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Užimtos pirmosios naujo Seimo kėdės
12004 1011

Apie 7.30 vai., suskaičiavus balsus iŠ daugiamandatės apygardos, 
paaiškėjo mandatų skaičius, kuris atiteks rinkimus laimėjusioms parti
joms.

Darbo partijai teko 22 mandatai, o antrą vietą užėmusiai A. Bra
zausko ir A. Paulausko koalicija "Už darbą Lietuvai" - 16 mandatų.

Suskaičiavus pirmuosius rezultatus vienmandatėse apygardose, 
vieną Seimo nario mandatą turi ir Lenkų rinkimų akcija. Šios partijos 
atstovas užtikrintai laimėjo vienmandatėje Vilniaus-Šalčininkų apy
gardoje.

Prie jau turimų 16-kos vietų Seime dar tris vietas vienmandatėse 
apygardose laimėjo Algirdo Brazausko ir Artūro Paulausko koalicija. 
Vieną vietą savo partijai vienmandatėje Kėdainių apygardoje triuški
nama persvara iškovojo Viktoras Uspaskichas (Darbo partija).
—Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
krikščioniškieji demokratai) gavo 11, Rolando Pakso koalicija "Už 
tvarką ir teisingumą" - 9, Liberalų ir centro sąjunga - 7, Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų sąjunga - 5 mandatus.

Suskaičiavus duomenis iš visų apylinkių, tapo aiškūs rinkimų re
zultatai daugiamandatėje apygardoje. Darbo partija surinko 28,60 
proc. rinkėjų balsų. Antroje vietoje - A. Brazausko ir A. Paulausko 
koalicija "Už darbą Lietuvai" - 20,66 proc.

Darbo partija gali pretenduoti į trečdalį Seimo narių mandatų, 
tačiau gauti absoliučią daugumą mandatų jai greičiausiai nepavyks dėl 
prastesnių balsavimo rezultatų vienmandatėse apygardose.

Kitų partijų rezultatai kito kas kelias minutes. Ypač aštri kova vy
ko tarp Tėvynės sąjungos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų 
sąjungos bei R. Pakso koalicijos "Už tvarką ir teisingumą". Bet po 
vidurnakčio visų trijų partijų, kurį laiką žengusių koja kojon, rezultatai 
pradėjo skirtis: 07.30 vai., suskaičiavus visus balsus, konservatoriai 
surinko 14,58 proc. rinkėjų balsų, Rolando Pakso koalicija - 11,42, o 
Liberalų ir centro sąjunga, ilgai balansavusi ant pavojingos 5 proc. 
ribos, iš penktos vietos išstūmė "valstiečius".

K. Prunskienės vadovaujama Valstiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjunga - 6,6 proc. balsų.

Į antrąjį Seimo rinkimų turą vienmandatėse apygardose daugiausiai 
pateko Darbo partijos (DP) ir Tėvynės sąjungos (TS, konservatorių) 
iškelti kandidatai. Dar penki politikai vienmandatėse apygardose į 
Seimą išrinkti jau pirmajame ture.

Spalio 24 dieną vyksiančiame antrajame rinkimų ture varžysis 48 
Darbo partijos kandidatai, 20 Tėvynės sąjungos, 17 Liberalų ir centro 
sąjungos atstovų, 15 socialdemokratų kandidatų.

Į antrąjį rinkimų turą taip pat pateko po kelis kandidatus iš Naujo
sios sąjungos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos, 
Liberaldemokratų partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovų bei 
save išsikėlę kandidatai.

Pirmajame rinkimų ture į Seimą buvo išrinkti Darbo partijos pir
mininkas, parlamentaras Viktoras Uspaskichas, socialdemokratai - 
susisiekimo ministras Zigmantas Balčytis, finansų ministras Algirdas 
Butkevičius ir dabartinis Seimo narys Juozas Palionis bei Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos pirmininkas, parlamentaras Valdemaras Toma- 
ševskis.

Sociologė prognozuoja dar mažesnį 
rinkėjų aktyvumą antrajame rinki
mų ture
Viešosios nuomonės tyrimų kompanijos 
"Baltijos tyrimai" vadovė sociologė 
Rasa Ališauskienė prognozuoja dar ma
žesnį rinkėjų aktyvumą antrajame Seimo 
rinkimų ture.
Pirmame ture balsavo apie 36,7 procento 
visų balso teisę turinčių rinkėjų.
Partijų sėkmė antrajame ture, anot R. 
Ališauskienės, priklausys nuo to, kaip 
joms pavyks mobilizuoti savuosius rin
kėjus.

Šiame numeryje:
Užimtos pirmos Seimo vietos 1 psl. 
Naudingos žinios atvykusioms 2 psl.
Valstybės mokesčiai 3 psl.
Naujoji emigracija... 4 psl.

„ » (tąsa) 5 psl.
įvairūs pranešimai 6 psl.
Sumažėjo grąžinamų skaičius 7 psl. 
Rusijos propagandos kamp... 8 psl. 
Sportas 9 psl.
Lietuvių bendr. užsienyje 10 psl. 
Vilniuje D.Britanijos kariškiai 11 psl.
Kronika 12 psl.

Dėmesio!
Skelbiamas konkursas lietuviško 
leidinio redaktoriaus vietai užimti. 
Reikalavimai:

Žurnalistinio darbo patirtis;
Puikios lietuvių kalbos žinios;
Organizaciniai sugebėjimai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai (Micro
soft Word, Internet Explorer, Micro
soft Outlook).
Kiti privalumai: komunikabilumas, 
aktyvumas, iniciatyvumas, fotografi
jos įgūdžiai, anglų kalbos žinios.
Atlyginimas: sutartinis.
Prašome siųsti savo gyvenimo apra
šymus (CV) šiuo e-mail adresu: 
redaktoriui@yahoo.co.uk
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"Britanijoje padidintas 
minimalus valandinis 
užmokestis" - 200410 01
Minimalus valandinis užmokestis 
Didžiojoje Britanijoje nuo spalio 1 
dienos padidėjo 35 pensais ir šiuo 
metu siekia £4.85 per valandą. 
Asmenims, kurių amžius yra nuo 
18 m. iki 21, šis minimalus 
mokestis siekia £4.10 (arba 30 
pensų didesnis už anksčiau 
galiojusį). Taip pat įvesta naujiena 
-16-17 m. amžiaus jaunuoliams 
nuo spalio 1 d. turi būti taikomas 
minimalus £3 valandinis 
užmokestis.

Didžiosios Britanijos Prekybos 
ir pramonės ministrė Patricia 
Hewitt žiniasklaidai sakė, jog 
“Minimalaus valandinio mokesčio 
įvedimas prieš penketą metų lėmė 
milijonų darbininkų finansinės 
situacijos pagerėjimą.“

Jei manote, kad darbdavys 
nemoka jums privalomo mini
malaus valandinio mokesčio, 
galite kreiptis šiomis pagalbos 
linijomis: tel. 0845 6000 678, 
Škotijoje - tel. 0845 600 1768, 
Šiaurės Airijoje - 0845 650 0207.

"Kiek įmanoma sutaupyti 
gyvenant ir dirbant 
Anglijoje?" - 2004 09 30

Vidutinis britas, gyvenantis 
Norfolke, per savaitę savo išlai
doms teturi £60. Ši suma lieka 
apmokėjus visas komunalines, 
telefono sąskaitas bei būsto 
paskolos išmokas.
Kompanijos COFUNDS atliktas 
tyrimas parodė, jog daugumos 
britų piniginėse mėnesio pabaigo
je ūžauja vėjai.

Ketvirtis apklaustųjų prisi
pažino, jog jiems iŠ viso nelieka 
nei penso po to, kai apmokami 
visi finansiniai įsipareigojimai 
(būsto nuoma, išmokos kredito
riams, komunalinės paslaugos). 
Tuo tarpu 12 procentų prisipažino, 
jog suma, liekanti kas mėnesį ap
mokėjus būtinas sąskaitas, viršija 
£500.

Vidutinei Norfolke gyvenan
čiai šeimai mėnesio pabaigoje

įvairioms kitoms išlaidoms lieka apie 
£257 - arba mažiau nei £60 per sa
vaitę.

Anglijos pietryčiuose situacija 
žymiai geresnė - žmogui mėnesio 
pabaigoje papildomoms išlaidoms 
lieka vidutiniškai £288.

Vis didesnė dalis britų, 
kankinami neišmokėtų paskolų ir 
kitų įsipareigojimų, yra priversti 
sumažinti išlaidas kelionėms bei 
kitiems malonumams (apsilanky
mams restoranuose ir t.t.)

Norvičiuje įsikūręs konsultacijų 
biuras pripažino, jog per pastaruosius 
metus 20 proc. padaugėjo asmenų, 
klausiančių patarimo, kaip pertvar
kyti savo išlaidas. Vidutinės besi
kreipiančiųjų skolos siekė apie 
£24,000, tačiau buvo užfiksuota ir 
įklimpusių į £50,000 skolas.

Tyrimas taip pat parodė, jog kas 
ketvirtas britas negali per mėnesį 
sutaupyti nei penso, kai tuo tarpu kas 
dvidešimt penktas per savaitę ateities 
kelionėms ar kitoms išlaidoms gali 
atidėti £250.

"Britanijai IT specialistų 
netrūksta" - 2004 09 24

Rugpjūčio pabaigoje paskelbta, 
jog IT specialistų Didžiojoje 
Britanijoje nebetrūksta, tad ši sritis 
yra pašalinta iš oficialaus 
neužpildytų darbo sferų sąrašo. 
Kaip teigiama Personneltoday.Com 
svetainėje, “Professional Contractors 
Group” (PCG) įtikino Anglijos val
džią išbraukti IT (Informacijos tech
nologija) iš sąrašo, į kurį įeinančių 
sferų specialistai turi galimybę 
lengviau gauti darbo Jungtinėje 
Karalystėje leidimus. Pasak PCG, 
surinkta pakankamai įrodymų, jog IT 
specialistų pasiūla yra pakankama.

Primename, jog Lietuvos 
piliečiams darbo leidimų prašyti 
nereikia.

Pateikiame apibendrintą sričių, 
kurių specialistų trūksta Jungtinėje 
Karalystėje, sąrašą:

1. Inžinieriai (elektrikai, 
geležinkelininkai, tiltų, kelių 
darbininkai);

2. Gydytojai (pirmosios 
pagalbos, stomatologai, anestezio
logai, kardiologai, vaikų ir suaugu

siųjų psichologai, onkologai, 
dermatologai, endokrinologai, imunologai, 
intensyvios priežiūros medikai, 
neurologai, ginekologai, pediatrai, 
plastinės chirurgijos specialistai, 
reumatologai, urologai, logopedai, 
akušeriai ir kt.);

3. Sveikatos apsaugos darbuotojai 
(slaugės);

4. Farmacininkai;
5. Lėktuvų inžinieriai (turintys 

CAA licenzijas);

Š.Airijoje į lietuvių butą mestos 
padegamosios bombos
Šiaurės Airijoje tiriamas kriminalinis įvy
kis, su kuriuo susiję lietuviai. ĮbutąAr- 
maho miesto Aleksandro parko rajone, 
kuriame gyveno lietuviai, antradienio va
karą išdaužus lango stiklą įmestos dvi 
padegamosios bombos;------------------------

Niekas nenukentėjo, bet, pasak polici
jos atstovo, jei tame kambaryje būtų buvę 
žmonių, mirtis ar sunkus sužeidimas būtų 
garantuotas.

"Mes nenurimsime, kol nerasime, kas 
kaltas dėl šio bailaus incidento", - sakė 
pasipiktinęs išpuoliu policininkas BBC 
korespondentui.

Iš įvykio vietos paimta įkalčių. Nuo 
vienos bombos apdegė kambarys, kita 
bomba neužsidegė.

"Policija tokius incidentus tiria labai 
atidžiai, tam darbui skiriamas aukštas pa
reigas einantis pareigūnas", - aiškino poli
cijos atstovas.

Įdomu, kad panašaus incidento būta 
tame pačiame Aleksandro parko rajone 
rugpjūčio 16 dieną. Ir tada mėginta padeg
ti butą, kuriame gyveno 34 metų lietuvis 
su drauge ir vaiku. Moteris su vaiku buvo 
namie, o jos draugas gulėjo ligoninėje. 
Rugpjūčio 14 d. Šis žmogus buvo sumuš
tas - jį apie vidurnaktį užpuolė septyniese, 
teigta, jog tarp užpuolikų buvusios dvi 
moterys. Nežinoma, ar šie du incidentai 
susiję.

Policija įtaria, jog abiem atvejais būta 
rasistinių užpuolimo motyvų.

Bedarbiai
Rugpjūčio mėnesį nedarbas, palyginus su 
liepa, Lietuvoje siekė 11 proc. ir buvo 
vienas didžiausių ES, pranešė statistikos 
agentūra "Eurostat".

Sumažėjo nuo praeitų metų 12pc.
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isValstybė gviatiasi svaftyr uždirbta taotlačlų pbigus
2004 spalio mėn. 12 d.
“Respublika” rašo, kad vien per pir
mąjį šių metų pusmetį fiziniai asme
nys į Lietuvą pervedė 128,5 mln. litų
- 28 mln. daugiau nei pernai per visus 
metus. Tikėtina, kad didelė dalis šių 
lėšų - svetur uždarbiaujančių lietuvių 
parama namie likusiems giminai
čiams. Specialistų nuomone, tai tik 
ledkalnio viršūnė.

Daugelis sugrįžtančiųįų vengia ne 
tik deklaruoti svetur gautas pajamas, 
bet ir sumokėti papildomus mokes
čius. Jie priversti atsisakyti stambes
nių investicijų, mat įsigyjant nekilno
jamąjį turtą ar brangesnį daiktą būtina 
deklaruoti visas pajamas.

Dėl valdininkų nerangumo Lietu
vos gyventojų pajamos iki šiol apmo
kestinamos kur kas didesniu tarifij nei 
daugelyje Europos šalių.

Pasak Finansų ministerijos sekre
torės Ingridos Šimonytės, apmokesti
nant užsienyje uždirbtus pinigus už
tikrinamos tokios pačios apmokesti
nimo sąlygos visiems gyventojams.

"Galutinė mokėtinų mokesčių su
ma yra ta pati, atsižvelgiant į tai. kur 
buvo uždirbti pinigai - prekybos cent
re Vilniuje ar braškių lauke Švedijoje. 
Tai yra kertinė mokesčių mokėtojų 
lygybės principo, kad toje pačioje 
padėtyje esantys, tai yra vienodos 
rūšies ir vienodo dydžio pajamas 
gaunantys asmenys privalo mokėti 
vienodus mokesčius, sąlyga", - aiški
no ji. Specialistės teigimu, jeigu užsi
enyje gautos pajamos būtų neapmo
kestinamos, dalis gyventojų galėtų 
naudotis valstybės teikiamomis pa
slaugomis neprisidėję prie bendrų 
valstybės išlaidų.

Lietuvos laisvosios rinkos institu
to ekspertas Andrius Bogdanovičius 
pripažino, kad dėl didesnio gyventojų 
pajamų mokesčio tarifo lietuviai ne
noriai deklaruoja svetur gautas paja
mas. "Didesnis tarifas neskatina su
mokėti ir pajamų mokesčio skirtumo",
- kalbėjo ekspertas.
KOMENTARAI
xxx,xxx, 2004/10/12
Pajamų gaunamų užsienyje apmokes
tinimas yra gryniausia nesąmonė, nes 
visu pirma mes nesinaudojame

socialinėmis garantijomis, kurias 
gauna Lietuvoje gyvenantys tautiečiai 
(medicinos paslaugos ir t.t.). Tai ko
dėl mes turime už tai mokėti? Ant
ra, daugelis užsienyje dirbančių tau
tiečių gauna tos šalies minimalų atly
gį, kuris pagal visus įstatymus neturi 
būti apmokestinamas. Taigi įdomu, 
kokį minimumą paskaičiuos Lietuvos 
mokesčių inspekcija: pagal Lietuvos 
įstatymus, ar apmokestins tik tas pa
jamas, kurios yra virš minimalaus 
atlygio užsienio Šalyje?*******
Artas, (atsakymas FMI), 2004/10/12 
Keli pastebėjimai: na, įstatymas tai 
Jūsų ponai puikus, net Jūs (FMI) ne
galite man jo pilnai išaiškinti ir kai 
kurios jame esančios interpretacijos 
yra tiesiog šaunios. Tai gal galima 
paklausti, kas man jį turėtų paaiškinti? 
Be abejo, kad jūs gi jį turite vykdyti, 
jūs gi gaunat pinigus (mano) už Šią 
"paslaugą"

Jūsų vadovė šiame straipsnyje 
kalba dviprasmiškai.

Lygybė (gražus žodelis)! Kokia po 
velnių lygybė, jei dirbantis vienoje 
šalyje turi mokėti skirtumą kitose. Ar 
čia lygybė/. Koks skirtumas ar aš dir
bu Rusijoje ar UK, bet ne FMI mano 
skirtumą turbūt supranta, kad UK 
žmonės daugiau uždirba. 
Toliau, aš dirbu UK ir prisiminkite 
kad aš moku NI ir tai nėra mokestis, 
tai kodėl tuo metu aš turiu mokėti 
Lietuvoje mokestį, kuris Lietuvoje 
skaičiuojamas kaip mokestis, o kitur 
ne. Ar logikos yra truputį?. Aš nesin
audoju Lietuvos infrastruktūra, kodėl 
aš turiu už ją mokėti ir t.t. Čia įstaty
mas tipiškas Lietuvos įstatymų kūrėjų 
kazusas. Man teko apie tai kalbėtis 
Tax Office, tai jie juokėsi iš savo ko
legų Lietuvoje (FMI). Mano kolegos 
(kurie dirba su manim UK) iš ES ša
lių (netgi lenkai juokėsi), jie nesu
pranta už ką aš (Lietuvos pilietis) 
turiu mokėti? Kad aš esu Lietuvos 
pilietis (kaip aš suprantu tik dėl to - tą 
man pasakė ir FMI vadovas)?

Absurdas.
Dabar prasidės tremtis, kas gi norės 

grįžti? Gal ir norės, bet nesugebės. 
Jūs gi vykdote genocidą prieš

savo žmones.
Lietuvos valstybė turėtų būti suin

teresuota, kad žmonės grįžtų, viskas 
gi grįš per vartojimą vartotojai gi 
mokės PVM akcizus etc. Lietuvos 
valdžia to dar nesuprantą jie dar ne
supranta elementarių ekonomikos 
dėsnių (kuriuos dabar moko turbūt 10 
klasėje), dėl to mes ir blogai gyve
nam,. ir dėl to žmonės čia nenori gy
venti.

Dar man labai gaila studentų, kurie 
išvažiavo keliems mėnesiukams užsi
dirbti (galbūt net ir studijoms) Tai ar 
užsidirbo? (retorinis klausimas) 

Laisvosios rinkos institutas tai kaip 
visada su savo kompetentinga nuo
mone. Kažką pasako, bet tuo pačiu 
metu nieko nepasako. Jie labai moka 
ginti nuomonę tų, kurie jiems moka 
atlyginimus, ir laisvos rinkos princi
pai lieka pamiršti. Šiaip tai tikra sa- 
raskina kontora, kurie nieko gero 
laisvos rinkos plėtojimui LT nepadarė. 
*************

Prašo vaikams nakvynės j
Gerbiama Ponia, j
Jus trukdo Lenkijos lietuvių ben- [' 
druomenės valdybos pirmininkė Irena 

Į Gasperavičiūtė ir mūsų Punsko Kovo 
11-osios lietuvių licėjaus anglų kal
bos mokytoja Alicija Krakauskienė.

Kai minėjau Birštone, labai norė
tume, kad mūsų mokinių grupė nuva- 

’ žiuotų į Londoną aplankyti svarbių ir 
I įdomių anglų kultūros paminklą ta

čiau mūsų galimybės labai ribotos, 
Į todėl norėtume surengti kuo pigesnę 
i ekskursiją. Mokinių grupė nebūtų 
! didelė, apie 10 jaunuolių (17 - 18 

metų). Mūsų prašymas būtų toks: ar 
j Jūs galėtumėte padėti mums gauti 5 
i dienoms kuo pigesnių nakvynių. Mes 
į turėtume miegmaišius ir Čiužinius, 
i svarbu, kad būtų stogas virš galvos ir 
I kur nusiprausti.

Į ekskursiją norėtumėme išsirengti 
į kitų metų birželio pabaigoje.
į Lauksiu žinių iš Jūsų.
| Pagarbiai Irena ir Alicija

Laišką atsiuntė DBLS CV pirmi- j 
i ninkei V.Gasperienei. Norintieji pa- j 
1 dėti Punsko vaikams, kreipkitės 
! tel.:0115 8410612.- ---------------- -- - — ,___ t
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Naujoji emigracija: smerkti ar ištiesti ranką?

Aistė Stankevičienė, "Laikas” 
2004/9/28

Be reikalo manoma, kad naujoji 
emigracija negrįžtamai atskilo nuo 
tautos kamieno. „Naujas krau
jas“ atgaivino daugelį užsienyje vei
kiančių lietuvių bendruomenių - jų 
steigimosi, plėtimosi ir vystimosi 
procesai dabar tikrai audringi.

Pasak Vidurio ir Vakarų Euro
pos bendruomenių grupės koordina
torės Dainos Bogdanienės, jiems 
šioje veikloje labai reikia Lietuvos 
paramos, ir ypač moralinės. „Vien 
kritika emigracijos nesustabdysi. 
Naudingiau ne smerkti tuos žmones, 
paniekinamai vadinant juos ekono
miniais migrantais, bet net ir Šiomis 
aplinkybėmis ieškoti vienijančių 
dalykų ir tuo pasinaudoti.“

Manoma, kad dabar užsienyje 
gyvena per milijoną lietuvių, arba 
trečdalis dabartinės Lietuvos gyven
tojų. Tikslių duomenų nėra, nes 
žmonės išvykdami neišsiregistruoja, 
o ten nuvykę ne visi nori būti su
skaičiuoti. Už Lietuvos ribų šiuo 
metu įregistruotos 35 valstybių lie
tuvių bendruomenės. Gausiausia 
tebėra JAV bendruomenė, tačiau 
sparčiai didėja ir Vakarų Europos 
lietuvių būrys.

Būtent tas į daugelį Europos ša
lių siūbtelėjęs „naujas kraujas“ pri
kėlė iŠ „numirusiųjų“ kai kur visai 
nykstančias ankstesnes bendruome
nes, tapo pagrindu visiškai naujų 
bendruomenių Norvegijoje, Švedijo
je, Danijoje, Olandijoje, Belgijoje, 
Šveicarijoje ir kitur. Dvi didžiulės 
naujos bendruomenės atsirado Ispa
nijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Airi
joje. Nors oficialių duomenų nėra, 
manoma, kad pastarojoje yra apie 
40-50 tūkst. lietuvių ir tik 10 tūkst. iš 
jų gyvena legaliai.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
susitikime Birštone Airijos lietuvių 
bendruomenės atstovas Linas Jaku
čionis pasakojo, kad iš pradžių visa 
veikla koncentravosi tik internete. 
Prieš trejus metus, kai į Airiją su
plūdo daugiau lietuvių, buvo pradėti 
organizuoti įvairūs renginiai, kon
certai, įsteigta lituanistinė mokykla, 
jau rengiamas spaudai lietuviškas 
laikraštis, kuriama biblioteka, Dub
line įkurtas Lietuvos informacijos 
centras.

Greitai didėja ir Ispanijoje gy
venančių tautiečių bendruomenė. 
Manoma, kad čia gyvena apie 40-50 
tūkst. lietuvių, dauguma - nelegaliai, 
populiariausias užsiėmimas - žemės 
ūkio darbai Pietų Ispanijoje. Norve
gijos lietuvių bendruomenės pirmi
ninkės D. Bogdanienės duomenimis, 
šioje šalyje „kursuoja“ apie 10-15 
tūkst lietuvių, 5 tūkst. jų po gegužės 
1-osios gavo leidimus dirbti legaliai.

Žinoma, ne visi ateina į nuo 
2001 m. veikiančią bendruomenę. 
Daugelis kraštų bendruomenių 
skundžiasi, kad naujakurius sunku 
privilioti. Viena vertus, nelegalai dėl 
savo statuso nenori viešai reklamuo
tis. Kita vertus, yra tokių, kurie ap
skritai nenori prisiminti Lietuvos, kur 
buvo žlugdomi ar nuvertinti.

Daina Bogdanienė: "Kas iš to, 
jei bus nuolat kartojama, koks nege
ras tas neseniai išvykęs lietuvis? Vis 
tiek žmonės vyks.”

D.Bogdanienės nuomone, prie 
šiltų abipusių santykių neprisideda ir 
Lietuvos žiniasklaidoje kuriamas 
neigiamas naujakurio įvaizdis.

Bežiūrėjusi daugybę spaudos ir 
TV laidų, ji susidarė vaizdą, kad 
naujakurys - tai tas, kuris važiuoja į 
užsienį daryti nusikaltimų, pardavi
nėti savo kūno arba yra laimės ieš
kotojas, ekonominis migrantas, dėl 
pinigų išsižadantis tėvynės tuomet, 
kai ji jau nepriklausoma, kai lyg ir 
nebėra nuo ko bėgti.

Peršama mintis, kad Šie emig
rantai nori kuo greičiau nusimesti nuo 
pečių lietuvybę arba tiesiog spjauna į 
ją, Į savo gimtinę jie niekada nebegrįš, 
tad jais neverta ir domėtis. Bet ar 
tokie apibendrinimai kuo nors pa
grįsti? Per 14 metų gyvenimo Nor
vegijoje Lietuvos pilietybės į vietinę 
neiškeitusią pašnekovę panašūs tei
giniai skaudina.

Nebereikalingi? Neigiamas po
žiūris išvykėlių atžvilgiu, pasak D. 
Bogdanienės, ilgai buvo „oficialus“ ir 
gana negatyvus. Yra tik kelios išim
tys: A. Sabonis, L Dapkūnaitė - jie 
išskirtiniai, garsinantys Lietuvą, o 
visi kiti - pilka masė, žemiausi 
sluoksniai.

Tačiau naujojoje išeivijoje yra 
nemažai per trumpą laiką daug pa
siekusių žmonių, užimančių aukštus 
postus, savos srities autoritetų.

D.Bogdanienei atrodo, kad rei
kėtų labiau pasinaudoti tokiais išei
viais - vis kalbame apie Lietuvos 
įvaizdį užsienyje, o tokie žmonės 
geriausiai galėtų padėti jį kurti.

„Kas iŠ to, jei bus nuolat karto
jama, koks negeras tas neseniai iš
vykęs lietuvis? Vis tiek žmonės vyks. 
Bet ar tokie naujakuriai rodys labai 
didelį norą dalyvauti lietuviškoje 
veikloje? Gal išvykstančiųjų kritika 
norima sužadinti lietuvių patriotizmą, 
bet ar nebus pasiekta atvirkščio re
zultato? Reikėtų nustoti smerkus, 
ieškoti, ne kas skiria, o kas mus vie
nija, rasti pozityvių dalykų net ir 
šiomis aplinkybėmis. Lietuva turi 
būti mūsų namai, į kuriuos visada 
norėtume grįžti“, - kalba Norvegijos 
lietuvė.

Deja, Lietuva iki šiol nedavė 
aiškaus kvietimo bendrauti su tėvyne. 
„Tik šiemet per Pasaulio lietuvių 
bendruomenių suvažiavimą pirmą
kart iš oficialių institucijų išgirdau, 
kad norima su mumis dirbti“, - kal
bėjo pašnekovė.

Pasak D. Bogdanienės, šis ben
dradarbiavimas būtų daug vaisinges
nis, jei būtų atliktas specialus tyrimas, 
nes šiuo metu naujoji lietuvių išeivija 
tebėra terra incognita. Tyrimas pa
dėtų sužinoti, kokie lietuviai, kokiais 
tikslais ir kuriam laikui važiuoja į 
kitas šalis, kokie jų lūkesčiai, su ko
kiomis problemomis jie susiduria, 
kiek iš jų norėtų ir toliau palaikyti 
ryšius su Lietuva. Kad tokio tyrimo 
reikia, sutinka ir Tautinių mažumų ir 
išeivijos reikalų departamento 
(TMID) direktoriaus pavaduotoja 
Vida Bagdonavičienė. Jos nuomone, 
tokiai mažai valstybei, kaip mūsų, 
vertėtų pasidomėti ir tuo, kiek išvy- 
kusięji būtų naudingi Lietuvai, kokia 
galėtų būti jų intelektualinė grąža, 
Įdek galima tikėtis verslo kontaktų.

Šokių nemoka, kunigų nenori...
TMID jau daug metų bendrauja 

su etninėse lietuvių žemėse Baltaru
sijoje, Kaliningrade ir Lenkijoje gy
venančiais lietuviais, istorijos vingių 
toliau į Rytus nublokštais tautiečiais, 
turi nusistovėjusius darbo su jais 
metodus. Su kita emigrantų grupe - 
prieškario Lietuvos pabėgėliais, daž
niausiai atsidūrusiais Amerikoje ir 
Australijoje, irgi palaikomi neblogi 
lyšiaL /Nukelta į sekpsl./
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Naujoji emigracija...

Per tiek laiko žmonės ten neblo
gai įsikūrę, prasigyvenę, jų bendruo
menės turtingos, turinčios gilias tra
dicijas, susiformavusią struktūrą. 
„Mums, naujakuriams, veiklos for
mos, populiarios Rytų ir senųjų išei
vių Vakarų bendruomenėse, dažnai 
netinka. Mes buvome (esame) „so- 
vietikai“- ateistai, - religija mūsų 
nesuvienysi. O būtent ji suburia žmo
nes senosiose bendruomenėse. Nor
vegijoje žmonės nelinkę kviestis ku
nigų. Kalbėdama su kitų šalių nauja
kuriais supratau, kad ten - irgi nela
bai. Kita vertus, mažai kas iš mūsų 
moka tautinių šokių, tad ir tautinių 
šokių būrelių forma mums netinka“,
- apgailestauja D. Bogdanienė.

Naujakurius vienija noras skai
tyti lietuviškas knygas, laikraščius, 
domėjimasis Lietuvos gyvenimu per 
TV laidas, internetą (beje, juos labai 
papiktino, kad kelios populiarios sve
tainės tapo mokamos). Tačiau svar
biausia - naujos kartos išeiviams rūpi 
auklėti vaikus lietuviška dvasia. Jų 
mokslai neretai tampa pretekstu bur
tis ir suaugusiems.

Tokių mokyklėlių padėtis įvai
riose šalyse nevienoda. JAV tokių 
įstaigų - per 20. V. Bagdonavičienei 
mokytojos nesiskundė dėl finansinių 
rūpesčių - metinis mokestis Čikagoje
- maždaug 500 JAV dolerių, vaikų 
susirenka nemažai. O Norvegijoje 
lituanistinė mokyklėlė vienintelė ir 
labai mažytė, į dukart per mėnesį 
vykstančius užsiėmimus ateina keli 
skirtingo amžiaus vaikai, su kuriais 
paprastai dirba jų motinos (beje, šie
met mokyklėlė jau turės ir profesio
nalią mokytoją).

„Toks jų iniciatyvumas labai 
skatintinas. Lietuvos paramos mo
kyklėlių darbui labai reikės“, - sako 
D. Bogdanienė. Didėjant tautiečių 
diasporai užsienyje, pagalba tampa 
dar aktualesnė. Daugeliui užsienyje 
veikiančioms šeštadieninėms mokyk
lėlėms labai reikia būtent metodinės, 
organizacinės paramos. Ją TMID 
tikina besistengiantis suteikti. Be to, 
Lietuva šiuo metu moka algas per 
130 mokytojų, siunčiamų į Lenkiją, 
Latviją, Estiją, NVS šalis, taip pat 
Vokietijoje esančią Vasario 16-osios 
gimnaziją.

Daina Bogdanienė: "Neatstumti 
šių žmonių - pačios Lietuvos intere
sas. Esame pernelyg maži, kad

galėtume tai sau leisti."
Tačiau apie materialinę pagalbą 

Vakarų Europos lietuvių bendruome
nėms, pasak V. Bagdonavičienės, kol 
kas nelabai galima kalbėti, - viena 
vertus, Lietuvos įstatymai to lyg ir 
nenumato; kita vertus, su lietuviškais 
atlyginimais ten būtų sunku išgyven
ti, tad parama būtų tik simbolinė. Ir 
apskritai, dar neseniai vadovautasi 
požiūriu, kad jeigu jau tautietis įsikū
rė Vakaruose, tai gali ir save išlaikyti, 
ir Lietuvoje likusius giminaičius. 
„Mes žinome, kokia padėtis Lietuvos 
mokyklose, kurioms irgi visko trūks
ta. Tad norėti, kad užsienio mokyklė
lės būtų išlaikomos kaip Lietuvoje - 
nerealu“, - TMID poziciją dėstė di
rektoriaus pavaduotoja.

Pirmiausia - įsitvirtinti, o lietu
vybė palauks.

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas atsargiai vertina ir 
paramą Lietuvos menininkų gastro
lėms Vakaruose. Ypač atsargiai į tai 
žiūrima tuomet, kai iniciatyva ateina 
iŠ pačių atlikėjų. TMID nuomone, 
parama būtųjų verslo skatinimas.

Lietuvoje gyvenantiems turbūt 
atrodo, kad Vakaruose įsikūrę tautie
čiai galėtų patys paremti atvykstan
čius kolektyvus. Tačiau D. Bogda
nienė atremia, kad daugelis Vakarų 
Europos naujakurių dar tebesikuria, 
todėl finansiškai kol kas nelabai pa
jėgūs to padaryti: „Treji pirmieji me
tai yra „kabinimosi už šiaudo“ me
tai“. Pirmiausia jiems reikia išmokti 
gyventi svetimoje visuomenėje. Turi 
praeiti nemažai laiko, kol atvykėliai 
ras geresnį darbą, būstą. Maždaug po 
3-5 metų jie ateina į bendruomenę, 
atgimsta patriotizmas. Neatstumti šių 
žmonių - pačios Lietuvos interesas. 
Esame pernelyg maži, kad galėtume 
tai sau leisti“.
*******
Vienas iš daugelio komentarų...

Malonu buvo susirasti darbą ir 
mokslą Didžiojoje Britanijoje Man
česterio mieste. Lietuvoje vien tik 
pažįstami ir draugai gali dirbti gerus 
darbus. Vakaruose viskas kitaip - jei 
sugebi, nori ir tau tas darbas patinka 
gali užimti darbo vieta. Džiaugiuosi, 
kad teko palikti Lietuvą ir susirasti 
darbą Vakaruose. Čia visai kitokia 
visuomenė ir kitoks požiūris i žmogų. 
Jei Lietuvą valdo vadinamoji AMB, 
tai čia to nėra. Darbovietės bosas tau 
pasirižęs padėti, kuo tik 

gali. Lietuvoje turi lankstytis prieš 
kiekvieną sumautą viršininką, nes 
kitaip busi atleistas. Nesvarbu kad 
gerai dirbi. Čia esi gerbiamas ir tau 
visi padės. Būtų be galo malonu su
žinoti, kur yra Lietuvių bendruome
nės Anglijos miestuose. Gal ji yra 
Mančesterio ar artimuose miestuose. 
Jei galite atsiųskite žinutę : 
arunas.zaseviciustycentras. lt
********
Kitas pasisakymas Škotijoje
Škotijoje darbuotojus iš naujųjų 
ES šalių įdarbinimo agentūros 

negailestingai išnaudoja
Londonas, rugsėjo 20 d. (ELTA). 

Darbuotojai iš naujųjų Europos Są
jungos (ES) valstybių priversti mokė
ti milžiniškas pinigų sumas negailes
tingoms įdarbinimo agentūroms už 
tai, kad šios darbą rasti besitikinčius 
žmones nugabentų į Škotiją. Agentū
ros, be kita ko, reikalauja, kad sam
diniai pasirašytų sutartis, kuriose pa
sižadėtų per dieną dirbti po 12-18 
valandų septynias dienas per savaitę 
už minimalų atlyginimą. Daugeliui 
imigrantų darbo Škotijoje rasti nepa
vyksta, tačiau kelionei namo jie daž
nai neturi lėšų. Tai rodo tyrimas, apie 
kuri sekmadieni skelbia laikraštis 
"Scotland on Sunday”.

Apie negailestingą sistemą Aber- 
dyno miesto tarybos atliktas tyrimas, 
rodantys, jog daug darbo ieškančių 
žmonių iš naujųjų ES šalių mieste 
lieka be darbo arba su milžiniškomis 
skolomis. Miesto taryba informaciją 
tyrimui rinko iš imigrantų, kurie buvo 
atvykę prašyti tarybos pagalbos, bei 
kitų darbuotojų, kurie kenčia dėl pa
našių problemų.
Viena iš tyrimo autorių ir tarybos 
verslo mokymo vadovė Hetera Far- 
kuar (Heather Farquhar) pažymi: 
„Mes greitai suvokėme, kad į miestą 
atvykstančių darbuotojų gyvenimas 
nėra puikus. "Kai kuriais atvejais jie 
turėjo sumokėti milžiniškas sumas, 
kad čia atvyktų, dirbti po daug valan
dų per dieną, o kartais net negaudavo 
darbo. Buvau sukrėsta, kai sužinojau 
apie eksploatacijos mąstą’, - teigia F. 
Farkuar.

Aberdyno miesto taryba tyrimą 
atliko, kad rastų geresnių būdų rek
lamuoti miestą darbo jėgai iš užsie
nio, o ypač iš tų šalių, kurios prie ES 
prisijungė, šių metų gegužę.

/tęsinys 6 psl/.
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Škotijos darbuotojus...

Nerimaujama, jog mažėjant vietos gyventojų 
skaičiui mieste ima trukti kvalifikuotų darbuotojų, o 
komercinė veiklos Aberdyne daugėja.

Be kitų nerimą keliančių faktų, tyrimas rodo, jog 
miestas tokiose šalyse kaip Lenkija ir Lietuva 
reklamuojamas kaip vieta, kur darbas ~ perdirbimo 
pramonėje garantuotas.

Nustatyta, kad įdarbinimo agentūros ragina 
darbo ieškotojus skolintis dideles pinigų sumas už 
kelionę į Aberdyną, nors darbo šiame mieste pavyksta 
rasti ne visada. Iš atvykusių į miestą darbuotojų per 
savaitę imama 20-30 svarų už apgyvendinimą, dažnai 
imigrantai miega ant grindų.

Tyrimo ataskaitą šiuo metu nagrinėja tarybos 
politikos ir strategijos komitetas. F. Farkuar teigia: 
"Privalome užtikrinti, kad Šie žmonės nebūtų 
eksploatuojami ir kad galėtų ne tik dirbti, bet ir 
gyventi normalų gyvenimą’

Užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mokytojams!

Dar vienas rugsėjis pasibeldė į Jūsų dvasios 
namus, dar vienas ruduo pakvietė Jus į klases pas 
tuos, kuriuos mes vadiname Naujosios Lietuvos 

žmonėmis.
Jūs dirbate darbą, į kurį įdedate visas savo 

kūrybines galias ir talentą, todėl esate gerbiami ir 
mylimi moksleivių, jų tėvų ir visos visuomenės. 
Tarptautinės mokytojų dienos proga linkime, kad 
gėris ateitų į Jus iš visur ir iš kiekvieno žmogaus, 
kad Jūsų darbas teiktų džiaugsmą ir malonumą, o 

gyvenimo kelias vestų vis į didesnę sėkmę.
Gyvenkite su nematoma saule sieloje, su noru 

atiduoti kitiems tai, ko gero turite savyje.
Su pagarba

(pasirašė) Antanas Petrauskas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 

Prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Generalinis direktorius

Vilnius, 2004 m. spalio

Sauliaus Budino žmonai Jurgitai 
tragiškai žuvus,

Saulių ir šeimą 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

DBLS centro valdyba ir 
ST Partners

Sunday 7th November 2004 
at 2.30 pm for 3.00 pm

Guildhall School of Music and Drama 
(Music Hall)

Silk Street, Barbican, London EC2Y 8DT 
(next to The Barbican Centre)

Young Baltic Talent IV
The fourth Young Baltic Talent concert features 
classical and contemporary works performed by 
Estonian, Latvian and Lithuanian undergraduate and 
postgraduate students from London’s premier music 
schools.

There will be one interval and the afternoon will close 
with refreshments (glass of wine and “Baltic bites”) for 
the performers and audience.

Perfomers include:
• ~ Peeter Altpere (cello)
• Tanja Kaminską (violin)
• Toms Ostrovskis (piano)
• Evelina Puzaitė (piano)
• Gediminas Tiškevičius (tenor)

Tickets: £8 (£5 concessions:, pensioners, unwaged). 
Children under 16 free.
Ticket price includes refreshments.
If you wish to buy your tickets in advance please e-mail 
A vilcinskas(a)poL com.

Nearest Underground stations are Moorgate and Barbican, 
The concert is sponsored jointly by the Guildhall School of 
Music & Drama and the Baltic Council in Great Britain.

Rayanair kitąmet planuoja skrydžius į Lietuvą
Spalio 1 d., penktadienį, Susisiekimo ministerijos 

sekretorius Valdemaras Šalkauskas susitiko su Airijos oro 
skrydžių bendrovės „Rayanair“ delegacija, vadovaujama 
Naujų skrydžių plėtros departamento direktoriaus Bernardo 
Bergerio.

„Rayanair44 atstovai, susitikime pareiškę ketinimus 
kitąmet pradėti šios kompanijos veiklą Lietuvoje. Kartu su 
Susisiekimų ministerijos atstovais aptarė techninių 
galimybių, planuojamų skrydžių kiekio ir maršrutų, bei 
rinkliavų klausimus.

Pradėjusi verslą Kauno oro uoste 2005 m. rugsėjo 
mėnesį, „Rayanair“ planuoja pergabenti iki 200 tūkst. 
keleivių per metus. Pradėjusi pigius skrydžius 1985 m., 
Airijos oro bendrovė „Rayanair“ šiuo metu turi 11 savo 
basių. Ji skraidina keleivius 161 maršrutu 87 kryptimis į 17 
Europos šalių.
„Rayanair4 skrydis Dublin-Kaunas bus patogesnis 
gyvenantiems Britų salų šiaurinėje dalyje.
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Sumažėjo iš užsienio grąžinamų Lietuvos piliečių
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, iš Vakarų 

Europos šalių grąžinamų lietuvių sumažėjo maždaug pen
kis kartus. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) 
duomenimis, ypač rekordiškai sumažėjo...išsiunčiamų iš 
Didžiosios Britanijos lietuvių, sakoma Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pranešime spaudai.

Nuo šių metų gegužės 1 - osios Lietuvos pilie
čiams atsivėrus platesnėms galimybėms legaliai apsigy
venti ir dirbti ES šalyse, taip pat laisviau keliauti, žymiai 
sumažėjo dėl nelegalaus darbo, lėšų pragyventi neturėji
mo ir kitų priežasčių iš užsienio grąžinamų lietuvių, jų 
taip pat kur kas mažiau neįleidžiama įvažiuoti į užsienio 
Šalis.

Pastaraisiais metais daugiausiai lietuvių grąžinda
vo ar neįsileisdavo Didžioji Britanija, tačiau po Lietuvos 
narystės ES šis skaičius sumažėjo iki minimumo.

VSAT duomenimis, per 5 pastaruosius šių metų 
mėnesius - nuo gegužės 1 - osios iki rugsėjo 30 - osios - 
Didžioji Britanija grąžino tik 8 lietuvius. Tuo tarpu 2003 
- aisiais per tą patį laiką britų imigracinės tarnybos išsiun
tė iŠ šalies ar neleido į ją įvažiuoti 776 lietuviams (368 
grąžinti už nelegalų buvimą, 164 - už nelegalų darbą, 219 
asmenų nebuvo įleista į šalį). 2002 m. per šį laikotarpį 
tokių lietuvių skaičius buvo 791.

Iš Vakarų šalių deportuojami lietuviai dažniausiai 
grąžinami per Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės 
punktą (PKP).

Šiemet gegužės - rugsėjo mėnesiais per šį punktą 
iš užsienio grąžinti 295 asmenys. Tuo tarpu per tą patį 
laikotarpį 2003 - iaisiais deportuotų lietuvių buvo penkis 
kartus daugiau -1671, o 2002 m. -1660.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duome
nimis, grąžinamųjų per Vilniaus oro uostą skaičius 
mažėja ir nuo šių metų gegužės 1 - osios.

Gegužę buvo deportuotas 61 asmuo (2003 m. 
gegužę - 287,2002 m. - 338), birželį - 73 
(atitinkamai 282 ir 301), liepą - 61 (389 ir 342), 
rugpjūtį - 51 (374 ir 331), rugsėjį - vos 21 (373 ir 
305).

Bendras iš visų užsienio valstybių (įskaitant 
Lietuvos kaimynes Latviją, Rusiją, Lenkiją ir Balta
rusiją bei jūros keliais) nuo šių metų gegužės 1 - 
osios grąžintų lietuvių skaičius yra 428.

Daugiausiai iš jų - 119 - grąžinti dėl to, kad 
jų buvimas deportuojančioje šalyje dėl įvairių prie
žasčių tapo nelegaliu, nors atvykta į šalį buvo lega
liai. 99 lietuviai išsiųsti, nes padarė nusikaltimą ar 
teisės pažeidimą, dar 79 nelegaliai dirbo, 85 kirto 
sieną nenustatytoje vietoje.

Tarp kaimyninių šalių per 5 paskutinius šių 
metų mėnesius daugiausiai lietuvių, pasieniečių 
skaičiavimais, grąžinta iš Latvijos - 40 ir Baltarusi-- 
jos - 38.

Per tą patį laikotarpį Vokietija į Lietuvą išsi
untė 86 asmenis, Švedija - 39, Belgija - 32, Danija - 
30, Prancūzija - 22, Nyderlandai - 19, Norvegija - 
20.

Ši statistika neatspindi skaičių tų lietuvių, 
kurie iš užsienio šalių, išskyrus kaimynines Lenkiją, 
Rusiją, Baltarusiją ir Latviją, buvo išsiųsti ar neį
leisti ir grįžo į Lietuvą sausumos keliais.

Londono I-mo skyriaus išvyka į Princesės Dianos gimtinę

Š.m. rugsėjo mėn. 26 d. Londono bendruomenės DBLS pirmasis skyrius, vadovaujamas Onutės 
Dobrovolskienės, išvyko aplankyti Princesės Dianos, buvusios Princo Charl’io žmonos, gimtinę Althorpe, 
netoli Northampton miesto.

Princesei tragiškai žuvus auto avarijoje Paryžiuje, jos gimtinė pasidarė populiari turistų lankymo 
vieta. Dianos palaikai yra palaidoti šalia rūmų esančio ežerėlio salelėje. Londono lietuviai galėjo 
pasigrožėti rūmų puošnumo, aplankyti Princesės Dianos trumpo gyvenimo eksponatų parodą ir bendrai 
pasivaikščioti ir pasigrožėti gražiai užlaikoma aplinka.
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Rusijos propagandos kampanija prieš Baltijos šalis: priežastys, metodai ir pasekmės

Ištraukos iš dr. K. Paulauskas straipsnio

Pastarosiomis savaitėmis Ru
sija atnaujino propagandinį puolimą 
prieš Baltijos valstybes. "Pirmasis 
Baltijos kanalas” priminė 
"savanorišką" Baltijos šalių įstojimą 
į Sovietų Sąjungą

Rusijos audito rūmai Baltijos 
valstybėms priskyrė daugiau nei 3 
milijardus JAV dolerių skolos už 
geradarišką Sovietų Sąjungos oku
paciją. Galiausiai viską vainikavo 
Maskvos kaltinimai Vilniui Čečėnų 
ir apskritai - tarptautinio terorizmo 
rėmimu.

Iki Baltijos valstybių narystės 
NATO ir Europos Sąjungos, Rusijos 
propagandinė kampanija Vilniaus, 
Rygos ir Talino atžvilgiu turėjo 
konkretų tikslą - parodyti Vakarams, 
kokias beviltiškas ar net žlungančias 
valstybes jie noriai priima į savo 
gretas. Latviai ir estai esą grubiai 
pažeidinėja rusakalbių teises ir netu
ri aiškių, kaimynų pripažįstamų sie
nų (Rusija iki šiol nėra ratifikavusi 
sienų sutarčių su Latvija ir Estija), o 
lietuviai piktybiškai atsisako suteikti 
Rusijai nekontroliuojamo tranzito 
teises į Kaliningradą

Tiek Rusijos kaltinimai Rygai 
ir Talinui, tiek Kaliningrado tranzito 
klausimas buvo gana rimti. Rusijos 
diplomatai šiais klausimais atkakliai 
dirbo ES narių sostinėse ir Briusely
je. Tačiau Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo organizaciją kurioje 
Rusijos vaidmuo yra itin svarus, 
nerado rimtų žmogaus teisių pažei
dimų ir dar praėjusiame dešimtmety
je nutraukė savo misiją Latvijoje ir 
Estijoje. ES ir toliau nepasiduoda 
Rusijos spaudimui traktuoti tranzitą 
į Kaliningradą kaip Rusijos "vidaus 
tranzitą".

Naujoji kampanija išsiskiria 
grubia retorika ir absurdiškais kalti
nimais, kurie neturės jokio poveikio 
Baltijos valstybių įvaizdžiui NATO 
ir ES akyse.

Kodėl Rusija surengė šią in
formacinę ataką? Pirmą jai nesiseka 
kreipti Baltijos valstybių raidos sau 
palankia linkme, ir Kremlius ima 
prarasti kantrybę. Baltijos šalių pa
dangėje patruliuojantys NATO nai
kintuvai yra nors ir simbolinis, bet 

gana įtikinamas Vakarų pareiškimas 
Rusijai, jog šios Šalys nebelaikomos 
teisėta Rusijos įtakos zona. Tai galė
tų paaiškinti Rusijos reakcijos des- 
peratiškumą. Antrą Baltijos valsty
bių juodinimas yra skirtas vidaus 
vartojimui. Vladimirui Putinui reikia 
atpirkimo ožio, kuriam būtų galima 
suversti kaltę už ilgą nesėkmių virti
nę.

Net Borisas Jelcinas blogiau
siais savo valdymo metais nebuvo 
patyręs tiek nesėkmių. Rusams, ku
riuos pasiekia tik gerai atrinkta in
formaciją nesunku patikėti, jog 
’’Pribaltika", piktybiškai sugriovusi 
Sovietų Sąjungos rojų, šiandien ak
tyviai remia čečėnų terorizmą Net 
šiek tiek keistą kad Beslano griuvė
siuose Rusijos specnazas nerado 
lietuvių ar latvių kilmės kovotojų.

Dar vienas Rusijos tikslas yra 
pačių Baltijos šalių provokavimas. 
Propaganda neatsitiktinai smogė į 
jautriausias baltų vietas - Ribentro
po-Molotovo paktą ir okupaciją 
matyt, tikintis nepamatuotos Vil
niaus, Rygos ir Talino reakcijos. 
Tačiau šaltakraujiška Lietuvos užsie
nio reikalų ministro Antano Valionio 
reakcija buvo adekvati. Juo labiaą 
kad visi pareiškimai Lietuvos atžvil
giu nuskambėjo ne iš pirmųjų Rusi
jos asmenų. Visiškai kitaip Vilnius 
turėtų reaguoti, jeigu V. Putinas vie
šai ir oficialiai pareikštų, jog Balti
jos šalys remia terorizmą Dabarti
niu atveju nėra prasmės eskaluoti 
konflikto dėl absurdiškų kaltinimų, 
kuriais netiki nei Vakarų sąjunginin
kai, nei, matyt, pati Rusija.

Aišku viena - Rusija vis dar 
nenori ar negali atsikratyti savo li
guisto potraukio kontroliuoti Balti
jos valstybes.

Kokių dar neišnaudotų svertų 
ji turi? Grasinimas karine jėga ar jos 
panaudojimas šiandienėmis sąlygo
mis yra visiškai neįsivaizduojamas. 
Baltijos šalys jau turi NATO kolek
tyvinės gynybos garantijas, kurių 
patikimumo nesiryžo išbandyti net 
Sovietų Sąjunga savo geriausiais 
laikais. Šis status quo greitai nesi
keis, nebent Rusijoje įvyktų itin gi
lus sukrėtimas, pavyzdžiui, karinis 
perversmas. Kita vertus, Rusija ir 

toliau aktyviai sieks plėsti savo eko
nominę ir politinę įtaką Baltijos 
valstybėse, tikėdamasi turėti savotiš
ką "penktąją koloną" NATO ir ES. 
Tačiau vieša Rusijos propagandos 
kampanija tik žlugdo šiuos siekius, 
kuriems įgyvendinti reikėtų daug 
tylaus, užkulisinio darbo Baltijos 
šalių sostinėse.

Tačiau Rusija turi dar vieną 
rimtą kozirį - V. Putino brolystę su 
Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios 
Britanijos lyderiais, kurie daugiausia 
lemia visos ES politiką.

Kokios yra naujo Rusijos 
propagandinio puolimo pasekmės 
Lietuvai? Kol kas ši kampanija jo
kios apčiuopiamos naudos Kremliui 
nedavė. Lietuva turėtų ir toliau lai
kytis stoiškos pozicijos, nepanikuoti 
ir karštligiškai nereaguoti į Rusijos 
išpuolius. Lietuvai reikia toliau dirb
ti tylų kontržvalgybinį darbą siekiant 
užkirsti kelią naujiems tiesioginiams 
ir netiesioginiams Rusijos bandy
mams daryti įtaką Lietuvos vidaus ir 
užsienio politikai.

Vilniui būtina toliau aktyviai 
dirbti Vakarų sostinėse, ypač Vašing
tone ir Briuselyje, stengiantis iš
sklaidyti jų tikrą ar apsimestinį nai
vumą Rusijos atžvilgiu.

Vakarai, atrodo, vis dar tiki 
demokratine Rusijos ateitimi, nors 
tokios ateities galimybė tampa vis 
labiau miglota ir vis labiau tolsta. 
Santykiuose su Rusija svarbu numa
tyti keletą žingsnių į priekį. Rusija 
turi gilias ilgalaikio geostrateginio 
mąstymo tradicijas, todėl tikrąją 
šiandienio jos propagandinio puoli
mo prieš Baltijos šalis reikšmę su
prasime ir padarinius pajusime gal
būt tik po kelerių metų.

Būtų klaida Rusijos bijoti, bet 
neįvertinti jos galimybių taip pat 
pavojinga. Kad ir koks būtų Lietu
vos atsakas į Rusijos provokacijas, 
neturėtume pamiršti, jog Didysis 
Brolis mus toliau įdėmiai stebi ir 
tikisi mūsų klaidų.

Ar kada nors Lietuva galės 
nebekreipti dėmesio į "Rusijos fak
torių”? Nebent jei kaimyninėje vals
tybėje įvyktų koks nors gilus prece
dento neturintis sukrėtimas - pavyz
džiui, atsirastų demokratija.
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Sportas

Lietuvos rinktinė pakilo septyniomis 
pozicijomis

.ELTA Spalio6d.,trečiadienis.
Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) trečiadienį 

paskelbtoje naujausioje pasaulio futbolo rinktinių reitin
go lentelėje Lietuvo
s nacionalinė komanda užima 111 -ąją vietą,

Prieš mėnesį Lietuvos rinktinė buvo 118-a. Mūsiš
kiai po lygiųjų su Belgija ir pergalės prieš San Marino 
aplenkė Sudano, Moldovos, Azerbaidžano, Liberijos, 
Sent Kitso ir Nevio, Malaizijos bei Barbadoso futboli
ninkus. Lietuvių taškų kraitis per mėnesį padidėjo nuo 
402 iki 431.

Latvijos rinktinė(556 tšk.) iš 60-osios vietos nukrito 
į 63-iąją, o Estijos komanda (526 tšk.) iš 81-iosios vie
tos pakilo į 77-ąją.

Reitinge ir toliau pirmauja pasaulio čempionė Brazi
lija (845 tšk.). Antroje vietoje - Prancūzija (799 tšk.), 
trečioje - Argentina (778 tšk.), o ketvirtoje - Ispanija 

— ^(774 tšk.), su kuria spalio 13 dieną Vilniuje 2006 metų 
pasaulio čempionato atrankos rungtynes žais Lietuvos 
rinktinė.

Iš viso klasifikuotos 205 futbolo rinktinės. Tarp 52 
Europos šalių rinktinių Lietuva yra 42-a.

Kitas reitingas bus paskelbtas lapkričio 10 dieną. 
„ Lietuvos rinktinių treneriai paskelbė išplėstiną 

žaidėjų sąrašą Pasaulio bei Europos čempionato at
rankos rungtynėms su Ispanijos nacionaline rinktine.

Nacionalinė ekipa Vilniuje pasiruošimo rungty
nėms stovykloje susirinks spalio 7-ąją, o dieną prieš 
tai turėtų vykti 24-asis ”A lygos” turas.

A.Liubinskas baiminasi, kad į rinktinę kviečiami 
futbolininkai negautų traumų, be to taip pat nori, kad 
visa rinktinės komanda susirinktų tą pačią dieną.

"Kreipsimės į NFKA, į Lietuvos fiitbolo federaci
ją, kad padėtų išspręsti situaciją, prieš rungtynes su 
Portugalija taip pat trukdė "A-lygos” rungtynės. Ta
čiau šįkart laukia lemiamos, o ne draugiškos rungty
nės. Sėkmingai sužaidus su Ispanija, išliktumėme 
lyderiais savo pogrupyje. Tikiu, kad NFKA yra Lie
tuvos futbolo patriotai ir mums padės.” - kalbėjo tre
neris. "Mane džiugina Jankauskas, Poškus, Samusio- 
vas, kuris šįkart tikrai žadėjo padėti Lietuvos rinktinei. 
Norime įdėti visas pastangas. Spalio 9 d. vykstu į Ispa
niją, kur ispanai susitiks namuose su mūsų jau pažįsta
ma Belgijos rinktine. Iš Šių rungtynių daug tikiuosi. 
Grįžęs iš rungtynių (spalio 10-aja) galėsiu kalbėti ir 
komentuoti ispanų žaidimą", - teigė A.Liubinskas.

Rezultato prognozuoti A.Liubinskas nesiryžo, 
kaip ir prieš rungtynes su Belgijos ir San Marino rinkti
nėmis. Tačiau treneris tik pažadėjo, kad vyrai į aikštę 
išeis su vienu tikslu - kautis - ir tikisi, kad fortūna mūsų 
žaidėjų neaplenks. 

Įspūdingas A.Macijausko pasirodymas
Arvydas Macijauskas įrodė, jog trauma jo žaidimui 

didelės įtakos nepadarė. 24 metų klaipėdietis antrose 
Ispanijos čempionato rungtynėse sužaidė įspūdingai, o 
jo Vitorijos “Tau Ceramica” šventė antrąją pergalę. Tre
čiadienį baskai 103:100 įveikė Valensijos “Parneša” 
klubą,

A.Macijauskas, kuris po traumos žaidė antrąsias 
rungtynes, sugebėjo sužibėti negavęsdaug žaidybinio 
laiko. Beveik 15 minučių ant parketo praleidęs lietuvis 
suspėjo pelnyti 21 tašką, pataikęs vieną dvitaškį iš 
dviejų, 4 tritaškius iš 6 bei visus 7 baudos metimus.

Kovoti pradeda LKAL komandos
Šiandien prasidedančiame vienuoliktajame Lietuvos 

krepšinio A lygos (LKAL) čempionate dalyvaus keturi
olika komandų, kurios rungtyniaus keturiais ratais 
reguliariajame čempionate, o paskui - atkrintamosiose 
varžybose. Kaip ir praėjusį sezoną, čempionai paaiškės 
finalo ketverto varžybose.

Ketinama įsteigti pinigines premijas prizines vietas 
užėmusioms komandoms. Rungtynės vyks penktadi
eniais 17 vai. ir šeštadieniais 15 vai.

Reguliarusis sezonas baigsis 2005 metų balandžio 
16 dieną, o nuo balandžio 22 dienos prasidės atkrinta
mosios varžybos.

LKAL naujokės - geriausia praėjusio sezono LKBL 
komanda Anykščių “Puntukas-Jarimpeksas” bei Vilni
aus “Akademija-LTU” ekipa.

Be jų, lygoje dar rungtyniaus Klaipėdos “Nafta-Uni- 
Laivitė”, Kauno “LKKA-Rusteda”, Prienų “Prienai”, 
Jonavos “Sporto klubas”, Šilutės “Šilutė”, Joniškio 
“Žiemgala-Š iaurės vilkas”, Kauno “Žalgiris-Sabonio 
mokykla”, Tauragės “Tauragė” (buvo Tauragės 
“Bremena”), Pakruojo “Meresta”, Pasvalio “Pieno 
žvaigždės”, Kauno “Buratiną” ir Vilniaus “SSK- 
Perlas” (buvo “SSK-Nord/LB draudimas”).

Laiškai redakcijai
Siunčiu Čekį 50 Euro iš Belgijos. Atsiprašau už neapsižiū
rėjimą, nes buvau užimtas mokytis kalbos, paskui jaučiau
si pavargęs ir pasenęs .. Bet pamatęs mūsų tautos vėliavą 
olimpiadoje sugrįžo sportinė energija, net pajaunėjau. Kaip 
senas sportininkas ir LNB akcininkas, džiaugiuosi, kad 
einate geru keliu, priimdami atvykstančius iŠ Lietuvos ir 
prijungiate į DBLS eiles. Jūsų.. VI. Kelmistraitis,

Belgija.
Čia Jums rašo laišką iš Vokietijos. Man yra 43 metai, esu 
nevedęs vyras. AŠ ieškau gyvenimo draugės vedybų tikslu. 
Gali būti iki 70 metų. Žinau, kad Anglijoje gyvena daug 
Lietuvių. Noriu užsisakyti 'Europos Lietuvi’, ir skautų 
žurnalą ‘Budėkime’.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais
Gintaras Stadalius,

Vokietija.
Prašom rašyti elektroniniu paštu: Wollebabyl@AOL.com 
Arba: Beckers Wisch 17, U9176 Hilter, Germany.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybos suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, 2004 spalio mėn. 23 d. Colwick Community Hall, Vale Road, Nottingham. 

Pradžia 12 vaL Kviečiami dalyvauti visų organizacijų atstovai ir klausytojai. .
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TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTA
MENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS
2004-09-29 

Lietuvių bendruomenėms užsienyje
Pirmoji tautinė olimpiada įvyko 1938 m. Kaune. Lietu
vai esant TSRS sudėtyje olimpiados nevyko. Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga 
(ŠALFASS) iniciatyva po 40 metų pertraukos buvo 
atkurtos senosios tradicijos ir 1978 m. Toronte (Kana
da) buvo surengtos I pasaulio sporto žaidynės, kuriose 
dalyvavo 1101 sportininkas. Jos buvo skirtos Lietuvos 
valstybės atkūrimo 60 metų ir pirmosios Lietuvos tauti
nės olimpiados 40 metų jubiliejams paminėti.

1983 m. Čikagoje (JAV) įvyko II pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, o 1988 m. gruodžio mėn. - Adelaidėje 
(Australija). Pastarosiose pirmą kartą dalyvavo atgims
tančios Lietuvos sportininkai. Buvo nutarta IV Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes vykdyti Lietuvoje.

1991 m. Lietuvoje įvyko IV žaidynės, kuriose daly
vavo apie 3000 lietuvių kilmės sportininkų iš 12 pasau
lio šalių. 1995 m. vykusiose V žaidynėse trisdešimties 
sporto šakų varžybose dalyvavo 4870 sportininkų. 1998 
m. Lietuvoje surengta n Lietuvos tautinė olimpiada ir 
VIPL sporto žaidynės.

2004 m. birželio 8 d. Vilniuje įvyko Pasaulio lietu
vių bendruomenių vadovų, JAV lietuvių fizinio lavini
mo ir sporto sąjungos ir Australijos lietuvių fizinio auk
lėjimo sąjungos atstovų, Kūno kultūros ir sporto depar
tamento bei kitų sporto organizacijų pasitarimas dėl VU 
sporto žaidimų surengimo. Pasitarimo metu buvo pa
brėžta, kad užsienyje tebelieka aktualu puoselėti ir sau
goti lietuvybę. Sportas - vienas iŠ būdų tai daryti, o 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės gali ir toliau likti tau
tinio bendradarbiavimo forma. Žaidynes vykdant Lietu
voje, užsienio lietuviai kartu turėtų galimybę aplankyti 
tėvų žemę.

Šiuo metu užsienyje gyvena apie 1,5 mln. Lietuvių. 
Be to, Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovai infor
mavo, kad kitose valstybėse organizuoti tokias žaidynes 
būtų brangiau nei Lietuvoje.

Minėto pasitarimo metu nutarta prašyti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę remti VII Pasaulio sporto žai
dynių vykdymą, Lietuvos Respublikos Prezidentą - 
globoti žaidynes, o Kūno kultūros ir sporto departamen
tą- sudalyti organizacinį komitetą.

VU Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyktų keliais 
etapais: jos prasidėtų sporto klubuose, mokyklose, vė
liau peraugtų į savivaldybių, apskričių žaidynes, o fina
linės varžybos vyktų 2005 m. birželio 30 liepos 3 die
nomis Vilniuje. Žaidynių programą sudarytų sporto, 
sporto visiems bei kultūros programą, Į varžybų pro
gramą būtų įtraukta apie dvidešimt sporto Šakų, bet ir 
tos, kuriose dalyvautų užsienyje gyvenantys tautiečiai.

Sporto žaidynės skiriamos Lietuvos valstybės - ka
raliaus Mindaugo karūnavimo dienai. Europos kultūros 
konvencijos 50-ies metų jubiliejui paminėti bei Jungti
nių tautų paskelbtiems 2005 tarptautinio kūno kultūros 
ir sporto metams.

Žaidynės būtų finansuojamos iš Kūno kultūros spor
to departamentui skirtų bendrųjų asignavimų.

Prašytume informuoti visais įmanomais būdais visuo
menines mūsų tautiečių organizacijas, šeimas ir naujai 
atvykusius iŠ Lietuvos žmones, rasti galimybę paskelbti 
apie VU Pasaulio lietuvių žaidynes žiniasklaidoje.

Generalinis direktorius
Organizacijos komiteto narys

Antanas Petrauskas

VISIEMS, VISIEMS!!!
Ir ypač TIEMS j kuriems per trisdešimt ar dar 

daugiau!
Štai ir vėl artėja savaitgalis.
Taip norisi atsitraukti nuo 

kasdieninės rutinos: narnai, darbas, vėl 
namai ir taip diena po dienos ... Tačiau kur? 

Jaunimas dar gali ’patraukti4 į kokio nors klubo 
diskoteką, o ką veikti mums, 

trisdešimtmečiams ar vyresniems?
0 jei mes vieniši, be artimo 

žmogaus, be draugų?--
Su kuo pabendrauti, užsimiršti, kam išlieti širdį?

& <E <T O
Tad užteks jaustis vienišiems ir kiurksoti namie prie 

televizoriaus.
Ateikite į mūsų organizuojamus 

pažinčių ir šokių vakarus, 
pajusite, kad ir toli nuo Tėvynės, 

galima rasti draugų ar šiaip puikiai praleisti 
laisvalaikį.. 0 gal jūsų draugas/draugė nekalba lietu

viškai?
Tai ne bėda, mūsų muzikantai pagros jums naujas ir 

senas populiarias dainas ne tik lietuvių kalba. 
Jaunesnio amžiaus tautiečiai, mėgstantys pašokti, 

skambant senoms ir naujoms 
melodijoms ir nerodantys pernelyg 

karšto temperamento, taip pat mielai laukiami.
Tarp kitko. Norime įspėti, kad mūsų organizuojamų 

pažinčių ir šokių vakarų 
metu dalyvių ramybę saugos apsauga, 

mėgstančius triukšmauti, prašome nedalyvauti! 
Nuo spalio 9 dienos, kiekvieną šeštadienį, 18:30 vai.

Q-Bar
269 Whitechapel Road

Išėjus iš Whitechapel stoties, 
pasukus dešinėn, paėjus 50 metrų

078 9125 0232 (Orange) 
Darbo dienomis nuo 17:00 iki 21:00 vai.

Kitu laiku palikti balso pašto žinutę
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Išsilavinusiems lietuviams po poros metų Europoje nebereikės dirbti nekvalifikuoto darbo
Mokslus baigę ir kvalifikuoti Lietuvos gyventojai po poros metų Europos Sąjungos šalyse galės kur kas lengviau negu 

dabar gauti jų žinias ir kompetenciją atitinkantį darbą, jei Lietuvoje pagal ES pavyzdžius bus sukurta kvalifikacijos patvirtinio 
sistema. Įdiegus tokia sistemą, įvairiausių sričių specialistai - nuo eilinių darbuotojų iki vadovų - galės Lietuvoje gauti dokumen
tus, bet kuriam ES šalies darbdaviui įrodančius Lietuvoje įgytas žinias, kvalifikaciją ir sugebėjimus. Tai leistų lietuviams ES 
valstybėse dirbti darbą, atitinkantį jų profesinį lygį.

“Kvalifikacijų pripažinimo sistema būtina, kad lietuviui gydytojui nereikėtų skinti braškių, o mokytojas iŠ Šiaulių galėtų 
dirbti pedagoginį darbą pavyzdžiui, Berlyne. Šia kryptimi Lietuvoje jau žengiami pirmieji žingsniai’ - sakė ES Leonardo da Vin- 
čio programos koordinavimo paramos fondo direktorė Birutė Miškienė.

Šiuo metu tokia sistema veikia tik dviejose iš dešimties naujųjų ES narių - Vengrijoje ir Slovėnijoje. Manomą kad šios 
sistemos sukūrimas Lietuvoje gali trukti apie dvejus metus, o svarbiausias vaidmuo teks Švietimo ir mokslo ministerijai bei So
cialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Kvalifikacijų pripažinimo sistema yra pakankamai naujas reiškinys ir visoje ES: ji pradė
ta kurti ir taikyti tik nuo 2002 metų.

Siekdamas skleisti kitų šalių patirtį formuojant kvalifikacijų pripažinimo sistemą ir įvertinti Lietuvos perspektyvas, ES 
Leonardo da Vinčo programos koordinavimo paramos fondas, laimėjęs ES konkursą spalio 15d. Vilniuje rengia tarptautinę kon
ferenciją ‘Kvalifikacijų skaidrumas ir pripažinimas: iššūkiai ir galimybės naujoms ES narėms’.

Delfi.lt 2004m spalio mėn. I3d

Australijos Lietuvių Dienos
Š.m. gruodžio 26-31 d.d. Melburne rengiamos Australijos Lietuvių Dienos. Atidaiyme dalyvaus Australijos 

Federalinės ir Viktorijos Valstijos valdžių ir diplomatinio korpuso atstovai, atstovai - svečiai iš kitų Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės kraštų ir svečiai iš Lietuvos. Kiekvieną Šios vadinamos Lietuvių Dienų šventės diena bus pilna 
renginių įvairiose Melburno galerijose, koncertų ir sporto salėse bei Melburno Lietuvių Klube.

Kviečiame dalyvauti Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruomenės atstovai.
ALB Krašto Valdybos pirmininkė Lolita Kalėda

Šių metų svarbesni įvykiai:
Rugsėjo 16d. iki gruodžio 11d. Ingeborga Dapkūnaitė Marija Goos naujame vaidinime „Cloaca** The Old Vic Theat
re The Cut Waterloo, London SEI 8NB. Bilietai: £10-£40. Bilietų kasa: 0870 060 6628
Spalio 26ir29 d.d. ir lapkričio 1,3 ir 6 d.d. Violeta Urmana dainuos Leonoros vaidmenį Giusęppe Verdi operoje „La 
Forsa del Destino“ Royal Opera House Covent Garden London WC2E 9DD. Bilietai: (020) 7304 4000.
Lapkričio 8 d., pirmadienį, 13.00, trečiadienį, 10 d. 19.00 vai. ir penktadienį, 12 d. 18.00 vai.: jauna solistė Liora Grod- 
nikaitė (Mezzo-soprano) Lindury Sturio Theatre, Covent Garden Opera. Bilietai: (020) 7304 4000.

Džiugi naujiena
Stratford’o (rytinis Londonas) bibliotekoje 

galite rasti daugybę knygų, žurnalų bei laikraščių 
lietuvių kalba.

Registracija bibliotekoje yra nemokama.
Joje taip pat galima rasti įvairių filmų, muzikos 

bei nemokamai naudotis internetu.

Bibliotekos adresas:
3 THE GROVE
E151EL

Nottinghamos
Š.m. spalio 30 dieną, Nottingham© DBLS 

skyriaus valdyba ruošia tradicinį
Rudens balių

Latvių klube 1A Standhill Road 
Cartton Road, Nottingham 

Pradžia 16 valandą 
Karšti pietūs, baras. 

Padainuosime - patrypsime.
Asmeniui tik £3.00

Skyriaus valdyba
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Kronika
Aukos spaudai
“Retro” grupė aukojo £20, PJazukevičius, Kidderminster £15, 
Londono DBLS pirmas skyrius £10, R.Oliver, Matlock £10, 
po £5 aukojo V.O’Brien Londonas, M.Balčiūnas Londonas, 
V.Butvydas Londonas, P.Blagnys Leeds. Už parduotus EL Londone 
gauta £5. Dėkojame už visas aukas.

Aukos skautu žurnalui ‘Budėkime
LSS Europos Rajono leidiniui ‘Budėkime’ paremti gautos aukos: _ 
v.s.fil. Č. Kiliulis, JAV 20 dol., K. Bendoraitis, Lietuva EU100, 
kan.V.Kamaitis, Manchester £20, J. Levinskas, Hampshire £20, 
V. Gurevičius, Bradford, £20, Č. Obcarskas,Nottingham, £5.

LSS Europos rajono vadai, sesės ir broliai nuoširdžiai dėkoja skautiškos 
Spaudos rėmėjams už tokias duosnias aukas mūsų leidiniui paremti.

v.5. S. B. Vaitkevičius Budėkime ’ administratorius.

A+A 
Genovaitė Dėdinaitė Domeikienė

Šių metų rugsėjo 28 d. Londone mirė Genutė Dėdinaitė Domeikienė, 
ilgus metus gyvenusi Nottinghame. Vėliau persikėlė gyventi pas 
dukrą į Londoną.. Ilgametė Europos Lietuvio“ rėmėja ir skaitytoja.
Laidotuvių pamaldas spalio 12 d. Nottingham© St.Bamaba‘s 
katedroje atnašavo kun.P.Tverijonas ir kun.Christopher McGrane. 
Dalyvavo daug vietinių lietuvių, giminės ir draugai iš Londono. 
Palaidota Nottingham© miesto kapinėse. Paliko sūnus Sigitą ir Vidą, 
ir dukras Gailute ir Irena.

Naudingi adresai:
LIETUVOS AMBASADA 
84 Gloucester Place
London W1U6AU
U.K. Tel. 0207 486 6401 
E-mail:
chancerv@lithuanianembassy.co.uk

Konsulinio ir vizų skyriaus 
Darbo valandos: nuo 10.00 iki 
12.30 vaL darbo dienomis. 
Tel. 020 7486 6401

LIETUVIŲ SODYBA 
Headlėy Park Hotel 
Picketts Hill
Bordon, Hampshire GU35 8TE 
Tel: 01420 472810 
*********
LIETUVIŲ SOCIALINIS 
KLUBAS Manchesteryje 
121 Middleton Rd., 
Crumpsall, 
Manchester
Tel: 0161 740 5039

PAMALDOS
Londono Lietuvių šv.Kazimiero 
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto 
dalyje,prie Hackney Road) 
tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptveriionas.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais: 
9.00 vai. angliškai

„11.00 vaLtik lietuviškai__________ 
18.00 vai. jaunimošv .Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
Šv.Mišios 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 kas antras šeštadienis, 
4 vai. po pietų. Jas laiko kun.Petras 
Tverijonas.
Sekančios Šv.Mišios bus spalio 30d

Mančesteryje kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį 12.30 vai. Jas 
laiko Kan. V- Kamnitis.
Po pamaldų klube galima, pasivaišinti 
lietuviškais patiekalais. Pietūs klube 
parduodami už £1.50.

Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį 1230. vaL StPatrick‘s RC 
church, SedgefieldTerrace, White 
Abbey RoacįBradford.

Jas laiko Kan. V. Kamaitis.

Naudingos nuorodose 
www.delfi.lt/ naujienos 
www.omni.lt/ naujienos 
www.stpartners.co.uk-patarimai, 
pasiūlymai, atsiliepimai.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių Namų bendrovės metinis suvažiavimas 
įvyks 2005 balandžio 23-24 d.d. Sodyboje, Headley Park Hotel, Picketts Hill, near Bordon, Hanpshire
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