo, 
Juk jaunystė daugiau nebegrįš 
Ji nuskrido, jinai nubangavo 
Kaip žiedelis Neries vilnimis.

Rudenėja. 
Saulė vėją varinėja- 
čia papūsti,.' * 
ten pasiausti, 
gūdžiai kamine sugausti, 
medžių šakose pašvilpti, 
lietaus debesį išpilti, 

lapų šūsnį supustyti, 
tirštą miglą išblaškyti, 
o paskui, ramiai nuščiuvus, 
sušnibždėti:
viskas žūva, viskas pūva... 

Saulė Šypsosi - ji žino: 
nieks nedingsta, nieks nežūva 
krūvoj lapų 
tartum vygėj
bręsta daigas nesudygęs.

B;

■lb

i

Kostas Korsakas

Ričardas Skirtus Kent

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Paskaitykite savo vaikams ar anūkams

BRITŲ - LIETUVIUI 
FONDAS

ANYKŠČIO EŽERAS
Padavimas

Aukos:
*

P.Dunn, Essex £200

lies Tyrelių sodžiumi buvo didelis ežeras. Vieną kartą ant 
Tyrelių užėjo juodas debesis ir kabėjo užgulęs laukus visas tris dienas. 
Žmonės, prieidami artyn, matė debesyse žuvis plaukiančias tarytum 
ežere.

Tuo metu toliau nuo tos vietos, prie mažo tvenkinio, viena 
moteriškė velėjo rūbus. Bevelėdama ji sudavė kultuve sau per nykštį ir 
suriko:

Ai, nyksti nykštuk, kaip aš tave užgavau?
Tik spėjo ištart tuos žodžius, pradėjo ūžt, ir nulėkė ant tos 

vietos debesis, kuris kabėjo virš Tyrelių sodžiaus. Moteriškę su rūbais 
numetė toli nuo krašto, tvenkinėlis pavirto ežeru. Kai moteriškė apsakė, 
kas atsitiko, kai ji suriko nusimušusi nykštį, tai senieji žmonės suprato, 
kad ta moteriškė įspėjo ežero vardą. Todėl tas ir nulėkė. Ir praminė 
ežerą Ainykščiu, arba Anykščiu.

S.Gailionienė
Tyne & Wear £50

&

&

&

&&&&&&&&&&&.&&&&&&&&&&.

J
i'""’-”

Bendros aukos 
Londono svetainėje £38

iip

Nuoširdžiai dėkojame už 
šias aukas.

Aukos Mikalauskų 
šeimai padėti Tadukui, 
bus paskelbtos vėliau.

Fondo sekretorė
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• Mielas "Europos Lietuvis"skaitytojau

• Kada matėte draugą iš Londono, Mančesterio, Coventrio ar
• Škotijos?
• Headley Parkas, “ Sodyba”, yra puiki vieta, kurioje galite praleisti
• kelias dienas, pasigrožėti nepaprasta aplinka su draugais, svečiais
• iš Lietuvos, šeima.
• Pasiimkite kelias išeigines dienas ir pabendraukite su Jums
• mielais žmonėmis “Sodyboje”, prisiminkite senus laikus,
• pasidžiaukite dabartim, pasvajokite apie ateitį.

• Galėsite pasivaikščioti po parką, apeiti ežerą, gal net pagrybauti.
• Galėsite gardžiuotis užkandžiais bare ar išrinkti ypatingą
• vakarienę iš valgiaraščio restorane, gėrėtis draugais ir viešnage be 
e rūpesčių ir vargų.

• Kelių dienų atostogos “Sodyboje” būtų puiki dovana tėveliams, ar 
J kitiems artimiesiems.

• Paskambinkite tučtuojau į “Sodybą” (01420 472810) ir sužinokite
• ką galima užsisakyti.
• Nauji menedžeriai Peter ir Chris Potter mielai priims jus visus!

Aukos spaudai:
M.Gelžinienė £10.00
R.Karalius £ 5.00

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!
Visiems "Europos Lietuvio"skaitytojams
"Europos Lietuvio ” numeriuose skelbiami 
perkay parduoda,keičia ieško skelbimai.

Norintiems naudotis šia paslauga 
Prašome skambinti redakcijai ar rašyti jos adresu 

arba elektroniniu paštu.
Skelbimų kaina priklausys nuo žodžių skaičiaus skelbime.

Meno žodžio kaina 20 penų.
Redakcija

PAMALDOS
Londone Lietuvių šv. Kazimiere 
bažnyčia
2I The Oval, E2 9DT (rytinėje mieste 
dalyje, prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptveriionas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
9 vaL angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais š v. M išio;
19 vai.
Šv. Kazimiero bažnyčia pasiekiant 
autobusais 26, 48, 55, 253, D6.
Artimiausia požeminė stotis - Bethna 
Green - Central line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford 
Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.

Mančesteryje kiekvieno mėnesic 
paskutinį sekmadienį, 12.30 vai.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmi 
sekmadienį, 12,30 vai.

A+A
Mirus %*

ANTANUI MAŽEIKAI
šeimai ir giminėms reiškia 

užuojautą

Mančesterio Lietuvių Socialinio 

klubo nariai

A+A
Šių metų vasario 11 d., 

sulaukęs 80 metų 
mirė

JUOZAS ŠALKAUSKAS, 
gimęs Marijampolėje. 

Nuo 1950-1970 metų buvęs 
DBLS Leicesterio skyriaus 

aktyvus narys

A+A
Ilgametei Londono lietuvių 

veikėjai
PRANEI SENKUVIENEI

mirus
šeimos narius Ir artimuosius 

giliai užjaučia 
DBLS centro valdyba 

ir nariai
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