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Mūsų sportininkai Olimpiadoje
Australijos olimpiadai einant į pabaiga pažvelkime į 
mūsų sportininkų atsiekimus Sidnėjuje.
Saulė Daina Gudzinevičiūtė, šaudydama į skrendan
čius taikinius tranšėjinėje aikštelėje, iškovojo Lietu- 
vai auksą (žiūr. 4 psL), o irkluotojos B.Sakickieneė ir 
K.Poplavskaja - olimpinį bronzą!
Krepšininkai turi šansą laimėti sidabro, ar bent bron
zos medalį.
Lietuvos irkluotojos Birutė Šakickienė ir Kristina 
Poplavskaja - Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos 
medalių laimėtojos! Šeštadienį (23.9) jos finišavo 
trečios porinių dviviečių finalo plaukime, nusileidu- 
sios tik vokietėms ir olandėms, praneša ELTA.
Šiemet jos yra iškovojusios antrąją vietą pasaulio 
taurės varžybose, o pernai pasaulio čempionate 
Kanadoje užėmė ketvirtąją vietą. Dar metais 
anksčiau pasaulio pirmenybėse jos buvo septintos. 
Beje, irkluotojos tapo pirmosiomis nepriklausomos 
Lietuvos olimpinėmis prizininkėmis asmeninėse 
sporto šakose, nes iki šiol visus neauksinius 
olimpinius medalius nuo 1992 metų laimėjo 
krepšininkai.
Tai antrasis Lietuvos medalis Sidnėjaus olimpiadoje. 
Tačiau Lietuvos sportininkų vadovas Sidnėjuje Al
girdas Raslanas mūsų sportininkais nėra patenkintas. 
Pirmadienį (1 8/9), paprašytas pakomentuoti Lietuvos 
apie mūsų lengvaatlečius, sakė manąs, jog mūsiškių 
nesėkmes labiausiai nulėmė psichologiniai veiksniai.

Tokią išvadą jis linkęs daryti po pokalbio su profeso
riumi Juozu Skemevičiumi, kuris kartu su moksli
ninkų grupe stebėjo sportininkų fizinę būklę prieš 
olimpiadą. "Manau, kad nesėkmių priežastys tikrai 
ne medicininės, o daugiau psichologinės", - teigė jis. 
A.Raslano nuomone, visiškai vilčių nepateisino tik 
S.Kleiza ir A.Jurkšas.
Pirmasis turėjo galimybių su savo geru rezultatu net
gi būti finale. Kiek sunkiau buvo antrajam sportinin
kui, tačiau taip atsilikti nuo asmeninio rezultato yra 
nepateisinama. A.Raslanas pasidžiaugė, kad 
Ž.Minina įvykdė jai keltą užduotį ir buvo visai arti 
savo asmeninio rezultato. Tai gerokai praskaidrino 
visų nuotaiką.
Tuo tarpu distancijos nebaigęs bėgikas Jonas Motie
jūnas pateko medikų globon. Jam diagnozuotas pė
dos raumens plyšimas.
Sidnėjaus olimpinių žaidynių vyrų krepšinio turnyro 
ketvirtosiose rungtynėse A grupėje Lietuvos krepši
ninkai šeštadienį (23/9) nugalėjo Kinijos komandą 
82:66 ir iškovojo antrąją pergalę, praktiškai užsitik
rindami vietą ketvirtfinalyje.
Paskutiniąsis grupės rungtynes lietuviai žais pirma
dienį su Naujosios Zelandijos komanda.
Galutinė mūsiškių vieta grupėje labiausiai priklausys 
nuo šeštadienį vakare vyksiančių Italijos ir Prancūzi
jos komandų rungtynių - jei laimės italai, lietuviai 
liks treti, jei nugalės prancūzai - gali pakilti į antrąją 
vietą.

Gerbiami Lietuvos piliečiai,
2000 metų spalio 8 d. įvyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Lietuvos piliečiams, rinkimų metu būsian
tiems Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos Karalystėje ir Airijoje, balsavimas organizuojamas 
Lietuvos Respublikos ambasadoje Londone:
Embassy of the Republic of Lithuania 84 Gloucester Place, London WIU SAU. Tel.: 020 7486 6401/2 
faksas: 020 7486 6403 e-mail: lraon@globalnet.co.uk
Visi Lietuvos piliečiai gali atvykti baisuoti 1 Lietuvos ambasadą Londone šiomis dienomis:
2000 m. rugsėjo 26-29 d. nuo 13.00 iki 17.00 vai.,
2000 m. spalio 2-6 d. nuo 13.00 iki 17.00 vai. '
2000 m. spalio 8 d. nuo 9.00 iki 21.00 vai.
Norinčius baisuoti paštu, prašome kreiptis į ambasadą. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Jūs turite iš anksto už
siregistruoti ir būti įrašyti i rinkėjų sąrašus. Ambasadoje sudaryta galimybė visiems Lietuvos piliečiams susi
pažinti su Lietuvos ambasadoje Londone rinkėjų išankstiniu ir galutiniu sąrašais. Visais balsavimo klausimais 
pratome kreiptis i balsavimo komisiją: ambasados darbuotojus Ričardą Degutį, Giedrių Mickūnų ir Liną Ver- 
bušaitį (ambasados adresas, telefonai, faksas ir elektroninis adresas nurodyti aukščiau).

Balsavimo komisija Lietuvos ambasada Londone
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Žinios iš Lietuvos
PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS vieši 
Australijoje ir rugsėjo 16 d. dalyvavo priėmime 
Australijos ministro pirmininko John Howard 
vardu pas Australijos Generalgubernatorių William 
Deane, vėliau lankėsi Olimpiniam^ kaimelyje, kur 
susitiko su Lietuvos olimpiečiais, o tos pačios 
dienos vakare susitiko su Australijos lietuvių 
bendruomene Lietuvių namuose Bankstown.
KAUNAS ĮAMŽINS ’’ULTRA SKRYDĮ”
Šeštadienį, rugsėjo 16 d., prie Kauno pėsčiųjų tilto į 
Nemuno salą buvo atidengta lenta lakūno Jurgio 
Kairio skrydžiui aukštyn ratais po šiuo tiltu 
įamžinti.
Rugsėjo 2 dieną J. Kairys atliko iki šiol neregėtą 
akrobatinį triuką - po Karaliaus Mindaugo pėsčiųjų 
tiltu Kaune jis praskrido apvertęs lėktuvą aukštyn 
ratais. ’Ultra skrydį” Kaune stebėjo daugiau kaip 
200 tūkst. žiūrovų, tarp kurių buvo ir legendinis 
"Formulės-1” lenktynininkas suomis Miką 
Hakkinenas.
Kauno savivaldybė informavo, kad šeštadienį 
rengtoje šventėje "Ultra skrydžio" lakūnas 
demonstravo programą kurią atliks pasaulio 
pirmenybėse.
"Ultra skrydžiu” J. Kairys baigė skrydžių po tiltais 
seriją Po 1996 metais atlikto skrydžio po pėsčiųjų 
tiltu Kaune, 1997-aisiais skrydį jis pakartojo 
Vilniuje, praskridęs po 9 metrų aukščio Baltuoju 
tiltu Vilniuje.
Pernai rugsėjo mėnesį keliasdešimt tūkstančių 
žmonių stebėjo kvapą gniaužiantį J. Kairio skrydį 
po dešimtimi Lietuvos sostinės tiltų.
ARTĖJA DERYBŲ DĖL NARYSTĖS 
PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOJE 
PABAIGA
Jau spalio mėnesį Lietuva tikisi užbaigti derybas 
dėl narystės Pasaulio prekybos organizacijoje 
(PPO).
Tai sakė iš eilinio derybų raundo Ženevoje sugrįžęs 
Lietuvos derybininkų vadovas užsienio reikalų 
viceministras Algimantas Rimkūnas.
Vilčių, jog derybos bus greitai baigtos, teikia 
penktadienį (15/9) pasiekti susitarimai.
Ženevoje Lietuvos atstovai baigė dvišales derybas 
su pagrindinėmis partnerėmis - Naująja Zelandiją 
Ekvadoru ir Australija. Lietuva taip pat gavo 
patvirtinimą iš Kanados bei Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV), jog šios šalys neprieštaraus 
Lietuvos narystei PPO.
Vienintele problemą pasak A. Rimkūno, išlieka kai 
kurie nesutarimai su Čekija. Rugsėjo 27 dieną 
Prahoje buvo numatytas dvišalis susitikimas, tačiau 
čekai jį atšaukė, pareiškę pageidavimą šiuos 
nesutarimus išspręsti derybų dėl PPO narystės 
kontekste.

Be dvišalių derybų, Ženevoje vyko ir daugiašalės 
derybos, kurių metu iš esmės buvo baigtas 
analizuoti dokumentas dėl Lietuvos įsipareigojimų 
užsienio prekybos politikoje. Pasak A. Rimkūno, 
tradiciškai šiam dokumentui daugiausia dėmesio 
skyrė JAV atstovai. e v
Spalio 2 dieną Ženevoje numatytas dar vienas 
derybų raundas. Jeigu neformalių derybų metu 
paaiškės, jog derybų partneriai nebeturi pastabų, 
dar tą pačią dieną A. Rimkūno teigimą bus galima 
sušaukti oficialų derybų raundą ir paskelbti apie 
derybų pabaigą.
Jei to nepavyks pasiekti, Lietuvos derybininkų 
vadovo nuomone, derybų pabaiga nusikels ne ilgiau 
kaip keletą savaičių.
Oficialiai Lietuva taps pilnateise PPO nare po to, 
kai Seimas ratifikuos visus derybų dokumentus bei 
pagrindines PPO sutartis. Po ratifikavimo šie 
dokumentai taps sudėtine Lietuvos nacionalinės 
teisės dalimi.
Lietuva derybas dėl narystės PPO pradėjo 1995 
metais.
Lietuvos diplomatams, pasak A. Rimkūno, teko 
derėtis ne tik su užsienio partneriais, bet ir su savo 
šalies vyriausybe, ypač su Žemės ūkio ministerija.
Gali būti, jog Lietuvos diplomatų laukia dar vienos 
derybos - šį kartą su naujai išrinktu Lietuvos 
Seimą kuriam teks ratifikuoti PPO narystės 
dokumentus.
"Lietuvos diplomatų laukia nemažas darbas 
išaiškinti naujiems Seimo nariams PPO narystės 
dokumentų turinį bei jų naudą", pripažino A. 
Rimkūnas.
Narystė PPO laikoma viena svarbiausių sąlygų 
Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje.
Estija ir Latvija PPO narėmis tapo jau praėjusiais 
metais.
Lietuvai tapus PPO nare, jai nereikėtų sudaryti 
dvišalių ekonominių sutarčių su šios organizacijos 
atstovėmis, be to, narystei PPO reikalingi teisės 
aktai yra svarbūs ir narystei Europos Sąjungoje.
Dabar PPO narės yra beveik 140 valstybią o 
netolimoje ateityje jai turėtų priklausyti daugiau nei 
160 pasaulio šalių.

NAUJĄJĄ SĄJUNGĄ VEJASI KAIRIŲJŲ 
PARTIJŲ KOALICIJA
Šeštadienį, rugsėjo 16 d. spaudoje paskelbtos 
apklausos duomenimis, daugiausia galimybių 
laimėti Seimo rinkimus turi Naujoji sąjunga (NS, 
socialliberalai) ir A. Brazausko socialdemokratinė 
koalicija. Pastaroji sparčiai vejasi populiarumo 
reitinguose tebepirmaujančius socialliberalus.
Jei rinkimai į Seimą vyktų kitą sekmadienį, už 
Naująją sąjungą balsuotų 23,6 proc. rinkėją 
Palyginus su liepos mėnesio apklausos rezultatais, 

/tąsa 4 psl./
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Simo damos skambėjo Amiglijoje Laima Paleckienė

- Ar dainuoti Jums kaip 
Londone, ar kaip 
Lietuvoj?- klausė į Rytų 
Londone esančią Šv. 
Kazimiero bažnyčią 
gausiai susirinkusių 
lietuvių Vytautas
Babravičius, dzūkas nuo 
Simno, todėl žinomas dar 
ir sceniniu SIMO vardu. 
Po ilgos koncertinės 

kelionės po Australiją, 22 valandas prakybojęs ore, 
jis nusileido tiesiai į arti 200 entuziastingų gerbėjų 
būrį. “Lietuvoje daugelis mūsų išaugom ir subrendom 
ant SIMO dainų”- pasakojo kunigas Petras 
Tverijonas, jaunas, energingas lietuvybės puoselėtojas 
tarp Londono lietuvių. SIMO dainos maitino ir 
stiprėjantį visuotiną tautinį sąjūdį.
SIMAS išgarsėjo dar tarybiniais metais, apjungęs 
Vakarų vesterną su mūsų kaimo kapelos ir buitine 
miesto muzika, sukūręs tada tikrai deficitinę “prekę” 
- lietuviško country stiliaus grupę “Deficitas.” Su 
gitara Vytautas Babravičius nesiskiria jau 30 metų; 
pats kuria muziką, rašo žodžius, verčia ir pritaiko 
Lietuvai populiarias “country” žanro amerikietiškas 
dainas. Švęsdamas šią įspūdingą kūrybinę sukaktį, jis 
sakė esąs apskraidęs visą Lietuvą, kaimynines 
valstybes,- linksminęs ir virkdęs brolius lietuvius 
Lenkijoje, Baltarusijoje ir JAV.
Kol Vytautas derino gitaros stygas, bažnytėlėje 
šurmuliavo visų kartų lietuvaičiai. Intuityviai 
nujausdami artėjančią nepaprastą to vakaro šventę, 
gerą “apšilimą” publikai užtaisė aktyviausias, dviejų, 
penkerių metų naujausios lietuvių diasporos 
atžalynas.
Patriotinių, lyrinių, populiarių vakarietiškų ir 
liaudiškai šmaikščių dainų atlikėjas su gitara ir lūpine 
armonikėle nenuvylė nei senų gerbėjų, nei pirmą 
kartą jo klausiusių londoniečių.
SIMO dainos visais laikais skambėjo “prieš srovę”, 
todėl jo koncertuose nebūdavo kam žiovauti. 
Nesimatė žiovaujančių ir šį kartą. Klausytojai plojo 
katučių seniai pamėgtoms dainoms, o kai kurias kartu 
su solistu traukė visa salė. Kiekvieną dainą lydėjo dar 
ir linksmos istorijos.
Štai, viešint Australijoje, per koncertą vienas lietuvis 
Vytauto paklausęs: “Dainuoti tai tu moki, bet ar gali 
man atsakyti į tokį klausimą: už ką man dabar 
balsuot, brolau? Aš kaip manot, ką gi jam atsakiau? 
Ogi, štai ką.”- ir valiūkiškai uždainavo:”Tu vėjo 
paklausk, tau vėjas atsakys, tik jis, mano drauge, 
atsakys”...

”O dabar, mielieji, dainuosime ir linguosime: kairieji 
į kairę, dešinieji į dešinę, o centristai į priekį”- 
pašmaikštavo SIMAS, ir žaisminga “rinkiminė” 
nuotaika, kaip mat, persimetė ir į Rytų Londoną
Po koncerto Vytautas Babravičius pasidžiaugė, kad 
Lietuvos ambasados Londone ir kunigo Petro 
Tverijono rūpesčio dėka galėjęs pirmą kartą nutūpti ir 
pas Londono lietuvius. Tą visiems įsimintiną vakarą 
dainius leido mums vėl prisiliesti prie gyvos 
lietuviškos dainos ir gimtinės. Ne vieno gyvenimo 
audrų į svetimą kraštą atblokšto tautiečio akyse 
sužibo namų ilgesio ašarėlė. Apie “mylimus lig ašarų 
sodžiaus jovarus” dzūkiškai šiltas, atviras ir kaimiškai 
paprastas jis atrodė dainavo tiktai tau:
”Kol gerai, neklausiame,
Jei blogai - mintis kamuos:
Gal kitur geriau? - geriausia man
Būdavo namuos.”
Jau kitą dieną SIMAS nuskubėjo į Linkolną Pasaulio 
artojų varžybas. Lietuva šiemet oficialiai buvo 
priimta į Pasaulinę artojų asociaciją ir surengė tris 
valandas trukusį prisistatymą kur skambėjo SIMO 
gitara ir įtaigi lietuviška daina.

Londonas, 2000.09.19 'i

Su Vytautu Babravičium po koncerto 
Šv.Kaziniiero bažnyčios svetainėje
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/atkelta iš 2 psl./ Naująją sąjungą...
socialliberalų populiarumas išaugo 2,3 proc.
Antroji pagal populiarumą politinė jėga - A. 
Brazausko socialdemokratinė koalicija, kuri jungia 
Lietuvos socialdemokratu partiją (LSDP), Lietuvos 
demokratinę darbo partiją (LDDP), Lietuvos rusų 
sąjungą ir Naujosios demokratijos partiją Už šių 
partijų koaliciją balsuotų 17 proc. rinkėjų.
Palyginti su liepos mėnesiu, koalicijos populiarumas 
išaugo beveik dvigubai - 8,4 proc.
Tuo tarpu liberalų ir centristų populiarumas, 
lyginant su liepos mėnesiu, sumažėjo.
Už liberalus dabar balsuotų 7,7 proc. (buvo 8,6 
proc.), o už centristus - 5,4 proc. (buvo 6,2 proc.). 
Liberalų sąjunga pagal populiarumą yra trečiojoje, o 
Centro sąjunga - penktojoje vietose.
Centristus aplenkė ir į ketvirtąją populiariausių 
partijų vietą pakilo Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai). Už ją balsuotų 7 proc. rinkėjų. 
Konservatorių populiarumas nuo liepos mėnesio 
padidėjo 2,7 proc.
Gerokai smuko Valstiečių partijos populiarumas. Už 
Valstiečių partiją balsuotų 4,9 proc. rinkėjų, nors dar 
liepos mėnesį už ją ketino balsuoti 8,8 proc. rinkėjų. 
Iš 141 Lietuvos Seimo nario, 70 renkami pagal 
proporcinę rinkimų sistemą

Partijos daugiamandatėje apygardoje turi surinkti ne 
mažiau kaip 5 proc., o koalicijos - ne mažiau kaip 7 
proc. balsų, kad patektų į Seimą
Kitoms partijoms, apklausos duomenimis, balsų 
įveikti šį rinkimų baijerą gerokai pritrūktų.
Dabartinės valdančiosios koalicijos partnerė 
Lietuvos krikščionių demokratų partiją apklausos 
duomenimis, surinktų vos 2,4 proc. balsų.
Palankiausiai vertinamų politikų sąraše, apklausos 
duomenimis, lyderio poziciją ir toliau užima 
prezidentas Valdas Adamkus. Jį palankiai vertina 
70,8 proc. gyventojų. Antrasis sąraše - buvęs 
prezidentas ir socialdemokratinės koalicijos garbės 
pirmininkas Algirdas Brazauskas. A. Brazauską 
palankiai vertina 67,3 proc. gyventojų.
Trečiasis sąraše - Lietuvos krikščionių demokratų 
sąjungos pirmininkas Kazys Bobelis, jį palankiai 
vertina 60,7 proc. ketvirtasis - Liberalų sąjungos 
pirmininkas ir Vilniaus meras Rolandas Paksas. Už 
jį balsuotų 60,2 proc. Abiejų politikų populiarumas, 
lyginant su liepos mėnesiu, padidėjo. Penktasis

lEiin

socialliberalų lyderis Arturas Paulauskas, jį 
palankiai vertina 56,5 proc. gyventojų.

/perdavė “Lietuvių grįžimo į Tėvynę Informacijos centras/

Lietuvos tiltų nugalėtojas, 
akrobatas lakūnas Jurgis Kairys, 
rugsėjo antrą dieną praskridęs aukštyn ratais 

po Kauno Karaliaus Mindaugo tiltu.

Aukso medalis lietuvaitei Dainai 
Gudzinevičiūtei

Sidnėjus, rugsėjo 18 d. Nesėkmingus Lietuvos 
sportininkų startus Sidnėjaus olimpinėse 
žaidynėse praskaidrino pirmasis lietuvaitės 
pelnytas auksas.
Lietuvos sportininkė, 34 metų Daina 
Gudzinevičiūtė tapo olimpinių stendinio šaudymo 
tranšėjinėje aikštelėje čempione, sėkmingiausiai 
pasirodžiusi kvalifikacinėse varžybose.
Finalinėje serijoje lietuvaitė numušė 22 lėkštes iš 
25. Tai yra naujas olimpinis rekordas.
Aukso medalį iškovojo paskutiniu šūviu, nes 
sidabro medalį, galutinėje įskaitoje iškovojusi 
prancūzė Delphine Racinet finale sušaudė be 
klaidų ir buvo pasivijusi lietuvaitę. Po sėkmingo 
paskutinio šūvio Lietuvos sportininkė surinko 93 
taškus ir tapo nepavejama. D.Gudzinevičiūtės 
aukso medalis - antras aukščiausias Lietuvos 
sportininkų apdovanojimas.
Kitiems sportininkams olimpinių žaidynių pradžia 
nebuvo sėkminga.Krepšininkai pralaimėjo prieš 
italus 48:50. Dvivietės valties irkluotojos Birutė 
Šakickienė ir Kristina Poplavskaja pralaimėjo 
rumunėms. Dviračių lenktynėse 1999 metų 
pasaulio bronzos medalininkė Rasa Mažeikytė 
pralaimėjo prieš olandę.
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Gerasis Popiežius lietuviams nebuvo geras Dr. Juozas Gailius

Romos dienraščiuose užuominos apie Lenkijos ir 
Lietuvos atstovybių prie Švento Sosto uždarymą 
pasirodė 1958 m. gruodžio 30 d. Prosovietinis 
Romos dienraštis IL PAESE (KRAŠTAS red.) tokį 
uždarymą pristatė kaip "‘Švento Sosto pirmąjį 
konkretų, labai reikšmingą, žingsnį einant prie 
‘modus vivendi' (gyvenimo būdas red.) su 
socialistinėmis šalimis”.
Gandai apie posūkį į kairę Vatikano politikoje tačiau 
pasklido tuoj po naujo popiežiaus Jono XXIII 
išrinkimo 1958 m. spalio 28 d. Jie žymiai pagyvėjo 
po popiežiaus karūnacijos, kada buvo paskelbta, kad 
visi diplomatinių misijų šefai, perduodami Naujųjų 
Metų linkėjimus popiežiui, turės pristatyti ir naujus 
kredencialus. Šis nelauktas reikalavimas, neturintis 
žinomų precedentų ir netinkantis teokratinei 
(dvasiškių valdymo red.) sistemai, rodė aiškų 
ketinimą likviduoti Lietuvos pasiuntinybę. Į žygius, 
padarytus Vatikane min. Stasys Girdvainio ir 
pasiuntinybės sekretoriaus Stasio Lozoraičio jr., 
buvo atsakoma dalinai numykiant ir dalinai 
raminančiai. Viename pokalbyje min. S.Girdvainis 
tiesiai paklausė, gal jo asmuo Vatikanui nėra 
priimtinas. Aukštas prelatas atsakė, kad apie tai nė 
kalbos negali būti, ir kad Vatikanas nepaprastai 
vertina p.S.Girdvainio parodytą didelį santūrumą.
Pagaliau pirmasis iš Vatikano pusės konkretus 
ženklas, rodantis, kad kažkas netvarkoj, tai 
“L’osservatore Romano” (Vatikano dienraštis red.) 
dienraščio nutylėjimas apie pasiuntinybės 
sekretoriaus dalyvavimą viešojoje konsistorijoje. 
Antrasis - tai neprisiuntimas mūsų ministrui 
kvietimo dalyvauti popiežiaus laikomose Bernelių 
Mišiose. Nežiūrint išsisukinėjimų iš Vatikano pusės, 
aiškiai matėsi, kad reikalai sparčiai eina blogyn ir 
kad jei nebus susigriebta ir atitinkamai reaguota, 
atsidursime prieš įvykusį faktą, po kurio bus per 
vėlu imtis bet kokių žygių. Po tokio konstatavimo, 
buvo nutarta kreiptis į lietuvių išeiviją, raginant ją 
telegramomis prašyti popiežiaus ir toliau palikti 
Lietuvos pasiuntinybę.
Atsiliepimai buvo stačiai stulbinantys. Iš viso 
pasaulio nepaprastai gausiai plaukė lietuvių protestų 
ir prašymų telegramos, kurios, aišku, ne tik 
nustebino, bet ir sukrėtė Vatikaną, Ir didžioji laisvoji 
spauda mažiausiai reiškė nusistebėjimą Vatikano 
laikysena katalikiškos Lietuvos atžvilgiu. Tik, 
žinoma, prosovietiniai laikraščiai ir vadinami 
sovietams “naudingieji idiotai” pritarė mūsų 
atstovybės uždarymui. Lietuvos pasiuntinybė prie 
Švento Sosto, savo ruožtu, pasistengė griežtai 
paneigti suinteresuotai paskleistus gandus, esą ji pati 
nutarusi likviduotis. Visiems buvo aiškiai pasakyta, 
kad pasiuntinybė yra tvirtai nusistačiusi visomis 
jėgomis kovoti dėl savo tolesnės egzistencijos.

Taip Vatikano sielojimasis tylomis apeiti ir 
užmarštin nustumti Lietuvos pasiuntinybės 
uždarymo aferą, nuėjo niekais. Ir tik dėka visų 
išeivijos lietuvių vieningų pastangų bei laisvų 
žmonių Lietuvai parodyto solidarumo Lietuvos 
pasiuntinybė prie Švento Sosto buvo išgelbėta. Bet 
nebuvo apsieita be mūsų ministro pažeminimo ir be 
pasiuntinybės sekretoriaus posto panaikinimo. 
Naujam prie Švento Sosto akredituotų diplomatų 
sąraše, p.S.Girdvainis nebefigūravo kaip įgaliotas 
ministras, o tik kaip “Gerente gli affari” (reikalų 
vedėjas”).
Niūrios buvo ir ateities perspektyvos. Popiežiui 
lankantis Š v. Pauliaus bazilikoje nuvyko ir p. 
S.Girdvainis kaip “gerente gli affari”. Vargšeliui 
tačiau šį kartą nebebuvo rezervuota vieta tarp 
valstybių atstovų, o buvo nugrūstas tarp žemesnių 
tarnautojų į kietus suolus. Vieta iš vis nebuvo 
pažymėta, ir tik iškilmėms prasidėjus, Vatikano 
Protokolo Šefas įbruko p.S.Girdvainiui į ranką 
kortelę su įrašu “Lituania”.
Galų gale į sausio pabaigą, min.S.Girdvainis buvo 
priimtas Šv.Tėvo. Pranešimas apie audiencijos 
suteikimą atėjo voke adresuotame: “Sig. Girdvainis 
presso la Lagazione di Lituania presso la Santa 
Sede”.
Kaip teko patirti, audiencijos pobūdis buvo gana 
keistokas. Iš popiežiaus pusės buvo stengiamasi 
pokalbį nukelti . į grynai familiarią plotmę, 
neleidžiant p.S.Girdvainiui oficialiau pasisakyti jam 
rūpimu pasiuntinybės ateities klausimu. Popiežius 
pareiškė savo simpatiją Lietuvai, pažymėjo, jog 
prieš tam tikras blogybes reikalingi pasiaukojimai. 
Min.S.Girdvainis bandė įsiterpti, sakydamas, kad po 
tiek daug Lietuvos atstovavimo prie Švento Sosto 
metų jam būtų malonu iki gyvos galvos pasilikti 
šiose pareigose. “Ma figliolo, Lei rimane a Roma” 
(Bet sūneli, Jūs pasiliekate Romoje) - buvo 
popiežiaus atsakymas. Audiencija baigėsi 
popiežiaus prašymu jį plačiau painformuoti apie 
Lietuvą ir “...venga a trovarmi spesso figliolo” 
(apsilankykite pas mane dažnai, sūneli). Gi, 
kiekvienam yra gerai žinoma, kad pas popiežių 
landžioti yra neįmanoma, absurdiškas dalykas. 
“L’Osservatore Romano” nė vienu žodžiu 
neužsiminė apie min.S.Girdvainio audienciją pas 
popiežių.
Teko taip pat patirti, kad vieną kartą aukšto prie 
popiežiaus esančio prelato min.S.Girdvainis 
susijaudinęs staiga paklausė: “Bet kur gi dingo tie 
visi Lietuvos draugai, kurių, berods, turėjome 
Vatikane?” Tiesioginio atsakymo, žinoma, 
nesusilaukė. Šiaip vienas kitas pareigūnas į panašų 
klausimą atsakydavo, kad jis tik stengiasi švelninti 
padėtį, nes “numatyta buvo žymiai blogiau”.

/nukelta i 6 osl.Z
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Lietuvių Namų Bendrovė (LNB) Jaras Alkis

Pradžia EL Nr.12.
Tada atsirado pastovesnė opozicija, ypač jaunesnių 
narių tarpe, kurie nepritarė direktorių nutarimams ir 
veiksmams.
Lietuvių namų - viešbučio atidarymas įvyko 1997 
m. liepos 19 d. Pradžioje didelių rezultatų iš 
viešbučio nebuvo tikėtasi, bet kurį laiką ypatingos 
pažangos nesimatė ir jis nešė nuostolį. Dėl to 
bendrovės finansavimas krito ant Sodybos pečių, 
kas vėl susilaukė kritikos.
Dėl įvairių priežasčių ir nesutarimų valdyboje, 
Sodybos atnaujinimo projektas nėjo į priekį. 
Atsirado skilimas Direktorių valdyboje, kas 
pasireiškė 1998 m. DBLS Tarybos suvažiavime. Po 
to, susidariusi opozicija reikalavo direktorių 
atsistatydinimo, bet tie reikalai užsitęsė iki sekančio 
suvažiavimo, kuriame 1999 m. balandžio 24-25 d.d. 
buvo išrinkta nauja valdyba. Šį kartą direktoriais 
buvo išrinkti daugiau jaunesnio amžiaus su 
profesiniu išsilavinimu asmenys. Suvažiavime buvo 
pageidaujama pastūmėti Sodybos projektą į priekį ir 
pagerinti Lietuvių namų - viešbučio pelningumą.
Kaip senoji taip ir naujoji valdyba neparodė didelio 
vieningumo. Nuomonės skyrėsi dėl Lietuvių namų 
ateities ir jų naudos, ir reikalingumo Sąjungai.
Pagrindinė priežastis buvo ta, kad juos perkant 
reikėjo didelių remontų, kurie nebuvo tinkamai 
atlikti.

Dabar reikėjo pertaisyti vandens sistemą, lifto 
struktūrą ir atlikti kitus savivaldybės reikalaujamus 
pakeitimus. Be to, buvo aptikti suvaržymai 
viešbučio naudojimui ir reikėjo surasti naują vedėją.
Todėl 1999 m. vasarą dauguma direktorių nutarė 
ieškoti kitų tinkamesnių namų ir parduoti 17 
Freeland Road esančius namus už 850,000 sv. 
Oficialiai šis sumanymas buvo pateiktas DBLS 
Tarybos suvažiavimui tų metų spalio mėn. 9 d. 
Tarybos suvažiavimas didelio pasipriešinimo 
neparodė, bet patarė Direktorių valdybai neparduoti 
viešbučio, kol nebus surasti kiti tinkamesni namai. 
Tam pritarė ir DBLS pirmininkas.
Nežiūrint to, 1999 m. lapkričio 15 d. 17 Freeland 
Road viešbutis buvo parduotas. Po 50-ties veiklos 
metų DBLS ir LNB liko be savo namų. 
Protestuodamas atsistatydino DBLS pirmininkas ir 
pyko didelis pasipriešinimas Sąjungos narių ir 
akcininkų tarpe. Buvo suorganizuota peticija, po to 
sekė bylinėjimasis ir teismai, ko pasekmėje kai kurie 
nariai nukentėjo finansiniai.
Dėl tų visų problemų Sodybos projektas dar pilnai 
nepajudėjo, bet yra planuojama, kad šių metų spalio 
mėnesyje jis bus pradėtas. Jo kaina, pagal akcininkų 
suvažiavimo nutarimą, neturėtų viršyti 800,000 sv. 
reikia tikėtis, kad LNB Direktorių valdyba savo 
pažadus ištesės ir Sąjunga turės vėl savo centrą 
Londone ir gražiai atremontuotą Sodybą.

Pabaiga

/atkelta iš 5 psi./ Gerasis popiežius...
Kad ir nuniokota Lietuvos pasiuntinybė prie Švento 
Sosto išliko, ir Maskva, kuriai itin rūpėjo jos 
uždarymas, negalėjo džiaugtis pilnu savo laimėjimu.
Ar gerojo popiežiaus posūkis į kairę palengvino 
Lietuvos katalikų padėtį?
Neteko girdėti, kad Kremlius būtų sušvelninęs savo 
užmačias išrauti iš žmonių širdžių tikėjimą į Dievą. 
Ir platūs popiežiaus dialogo bei taikos užmojai, 
Kremliaus mistifikatorių buvo panaudoti tik savo jau 
pradedančios svirduliuoti sovietinės imperijos 
interesams.
Rortia, 2000 m. rugsėjo 8 d.

Žmonės priešinasi cenzūros įvedimui
Seimas vėl svarstė Prezidento V.Adamkaus vetuoto 
Visuomenės informavimo įstatymo pataisas.
Prezidentas nepritarė tam. kad būrų sudaryta spaudą 
prižiūrėsiančio kontrolieriaus įstaiga, kurią jis mato 
kaip spaudos cenzūros aparatą. Nepritarė ir politikų 
norui, kad žurnalistai praneštų savo informacijos 

šaltinius. Nieko gero neatnešė ir Seimo pirmininko 
pasišaipymas, kad “žurnalisto vadinamasis 
patikimas informacijos šaltinis yra jo paties 
mažosios smegenys užpakalinėje smegenų dalyje.” 
Kaip žmonės įvertina Seimo pirmininko kritiką?
Savo apklausoje, kaip skelbia tyrimų studija 
“Sprinter”, padarytoje 500 vyresnių penkių Lietuvos 
miestų žmonių 70 proc. nepritaria V.Landsbergio 
nepagrįstai kritikai, o į kitą klausimą: “Ar jūsų 
nuomone valdžia turėtų imtis spaudos cenzūros?” - 
71 proc. atsakė Ne! Seimo pirmininkui pritarė tik 
3.7 proc.

Bedarbė Lietuvoje didėja
Oficialus nedarbas Lietuvoje siekia 11.1 proc., tuo 
tarpu statistinis nedarbo lygis jau pakilo iki 15.3 
proc. Estijoje statistiniai nedarbas yra truputį 
žemesnis nei Lietuvoje - 14.8 proc., o Latvijoje dar 
žemesnis - 13.4 proc. Lietuvos ūkyje vidutinis 
darbo atlyginimas sumažėjo. Vidutinis darbo 
užmokestis viename ūkyje liepos mėn. buvo 1089.1 
lito - 1 proc. mažesnis nei pernai liepą.
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Britų - Lietuvių Pagalbos Fondas Vaikams Lietuvoje

Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje 10 dienų viešėjo Britų- 
Lietuvių Vaikų Fondo sekretorė Hilda Piščikienė.

Kelionės tikslas buvo privatus. Tačiau rūpėjo ir Britų- 
Lietuvių Vaikų Fondo veiklos reikalai. Ypač buvo įdomu, 
kaip veikia mūsų Fondo padovanota medicinos aparatūra. 
Todėl aplankyta Respublikinė Vilniaus universiteto Vaikų 
ligoninė. Fondo padovanoti medicinos aparatai dirba nau
jagimių kūdikių ir intensyvios terapijos skyriuose. Jais 
gelbsti gyvybes neišnešiotiems, mažo svorio, su įgimtomis 
ligomis kūdikiams, o taip pat vaikeliams po sunkių opera
cijų, traumų, avarijų.
“Dėka būtiniausios modernios aparatūros, daktarų, slaugy
tojų gero parengimo 75 proc. kūdikių šiuomet ne tik išgy
vena, bet ir užauga sveikais žjnonėmis. Tai didžiulis 
džiaugsmas tėvams ir Lietuvos ateičiai, prie kurio priside
da Britų-Lietuvių Fondas, visi aukotojai”, - sakė skyriaus 
vedėjas dr.A.Liubšys. Ligoninės direktoriaus pavaduotoja, 
dr.O.Žemaitė padėkojo Fondui už visokeriopą paramą 
ligoninei per dešimtmetį. Tačiau dabartiniu sunkiu eko
nominiu metu Lietuvai, kai ligoninėms trūksta finansavi
mo, mūsų Britų-Lietuvių Fondo pagalba ypač svarbi.
Įdomi buvo kelionė į Basųjų Karmeličių vienuolyną Paš- 
tuvoje, Kauno rajone. Tai pirmojo Lietuvoje Seserų Kar
meličių vienuolyno atkūrimas. Šventinimas įvyko per Žo
linę. dalyvavo labai daug tikinčiųjų iš visos Lietuvos, o 
taip pat vyskupų ir kunigų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitur. Šį 
vienuolyną padėjo atkurti Anglijos, Airijos, Škotijos, Lie
tuvos ir kitų kraštų žmonės, darbai vyko 4 metus. Seserys 
globos našlaičius vaikus, beglobius, padės seneliams iš to 
kaimo ir rajono.
Susipažinta su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija “Viltis”, kuri veikia daugiau kaip dešimt metų. Ši 
bendrija su britų-Lietuvių Fondu bendradarbiauja nuo pat 
jo įkūrimo. Labai malonu, kad gerai dirba “Vilties” skyriai 
Lietuvos rajonuose: Širvintų šeimos paramos centras, 
Anykščių rajono ugdymo centras, Šakių rajono lopšelis- 
darželis “Berželis” ir kiti.
Tenka pastebėti, kad Vilnius labai pagražėjo. Visur labai 
švaru, žydi gėlės. Parduotuvėse ypač gausu maisto produk
tų, gražių drabužių. Įkurti didžiuliai, prabangūs supermar
ketai. Tačiau negalima nepastebėti žmonių veiduose ir 
kalbose rūpesčio dėl nedarbo, ekonominių sunkumų šei
mose, ligoninėse, vaikų globos namuose. Todėl britų- 
Lietuvių Fondas nupirko priemonių, skirtų vaikų ugdy
mui ir mokiniams reikalingų daiktų, ypač einantiems 
pirmą kartą į mokyklą.
Išvykstant iš Lietuvos noriu pastebėti, kad šalia skurdo ir 
nepriteklių yra Lietuvoje gražių dalykų: bažnyčiose daug 
žmonių ir jaunų ir senesnių, gatvėse daug linksmo juoko, 
salėse gerų koncertų.
Baigdama linkiu bendromis jėgomis siekti, kad visi Lie
tuvos vaikai galėtų mokintis, gydytis, džiaugtis ir tada 
Lietuva pakils iš ekonominės duobės.
Padėkime jiems, kad nereikėtų bėgti iš Tėvynės.
Fondui aukojo:

P.Dunn, Essex...........  £130
A.Rowlans, Warrington £ 50
J.Nicholls, Stockport £ 50

Nuoširdžiai dėkojame.
Fondo sekretorė

Ištesėjo žodį
“Ekumeninė Misija Trauko Komunistų Pančius” - tokiu pa
vadinimu rugpjūčio pabaigoje Didž.Britanijos katalikų leidi
nyje “The Universe” pasirodė didelis, iliustruotas nuotrauko
mis, straipsnis apie Karmeličių vienuolyno atidarymą Lietu
voje.
“Tai begalinio tikėjimo ir pasišventimo rezultatas Lietuvos 
katalikų bažnyčios istorijoje”, - rašo straipsnio autorius Hugh 
Farmer.
“Pagrindinei pasiaukojimo herojei - lietuvaitei iš Škotijos 
seseriai Marijai Juozapai ir Paštuvos Karmeličių bendruome
nei naujas pasiaukojimo ir labdaros laikotarpis tik prasideda. 
Šį kartą veikėjai yra paprasti žmonės, gyvenantys Valijos 
slėniuose ir Škotijos bei Anglijos miestuose. Dauguma jų 
įkvėpė ir paskatino Pastuvos karmelytes.
Didžiosios Britanijos-Lietuvos Vaikų Fondo sekretorė Hilda 
Piščikienė kaip tuo lauku viešėjo Lietuvoje. Kartu su Fondo 
koordinatore Ramute Sol omini en e jos apsilankė iškilmėse 
Paštu voje.
Pradžia šiam įvykiui buvo padaryta 1967 metais, kai sesuo 
Marija Juozapa stojo į Langside karmeličių vienuolyną Glas- 
gove. Jauną vienuolę labai jaudino komunistų vykdomas per
sekiojimas Lietuvoje. Ji meldėsi už dvasininkus Lietuvoje. 
Rašė jiems moralinės paramos laiškus. Vienas iš jų buvo ku
nigas Vincentas Sladkevičius, kuris buvo kalinamas 30 metų, 
iš jų 25 - vienutėje. Išėjęs į laisvę ir tapęs savo krašto katali
kų dvasiniu vadovu, viešai padėkojo “jaunajai bičiulei” iš 
Škotijos, kuri padėjo išsaugoti viltį.
Kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, kardinolas pakvietė 
lietuvių kilmės seserį Mariją Juozapą kurti Lietuvoje karmeli- 
čių vienuolyną. Kartu su kitomis dviem karmelitėmis - sese
rimis iš Šiaurės Valijos ir iš Londono, ji 1994 metų liep 
os men. atvyko į Paštuvą Įsikūrė jos mažytėje trobelėje ir 
pradėjo tesėti kardinolui duotą pažadą Tvirtas ir ramus sesers 
Marijos Juozapus pasiryžimas padėjo atgaivinti dvasingumą 
parapijoje. Škotijos ir Didž.Britanįjos draugai padėjo ir pade
da vienuolėms karmelitėms, dirbančioms nepaprastai sunkų ir 
reikalingą darbą Lietuvoje. Štai po šešerių metų, per Žolines, 
buvo pašventintas ir oficialiai atidarytas naujas vienuolynas, 
dedikuotas Šv.Teresei ir Šv.Juozapui. 130 metų po carinio 
draudimo karmelitės grįžo į savo kraštą
Kardinolas Vincentas Sladkevičius nebesulaukė iškilmių, bet 
jis mirė žinodamas, kad lietuvaitė iš Škotijos ištesėjo žodį.”

Sesuo Marija Juozapa su Vaikų Fondo koordinatore 
R.Solominiene ir Fondo sekretore H Piščikiene
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Kronika
BRADFORDAS

Šių metų Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąskrydis — Tautos šventės 
minėjimas įvyko Bradforde “Vyties” 
klubo patalpose. Rengėjai: DBLS- 
gos Bradfordo skyriaus valdyba. Į 
minėjimą atvyko svečių iš Londono, 
Nottinghamo ir Mančesterio.

Minėjimas prasidėjo 19 vai. 
Tautiniais rūbais pasipuošusi 
LGerdžiūnienė pasveikino ir padė
kojo dalyviams už atvykimą nepa
būgus net tolimesnės kelionės. 
DBLS-gos pirm. V.Gasperienė, kuri 
dalyvavo rugpjūčio 15-20 dienomis 
Vilniuje P.L.B. dešimto Seimo kon
ferencijoje, perdavė Lietuvos Prezi
dento V.Adamkaus sveikinimus Bri
tanijos lietuviams. Toliau pabrėžė, 
kad suvažiavimas padarė jai gerą 
įspūdį. Jo metu posėdžiuose pakar
totinai buvo akcentuojama jaunimo į 
organizacinį darbą įtraukimo reika
lai - "lietuvių kilmės jaunimas, mo
kantis lietuviškai ar ne, turi būti vie
nas iš svarbiausių mūsų bendruo
menės veiklos uždavinių.”

Toliau kalbėjo LNB projektų 
patarėjas direktorius VI.Gedmintas, 
trumpai, bet sklandžiai paaiš
kindamas apie vykdomą remontą 
Sodyboje. Jo manymu, ateinančios 
vasaros lietuvių suvažiavimo daly
viai galės pasidžiaugti nauju pasta
to interjeru.

Urna Švalkienė, jauna DBLS- 
gos kultūros vadovė, kvietė kultūros 
srityje manančius, ypač jaunimą 
palaikyti ryšius sprendžiant veiklos 
programas.

Visi pareigūnai pranešimus pa
darė lietuvių ir anglų kalbomis. Tai 
pagrindinė šiuolaikinė norma, nes 
mūsų susibūrimuose dalis klausyto
jų lietuviškai nekalba arba supranta 
labai mažai, tačiau yra artimi lietu
vių draugai ar mylimi šeimos nariai.

Antroje minėjimo dalyje Ange
lės Joknytės dainos, suvirpino 
klausytojų širdis. Toks rečitalis la 

bai retas įvykis Šiaurės Anglijos 
lietuviams. Sudainuota ir skambių 
sutartinių, akompanuojant gitara 
A.Joknytei ir gražiais tautiniais 
rūbai pasipuošusiai mūsų 
akordeonistei July Horwill.

Programos atlikėjos buvo ap
dovanotos gėlėmis. Minėjimas baig
tas Tautos himnu.

Vaišės prasidėjo įvairiais šal
tais užkandžiais su kava ar baro 
gėrimais. Veikė loterija. Vakarėlis 
praėjo draugiškoje dvasioje. Labai 
gaila, kad atvyko mažiau negu buvo 
tikėtasi. Čia greičiausiai įtakos pa
darė minėjimo laikas. Aplamai, 
daugelis tautiečių gyvena išsimėtę 
plačiose apylinkėse. Kai kurie turi 
panaudoti atvykimui net tris auto
busus. Pagyvenusiems, ar toliau 
gyvenantiems minėjimo pradžia 19 
vai. netinkama. Būtų daug geriau 
ateityje į tai atsižvelgti, kad tokie ar 
panašūs susibūrimai būtų sėkmin- 
gesni.

K.Kaktavičius

Į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą kviečiami ne tik jaunuoliai, 
bet visi lietuviai.

Kongresą organizuoja Austra
lijos Lietuvių Jaunimo sąjunga.

Kongresas susidės iš trijų dalių. 
Pirmojoje - studijų dienos, kuriomis 
bus diskutuojama jaunimo pasau
linė veikla, sudaromos programos 
ateičiai, išrinkta PLJS valdyba. Ši 
kongreso dalis bus atstovams, bet 
joje gali dalyvauti visi diskusijose ir 
paskaitose kaip stebėtojai. 
Antrojoje dalyje jaunimo stovykla. 
Atvykusiems vyresnio amžiaus 
žmonėms bus įdomiausia trečioji — 
turistinės ekskursijos po Australiją 
tradicinės lietuviškos Kūčios ir 
Naujųjų Metų sutikimas Sidnyje. 
Norintieji smulkesnių informacijų 
gali kreiptis į rengėjus paštu: Cong
ress 2000/2001, PO Box 55, North 
Melbourne VIC 3051, Australia^ 
Internetu:

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735. 
E-mail:
london@ptverijonas.freeserveco.uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 vai.angliškai.
11.00 vai. tik lietuviškai
18.00 jaunimo šv.Mišios
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Autobusai eina iš skirtingų 
Londono dalių ir yra patogiausi, 
nes beveik visi eina kelių 
minučių ėjimo distancija nuo 
šventovės.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje 
16 Hound Road, West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Bradforde 
spalio 1 d., 12.30 vai,

PATAISYMAS 
Praėjusio numerio pirmo pus

lapio antraštėje buvo at
spausdintas klaidingas Euro

pos Lietuvio numeris: 
vietoje nr.14, turėjo būti Nr.18 
Už klaidą redaktorius atsiprašo 

* * *

Pranešimas DBLS Tarybos 
nariams

Pranešame, kad EL nr.18 
skelbtas DBLS Tarybos suva

žiavimas yra atidėtas ir 
š.m. spalio 14 d. neįvyks.

DBLS Tarybos prezidiumas
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