1

_

Lietuvos nacionalinė Į
ĮM.Mažvvdo biblioteka |

įu/vpos LIETUVIS
Mėnesinis leidinys,

leidžiamas nuo 1947.7.25

Nr.6 (2569)

2005 m. birželis

E.KIumbys siūlo denonsuoti sutartį dėl ES Šiame numeryje:
1 psl. Siūlo denonsuoti ES
Konstitucijos ratifikavimo
■

2005 birželio mėn. 7 d.
Prancūzijai ir Nyderlandams nepatvirtinus Europos Sąjungos
Konstitucijos, Seimo Liberalų demokratų frakcijos narys Egidi
jus Klumbys siūlo Lietuvos Seimui, kuris pirmasis ratifikavo ES
Konstituciją, nors minimaliai ištaisyti, jo nuomone, padarytą
klaidą.
Kaip jis pareiškė antradienį iš Seimo tribūnos, pirmiausia reikėtų de
nonsuoti sutartį dėl Europos Sąjungos Konstitucijos ratifikavimo, po to
inicijuoti plačią diskusiją apie šį dokumentą, jo privalumus bei neigiamy
bes, taip pat įtaką tolesnei Lietuvos valstybės raidai ir tik po to pakartoti
nai teikti Seimui ratifikuoti ES Konstituciją.
E. Klumbio nuomone, šis Seimas, ištaisydamas ankstesnio Seimo
klaidas, turėtų surengti rimtas parlamentines diskusijas dėl Europos Są
jungos Konstitucijos ir tik po to balsuoti ar ją ratifikuoti.
E. Klumbio manymu, prancūzai ir olandai davė puikią pilietinę pamo
ką lietuviams, kuriems ’’pagrindinis stimulas renkantis kelią į Europą bu
vo alaus butelis ar skalbimo miltelių dėžutė".
"Šiandien Lietuva, be jokių diskusijų per porą savaičių ratifikavusi
Europos Sąjungos Konstituciją, atrodo labai juokingai", - sakė Seime
perskaitęs savo pareiškimą parlamentaras.
Prancūzų ir Nyderlandų gyventojų nepritarimas ES Konstitucijai, poli
tiko nuomone, liudija, kad jie daugiau nebenori būti Europos Sąjungos
politinio elito manipuliacijos įrankiais. "Būtina atsiminti, jog prancūzai ir
olandai balsavo ne tiek prieš sunkiai suprantamą Europos Sąjungos Kons
tituciją, kiek prieš didžiulį projektą, besivadinantį "Europos Sąjungos
plėtra", - sakė jis.
Lietuvos Seimas Sutartį dėl Konstitucijos Europai ratifikavo praėjusių
metų lapkričio 11 dieną. Lietuva tapo pirmąja tai padariusia organizacijos
nare. Spalio 29 dieną Romoje pasirašytos Konstitucijos ratifikavimo pro
cedūros Seime užtruko vos savaitę.

G.Schroederis įspėja nekurstyti nacionalistinių
nuotaikų Rytų Europoje
Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis perspėjo, kad atsisakius pri
imti į Europos Sąjungą daugiau Rytų Europos valstybių, galima jose su
kurstyti nacionalistines nuotaikas, sukėlusias konfliktą Balkanuose.
Jeigu dabartinė ES konstitucijos krizė sužlugdytų tolesnę bloko plėtrą,
tai padarytų "skaldomąjį poveikį" visam žemynui, sakė G.Schroederis
pokario Vokietijos armijos 50-osioms metinėms paminėti skirtoje kalbo
je. "Ką gi mes pasakysime žmonėms Vakarų Balkanuose?" - klausė
G.Schroederis, turėdamas galvoje ES kandidates Bosniją ir Hercogoviną
bei Kroatiją.
Jis taip pat paragino ES valstybes puoselėti bendros Europos idėją,
nepaisant problemų, kurios iškilo Prancūzijos ir Nyderlandų rinkėjams
įtikinama persvara atmetus pirmąją ES konstituciją.
G.Schroederis aktyviai pasisako už ES plėtrą, nors savo šalyje susidu
ria su stipriu opozicinės Krikščionių demokratų partijos, kuri nerimauja
dėl pernelyg sparčios ES plėtros, pasipriešinimu šiai idėjai.
Krikščionys demokratai, kuriems pranašaujama pergalė rugsėjį vyk
siančiuose visuotiniuose rinkimuose, kategoriškai pasisako prieš Turkijos
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narystę ES. Jie laikosi nuostatos, kad
šiai musulmoniškai valstybei turėtų būti
suteiktas ES "privilegijuotos partnerės"
statusas.

Apklausa: vokiečiai mano, kad
ES nepakankamai demokratiš
ka
Prie neigiamos nuomonės apie Europos
Sąjungą (ES) prisidėjo ir vokiečiai. Vie
nos nuomonių apklausos rezultatai paro
dė, kad didžioji dauguma Vokietijos
gyventojų mano, jog ES yra nepakanka
mai demokratiška, trečiadienį pranešė
savaitinis žurnalas "Stem".
Žurnalo teigimu, apklausų instituto
"Forsa" atliktos apklausos duomenimis,
83 proc. apklaustųjų vokiečių mano, kad
25 valstybių blokas per daug sprendimų
priima nepasitaręs su šalių gyventojais.
Tik 12 proc. respondentų iš 1003
apklaustų vokiečių teigė, kad ES yra
pakankamai demokratiška sąjunga, o 5
proc. apklausos dalyvių neturėjo nuomo
nės šiuo klausimu, teigia "Stem". Ap
klausa buvo atliekama birželio 2-3 die
nomis.
Neigiami Vokietijos apklausos rezul
tatai ES atžvilgiu buvo dar vienas smū
gis Briuseliui po Prancūzijos ir Nyder
landų nepritarimo ES Konstitucijai. Di
džioji Britanija taip pat atidėjo svarsty
mą dėl referendumo rengimo.
/žinios iš www.delfi.com/
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50-osios Sekminės Lietuvių Sodyboje
2005 m. gegužės 29 dieną iškilmingai paminėta 50-oji Lietuvių Sodybos atidarymo šventė.
Oficialiai Lietuvių Sodybos raktai buvo įteikti pirkėjui, Lietuvių Namų akcinei bendrovei, 1955 m. kovo 4
dieną, tačiau jos atidarymo iškilmės buvo atidėtos iki Sekminių, kada iš visų Britanijos kampelių suplaukė
apie 700 žmonių. Tai buvo tuo metu, vos atvykusiems į Britaniją lietuviams didelė, neužmirštama šventė.
Šių metų šventė taip pat buvo ne ką mažesnė. Priskaitoma, jog dalyvavo apie 500 žmonių.
Skirtumas tarp pir
mosios šventės ir dabarti
nės - šiemet atvyko daug
šeimų su vaikais, anuomet
- daugumas viengungiai.
Šventę oficialiai
atidarė naujoji DBLS pir
mininkė Živilė Ilgūnaitė,
pasveikindama atvykusius
ir palinkėdama visiems
maloniai praleisti šią die
ną.
Ilgesnį žodį tarė
veteranas - lietuvių veikė
jas Stasys Kasparas, pri
mindamas pirmąją Sody
bos atidarymo šventę ir
pagerbė Lietuvių Sodybos
kūrėjus ir nuolatinius jos
lankytojus. Oficialų pami
nėjimo aktą paskaitė Vida
Gasperienė. Šis aktas vė
liau buvo pasirašytas dau
giamečių pirmosios kartos
Sodybos lankytojų ir rė
mėjų.
Londono lietuvių
šv. Kazimiero bažnyčios
klebonas kun. Petras Tverijonas atlaikė iškilmingas
šv. Mišias, pakviesdamas
visus paduoti vienas ki
tam rankas ir dirbti kartu

TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS
DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES

(Didžiosios (Britanijos dėtuvių sąjungai
Lietuviu sodybos 50-metis - graži data (Didžiosios (Britanijos
dėtuvių sąjungos, visų čia gyvenančių mūsų tautiečių gyvenime.
Vargu ar buvo pnanoma šiam kampeliui duoti tinkamesnę
pavadinimą, primenantį toCimą Lietuvą, kaimą, viensėdį. (Prieš pusę
amžiaus šioje detuviškpje sabebėje įvykp pirmieji susitikimai, vakarai,
buvo švenčiamos šventės. O kiefj jų buvo iš viso! ‘J\re vienos
(Didžiosios (Britanijos bietuvių kprtos gyvenimas, malonūs
prisiminimai, be abejo, susiję ir su šia Sodyba. (Džiaugiuosi, kgd ir
i man teko nuostabi galimybė šį pavasarį (D(BLS suvažiavimo metu
pajusti Sodybos dvasią.
Sveikindamas Jus gražaus jubiGejaus proga, linkiu, kadSodyba
ir tobiau būtų svetinga visiems į ją atvykstantiems, ir tiems, kurie čia
bankpsi daugebį metų, ir tiems, kurie atvyksta pirmą kgrtą. degu b
Sodyboje vyrauja santarvė, pagarba vieni Ijįti^ms, kartų vienybė,
puosebėjama bietuviškg kubtūra ir tradicijos.

Programos metu

Antanas (Petrauskas
1 autinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos <Hfsputi(iips Vyriausybės

gene ratinis direbtonus
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mūsų visų labui. Kieme
jau kepė paršiukas,
skleisdamas alkį žadinan
čius kvapus, o ant pievu
tės Sodo skyriaus vyrai
pradėjo kepti lietuviškus
šašlikus,
pardavinėti
“Švyturio” alų.
Visur kitur pasta
tyti prekystaliai: ir Spau
dos stalas, ir lietuviškų
drožinių, bei molimukų.
Kitur vėl įvairių prekių ir
paveikslų stalai. Ten to
liau po skėčiu susėdę
šnekučiuojasi ir geria alų
Ant pievutės jau
vieni pasitiesę staltieses
užkandžiauja, o vaikai
visur: ir žaidžia su ka
muoliu, kiti laksto, vie
nas kitą gaudo.
Vėl pievutės kam
pe oru pripūsta pilis vai
kams šokinėti ir išdykau
ti. Visur judesys, links
mos kalbos, juokai. Kaip
senais laikais.
Žinoma, jaunieji/
naujieji ateiviai domina
vo. Senesnės kartos jau
nedaug, bet dar buvo ga
lima suskaičiuoti —>

Paršiukas ant iešmo

3
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...Sekminės
iki 20, o gal net ir daugiau.
Svarbiausia šios dienos progra
mos dalis vyko po pietų. “Rasos”
mokykla beveik valandą linksmino
dainomis, šokiais.
Gerai paruoštus ir disciplinuotus
įvairių amžių vaikus buvo tikrai
malonu matyti. Aiškiai matėsi daug
įdėto darbo ir mokytojų pasišventi
mo. Po jų pasirodė tautiniais drabu
žiais pasipuošusios Rytų Londono
naujai įsisteigusio dainų ansamblio
dalyvės. Savo maloniomis dainomis
linksmino žiūrovus ir susilaukė
daug katučių.
Ko ne visą dieną kieme grojo
RETRO kapela. Sodyboje skambėjo
dainos ir muzika.
Po meninės programos vyko spor
to varžybos, vaikų užsiėmimai. Mū
sų sportininkai stipriai ir rimtai ruo
šiasi pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėms Lietuvoje, kurios vyks nuo
birželio 30 d. iki liepos 3 d. Sporti
ninkų paruošimu ir jų sėkmingumu
rūpinasi Robertas Bružas, būsimas
Didž. Britanijos Jaunimo Sąjungos
steigėjas.
Po dienos įvykių vakare Sodybos
salėje veikė DISCO, bare vėl, kaip
seniau, skambėjo dainos, pritariant
akordeonui.
Sodybos visi kambariai buvo už
imti, todėl dauguma nakvojo palapi
nėse, skautų kalnelyje, iš kur taip
pat degė laužas, sklido muzika ir
dainos. Diena prabėgo labai įspū
dingai. Sodyba jau ilga laiką nematė
tiek daug lankytojų, tiek daug jude
sio, muzikos, dainų. Žinoma, buvo
ir trūkumų. Labai greitai pasibaigė
lietuviškas “Švyturio” alus, kurio
galėjo būti 10 kartų daugiau. Patar
navimas bare ir prie maisto galėjo
būti greitesnis, trūko tvarkdarių,
kurie prižiūrėtų, kad viskas sklan
džiai plauktų. Tačiau bendrai paė
mus Sekminių savaitgalis buvo la
bai sėkmingas ir tikėtina, jog atnešė
daug pelno į Lietuvių Namų ben
drovės iždą.
Reikia tikėtis, kad sekantys metai
bus dar sėkmingesni. Greičiausia
bus dar daugiau svečių.
Šie metai naujiems vadovams bu
vo pamoka, kaip reikėtų tvarkytis,
kad nebūtų trūkumų ateinančiais.
Henrikas Gasperas

JOIN
Visus
kviečiame
Birželio Įf S
Šventės atidarymas 14$_
Jūsų laukia:
įvairūs žaidimai ir siurprizai
Laužo kūrenimas ir paparčio žiedo

t
Visa tai vyks "Sodybos" miškelyje
*
m
Adresas: Headley Park, Picketts HĮH, Bordon GU35 8TE;
žinotina: Nakvynė gafilfia tik palapinėse
*
’

;
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Traukinių stotis: Farnham (nuo stoties taksi kainuoja apie £12)
APSAUGA ORGANIZUOTA
--------------------------------------Organizatoriai DBLS Sodo skyrius maloniai visus
kviečia ----------------------------------------rinktis nuo 12 vai

y

*
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Joninės Nottinghame
K

(hržefa) 18 dieną

Latvių kįubo patalpose,
K

StandhiU<Rpad, CarCton, Nottinghame

(pradžia 16.00 vah
Šilti pietūs, muziką, dainos, šokiai
‘Kgina: vaikams nuo 12 ikį 16 metų £1.50,
suaugusiems - £3.00
(Registruotis vėliausiai prieš tris dienas

tek 0115 9537487
(Rjiošia Nottinghame (D<BLS skyrius
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PRISIMINUS BIRŽELIO ŽIAURUMUS
Šiemet jau 64 kartą minime
1941 metų birželio mėnesio stalinistų siautėjimą Lietuvoje. Į Sibiro
ledynus buvo tremiami niekuo
nenusikaltę geriausi Lietuvos vai
kai. Tai komunistų naudojama ge
riausia tautos naikinimo forma.
Uždaryti gyvuliniuose vagonuose,
net lentomis užkaltais langais, kas
net ir gyvuliams nebuvo daroma.
Atskirti nuo artimųjų, su ašaromis
akyse žiūrinčių į už spygliuota
viela aptvertus traukinius ir nesu
prantančių -UŽ KĄ?
Kuo tie žmones nusikalto, kad
su jais buvo elgiamasi žiauriau nei
su gyvuliais.
O sugrįžo jų gyvų mažai. Kitų
buvo atvežti tik Sibiro šalčiuose
išbaltinti kaulai. Daugumas tenai
gimusių ne supranta, kodėl jie tu
rėjo gimti toli nuo tėvynės. Nesu
pranta, kuo nusikalto jų tėvai. Ne
supranta kodėl Stalinas turėjo taip
bijoti tokios mažos, taiką mylin
čios tautos.

Monografija KAZIMIERAS
BARĖNAS
Lietuvos rašytojų sąjungos klube balan
džio 28-ąją įvykusiame literatūros vakare
pristatyti du leidiniai - naujas “Varpų” al
manacho numeris
ir Leono PaleckioKaktavičiaus monografija “Kazimieras
Barėnas”.
Daug dėmesio vakaro metu skirta
šiai naujai L.Paleckio-Kaktavičiaus knygai
“Kazimieras Barėnas”. Nuodugniai ją iš
studijavęs profesorius Petras Bražėnas
teigė patyręs didelį skaitytojo džiaugsmą.
Anot literatūros kritiko, ši knyga mūsų
literatūrologijoje apskritai skiriasi iš kitų. Ir
objekto pasirinkimu, ir rašymo medotologia, ir savo išvadomis, ir informacijos kie
kiu, kuriuo reta monografija gali varžytis.
“Ši monografija - savotiškas mūsų
literatūrologijos sąžinės balsas, garbės
duoklė rašytojui, kuris to tikrai nusipelnė.
Tie, kurie skaitys ją pirmiausia sužinos
daug ką ko dar niekad nebuvo girdėję.
Tai - kultūrinis Didžiosios Britanijos gyve
nimas, kuriame Kazimieras Barėnas buvo
pati rimčiausia figūra - sakė P.Bražėnas.
Šią knygą užsisakyti galima:

Leonas Paleckis-Kaktavičius
Dainų g. 98 -45 78270 Šiauliai,
Lietuva - Lithuania

MA L
Dieve, mūsų protėviai ir tėvai tikėjo (ir mus. savo vaikus,
mokė), kad Tu teisingas ir gailestingas. Už kokias
nuodėmes mes. taikūs ir beginkliai, apglėbę rankomis paskutinį
savo gyvasties žiburėlį — laisvę, vėl traiškomi, vėl naikinami? Ką
mes padarėme.
kuo nusikaltome?
Ir
argi
mes
dar
nenuplovėme savo kaltės kančia ir mirtimi toli nuo
Tėvynės ir čia pat — savoj palaukėj?
Kelintą kartą beldžiamės į kurtų, smurto nepatyrusį
pasaulį. Kilo kančią gali užjausti ir suprasti lik toks pat.
O kiti daro grakščius politinius reveransus. Dėl tų reveransų
andai kiek jaunų vyrų buvo suguldyta prie šventorių visoj
Lietuvoj. Kankinių sielas globoja angelai.
O po ..taikiausios" pasaulyje valstybės tankais jau
gula jų vaikai ir anūkai. Už tą patį. Tokie jaunučiai,
beveik vaikai, plikomis rankomis išėję prieš žvėrį. Atleiskite,
vaikai, kad mes nesame Jūsų vietoje. Išmušė valanda, ir. ko gero,
paskutinė — akistatai su Tėvyne, su savo sąžine.
Senose kaimo kapinaitėse vieną pokario naktį atsirado
paminklėlis.
o
jame
eilutės
iš
Mato
evangelijos:
,.Nebijokite tų. kurie žudo jūsų kūną, nes sielos jie negali
nužudyti'4.
Ir vis tiek. Dieve, būk gailestingas mūsų mažai, tiek
daug iškentėjusiai tautai.

Mokytojų seminaro dalyvės Trakuose
Užsienyje gyvenančioms lietuvių savaitgalinių mokyklų mokytojoms
seminarą ruošė ir dalinai finansavo Tautinių Mažumų ir Išeivijos depar
tamentas. Seminaras įvyko gegužės mėn. 3-6 dienomis. Iš Londono į
seminarą vyko 5 mokytojos: Nijolė Jankauskienė, Raminta Beržinskytė,
Lina Stankevičienė, Rita Čepaitienė ir Rasa Gudaitienė.
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Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus Antano Petrausko kreipimasis į Užsienio lietuvių
bendruomenes Tautos gedulo ir vilties dienos proga
Brangūs tautiečiai!
Birželio 14-oji Lietuvos valstybės, lietuvių tautos istorijoje pažymėta didelių moralinių ir fizinių išbandymų, tragiškų
įvykių ženklu. Tolimais 1941-aisiais metais bolševikinis režimas pradėjo neregėto mąsto nusikalstamą akciją prieš lie
tuvių tautą. Tūkstančiai šeimų buvo išplėšti iš gimtųjų vietų, per prievartą atskirti nuo artimųjų, giminių ir išvežti į
kraupią nežinią, iš kurios daugeliui nebuvo lemta sugrįžti. Amžino įšalo žemėje amžinai liko tūkstančiai mūsų tėvų ir
motinų, brolių ir seserų, vaikų ir senelių.
Režimas siekė pirmiausia palaužti pačią tautos dvasią, sunaikinti jos genofondą, šviesuolius, inteligentiją. Todėl pir
miausia buvo deportuojami mokytojai, gydytojai, valstybės tarnautojai, pasiturintys ūkininkai, karininkai, profesūra,
studentai.
Tačiau nuo totalitarinės sistemos nukentėjo ne tik jie. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, tūkstančiai mūsų tautie
čių, siekdami išvengti naujų represijų, buvo priversti palikti ne vienos kartos kurtas materialines ir dvasines gėrybes,
pasitraukti į Vakarus ir vėliau emigruoti į tolimus ir nežinomus kraštus, pradėti gyvenimą iš naujo. Emigracijoje išaugo
ne viena lietuvių karta. Neįmanoma paskaičiuoti, kokių nuostolių patyrė Lietuva dėl deportacijų, priverstinės emigraci
jos, svetimų primestos socialinės ir politinės santvarkos.
Tačiau Atgimimas, Baltijos kelias visam pasauliui parodė, kad neįmanoma sunaikinti tautos dvasios, kai tauta vienin
ga, kai sugeba išsaugoti tikėjimą, dvasines vertybes. Jas išsaugojo ir ištremtieji į neaprėpiamas Sibiro platybes, ir emig
ravę į Vakarus, ir gyvenę Lietuvoje.
Birželio 14-oji - ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Prisimindami totalitarinių režimų aukas, užjausdami nukentėjusius
nuo šių režimų, mes gyvename su viltimi širdyje: tai daugiau nepasikartos, tai neturi pasikartoti. Mūsų valstybė per 15
Nepriklausomybės metų padarė viską, kad Lietuvai, jos piliečiams netektų daugiau pajusti brutalią svetimųjų jėgą, gy
venti pagal svetimųjų primestą tvarką.
.
...

JID: šnipinėjimas patvirtina Maskvos interesus Lietuvoje
Lietuvoje veikia keturios atskiros
Rusijos žvalgybos tarnybos: užsienio
žvalgybos tarnyba (SVR), karinė
žvalgyba (GRU), Rusijos kontržval
gyba (FSB) ir ryšių stebėjimo tarnyba
(FAPSI), tokią Lietuvos žvalgybos
nuomonę birželio 1 dieną paskelbė
britų informacijos tarnyba "Jane’s
Information Group” savo leidinyje
’’Jane’s Intelligence Digest" (JID).
Rusijos šnipų veikla buvo išplauku
si į viešumą 2004 metų vasarį, kai
Lietuva išsiuntė iš šalies tris rusų
diplomatus, apkaltintus šnipinėjimu.
Teigta, kad šie trys asmenys mėginę
gauti slaptos su NATO ir Europos
Sąjunga susijusios informacijos. Ana
lizuodamas Maskvos tikslus Lietuvo
je, JID primena buvusio Lietuvos
prezidento Rolando Pakso apkaltos
procesą, vykusį 2003-2004 metais.
Lietuvos parlamentas, informuotas,
jog Rusijos verslininkas Jurijus Bori
sovas šantažuoja tuometinį preziden
tą. Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, J. Borisovas tapo Lietuvos pilie
čiu, bet šią pilietybę jis prarado, kai
Rusijos prezidentas Vladimiras Puti
nas specialiu įsaku suteikė jam Rusi
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jos pilietybę.
R Pakso apkaltos esmė buvo ta, kad
jis išimties tvarka suteikė Lietuvos
pilietybę jos netekusiam J. Borisovui,
kuris paaukojo R Pakso rinkimų
kampanijai apie 400 tūkstančių dole
rių, rašo JID.
Tyrimas parodė, kokiu mastu R.
Paksas būtų privalėjęs padėti J. Bori
sovo verslui. Tačiau svarbiausia,
prezidento kaltė išryškėjo iš telefoni
nio pokalbio įrašo, kuriame J. Boriso
vas grasino atskleisti prezidento ry
šius su "priešiška informacijos tarny
ba". Tais metais vykusi R Pakso
apkalta ir po to sekęs J. Borisovo
nuteisimas dėl grasinimų R. Paksui
buvo didžiausi politiniai skandalai,
atspindėję Rusijos poveikį Lietuvai.
Tačiau dabar aiškėja vis daugiau fak
tų, kaip manevruodamas Kremlius
neatsisako siekių stiprinti savo įtaką
Lietuvoje, nuo 2004 metų gegužės 1
d. esančioje Europos Sąjungos nare,
rašo JID. Maskvai ypač rūpi plėtoti
ekonominį bendradarbiavimą su Vil
niumi; praėjusią savaitę pasirašyta
sutartis dėl vadinamojo 2K projekto,

kuriuo nustatomos sąlygos krovinių
tranzitui į Klaipėdą ir Kaliningradą.
Pagal ją kroviniai konteineriais ke
liaus į Maskvą, o iš ten galės pa
siekti ir Vladivostoką. Rusams taip
pat kelia susirūpinimą Vilniaus planai
padidinti krovinių tranzito sausumos
keliais tarifus; šiuo klausimu siekia
ma aktyviai derėtis, pabrėžia JID.
JID, vertindamas Rusijos interesus
visose trijose Baltijos šalyse, atkreipė
dėmesį į tai, kad Vilnius neturi Mask
vai svarbios problemos, būdingos
Latvijai ir Estijai - tai rusakalbių pi
lietybės ir teisių klausimai. Pasak
Rusijos užsienio reikalų ministro
Sergejaus Lavrovo, "pastebimos pa
žangos" sprendžiant rusakalbių pro
blemą šiose šalyse nėra.
JID užsimena ir apie Baltijos šalių ir
Rusijos skirtingą požiūrį į Antrojo
pasaulinio karo pabaigą. Sovietų ka
riuomenę Maskva vadina Rytų Euro
pos išvaduotoja nuo nacizmo, o Balti
jos šalys tvirtina, kad joms ši kariuo
menė atnešė naują, pusę šimtmečio
trukusią okupaciją. Šis požiūrių skir
tumas ypač išryškėjo minint 60-ąsias
II pasaulinio karo metines Maskvoje.
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Baimė ir nenoras prisipažinti
Politinė apžvalga
New York Times 2-ro birželio iš
spausdino David Brooks straipsnį
apie politinę bei ekonominę padėti
Europoje, kuriame jis labai išsa
miai diskutuoja dabartinę, po ES
referendumo, susidariusią padėtį.
Iš jo išvedžiojimų matyti, kad se
noji Europa yra aukšto gyvenimo
stovio išlaikymo kryžkelėje.
Vakarų Europa kenčia pasitikėji
mo krizę. Porinkiminiai rezultatai
Šiaurinėje Reino/Vesfalijoje, Vo
kietijoje, ir referendumo rezultatai
Prancūzijoje ir Olandijoje rodo,
kad rinkėjai yra praradę pasitikėji
mą savo vadovais. Rodo, kad Eu
ropos Sąjungos žmonės yra susi
rūpinę smunkančiu gyvenimo ly
giu, atvira komercine kinų, ameri
kiečių, turkų ar net Rytų europie
čių darbo jėgos konkurencija.
Kiekvienas, gyvenantis Europoje
žino, koks aukštas europietiškas
gyvenimo lygis, palyginant su ki
tais kontinentais. Tačiau jį išlaikyti
. reikia varomosios jėgos, kurios
Vakarų Europoje jau pradeda trūk
ti. Gyvenimo lygis nustato žmonių
moralę. Yra laimingiau gyventi
neturtingoje valstybėje, kuri žen
gia pirmyn, ne pasiturinčioje, ku
rios žvilgsnis krypsta į praeitį.
Šiuo metu, atrodo, jog europie
čiai žiūri į ateitį daugiau su baime,
ne viltimi. Kaip rašė Londono Ti
mes , kontinentinėje Europoje be
darbystė nuo 1991 metų jau pasiekė 8 - 11 procentų o nacionalinė
produkcija per paskutinius 14 me
tų pasiekė 3% tik vieną kartą.
Vakarų Europos gyvenimo lygis
yra trečdaliu žemesnis kaip Ameri
kos ir kai kuriose šalyse jau prade
da slysti dar žemiau ir su maža
viltimi, kad nacionalinės produkci
jos augimas galėtų pradėti greitu
laiku kilti.
Vienu metu, kada vyravo poka
rio Vakarų Europos aukšta pro
dukcija, ypač Vokietijoje buvo
galima argumentuoti, kad europie
tiško gyvenimo kokybės išlaiky
mas rėmėsi ekonominiu nepriklau
somumu, bet šie argumentai pasi
darė nebeįtikinantį, kai dabartinės

sąlygos pradėjo labai greitai keis
tis.
Europos gyventojai sensta ir jų
mažėja. Skaitoma, kad iki 2040
metų amžiaus vidurkis pasieks 50
metų ir beveik trečia dalis gyven
tojų jau bus virš 65 metų. Valsty
bės įnašas į pensininkų fondus tu
rės pakilti trečdaliu, stumdamas
Europą į neišvengiamą ciklą - au
ganti mokesčiai ir mažėjanti ga
myba. Tai viena iš priežasčių ko
dėl prancūzai balsavo 44non” Euro
pos Sąjungos konstitucijos priėmi
mo referendume. Ši stagnacijos
psichologija ir nulėmė balsuotojų
percepciją. Daugumoje tai nebuvo
pati konstitucija, kurią balsuotojai
atmetė. Apklausos rodo, kad žmo
nėse kyla gilesnis nerimas. “Non”
balsai daugiausia atėjo iš industri
nės šiaurės, kurie baiminosi dėl
darbų nesaugumo. O ši “non”
kampanija sujungė kraštutinius
dešiniuosius, vedamus Jean-Marie
Le Pen, su kairiaisiais, vedamais
komunistų kas yra pavojinga Eu
ropos politiniam stabilumui.
Paveikta ateities netikrumu,
kiekviena grupuotė jautė kažkokį
nerimą, grėsmę. Kairiesiems so
cialistams kėlė baimę galimas dar
bų liberalizavimas. Daliai dešinių
jų - baimė dėl Turkijos įstojimo į
Europos Sąjungą. Liberalams praradimas etninės laisvės ir nusi
leidimas Briuselio elitui. Dar ki
tiems - sukūrimas Europos Super
valstybės. Kaip matome, šie nepa
sitikėjimai įvairioms grupėms bu
vo skirtingi. Bendras dalykas, jun
giantis visus, buvo pati ateities
nežinojimo baimė, noras pasilikti
kaip yra, ne keisti į kažką nežino
mą.
Pagrindinis faktas, neraminantis
europiečius yra, kad milijardai
žmonių Azijoje, neturtingose Afri
kos valstybėse ir toje pačioje Eu
ropoje yra pasiruošę dirbti sunkiau
ir už mažesnį atlyginimą nei Vaka
rų europiečiai. Europiečiai myli
savo gyvenimo būdą, bet nežino,
kaip jį išlaikyti.
Per paskutinius kelis dešimtme

čius Amerikos liberalai gėrėjosi
vokiečių ir švedų pavyzdžiais, bet
pasirodė, kad šie modeliai nėra
užtektinai lankstūs moderniam
pasauliui. Jie skatina žmones kie
tai laikytis iškovotų teisių tradici
nių papročių kurių valstybė nebe
įstengia išlaikyti. Ir vietoje to, kad
propaguotų pasitikėjimą, progresy
vų žvilgsnį į ateitį, jie gimdo reak
cinę ateities baimę ir polinkį prie
šintis prieš bet kokius planus, no
rinčius įvesti reformas ar pakeisti
gyvenimo būdą.
Tai yra pagrindė valstybinės si
stemos problema, kuri neturi nieko
bendro su pasisekimu ar efektyvu
mu bet kokios individualios pro
gramos. Liberalūs pokario projek
tai augino bukinantį konservatiz
mą, nepasitikėjimą pakeitimais,
baimę dinaminio lankstumo, kas
matosi industriniai kylančių vals
tybių programose.

Pašalpas sumažinus Vo
kietijoje bedarbystė spar
čiai paaugo
Bedarbių skaičius Vokietijoje sau
sio mėnesį pakilo iki penkių mili
jonų tai pokarinis aukščiausias.
Valdžia perkėlė ilgalaikius so
cialinį aprūpinimą gaunančius į
bedarbių sąrašus. Tas iškilo po
naujos darbo biržos klasifikacijos
Europos Sąjungoje.
Vokiečiai nustojo gauti neribotą
darbo nustojimo kompensacijų
kuri siekdavo iki 60% originalios
algos. Po 12 mėnesių jų išmokos
yra sumažinamos ir bus raginami
įsidarbinti viešuose darbuose.
Vokiečių pareigūnai sako, kad
priėmus naujas nuorodas nedarbin
gumas dar gali pakilti aukščiau,
kol bendra ekonomika pradės atsi
gauti ir bedarbystė sumažės nuo
dabartinės 11,4%.
Europos komisijos prezidentas
Jose Manule Barroso sakė, kad
Europa turi daugiau kreipti dėmesį
į atstatymą ekonomikos augimų
sumažindami biurokratiją ir padi
dindami investicijas į mokslą ir
plėtimąsi.
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Likę Lietuvoj neketina
bėgti į užsienį
Kalbos apie lietuvių tautos
nykimą dėl emigracijos galbūt yra
kiek perdėtos. '’Vilmorus" atliktos
apklausos duomenimis, net 73 proc.
Lietuvos gyventojų išvis neketina
vykti gyventi ir dirbti į užsienio šalis,
o išvykti visam laikui norėtų tik 1,3
proc. apklaustųjų. Kuriam laikui dirb
ti ar mokytis ketina išvykti beveik 15
proc., 11 proc. respondentų negalėjo
konkrečiau atsakyti apie savo ketini
mus išvykti.
Visuomenės nuomonės ir rin
kos tyrimų centras "Vilmorus” tyrimą
apie Lietuvos gyventojų ketinimus
vykti į užsienį gyventi ir dirbti atliko
Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rijos (SADM) užsakymu. Apklausos
rezultatai pristatomi pirmadienį
SADM išplatintame pranešime spau
dai.
Kaip rodo apklausa, kuriam
laikui norėtų išvykti daugiau vyrų
(17,5 proc.) nei moterų (13 proc.), o
niekur neketina vykti daugiau moterų
(75 proc.) nei vyrų (69 proc.). Skirtu
mo tarp visam laikui norinčių išvykti
vyrų ir moterų beveik nėra.

Daugiausiai ketinančių išvyk
ti visam laikui yra tarp jaunimo - 4
proc., 30-39 metų amžiaus grupėje 2,5 proc., o vyresnio amžiaus grupė
se tokių beveik nėra.
Norinčių
jų išvykti į užsienį kuriam laikui
daugiausia yra 18-29 metų amžiaus
respondentų grupėje - 42 proc. 3049 metų amžiaus grupėje tokių res
pondentų yra 15 proc., o 50-59 metų
amžiaus grupėje - 7 proc.
Apklausa rodo, kad daugiau
sia neketinančių vykti į užsienį gy
venti ir dirbti yra žmonių su nebaig
tu viduriniu išsilavinimu - 85 proc.
(visam laikui norėtų išvykti tik 0,6
proc. tokių žmonių).
Kuriam laikui daugiausia
norinčių išvykti - 18 proc. - yra
žmonių su viduriniu ir specialiuoju
išsilavinimu (su nebaigtu viduriniu 7 proc., su aukštuoju - 11 proc.).
Pagal apklausos rezultatus,
daugiau norinčių išvykti gyventi ir
dirbti į užsienį yra tarp mažiau už
dirbančių.
Daug norinčių išvykti
tarp bedarbių - 22 proc. ir darbinin
kų - 20 proc.
Apklausos duomenimis, daugiausia
neturinčių ketinimų vykti gyventi ir
dirbti į užsienį gyvena sostinėje - 76

proc. Kituose miestuose ir kaimuose
gyvenančių žmonių skaičius panašus
- 74,5-74 proc. Mažai skiriasi ir no
rinčiųjų išvykti visam laikui skaičiai:
norinčių išvykti miestų gyventojų yra
1,4 proc., kaimų gyventojų - 1,3 proc.
Ryškiausias skirtumas pagal respon
dentų gyvenamąją vietą yra dėl keti
nimų išvykti kuriam laikui. Daugiau
sia norinčių išvykti kuriam laikui gy
vena didžiuosiuose Lietuvos miestuo
se - 20 proc.
Apklausa rodo, kad iš ketinan
čių išvykti kuriam laikui dauguma 66 proc. - norėtų būti užsienyje iki
metų, 23 proc. 1 -3 metus, 9 proc. - iki
dešimties metų ir 1 proc. - dar ilgiau.
Bet kokiam laikotarpiui, kuriam pa
vyks, norėtų išvykti 6 proc. apklaus
tųjų.
Populiariausia planuojama
išvykimo kryptis yra Didžioji Britani
ja - 48 proc. Kitos tarp ketinančių
išvykti populiarios šalys yra Airija
(23 proc.), Vokietija (17 proc.), JAV
(17 proc.), Ispanija (8 proc.), Norve
gija (11 proc.), Švedija (6 proc.).
Apklausa vyko šių metų balan
džio pradžioje. Joje dalyvavo per
tūkstantis gyventojų iš 19 miestų ir 59
aį—
-v
-k
< *.
a

-' ■

•

Autorius: erika (anglija.com)

Džiaugtis gyvenimu, mylėti, atminti
Praėjęs sekmadienis išskleidė visą puokštę gerų progų tam, kad nesė
dėtum namuose, kur nors nueitum - susitikti su draugais, pasilinks
minti, išgerti alaus arba tyliai pasimelsti. Patriotiškai nusiteikęs

Skuodo miestelio festivalis prie trykštančio fontano

skuodiškis būtinai turėjo nueiti prie
fontano į šventę, surengtą miesto sa
vivaldos 433-ųjų metinių proga. Ka
dangi buvo pažymima ir tarptautinė
šeimos diena, po vieną vaikščiojo tik
užkietėję viengungiai. Ne vieno iš
mūsų artimieji paguldė galvas pokario
rezistencinėje kovoje; gegužės 15-oji
- partizanų pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės diena. Lietu
viams dar reikėtų atminti, jog prieš 85
metus Kaune susirinkęs Steigiamasis
seimas kaip tik gegužės 15 d. priėmė
Nepriklausomybės deklaraciją. Žem
dirbiams vertėtų švęsti ir šv.Izidorių,
t.y. sėjos pabaigtuves.
Tikintiems žmonėms, be abejo,
svarbiausia šventė - Sekminės. Taigi
buvo iš ko pasirinkti.
Savivaldos dienos paminėjimui
skirto renginio vedančiosios Vita Pa
jarskienė ir Daiva Andriekuvienė pri
statė rajono ir miesto vadovus. Kartu
su skuodiškiais prie fontano buvo ir
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultū
ros komiteto pirmininkė
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----- ►...Džiaugtis,gyventi
Audronė Pitrėnienė.
Kalbėdamas pirmas, miesto šeimi
ninkas - seniūnas Juozas Tumosas
sakė tikįs, jog savivaldos dienos
minėjimas taps tradiciniu renginiu,
ir palinkėjo „linksmos drausmingos
dienos“.
Rajono savivaldybės meras Liud
vikas Žukauskas pabrėžė, kad šiose
vietose žmonės gyvena labai seniai.
Skuodas paminėtas dar 1253 m., o
1572 m. bajoro J.Chodkevičiaus
pastangomis pasirašytas dokumen
tas, kuriuo miestui suteikiamos va
dinamosios „Magdeburgo teisės“:
gyventojai galėjo turėti savivaldą,
bažnyčią, teismą, statyti malūnus,
karčiamas ir kt. Miestą nuo to laiko
valdė vaito vadovaujama taryba, o
vykdomoji valdžia priklausė bur
mistrui. Savivaldos teisėm Skuodas
naudojosi iki 1775 m., kai kraštą
okupavo Rusija. „Skuodo muziejuje
galite surasti smulkią miesto istoriją,
kuri pasakoja apie karus, nederlius,
maro epidemijas, gaisrus ir kitokias
nelaimes“,- kalbėjo L.Žukauskas.
Dabartinį miesto gyvenimą meras
pasistengė nupiešti šviesesnėm spal
vom, išreikšdamas viltį, kad „po
kokių poros dešimtmečių pasivysi
me Europos senbuvių ekonomiką ir
gyvenimo lygį“. Laukti, tiesą sakant,
ne taip mažai, ir daugelis sparčiai
„senstančio“ miesto žmonių to
„rojaus“ turbūt nepamatys. Ar pa
matys kiti? Regioninės plėtros poli
tikos, kaip pastebėjo ir meras, val
džia sukurti vis „nesiryžta“. Na, bet
viltimi gyvos buvo ir iki mūsų gyve
nusios kartos - tikėdamos, kad
mums tikrai bus geriau... Iš žmogaus
negalima atimti Tikėjimo.
Skuodo dekanato klebonas Petras
Merliūnas priminė žuvusius partiza
nus ir įspėjo, jog „buvo ir bus tokių,

kurie nori pavogti kito žmogaus
laisvę“. Todėl klebonas paragino
saugoti vienybę. Ganytojas dar kartą
rūsčiai pasmerkė girtavimą, kuris
būna daugelio nelaimių priežastis.
Ko gero, tuos žodžius išgirdo už
klebono nugaros kaip tik tą dieną
atidarytame „prekybos taške“ įsitai
sę ir „Grafo alų“ degustuojantys
parapijiečiai.
Gausiai susirinkusiems miestie
čiams buvo paruoštas siurprizas:
grojant meno mokyklos pučiamųjų
orkestrui (vad. R.Lukošius), be pen
kių minučių antrą valandą vėl ištryš
ko fontanas! Galėjom pasigrožėti
šauniais jaunaisiais meno mokyklos
šokėjais, mokytojais - dainininkais
ir neprilygstamais muzikantais.
Gėles žuvusiems partizanams į
kapines nuvežė savivaldybės admi
nistracijos direktoriaus pavaduotojas
Evaldas Razgus ir grupė karių sava
norių. Tai - ženklas, kad gyva mūsų
istorinė atmintis. O tuos, kurie šian
dien čia, šalia vienas kito, kaitri sau
lė ir skambi muzika tarsi ragino pa
miršti slogią praeitį, liūdnoką dabar
tį ir nelabai aiškią ateitį, kvietė gy
venti ir mylėti. Bene prasmingiausia
vis dėlto tą nuostabią dieną buvo
trumpa Seimo narės Audronės Pitrėnienės kalba, kurios ištrauka ir norė
čiau baigti rašinį: „Mūsų Skuodas mažiausias rajoninis miestas Lietu
voj, ir gražus jis yra ne tiktai skve
rais, fontanais, o žmonėmis. Mielie
ji, jūs esate mūsų miesto džiaugs
mas! Džiaukitės tuo, kad gyvenate
čia, Skuode. Džiaukitės tuo, kad
šalia yra kaimynas, kurį aš pažįstu;
kai einu gatve, kiekvienas sutiktasis
- mano žmogus, pažįstamas, drau
gas. Mylėkit vienas kitą, savo arti
muosius ir visus skuodiškius. Būkit
laimingi ir - meilės visiems!“

Eugenijus Zabitis

-LietuviSka radijo valandėlė “ECOS DE LITUANIA”
Praėjusį sekmadienį, gegužės 15 dieną į Berisso miestą atvyko Jorgelina
Lukošius (pernai buvusi ALJ S pirmininkė) Ingrid ir Denise Repšys.
Jos aplankė lietuvišką radijo programą, kurios vedėjas yra išrinktas
naujuoju ALJS pirmininku - Juan Ignacio Fourment Kalvelis.
Narės papasakojo, kokius renginius galėjo suorganizuoti pernai ALJS
Valdyboje.
Neužmirškite, jeigu norėtumėte pasiklausyti radijos programos per
internetą, tai galite padaryti programos interneto tinklapyje
wvvvv.ecosdelituania.com.ar (Lietuvos laiku pirmadieniais nuo 00 iki 02
vai. nakties).

Pranešimai:
Kitais metais (birželio mėnesį)
Amerikoje įvyks “Pasaulio

Lietuvių Dainų ir Šokių Šventė”.
Visos Lietuviu tautinių šokių
grupės gali aplankyti organizacijos
interneto
puslapį:
www.dainusvente.org

Kitais metais, birželio 23 - liepos 9
dienomis, Toronto, Montrealio ir
Hamiltono miestuose (Kanadoje)
vyks “Pasaulio Lietuvių

Jaunimo Kongresas”. Daugiau
informacijos galite rasti Ruošos
Komiteto interneto puslapyje:
www.kongresas.org
2006 metų sausio mėnesio
pradžioje Urugvajaus sostinėje
(Montevideo) įvyks “9-sis Pietų

Amerikos Lietuvių Jaunimo
Suvažiavimas”, kurį organizuos
ULJS Valdyba. Greitai ALJS
Valdyba informuos ir praneš savo
jaunimui apie šitą svarbų įvykį.
******************

Tautinių
šokių
grupė
“Malūnėlis” Didž. Britanijoje
Liepos mėn. pabaigoje į Britaniją
koncertuoti atvyksta tautinių šokių
ansamblis “Malūnėlis”.
Malūnėlis jau koncertuoja keletą
metų. Pirmą kartą užsienyje
koncertavo Morą mieste, Švedijoje
1991 metais. Po to koncertavo
daugelyje Europos valstybių, kaip:
Schwalenberge ir Berline,
Vokietijoje, Ankaros festivalyje,
Turkijoje, Nante ir Ville de la
Chapelle, Prancūzijoje, Lefkas
miete, Graikyjoje, Liubline,
Lenkijoje, Praia Grande,
Brazilijoje. 2004 metais laimėjo
geriausios vaikų šokių grupės
vardą Lietuvoje.
Grupę sudaro 140 jaunuolių, nuo
7 iki 16 metų amžiaus. Šio metu
yra 5 skirtingų amžių grupės.
Jiems vadovauja choreografė
Birutė Braždžiutė.
Į Britaniją atvyks 30 jaunuolių
liepos 29 d. Pirmas koncertas bus
skautų stovyklos pabaigoje,
šeštadienį, liepos 30 d. Po to
koncertuos Londone, Trafalgar
Square (data dar nenustatyta).
Rugpjūčio 7 d. pasirodys Škotijos
lietuviams ir po to savo gastroles
tęs Airijoje.
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Britanijoje gražiausios moterys iš
rinktos brunetės
2005 06 02

Įvairenybės
Imigrantai D.Britanijoje dažniausiai dirba statybo
se, viešojo maitinimo ir medicinos sektoriuose
2005 gegužės mėn. 4 d.

ELTA

Didžiojoje Britanijoje daugiausia imigrantų dirba ligoninėse ir
slaugos namuose, kur pastebimas ypač didelis medicinos personalo
ir valytojų trūkumas, rašo verslo dienraštis "Financial Times".
Slaugos ir akušerijos priežiūros tarybos teigimu, 10 proc visų šios
srities darbuotojų sudaro užsieniečiai, tai yra apie 65 tūkst medici
nos seserų ir akušenų.
Pasak profsąjungos "Unison" slaugos padalinio vadovo,
darbuotojai iš užsienio nėra naujas reiškinys. Jungtinėje Karalystė
je jau 1900 metais buvo įdarbinamos medicinos seserys ir slaugės
iš Airijos, šeštąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį daug medicinos
seserų ir slaugių atvyko iš Karibų salų, o aštuntąjį - iš Pietų Afri
kos ir Rytų Europos. Pastaruoju metu ypač pagausėjo darbuotojų iš
Pietų Afrikos ir Europos Sąjungos naujokių, pavyzdžiui, iš Lenki
jos.
Oficialiais 2000 metų duomenimis, Londone dirbo 42 proc.
užsienio kilmės darbuotojų. Ypač daug užsieniečių įdarbinta priva
čiuose slaugos namuose.
Valymo paslaugų sektoriuje taip pat dirba daug imigrantų.
Darbdaviai nonai renkasi imigrantus, nes pastarieji sutinka
dirbti pagal laikinas sutartis ir dažnai yra patikimesni nei britai,
kurie daug laisviau gali rinktis darbą.
Statybos - dar vienas sektorius, kur tradiciškai dirba daug
imigrantų. Airių statybininkai jau daugiau nei šimtmetis vyksta į
Angliją dirbti.
Tiesa, pastaruoju metu daugelis grįžta į savo gimtąją šalį dėl
pagausėjusių statybų Airijoje. Juos pakeičia portugalai ir darbinin
kai iš Rytų Europos, ypač iš Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos.
Statybininkų atlyginimai, mokami imigrantams, yra 20-30
proc. mažesni nei vietinių gyventojų algos už tą patį darbą.
Viešojo maitimmo sektoriuje taip pat gausu imigravusių
darbuotojų. Anksčiau restoranuose ir kavinėse galima buvo dažnai
sutikti atvykėlių iš Bangladešo, o šiuo metu jų vietas užima dar
buotojai iš Rytų Europos šalių, ypač iš Čekijos ir Lenkijos

Estijos švietimo ministrė nuo britų policijos
slapstėsi Anglijos miškuose
2005 gegužės 27 d.

ELTA

Estijos švietimo ministrė Mailis Reps 1995 metais nelegaliai dirb
dama Didžiojoje Britanijoje, nuo britų policijos iš braškių lauko
pabėgo į mišką, rašo Estijos savaitraštis "Eesti Ekspress".
"Kažkas panašaus, - žurnalui sake ministre - Eidama mi
nistrės pareigas nenorėčiau to reklamuoti"
Anglijoje M. Reps skynė braškes, dirbo tiesiant kelius ir
buvo padavėja. "Dirbdavau padavėja per vestuves ir laidotuves", sakė ministrė.
Ministerijos interneto svetainėje esančiame M Reps gyveni
mo aprašyme nurodyta: 1995 m. - Kembridžo universiteto Tnničio
koledžas, Anglų kalbos studijų koledžas
Kembridžo universitete medicinos institute genetinių tyrimų
srityje dirbanti Tina Sep teigė, kad Estijos bendruomenei Anglijoje
Kembridžo universiteto paminėjimas nuolat kele Įtarimų.
"Anglų kalbos studijų koledžas tėra paprasta kalbų mokyk
la Ji niekaip nesusijusi su universitetu", - sake T Sep

Penkios gražiausios pasaulio moterys, kurias
išrinko elitinis Didžiosios Britanijos madų žur
nalas. turi vieną bendrą bruožą - jos yra brune
tės.
Žurnalo "Harpers and Queen" pasaulio
gražuolių sąraše, kurį sudarė madų, meno, žimasklaidos ir plastinės chirurgijos ekspertai,
pirmąją vietą užėmė Holivudo žvaigžde Angeli
na Jolie Po jos eina supermodelis Christy Tur
lington
Tokios šviesiaplaukes kaip supermodehs Kate Moss, žvaigžde Urna Thurman ir
figūruoja gražiausių pasaulio moterų šimtuke,
tačiau į pirmąjį penketuką nepateko.
"Mus tikrai nustebino, kad pirmąsias vie
tas užėmė vien tik brunetės", - antradienį sakė
"Harpers and Queen" redaktorė Lucy Yeomans
(Liusi Joumans).
"Iš mūsų ekspertų rezultatų matome, kad
įvyko poslinkis nuo tradiciškai sudievinto blon
dinių stereotipo. Dabar aukščiau pakyla neįpras
to ir Įdomesnio grožio žmonės", - pažymėjo ji.

Niujorkietis per metus apsilankys
tūkstantį barų
2005 06 01
60-metis niujorkietis Dan Freeman metų pra
džioje pradėjo neįprastą akciją, per 365 dienas
jis ketina apsilankyti mažiausiai tūkstantyje barų
didžiausiuose JAV miestuose. Iki antradienio
amerikietis, sausio 1 -ąją pradėjęs savo turą ško
tiško viskio taure, jau buvo gėręs 529 Niujorko
užeigose.
"Ši mintis man šovė staiga, - reporteriams
pasakojo, ko gero, labiausiai laukiamas Niujorko
barų klientas - Aš neturėjau jokio didelio plano
Norėjau paprasčiausiai pažiūrėti, kiek barų gali
ma aplankyti per metus. Realus man pasirodė
skaičius 1000"
D Freeman pastaruoju metu sulaukia di
džiulio žiniasklaidos dėmesio Geriausias jo re
zultatas iki šiol yra 12 barų per 12 valandų

Italijoje bučiavimosi po vandeniu
varžybos
2005 06 01
Adrijos pakrantėje esančiame Italijos mieste
Riminyje vyksta bučiavimosi po vandeniu čem
pionatas. Tarptautinėms varžyboms Įrengtas di
džiulis permatomas širdies pavidalo baseinas.
Kasdien, aidint pritariamiems žiūrovų
šūksmams, į baseiną pasineria šimtai žmonių,
kurie stengiasi kuo ilgiau išsilaikyti po vandeniu,
aistringai Įsisiurbę į partnerio lūpas.
Visa tai
stebi griežti teisėjai
Pasak rengejų, svarbiausias čempionato
tikslas - suartinti žmones. Pažymėtina tai, kad
daugelis vaikinų ir merginų iki varžybų net ne
buvo paŽĮStami ir daugelis porų sudaryta tik čia
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Sporto žinios
Pradėta savanorių atranka
į Pekino olimpines žaidy
nes
2005 06 06
Sekmadienį oficialiai startavo sava
norių atrankos į 2008 metų Pekino
vasaros olimpines žaidynes progra
ma. Pagal ją padėti organizuoti
olimpines žaidynes bus pakviesta
apie 70 tūkst. savanorių.
’’Savanorio darbas olimpinių žai
dynių metu yra unikali gyvenimo
patirtis. Ją lydi viena idėja - olimpi
nių vertybių propagavimas.
Savanorių užduotis yra paprasta padaryti viską, kad žaidynių dalyviai
jaustųsi kuo geriau", - pradedant
programą sakė Tarptautinio olimpi
nio komiteto (IOC) prezidentas
Jacques Rogge.
Daugiausia savanorių planuojama
atrinkti iš Kinijos sostinės aukštųjų
mokyklų. Į šią programą taip pat bus
įtraukti kitų Kinijos miestų bei Hon
kongo, Makao ir Taivanio gyventojai.

Dar viena Aleknos pergalė
Dar vieną
pergalę
tarptautinė
se lengvo
sios atleti
kos varžy
bose iško
vojo dukart
olimpinis disko metimo čempionas
Virgilijus Alekna.
Ispanijoje vykusiose „Gran Pri“
serijos varžybose Virgilijus Alekna
nusviedė diską 68 metrus 5 centi
metrus ir daugiau nei dviem metrais
aplenkė Atėnų olimpinį vicečempio
ną Zoltaną Kovagą iš Vengrijos.
Trečioje vietoje liko dar vienas
Vengrijos atletas Gaboras Matė - 65
m 42 cm.

Ž. Savickas laimėjo varžy
bas Maskvoje 2005 06 06
Lietuvos stipruolis Žydrūnas Savic
kas laimėjo savaitgalį Maskvoje
vykusias Tarptautinės galiūnų fede
racijos "Grand Prix" varžybas.
Antrąją vietą užėmė latvis Rai
mondas Bergmanis, o trečias liko
rusas Michailas Kokliajevas.
Iš pradžių šios varžybos buvo pri
statomos kaip Europos čempionatas,

tačiau varžybų organizatoriai neį
vykdė kelių pagrindinių įsipareigoji
mų, todėl Senojo žemyno pirmeny
bės virto "Grand Prix" varžybomis.
Europos čempionatą nuspręsta su
rengti liepos 16-17 dienomis.

šokių programoje
užėmė antrąją
vietą. Kauno
"Sūkurio" klubo
pora nusileido tik
pasaulio ir Euro
pos čempionams

Latviai patyrė Rusijos fut
bolo gerbėjų smurtą

italams Domenico Soale ir Gioia
Carasoli. Trečiąją vietą užėmė Vo
kietijos atstovai - Sascha Karabey/
Natascha Karabey. Finale šoko aštuonios poros. Lietuvos pora Dona
tas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė
("Sūkurys") pasidalijo 15-16 vietas.
Iš viso klasikinių šokių varžybose
dalyvavo 228 poros iš 35 šalių.
Lotynų Amerikos šokių progra
moje Lietuvos čempionai Andrius
Randelis ir Eglė VisockaitėKandelis iš Vilniaus "Ratuto" klubo
užėmė 14-ąją vietą.

2005 06 05
Latvija apkaltino Rusijos futbolo
gerbėjus netinkamu elgesiu su latvių
fanais per pasaulio čempionato at
rankos varžybas šeštadienį.
"Šiandien buvo keletas incidentų,
kai Rusijos sirgaliai koneveikė Lat
viją", - naujienų agentūrai "Reuters"
sakė Latvijos futbolo federacijos
atstovas spaudai Krisvanis Klavinis.
2006 metų pasaulio čempionato
Europos zonos III atrankos grupės
rungtynes Latvija Rusijai pralaimėjo
rezultatu 0:2.
K. Klavinis informavo, kad žai
džiant jaunimo rinktinei rusai latvius
vadino fašistais ir naciais, o per su
augusiųjų mačą buvo skanduojami
kiti įžeidžiantys šūkiai.
Per jaunimo rinktinių varžybas,
kurios baigėsi lygiosiomis 1:1, Rusi
jos fanai pakabino didelį plakatą,
kuriame buvo parašyta "Ne fašiz
mui" ir rodė sovietines vėliavas su
kūju bei pjautuvu.
Kito incidento metu penktadienio
vakarą Sankt Peterburge nukentėjo
latvių žurnalistas. Latvijos futbolo
interneto svetainėje skelbiama, jog
nukentėjo laikraščio "Diena" kores
pondentas Artūras Vaidelis.
Po pasivaikščiojimo mieste A.
Vaidelis ketino vykti į savo viešbutį,
tačiau taksi vairuotojas jį nuvežė į
kitą miesto galą, kur jis buvo su
muštas.
Žurnalistas patyrė smegenų sukrė
timą, jam sulaužytas skruostikaulis.
Be to, iš jo pavogta grynųjų pinigų,
kredito kortelės ir skaitmeninė ka
mera.
Šiuo metu žurnalistas gydomas
Sankt Peterburgo ligoninėje.

Lietuvos šokėjai prestiži
nėse varžybose Anglijoje antri
2005 06 03
Europos vicečempionai Lietuvos
šokėjai Arūnas Bižokas ir Edita Daniūtė Anglijoje, Blackpool mieste,
vykusiose tradicinėse prestižinėse
sportinių šokių varžybose klasikinių

Vilniaus "Lietuvos ryte"
žais australas M. Nilsen
Debiutui vyrų krepšinio Eurolygoje
besirengiantis Vilniaus "Lietuvos
rytas" sekmadienį paskelbė pasira
šęs sutartį su 27 metų 209 cm ūgio
australu Matthew Nielsen, galinčiu
žaisti puolėjo ir vidurio puolėjo po
zicijose.
Praėjusį sezoną M. Nilsenas žaidė
Salonikų PAOK ekipoje ir ULEB
taurės ketvirtfinalio rungtynėse žai
dė prieš "Lietuvos rytą", Salonikuo
se ir Vilniuje pelnydamas atitinka
mai 8 ir 14 taškų.
"Man nereikėjo ilgai sukti galvą
svarstant vilniečių pasiūlymą. Tai,
kad "Lietuvos rytas" šiemet laimėjo
ULEB taurę, buvo geriausias įrody
mas, jog tai puiki komanda. O kai
aptarėme ir mano šeimos apgyven
dinimą Vilniuje, iš karto sukirtome
rankomis", - sostinės klubo svetainei
sakė M. Nilsen.
"Sustiprinome silpniausia grandi
mi laikytą mūsų komandos priekinę
liniją įvairiapusiu ir labai patyrusiu
žaidėju. M. Nilsen yra vienas iš
Australijos rinktinės lyderių, galintis
rungtyniauti ir sunkiojo krašto, ir
vidurio puolėjo pozicijose", - apie
naujoką sakė Vilniaus klubo vicep
rezidentas Jonas Vainauskas.
Prieš atvykdamas į PAOK, M. Nil
senas 1997-2004 metais atstovavo
Sidnėjaus "Kings" ekipai ir 2004
metais buvo pripažintas naudingiau
siu Australijos lygos žaidėju.
(žinios iš www.omni.lt.)
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(Pasijuokįme
Čiau - čiau - čiau
Pasakysiu jums paslaptį: aš jau esu
ne tokia jauna. Nors nėra ko skųstis:
pasidažau, pasidarau makijažą, visokį
ten visažą, manikiūrą, na, ir šiaip sau dėl visa ko (ką gali
žinoti, kas nutiks) - pedikiūrą.
Tai ar galit patikėti - vyrai man daugiau kaip trisde
šimt neduoda. Moterys dar mažiau. Žinau aš jas, pavy
duoles. Mano vyras išvis mane “pacanke” vadina. Sako,
dėl mano protinio išsivystymo.
Kad ir kaip ten būtų, vis tiek malonu.
Šiaip tai jis chamas.
Kai eilinį kartą manęs nepabučiavęs nusisuka į sieną,
aš užpyksta ir klausiu: “ Tai šitaip ta mane myli?..”
O jis:
- Tai kaip tave mylėti? Nori itališkai?
- Žinoma, - atsakau.
- Na, tai “čiau, banbina mio”, - ir dar rankomis mojuo
ja, - čia-čia-čia...
Ir apskritai jis pastaruoju meta kažkoks išsikvėpęs,
įtartinas. Tiesiog fiziškai jaučiu, kuri moteris, jūs man
pasakykit, nejaus? Užeina jam tokie momentai - visos
moterys pagražėja, visos prekės atpinga.
Ir dar aiškina iš kažkur grįžęs, lyg aš visiška blondinė
nuo prigimties būčiau: “Pelei ir tai į tą pačią skylę lan
džioti pabosta”. Gyvenimas, jo manymu, per trumpas reikia prisidurti.
Aš tau pailginsiu gyvenimą!.. Sulaukiau momento.
Grįžta namo, manasis kaip katinas po morčiaus murk
damas knarkia.
Knarkia jis nuo to laiko, kai jam vienas pavydus vy
ras nosį perkreipė?
Neilgai laukus, patyliukais surišau kojas, rankas už
nugaros, nutraukiau nuo lovos.
Pabudo, dairosi nustebęs.
- Kur aš? Kas čia per pokštai? - klausia.
-Čia ne pokštai, - aš jam aiškinu, pasiėmusi kirvį. Gali džiaugtis - tau amen. Tu mane pažįsti, atsiskaitysime už viską.
- Pažįsta, pažįsta, aukseli ta mano sidabrinis, - vapa
išsigandęs.
- Gerai jau, - sakau, - dabar ta mane pažinsi.
Užtraukiu jam ant akių sportinę žieminę kepurę, kaip
priklauso nusikaltėliui per egzekuciją, ir kad tvosiu iš
visų jėgų per galvą su šlepete.
Nepatikėsit, nuėmiau kepurę, nebekvėpuoja. Gerai
dar, kad greitoji laiku atvažiavo.
Pasakojo - skylė širdyje kaip degtukų dėžutė buvo,
vos sulopė...
Čia tik tarp mūsų - sėdi jis dabar namuose kaip kati
nas į miltas pridirbęs ir antrąja invalidumo grupe
džiaugiasi. O man kas: niekas daugiau trisdešimt neduo
da - tokia jauna atrodau ...
- Čiau, mielasis, - sakau išeidama.
Nepagalvokit nieko blogo - ir pedikiūrą pasidarau. Ir
išeinu.
Jūs, be abejo, matėte šitaip vaikščiojančias moteris.
Štai šitaip: čiau - čiau - čiau!
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Gūdus miškas. Stovi iš rąstų suręsta trobelė. Pareina na
mo meškinai. Tėtis meškinas storu balsu rūsčiai išriaumoja: - Kas valgė iš mano lėkštės?
Meškininkas rėkia iš paskos:- Kas gėrė iš mano puode
lio?
Mama meškinienė atsisuka nuo viryklės: - Idijotai, aš dar
neįdėjau.
♦♦♦♦♦
Eina kiškis takeliu ir mato po medžiu pelėda stovi. Zuikis
sako - Labas pelėda!
Pelėda žiūri savo didelėm akim ir atsako:
- Labas, bet aš ne pelėda!
- O kas ta? - paklausė kiškis.
- Ežiukas! - atsakė jis.
- O tai kodėl tavo akys tokios didelės?
- Ogi todėl, kad aš kakoju!!! - šūktelėjo ežys.
*****
Susitiko vilkas ir kiškis. Vilkas pamatė, kad kiškio plau
kai labai jau blizga ir tokie švelnūs, tai nutarė paklausti:
- Zuiki, sakyk man, kuo trini plaukus, kad tokie gražūs?!
Kiškis atsakė:
- Kiaušiniais!
Vilkas nustebo ir sako:
- Na, ir akrobatas!?
♦♦♦♦*
Kartą žirafa sako beždžionei:
- Gerai tokį ilgą kaklą kaip mano turėti. Kai valgau,
maistas taip lėtai lėtai slenka, o aš sau stoviu ir mėgaujuos... tai ne tau, viens ir viskas.
Beždžionė pažiūrėjo į žirafą, pakraipė galvą ir sako:
- O ta vemti nebandei?
*****

Liūtas liepė gyvūnams atnešt maisto. Kiškis atnešė obuo•iLiūtas pakėlė kiškį už ausų ir pradėjo mušt. Kiškis ir juo
kias, ir verkia. Liūtas klausia:
- Ko verki?
- Nes skauda!
- O ko juokiesi?
- Nes ežys su kriauše ateina!
♦♦♦♦♦

Gyveno spintoje kandžių šeima. Užsigeidė jaunasis kandžiukas pasaulio pamatyti ir išskrido iš spintos. Po kurio
laiko grįžo.
- Na, kaip? - klausia mama kandis.
- Nuostabu! Visi džiaugėsi mane pamatę, kad net rankom
plojo...
*****
Ateina kiškis į barą ir klausia:
- Kas sudaužė mano brolį?
Atsistoja lokys ir atsako išdidžiai:
- Aš sumušiau tavo brolį.
- Taip jam ir reikia.
*****
Vaikšto gaidys po kiemą ir mato, ant grilio sukasi ir kepa
vištos. Gaidys sako:
- Nu vištos, geriau jau kiaušinius dėtų, o tai jos ant karu
selių sukasi!
*****

Atėjo kiškis į parduotuvę ir paprašė muilo.
Pardavėja jam sako:
- Turime tik kiaušininio.
- Ne, man visam kūnui reikia...
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Kronika

Š.m. birželio 3 dieną Gunnersbury
kapinėse, Chiswick, Londone,

Aukos spaudai
K.K.Kirk, Cambridge

£ 5.00

M.Malakunas, Wimbleton £ 5.00

Renginių kalendorius
GĖDULO IR VILTIES DIENA 2005 birželio 14 d.
VILNIUJE 2005 m. birželio 30 d. - liepos 3 d. Pasaulio lietuvių sporto
žaidynės
VALSTYBĖS DIENA liepos 6 d.
SKAUTŲ STOVYKLA liepos 23 - 30 d. Lietuvių Sodyboje.
NOTTINGHAME birželio 18 d., 25 d. 10-13 vai. Lituanistinė mo
kykla ir Anglų kalbos kursai.
NOTTINGHAME birželio 26 d. 16.00 vai. Popietė Latvių klube.

Jaunas Lietuvos solistas Velse kovos dėl pasaulio
dainininko vardo
Jaunas Lietuvos dainininkas Kostas Smoriginas kartu su 25 solistais
iš viso pasaulio Velso sostinėje Kardife kitą savaitę varžysis dėl
BBC televizijos rengiamo jaunųjų pasaulio dainininkų konkurso
nugalėtojo vardo.
Buvęs Lietuvos teatro ir muzikos Dainavimo katedros, vadovau
jamos prof. Vladimiro Prudnikovo, studentas K.Smoriginas vasarį iško
vojo teisę varžytis šio konkurso finaliniuose pasirodymuose. Jis pateko
tarp 25 operos solistų, kurie birželio 12-19 dienomis konkurso laureato
titulo sieks Kardifo St.David’s Hali scenoje. Penki šiuose koncertuose
geriausiai pasirodę dainininkai konkurso laureato titulo sieks birželio
19 d. finaliniame konkurse.
Dėl teisės patekti į finalinį koncertą, kurį didžiulei auditorijai
transliuos BBC Two kanalas bei BBC radijo trečioji programa.
K.Smoriginas varžysis birželio 16 d. kartu su atlikėjais iš Vokietijos,
Škotijos, Korėjos bei Čilės. Jis atliks W.A.Mozarto, S.Rachmanovo,
G.Verdi bei P.Čaikovskio kūrinius.
Patekti į koncertą šiemet pareiškė norą 700 jaunosios kartos dai
nininkų, iš kurių 500-ams buvo leista dalyvauti perklausose. Praėję at
rankinius turus 25 dainininkai kitą savaitę StDavid’s Hali scenoje atliks
daugiau kaip 100 įvairių operos kūrinių bei dainų. Jų pasirodymą stebės
operos ir teatrų vadovai, muzikos impresarijai bei prodiuseriai. Konkur
so rengėjų teigimu, pasirodymas prestižinėje St.David’s Hali salėje su
BBC nacionaliniu Velso orkestru gali tapti puikia jaunų dainininkų kar
jeros pradžia.
BBC televizijos jaunųjų pasaulio dainininkų konkursas buvo pir
mą kartą surengtas 1983 metais ir, jo rengėjų teigimu, tapo pirmaujančiu
tokio pobūdžio koncertu pasaulyje.
Pagarbiai
Kultūros atašė Jungtinėje Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystėje
Indrė Daunytė

palaidotas
ANTANAS RAIŽYS

1927.12.20-2005.5.17
Antanas kurį laiką gyveno netoli Not
tingham©, Mansfield mieste, vėliau
persikėlė gyventi į Londoną.
PAMALDOS

Londono Lietuvių šv.Kazimiero
bažnyčia
21 The Oval E2 9DT (rytinėje miesto
dalyje,prie Hackney Road)
tel.:020 7739 8735.
E-mail:

london@ptverijonaq.freeserve.co.uk
Pamaldos sekmadieniais:
9.00 vai. angliškai
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 vai. jaunimo šv.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, Not
tingham NG2 6AH.
Tel.:0115 9821 892
Pamaldos kas antras šeštadienis, 3 vai.
po pietų.

Mančesteryje kiekvieno mėnesio
paskutinį sekmadienį 12.30 vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio pirmą
sekmadienį 12.30 vai.

EUROPOS LIETUVĮ PLATINA:
Birminghame:
Irena Hughes
Mančesteryje:
Lietuvių Socialinis
klubas 121 Middleton Rd., Crumpsail,
Manchester, tel: 0161 740 5039
Oksforde:
Liubovė Rakūnienė
Nottinghame:
Marija Collishaw

