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Naujos valdžios ilgesys
Po dešiniųjų valdymo ieškoma kito kelio
Sekmadienį, rugsėjo 8 d., 7 valandą, ryto duris 
atvėrė 2 tūkstančiai 27 balsavimo apylinkės. 
Balsavimas tęsėsi iki 20 valandos. 2 milijonai 
600 tūkstančių Lietuvos piliečių turėjo teisę pa
reikšti savo valią.
Neoficialiais duomenimis rinkimuose dalyvavo 58 
proc. balsavimo teisę turinčių rinkėjų. Tai apie 5 
proc. daugiau negu per praėjusius Seimo rinkimus. 
Iki puse dvylikos nakties dar buvo nežinomi rinkimų 
rezultatai, bet tendencijos pamažu ryškėjo. Pirmieji 
rezultatai rodė nemažą socialliberalų, liberalų, so
cialdemokratų koalicijos persvarą prieš kitas politi
nes partijas.
Prieš vidumaktĮ pirmavo Algirdo Brazausko social
demokratų koalicija — 36.7 proc. balsų, Artūro Pau
lausko socialliberalai 20.2 proc. ir R.Pakso 10.5 
proc. liberalai.
Prezidentas Valdas Adamkus ir jo žmona Alma savo 
balsus atidavė praėjus keliolikai minučių po dešim
tos valandos ryto Vilniaus pakraštyje esančioje Sau
lėtekio apylinkėje, Gedimino technikos universiteto 
patalpose. Prezidentas ir jo žmona, gavę balsavimo 
biuletenius, kelias minutes stovėjo bendroje eilėje 
prie balsavimo kabinų. Prezidento žmoną, išėjusią iš 
kabinos, žurnalistai užklausė, už ką ji balsavo. 
A. Adamkienė diplomatiškai atsakė gausiai susirin
kusiems: “Už patį geriausią”.
Kadenciją baigęs Prezidentas, socialdemokratų 
koalicijos lyderis Algirdas Brazauskas, balsavo už 
savo vadovaujamą politinę jėgą “Manau, kad 
socialdemokratija turi didelių šansų Lietuvoje”, - 
žurnalistams sakė jis. Paklaustas, kaip konkrečiai 
gerintų žmonių gyvenimą A.Brazauskas atsakė, kad 
“pirmiausia tam reikia įgaliojimų, o tadą mokančių 
dirbti”. Atsakydamas į klausimą kokie galimi 
partneriai naujoje Vyriausybėje, jeigu jų koalicijai 
tektų ją formuoti, jis tvirtino, kad jis galvotų apie 
kuo platesnį partijų sąrašą.
A. Paulauskas, socialliberalų lyderis tvirtino, jog 
jiems reikia sudaryti koaliciją su kitomis Naujosios 
politikos blokui priklausančiomis partijomis - Libe
ralų, Centro ir Moderniųjų krikščionių demokratų 
sąjungomis. Į rinkimų apylinkę su A. Paulausku buvo 
atvykusi jo žmona Jolanta bei du vaikai.

Liberalų sąjungos pirmininkas, ekspremjeras Rolan
das Paksas į savo rinkimų apylinkę atvyko su žmona 
ir 7 metų sūnumi Mindaugu. Kalbėdamas su 
žurnalistais apie galimas koalicijas Seime po 
rinkimų, jis sakė, kad artimiausiais liberalų 
partneriais išlieka Naujoji, Centro ir Modernių 
krikščionių demokratų sąjungos. “Gyvenimas 
parodys, kokia korta iškris", - sakė jis. vengdamas, 
bet kokių prognozių.
Jo sūnus Mindaugas, paklaustas kas laimės rinkimus 
į Seimą paprašė 100 litų už atsakymą
Ministras Pirmininkas Andrius su žmona Rasa ir vy
resniu sūnumi Vytautu balsavo Antakalnio apylinkė
je. Jis pareiškė neabejojąs, kad naujoji šalies Vyriau
sybė tęs Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą ir 
NATO. Anot jo: “Lietuva tvirtai stovi ant kojų ir yra 
pasirinkusi savo kryptį, todėl nemanau, kad kas su
gebėtų šią orientaciją pakeisti”.
Tėvynės sąjungos lyderis, Seimo Pirmininkas Vytau
tas Landsbergis iš anksto atsisakė pranešti žumalis- 
tams, kada balsuos, todėl jiems teko laukti nuo anks- 
taus ryto Žvėryno rinkimų apylinkėje. Seimo Pirmi
ninkas į netoliese esančią apylinkę atvyko pėsčias. 
Užklaustas už ką balsavo, atsakė, kad savo balsą ati
davė už konservatorius: “Už save, už savo partiją”, - 
atsakė.
Vakare po premjerinio Piotro Čaikovskio operos 
“Pikų dama” pastatymo Operos ir baleto teatre 
A.Kubilius bei V.Landsbergis ir kiti Lietuvos kon
servatorių vadovai, skyrių pirmininkai susirinko kon
servatorių būstinėje sostines Gedimino prospekte 
laukti rinkimų rezultatų, kur jiems buvo padengti 
stalai su vaišėmis ir gėrimais.
Centro sąjungos pirmininkas Romualdas Ozolas rin
kimo pergalę prognozavo vidurio partijų blokui. 
“Daugumą turėsime mes”, - optimistiškai pareiškė 
jis. Tarp kandidatų į naujosios Vyriausybės vadovus, 
centristų lyderis paminėjo R.Paksą A.Paulauską ir 
Centro sąjungos atstovą Kęstutį Glavecką “Nenorė
čiau, kad būtų kas nors kitas be šitų trijų”, - pabrėžė 
R. Ozolas.
Visą naktį intensyviai dirbo Vyriausia rinkimų komi
sija (VRK), Ji visą informaciją iš rinkimų apygardų 
susirenka per Seimo Informacijos technologijų sky
rių, kuriame dirba apie 40 žmonių.

Didž. Britanijos lietuvių balsavimo rezultatai 4 puslapyje
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Tūkstančiai pasitiko sportininkus
Lietuva pasitiko olimpinių žaidynių medalių 
laimėtojus
Vilnius, spalio 3 d. Tūkstančiai gerbėjų pirmadienį 
pasitiko prieš pat vidurnaktį į Vilnių atskridusius 
Sidnėjaus vasaros olimpinių žaidynių bronzos meda
lių laimėtojus - Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę bei 
irkluotojas Birutę Šakickienę ir Kristiną Poplavskają 
Abu Lietuvos aukso medalininkai - šaulė Daina Gud- 
zinevičiūtė ir disko metikas Virgilijus Alekna iš Sid
nėjaus sugrįžo praėjusią savaitę.
Prie trapo olimpiečius pasitiko būrys giminaičių ir 
artimųjų, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto nariai, 
tačiau jokių oficialių kalbų nebuvo sakoma. Irkluoto
joms, krepšininkams bei jų treneriams buvo užrištos 
vardinės tautinės juostos, uždėti ąžuolo vainikai.
Vėliau sportininkai pasirodė oro uosto balkonėlyje, o 
kelių tūkstančių gerbėjų minia jiems skandavo 
’’ačiū”, ’’mes laimėjom’’, ’’Lietuva”.
Sportininkai dėkojo gerbėjams ir ragino švęsti lietu
vių pergales olimpiadoje.
Oro uosto policijos teigimu, tvarką oro uosto teritori
joje palaikė apie 160 policininkų. Nepaisant to, aist
ruoliai suniokojo vieną automobilį su Estijos nume
riais, stovėjusį aikštelėje prie oro uosto. Policijos pa
jėgų budėjimas buvo sustiprintos visame Vilniuje, ir 
didesnių incidentų neįvyko.
Sekmadienį paryčiais, Lietuvos krepšinio rinktinei 
Sidnėjuje įveikus australus ir laimėjus bronzą, apgirtę 
aistruoliai išdaužė keliolikos parduotuvių vitrinas.
Vyrų krepšinio rinktinės treneris Jonas Kazlauskas, 
žurnalistams Vilniaus oro uoste komentuodamas 
daugiausiai įspūdžių ne tik Lietuvos krepšinio gerbė
jams, bet ir pasaulio krepšinio analitikams sukėlusias 
lietuvių rungtynes su JAV rinktine, sakė, "kad lygis 
kyla, o skirtumas mažėja, jau seniai faktas”. Lietuviai 
krepšininkai bronzos medalius yra laimėję 1992 me
tais Barselonoje ir 1996 metais - Atlantoje
Irkluotojos B. Sakickienė ir K. Poplavskaja rugsėjo 
23 dieną bronzą laimėjo akademinio irklavimo mote
rų porinės dvivietės varžybas 2 000 metrų distancijo
je.
Bronzos medalio laimėtoja grupinėse dviračių lenk
tynėse Diana Žiliūtė iš Australijos išskirdo į Italiją 
kur ruošis spalio pabaigoje vyksiančiam pasaulio 
dviračių čempionatui.

Lietuva į Sidnėjų siunčia naujus sporto am
basadorius
Vilnius, spalio 3 d. Prezidentas Valdas Adamkus ant
radienį susitiko su parolimpiečių delegacija ir tarė 
atsisveikinimo žodį naujiesiems Lietuvos sporto aba- 
sadoriams, išvykstantiems į parolimpines (invalidų - 
neįgaliųjų) žaidynes Australijos sostinėje Sidnėjuje.
’’Susirinkome gražia proga - pasidžiaugti sėkmingais 
mūsų olimpiečių startais Sidnėjuje ir pasidalyti naujų 

pergalių viltimis”, - parolimpinių žaidynių dalyviams 
sakė šalies vadovas, pažymėdamas, kad Lietuvos

:<nii i gar atstovauja šaliai jau ne vie
nerius metus ir yra pasiekę nemažų sportinių perga
lių. 1992 metais Barselonoje dalyvavę keturi Lietu
vos sportininkai iškovojo 7 medalius, o 1996 metais 
Atlantoje devyni atletai pelnė 11 apdovanojimų.
Iš Sidnėjaus parolimpinių žaidynių, vyksiančių spalio 
18-29 dienomis, planuojama parvežti 6-8 medalius.
Atsisveikindamas su parolimpiečiais V.Adamkus 
sakė, kad jų dalyvavimas artėjančiose žaidynėse yra 
aktyvaus gyvenimo ir atviro bendravimo pavyzdį. 
Olimpinėse žaidynėse svarbiausias siekis - ne 
rezultatai, ne laimėjimų lentelės, o olimpinė dvasia. 
Taip pat šalies vadovas sportininkams dar pridūrė, 
kad mūsų trispalvės gali reikėti ne tik žaidynių 
atidarymo, bet ir laimėtojų apdovanojimo 
ceremonijoje.
Žygio dviračiais aplink pasaulį dalyvę pakirto 
maliarija
Vilnius, spalio 3 d. Didžiojo tūkstantmečio taikos 
žygio aplink pasaulį dalyvė Goda Čiplytė susirgo 
maliarija. 32 metų G. Čiplytė paguldyta į ligoninę, 
kai ėmė smarkiai karščiuoti, pasijuto krečiama dru
gio.
Per pusantrų metų kelionę dviračiu įveikusi 24 
tūkstančius kilometrų ir 45 šalis aplankiusi G. 
Čiplytė įtarią kad maliariją "parsivežė" iš Pakistano, 
kur pernai rudenį ją smarkiai sugėlė uodai. Po kelių 
dienų Indijoje ji susirgo, gydytojai diagnozavo 
maliariją tačiau išrašę vaistų, nuramino žygeivę, kad 
po kelių dienų ji pagys.
Pasak G. Čiplytės, žygio dalyviai nuolat vaistų nuo 
maliarijos nevartojo, nes nuo jų svaigo galvą pykino, 
o tai kliudė keliauti dviračiais.
Gydytojų teigimą sunkių komplikacijų pavyko iš
vengti, nes žygeivė laiku kreipėsi pagalbos.

w
D.Ziliūtė lieka viršūnėje
Lozaną spalio 3 d. (ELTA). 24-erių metų Lietuvos 
dviratininkė Diana Žiliūtė, Sidnėjaus olimpinių žai
dynių grupinėse lenktynėse iškovojusi bronzos meda
lį, geriausių pasaulio plento dviratininkių klasifikaci
joje ir toliau užima pirmąją vietą

A.Zubrovas pralaimėjo tik Švedijos dvirati
ninkui
Belgijoje vykusiose dviračių lenktynėse ”Groote Prijs 
van Stekene” (120 km) Lietuvos dviratininkas An
drejus Zubrovas užėmė antrąją vietą
Lietuvos atstovas finiše pralaimėjo švedui Stefanui 
Adamsonui (Stefan Adamsson).

Perdavė Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centras
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Sodybos pertvarkymas
(projekto vadovo pranešimas)
Prasidėjo Sodybos pertvarkymas!
Truputį pavėlavo dėl praėjusios benzino krizės.
Pastoliai jau pradėjo kilti rugsėjo 21 d. Stogo 
perklojimo darbas prasidės spalio 1 dieną. Langų 
pataisymas, dažymas ir naujų langų perdėjimas 
prasidės tuo pačiu metu.
Stogas bus visiškai atnaujintas. Stogui atnaujinti bus 
panaudota daugiau nei 70,000 čerpių, kurios jau 
nupirktos ir guli rangovo kieme. Izoliacija, švinas, 
smalinis popierius ir visa kita reikalinga medžiaga 
jau yra paruošta šiam dideliam darbui, kuris tęsis 
(orui leidžiant) maždaug apie 12 savaičių. Tad 
S v. Kalėdų išvakarėse Sodyba jau turėtų būti 
apsaugota nuo lietaus ar sniego.
Stogo atnaujinimo kaina £94,000. Dar bus galima 
šiek tiek sumažinti kainą, pardavus likusias senąsias 
čerpes. Kol kas nežinome kiek jų sveikų liks ir už 
kiek jas galėsime parduoti. Priklausys nuo čerpių 
stovio, bet tikimasi, kad bus galima išsaugoti tarp 
21,000 ir 50,000. Tinkamas bandysime parduoti 
paskiriems žmonėms, kurie kloja asmeninius senų 
namų ir tvartų stogus. Tokios rūšies čerpės jau yra 
nebedaromos ir dabar jų nebegalima gauti. Tuo būdu 
tikėsimės jas parduoti už aukštesnę kainą.
Konkursai (quotes) atnaujinti šildymą, santechniką 
ir elektrą beveik paruošti. Dviejų savaičių bėgyje 
bus paskelbti konkursai, kad parinkti šiems darbams 
rangovus.
Tai šiuo laiku toks mano trumpas pranešimas.
Šitokiu būdu suglaustai informuosime kas mėnesį 

visus Sąjungos narius ir lietuvišką bendruomenę 
apie atliktus darbus ir kas dar liko daryti Sodybos 
pertvarkyme. Į narių iškeltus klausimus ar 
pageidavimus smulkiau paaiškinti darbų eigą 
mėginsime atsakyti sekančiame aprašyme.
Pastaruoju metu buvo girdėta gandų ir abejonių, kad 
šis projektas peržengs Visuotinio suvažiavimo 
nustatytą £800,000 ribą Ir, iš tiesų, ėjome ta linkme. 
Pirmosios sąmatos/biudžetai rodė, kad rizika ribos 
peržengimui vis didėjo. Pridėjus išlaidas naujam 
baseinui būtume peršokę šį narių labai svarbų 
apribojimą.
Išvengti to ir dėl kitų susidariusių trūkumų, 26-to 
rugpjūčio turėtame LNB posėdyje, Direktorių 
valdyba paskyrė Vladą Gedmintą projekto vadovu 
su pilna atsakomybe. Buvęs projekto vadovas (Colin 
Marriott) lieka projekte, bet su pakeistom ir 
sumažintam pareigom. Jo statybinė patirtis ir 
pažintys su apylinkės rangovais duoda projektui 
daug teigiamo įnašo.

Kaip visi žinome, buvo gautas leidimas pakeisti 
Sodybos statusą iš klubo į viešbutį. Dabartinis 
pertvarkymas vyksta pagal tuos reikalavimus. 
Tačiau CV gali visiškai patvirtinti, kad Sodyba ir 
toliau liks mūsų lietuvių vasarviete, mūsų skautų 
iškilavietė bei stovyklavietė, mūsų narių poilsio ir 
linksmavakarių kampelis, pensininkų gyvenvietė.
Vienu žodžiu - MŪSŲ VISŲ LIETUVIŲ 
SODYBA.
Dabartinė Sodybos pertvarkymo sąmata yra 
patvirtinta iki £650,000 (be baseino). Yra numatoma 
kainas sumažinti dar daugiau, bet kol kas negalima 
jų dar pažadėti. Kaip seksis, pranešime vėliau.
Sodyba remontui uždaroma spalio 23 d. Tai reiškią 
kad nebus galima nakvoti, užsakyti maisto 
valgykloje, nei nusipirkti “paintuką” iki pavasario. 
Tačiau tie, kurie norės pasivaikščioti gamtoje, 
pamatyti kaip palaipsniui vyksta remontai (nebus 
leidžiami į pastato vidų), ar šiaip apsidairyti, yra 
maloniai kviečiami.
Pensininkai bus laikinai apgyvendinti Latvių 
Straumene namuose ir senelių namuose Bordon'e.
Šiuo laiku oficialus atidarymas yra numatytas 2001 
balandžio mėnesio gale. Jei galėsim atidaryti 
anksčiaą visi bus informuoti kuo greičiausiai.

27.9.2000.
Vladas Gedmintas

Ltehvių namų handrmm (LNB)
Praėjusiame EI nr.19 per klaidą straipsnio gale 

buvo parašyta “pabaiga”. Tikrumoje redaktorius 
nepastebėjęs išleido paskutini puslapi'.
(tąsa iš nr.19)
...Kaip gailą kad po tiek daug laiko ir nuveiktų 
darbą Bendrovės sukaktuves minime tokioje 
liūdnoje nuotaikoje. Kokias išvadas bedarytume, be 
vienybės ir pasiaukojimo bendram reikalui, gerų 
rezultatų negalime tikėtis
Šiandieną didelė padėka ir pagarba tenka tiems, 
kurie Bendrovę įkūrė, kurie ją rėmė savo sunkiai 
uždirbtais pinigais ir, kurie aukodami savo laiką ir 
sveikatą vadovavo jai.
Rašant šį straipsnį buvo pasinaudota Bendrovės 
archyvais, "Europos Lietuviu" ir K.Barėno 
knygomis "Britanijos Lietuviai "

J.Alkis
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SSRS padaryta žala Lietuvai
Vyriausybinė komisija ateinančią savaitę pateiks 
Vyriausybei SSRS okupacijos žalos įvertinimą. 
Preliminariai skelbiama, jog žala vertinama šimtais 
milijonų JAV dolerių.
Derybų su Rusijos Federacija delegacijos bei 
vyriausybinės komisijos vadovė, teisingumo 
viceministre Rasa Budbergytė mano, jog žalos dydis 
turėtų būti paskelbtas visuomenei. Jeigu Vyriausybė 
pritars komisijos pateiktiems apskaičiavimams, apie 
žalos dydį pirmiausia bus informuota Rusija, 
Jungtinių Tautų organizacija, Europos Sąjunga ir 
Europos Taryba bei kitos tarptautinės organizacijos. 
Po šio kreipimosi bus laukiama Rusijos atsako. 
Komisijai pavesta iki lapkričio 1 dienos kreiptis į 
Rusijos Federaciją kaip SSRS teisių perėmėją ir 
inicijuoti derybas dėl žalos atlyginimo.

Streikuos švietimo darbuotojų profesinė
_ sąjunga

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 
ragina valdžios atstovus spręsti švietimo problemas, 
kitu atveju prognozuoją kad gali kilti masinės 
nepaklusnumo akcijos ir streikai.
Tai sakoma Lietuvos švietimo darbuotojų 
profsąjungos koordinacinės tarybos kreipimesi į 
prezidentą Valdą Adamkų, Seimą Vyriausybę. 
Pareiškime pažymimą kad "grėsmingai blogėjanti 
Lietuvos švietimo įstaigų materialinė, socialinė 
ekonominė padėtis verčia Lietuvos švietimo 
darbuotojų profesinę sąjungą įspėti aukščiausius 
valstybės pareigūnus. t
Švietimo darbuotojų profsąjunga mano, kad 
nepamatuotas finansavimas ir tarp atskirų valdžios 
lygmenų - Seimo, Vyriausybės, apskričių ir 

savivaldybių - nesuderintas valdymas griauna šalies 
švietimo sistemą Daugumoje miestų ir rajonų 
savivaldybių lapkričio ir gruodžio mėnesiais nebus 
lėšų pedagogų darbo užmokesčiams išmokėti. 
"Jau dabar šimtai pedagogų ir švietimo darbuotojų 
atleidžiami iš darbo arba mažinamas darbo 
užmokestis, o kas bus po keleto mėnesių? 
Įvertindami tokią situaciją privalome atkreipti 
dėmesį, kad netolimoje ateityje gali prasidėti masinės 
nepaklusnumo akcijos ir streikai, kinių pasekmės gali 
būti neprognozuojamos, dramatiškos ir net 
tragiškos", sakoma pareiškime.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 
įsitikinusi, kad būtina imtis neatidėliotinų priemonių 
esamai padėčiai taisyti ar bent jai stabilizuoti. Todėl 
jos reikalauja peržiūrėti visų valdžios grandžių 
funkcijas švietimo srityje ir jas suderinti bei 
subalansuoti, planuojant kitų metų valstybės 
biudžetą.
Šį pavasarį, negaudami laiku darbo užmokesčio, 
streikavo Telšių ir Rokiškio pedagogai.

Automobiliai Seimo nariams
Nuo 1994 metų pavasario iki šių metų rudens Seimo 
narių automobilių "Volkswagen Golf" įsigijimas ir 
išlaikymas kainavo 16,3 mln. litų. Visiems Seimo 
automobiliams įsigyti bei išlaikyti per septynerius 
metus buvo skirta 22,2 mln. litų.

Mirė apkaltintas žydų žudymu
Vakar, penktadienį (29 9),Vaiguvos (Kelmės r.) . 
kapinaitėse amžino poilsio atgulė žydų genocidu 
kaltintas 93 metų Aleksandras Lileikis.
Išlydėti mirusiojo į amžinąją kelionę susirinko beveik 
šimtas žmonių, tarp kurių, be velionio artimųjų, buvo 
ir Lietuvių nacionalinės partijos vadas Mindaugas 
Murza.

Trumpai apie rinkimų rezultatus Londone
Lietuvos ambasados Londone balsavimo komisijos preliminariais 

duomenimis, spalio 8 d. įvykusiuose Seimo rinkimuose Lietuvos piliečiai 
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje daugiamandatėje rinkimų apygardoje 
daugiausiai balsų atidavė Lietuvos liberalų sąjungai - 63, antra buvo 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) - 59 balsai, trečia A.Brazausko 
socialdemokratinė koalicija - 22 balsai, ketvirta Lietuvos centro sąjunga - 
17 balsų. Krikščionių demokratų sąjunga surinko 13 balsų, o Lietuvos 
krikščionių demokratų partija - 1L

Vienmandatinėje Vilniaus miesto Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje Nr.l daugiausiai balsų atiduota 
už Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovą Albertą Šimėną - 56, Lietuvos liberalų sąjungos 
atstovas Algirdas Gricius surinko 49 balsus ir buvo antras, trečia pati save išsikėlusi Nijole Oželytė su 
37 balsais, ketvirtas Krikščionių demokratų sąjungos atstovas Medardas Čobotas - 22 balsai, penktas 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) atstovas Vytautas Kvietkauskas - 16 balsų.

Lietuvos Respublikos ambasada
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ŽYGIS IKI KARALIAUČIAUS
MLietuvos pasienio sargybiniai ir Lietuva laukia 
karo!” Tokiais žodžiais geras Rytų Europos 
politinio gyvenimo žinovas, Mūncheno laikraščio 
“Sūddeutsche Zeitung” Varšuvos atstovas Tomas 
Urban pradėjo savo pranešimą. Jis pažymėjo, kad 40 
šarvuočių dideliu greičiu privažiavo prie Lietuvos 
sienos ir sustojo tik 5 metrus nuo jos. Tiesa, tas 
įvyko dar birželio mėnesį tačiau pranešimas • 
pasirodė tik rugsėjo mėn. Lietuvos vyriausybė apie 
šį įvykį tuoj pat pranešė JAV. Tas pilnai suprantama 
ir kartu gera proga įtraukti amerikiečius į šį įvykį 
kartu primenant, kad ir Lietuvos prezidentas yra 
buvęs Amerikos pilietis.Bet jo kolega Bill Clinton 
paprašė šio įvykio viešai neskelbti, nes šiuo metu jis 
susitiks su V.Putinu.
Kad Maskva gudiškų tankų priedanga yra prie 
Lietuvos sienos, tuo pilnai tiki Vakarų žvalgyba. 
Batalionui buvo duotas uždavinys šiuo žygiu 
išmėginti prasiveržimą iki pat Karaliaučiaus apyg., 
kuri yra uždaryta, apsupta Lietuvos ir Lenkijos. 
Maskva jau seniai stengiasi gauti Vilniuje ir 
Varšuvoje leidimą kariniams transportams, tačiau 
abi sostinės reikalavimus atmeta.
Iki metų pabaigos Maskva ir Minskas numato vieną 
karinę vadovybę, sujungiant rusų ir gudų ginkluotas 
pajėgas. Jau rugsėjo mėn. 10 d. į Gudijos karinius 
oro uostus atskrido strateginiai bombonešiai. Lenki
ja, būdama ŠAS nare, tuoj pat paskelbė pavojų. 
Varšuvos korespondentas taip pat pažymėjo, kad 
Lietuvos vyriausybė nebijo rusų-gudų puolimo, įžiū
rėdama tik provokaciją Maskva nori sumažinti Lie
tuvos įstojimo į ŠAS viltis, kadangi ŠAS reikalauja 
iš kandidatų gerų santykių su kaimynais. O kiekvie
nas sankirtis gali pabloginti Vilniaus įstojimo šan
sus. Be to, lietuviai šioje provokacijoje mato 
A.Lukašenko asmeninę politiką nes jis paskyrė 
krašto apsaugos viceministru gen. Vladimirą U stop- 
čiką. Pasirodo, kad 1991 m. gen.V.Ustopčikas yra 
buvęs Vilniaus įgulos vadu, įsakydamas Lietuvos 
sostinėje televizijos bokšto puolimą. Nuo sovietinio 
ginklo žuvo 14 lietuvių.

Buvęs Vokietijos krašto apsaugos min. V.Rūhe 
rugsėjo mėn. 13 d., pasikalbėjime su spaudos atsto
vais pareiškė, kad iki 2003 m. sausio mėn. 1 d. pasi
tarimai su Europos Sąjungos kandidatėm turi būti 
užbaigti. Prie kandidačių V.Rūhe priskyrė Lenkiją 
Vengriją Čekiją ir tris Baltijos valstybes.
Dešimties metų laikotarpyje jokių vilčių neturi Tur
kiją Rumunija ir Bulgarija. Minėdamas Baltijos 
valstybes vokietis pažymėjo, kad visos tiys valsty
bės, ir tai vienu kartu, turi būti įjungtos, neišskiriant 
Estijos. V.Rūhe priklauso opozicinei C DU ( krikš
čionių demokratų s-ga) partijai ir yra jos valdybos 
narys.

Kazys Baronas, Vokietija
Lietuva vėl Vokietijos televizijoje^Šį kartą pietva
karių Vokietijos televizijos kanalas (centras Sa- 
arbrūcken) žiūrovus nukėlė į Kuršių neriją nufil
muojant Nidą Juodkrantę, Klaipėdą bei rusų oku
puotą Baltijos pakrantę. Labai didelis skirtumas tarp 
Lietuvos ir Karaliaučiaus apygardų. Tą pažymėjo 
vokietė komentatorė, filmuojant gražius Lietuvos 
vasarnamius, prie tvorų prisegtus “Rūkyta žuvis” 
užrašus, plaukiojančias su lietuviškom vėliavom 
jachtas, burlaivius, gražiai apsirengusius gyventojus 
- atostogininkus. “Gaila”, - sako vokietė, -“kad rusai 
taip apleido Rytprūsių dalį užmiršdami, kad turiz
mas atneša stiprią užsienio valiutą.” Iš archyvinio 
filmo parodyta Kranto (Cranz) vasarvietė. Trumpai 
nufilmuota Klaipėda, Palangos gintarų muziejus. 
Komentatorė pažymėjo, kad gintarų muziejus yra 
didžiausias pasaulyje. Nufilmuoti radimai, matant 
gintare uodus, žuveles. Be abejo, neužmirštas rašy
tojo Tomo Mano namelis-muziejus, Rambyno kalne 
medžio drožiniai su senukais, velniais, raganom ir 
kt. “baisybėm”. Filmas susuktas vokiečių. Jo ilgis 45 
minutės.
Frankfurto radijas pranešė, kad šiaurinėje Vokie
tijoje policija išaiškino stiprią vagių gaują Suimti 
keturi lietuviai. Anksčiau, esant vartotų mašinų pa
reikalavimui Lietuvoje ir Rusijoje, jie vogdavo au
tomašinas. Dabar jie perėjo į namą butų įsilauži
mus, vogdami brangenybes, pinigus.
“64 milijonus dolerių JAV laimėjo 63 m. Aleksas 
Selenius. Čikagoje jis turi nedidelę autodirbtuvę. 
Laimėtus pinigus A. Selenius numato padalinti tarp 
vaikų ir vaikaičių bei dalį skirti labdaringoms drau
gijoms. Keturiolikmetis A. Selenius su tėvais atvyko 
iš Lietuvos”, - kaip didžiausią sensaciją skelbė Vo
kietijos žiniasklaida.

MANČESTERIS
Gimtadienių šventė
Rugsėjo 20 d., lietuvių klube, daug metų ištarnavęs 
lietuvių klubo valdyboje ir ilgametis Mančesterio 
DBLS skyriaus narys Vincas Rudys atšventė savo 
87-tą gimtadienį.
Kartu su juo savo gimtadienį kuris įvyko dieną 
anksčiau, paminėjo ir ilgametis vietinių lietuvių vei
kėjas Vladas Bernatavičius ir baro vedėjo žmona 
Betty Rimeikis, kurios gimtadienis buvo dieną vė
liau. Švenčių stalus palaimino kan.V.Kamaitis, pa
linkėdamas Vincui ir kitiems dviem gimtadieninin- 
kams laimės ir pasisekimo ateityje ir keliais žodžiais 
juos pasveikino klubo pirmininkas H. Vaineikis. 
Stalai buvo apkrauti gausiu ir įvairiu maistą kurį 
paruošė vietinė patyrusi šeimininkė ir lietuvių klubo 
garbės narė Bronė Kupstienė, kuri taip pat atsakinga

tąsa pask.psl.
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Pakaks būti bedarbiu
Iš visų pusių Lietuvoje skundžiamasi bedarbe. Dien
raščiai pilni straipsnių viens už kitą geriau pavaiz
duojančių, koks beviltiškas gyvenimas Lietuvoje, 
kokia sunki darbininko dalia. Daug kas pritaria, bet 
yra ir tokių šaunuolių, kurie stengiasi įrodyti kitaip. 
Ragina nepasiduodami vyraujančiam pesimizmui, 
bandyti kirstis sau naują kelią per valdžios biurokra
tizmą
Vienas iš jų, “Veido” žurnalistas Kęstutis Kupšys, 
savo žadinančiu straipsniu “Veido” nr.39 ragina ne
nuleisti rankų, o griebtis iniciatyvos, bandyti ką nors 
dar nebandyto, ko dar Lietuvoje nėra.
“Dar neturite savo verslo”, bet norite jį pradėti” - 
sako jis. “Pirma gerai pagalvokite. Smulkus versli
ninkas šioje šalyje mažai gerbiamas. Jei neturite bū
do. kaip iškart uždirbti labai daug ir įgalėti įpirkti 
užsakomuosius straipsnius laikraščiuose, tai nesiti
kėkite, kad jūsų vardą aplinkiniai minės su nuošir
džia pagarba. Kur kas dažniau tapsite aplinkinių 
slapto pavydo objektu.
Šviežienos laukia tūkstančiai alkstančių mokesčių ir 
darbo inspekcijų bei “Sodros” (socialinio draudimo 
departamentas red.) pareigūnų. Nauja įmonė jau 
greičiausiai pritrūks kapitalo, tad bankai apsidžiaugs 
radę dar kažką kam galės pasiūlyti kreditus su kos
minėmis palūkanomis, paėmę užstatu visą verslinin
ko turtą
Verslo naujokui patekus į informacinius katalogus, 
prasideda linksmiausia įmonės istorijos stadija. Paš
tu, faksu, elektroniniu paštu ir net mobilinį telefoną 
srūte srūva Nigerijos aferistų, Lietuvos tušinukų 

prekybos centrų, kilimėlių keitimo firmų, kalbos 
mokymo kursų reklamos.
Viską vainikuoja teismai siekiant iš nemokių pirkėjų 
išreikalauti pinigus pagal jau seniai pamirštų metų 
sąskaitas.
Tad ką daryti niekad dar verslo nebandžiusiam be
darbiui, žinant šias ateityje tykančias blogybes? Kuo 
greičiau vykti pas notarą ir su bendraminčiais steigti 
UAB arba skubėti įregistruoti individualią įmonę, 
nes jau rytoj jūsų unikali verslo idėja gali šauti į gal
vą ir kam nors kitam.
Juk pas mus dar daug ko nėra, dar daug kokių pa
slaugų neteikiamą nors nė patys nenutuokiame, kaip 
reikalingos mums tos prekės ir paslaugos. O verslą 
pradėti kuo toliau, tuo lengviau.
Smagų kad Lietuvoje kuriasi verslo “inkubatoriai”, 
kur draugiškai susibūrę triūsia naujieji verslininkai. 
Gerą kai kokiame dienraštyje užtinki mokesčių ins
pekcijos skelbimų su keliolikos punktų instrukcijo
mis, kaip laiku ir teisingai sumokėti mokesčius. 
Darbo birža net dalija pradinio kapitalo paskolas 
bedarbiams, kad tik šie bandytų patys savimi pasirū
pinti.
Jei rimtai - tai gailą kad konservatoriai per savo 
valdymo metus nepriartino Lietuvos prie labai kon- 
servatoriško siekio, kad kiekvienas pilietis būtų savo 
verslo šeimininkas ir savo likimo kalvis.
Vietoje naujų smulkiųjų verslų steigimosi proveržio 
suklestėjo socialistiškai proletariškas badavimo prie 
fabriko vartų menas. Valstybės tarnautojų protai 
šiandieną užimti ne naujų įmonių steigimo skatini
mu, o neveikiančių įmonių išregistravimo rūpes
čiais.”

Londono Lietuviiį Šv. Kązįmįęro bažnyčia
Šiais metais Visų Šventųjų šventė švenčiama lapkričio 1d. (trečiadienis).
Šv. Kazimiero bažnyčioje: Šv. Mišios 9 vai. angliškai, 19 vaL Vėlinių Šv.Mišios.

Vėlinės lapkričio 2d.(ketvirtadienis).
Minėtos ir visą savaitę 19 vaL Šv. Mišios bus aukojamos Jūsų intencijomis už mirusiuosius.
Spalio 29 d. (sekmadienį) 14 vai. melsimės už mirusiuosius Šv. Patriko kapinėse, lietuvių skyriuje.

Renkamės prie kapinių koplyčios. Adresas: Leyton metro stotis.
*******#**#**#**#######

All saints* day - all souls* day

This year, All Saints* Day November 1st, falls on a Wednesday.
Masses in St. Casimir's Church will be at 09.00 hrs in English, and 19.00 hrs.
AO Souls* Day, November 2nd (Thursday), Mass is at 19.00 hrs. The above-mentioned Masses, and all 
19.00 hrs Masses this week will be offered for The Dead.
Sunday, October 29th, at 14.00 hrs, we will pray together for The Dead at the Lithuanian Plot in

St Patrick’s Cemetery. We will meet by the Cemetery Chapel.
The Cemetery is reached on the Central Line, Leyton Station.

Kun. Petras Tveri jonas
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“Kiekvienas žmogus gali daug gražaus ir gero 
papasakoti apie savo gimtinę. Tačiau yra kraštas, 
kuris nuo kitų skiriasi daugybe ypatybių”, - taip 
autorius pradeda naujai išleistą, puošiamą daugybės 
fotografijų leidinį “Varėnos kraštas”.
Vincas Krėvė savo raštuose taip išgyrė šį kraštą: 

“Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių 
vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo 
senų tėvelių darbais, bet tarp jų visų 
gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis - 
ir savo aukštais kalneliais ir žemais 
klaneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais 
tankumynais, kuriais nei žmogus nepraeina, 
nei žvėris nepralenda, tik maži paukšteliai 
čiulbuonėliai pralekia, tik raibosios gegutės 
ir lakštingalėlės anksti rytą ir vėlų vakarėli 
lakštuoja ir niaurią girelę linksmina. ”

Varėnos rajonas Lietuvoje yra pats didžiausias ir pats 
miškingiausias. Jame pati didžiausia yra Dainavos 
giria. Varėna, tai miškų, smėlingų lygumų ir kopų 
kraštas. Per jį teka Nemunas, Merkys, Šalčia ir pati 
gražiausia - Ūla; sraunūs, tyro vandens upeliai - 
Skroblus ir Uosupis. Pavargai bevaikščiodamas, 
įbrisk į skaidrų ir šaltą upelį. Pabraidžiosi minutę ir 
nuovargio kaip ir nebūta.

Į Varėnos kraštą dar prieš 12 tūkstančių metų 
atklysdavo senojo akmens amžiaus medžiotojai. Tai 
buvo patys pirmieji žmonės, lankęsi Lietuvoje. Jie 
paliko daugybę pėdsakų - stovyklaviečių, kurių 
gausiausia Varėnoje. Šis kraštas labai svarbus 
Lietuvos istorijoje. Gal ir Vorutos pilis čia stovėjo. 
Pasibaigus šimtmečių karams su kryžiuočiais, 
gyvenimas pasidarė pastovesnis. Krašto upės tapo 
prekybos arterijomis, per kurias į užsienį tekėjo 
brangios prekės kaip vaškas, medus, kailiai, sieliai. 
Septynioliktame šimtmetyje prasidėjo Lietuvos 

nelaimės. Daugiausiai nukentėjo Varėna. Ją 
buvo užkariavę rusai, švedai, vėliau 
prancūzai, vokiečiai, ir vėl rusai, lenkai. 
Mažesnė krašto dalis pergyveno Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų džiaugsmų ir 
rūpesčių laikotarpį, didesnioji tiek pat laiko 
buvo “ponų” lenkų okupuota. Varėniškių 
garbei reikia pasakyti, kad retas pakeitė 
lietuvišką “liežuvį” į lenkišką. Po visą 
Lietuvą išbarstyti partizanų kapai. Tačiau 
daugiausia jų Varėnoje.

1946 metais buvo įkurta Varėnos 
apskritis, o 1950 m. rajonas. Jo ribos pamažu 
plėtėsi, kol pasidarė didžiausias Lietuvoje. 
Čia yra Dzūkijos nacionalinis parkas, 
Čepkelių valstybinis rezervatas.
Varėnos miesto “gimdytoju” tapo Vilniaus-

Gardino geležinkelis, nutiestas 1862 metais. Už 
keturių kilometrų į pietus nuo Senosios Varėnos 
pastatyta geležinkelio stotis tapo naujosios 
gyvenvietės branduoliu. 1864 metais buvo nutiesta 
dar viena atšaka į Alytų ir Suvalkus, todėl stotis tapo 
nemažu geležinkelių mazgu. Alytaus linija Pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo sunaikinta ir nebeatsta- 

* tyta. L.Želigovskio avantiūros metu Varėnos------
geležinkelio stotis buvo atskirta nuo miestelio, nes 
atiteko Lenkijai. Dabar Varėnoje yra nemažai 
pramonės įmonių: konservų fabrikas, gelžbetonio, 
pašarų gamyklos, “Merkio” pūkų ir plunksninių 
gaminių fabrikas. Sovietmečiu daug kaimo gyventojų 
persikėlė į sparčiai augantį mietą. Šiuo metu 
Varėnoje veikia dvi vidurinės, žemės ūkio, sporto ir 
muzikos mokyklos, moksleivių kūrybos centras.

Be Dzūkijos nacionalinio parko Varėnos 
krašte yra Perlojos, Valkininkų, Marcinkonių ir 
Liškiavos garsūs kaimai. Nedaug rasite Pietų 
Lietuvoje žmonių, kurie nebūtų girdėję apie šlovingą 
Perlojos kaimą ir garsiąją “Perlojos respubliką”. 
Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m., 
valstybės struktūros tik kūrėsi, kariuomenės dar 
nebuvo, tuomet perlojiškiai įsisteigė vietos komitetą, ’ 
teismą, miliciją ir suorganizavo savo 300 vyrų 
kariuomenę. Nuo to ir kilo vardas “Perlojos 
respublika”.

Valkininkai yra įsikūrę netoli Merkinės- 
Vilniaus kelio. Ši vietovė jau minima “Kryžiuočių 
kelių” aprašymuose keturioliktam šimtmetyje.

Dzūkijos nacionalinio parkas nusidriekęs 
Dainavos smėlingos lygumos pietinėje dalyje, jo 
uždavinys išsaugoti ypač vertingus Dainavos krašto 
gamtos ir kultūros kompleksus, Nemuno ir Merkio 
santakos upyno ekologinę pusiausvirą, puoselėti 
Dzūkijos kultūrines tradicijas._________________

"Varėnos kraštą” išleido leidykla. "Atkula”.
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Kronika Fantastinis dainų vakaras Londone

Rugsėjo mėti. 12 dienos vakare, 
nežiūrint kad Londonas pergyveno 
benzino ir miesto transporto trūku
mus, Londono ir plačių apylinkių 
lietuviai visais galimais būdais rin
kosi į “Simo” koncertą. Jų susirinko 
visiškai pilna Šv.Kazimiero švento
vė.
“Simas” į Londono lietuvių katalikų 
centrą atkeliavo tiesiog iš Australi
jos, išbūdamas ore net 22 valandas, 
neturėjęs nei valandos poilsio.
Nebandysiu skaitytojų supažindinti 
su “Dainuojančios revoliucijos” 
įkvėpėju, D.L.K.Gedimino ordino 
kavalierium. Tą galite pasiskaityti 
E.L.nr.19 Lietuvos Respublikos 
ambasados rašinyje.

Švento Kazimiero parapijos 
klebonui kun.Petrai Tveri- 
jonui atidarius koncertą, su
skambėjo gitara ir dainininko 
balsas, ir taip dvi valandas 
kartu su “Simu” keliavome per 
jo 30 metų scenoje su gitara 
keliones. Pabuvome Lietuvos 
sodžiuje, nukeliavome į Vilnių 
ir iškėlėme trispalvę Gedimino 
pilies bokšte, jautėme sodžiaus 
jovarų kvapą, Lietuvos padan
gės mėlynę. Kartu dainavom ir 
plojom, griausmingai aidėjo 
šventovės skliautai... Pagaliau 
sustojom ir iš pilnutėlės šven
tovės žmonių krūtinių galingai 
išsiveržė “Lietuva brangi...” 
Visų skruostuose žvilgėjo aša
ros, širdyse jautėme čia visi 
vienos tautos vaikai, o mūsų 
gimtinė Tėvynė Lietuva su 
slėniais, ežerais, mėlyna pa
dange ant gintarinio Baltijos 
kranto...
Kun.Petras Tverijonas daini

ninkui išreiškė didžiulę padėką, 
koncerto klausytojai gausiai daini
ninką apdovanojo gėlių puokštėmis. 
Dainininkas “Simas” įteikė savo 
dovaną Lietuvos ambasadoriaus 
poniai Laimai, savo dainų pas
kutinės laidos diską, padėkodamas 
visiems gausiai susirinkusiems ir 
kartu dainavusiems.
Vėliau parapijos svetainėje “Simas” 
susitiko su klausytojais prie lietu
viško alaus ir “Stumbro” iki vidur
nakčio.
Šis koncertas ruoštas bendrai lietu
vių Šv.Kazimiero parapijos ir Lie
tuvos Respublikos ambasados.

Giminkų Kalnas

PAMALDOS
Londone Lietuvių 
Šv.Kazimiero bažnyčia
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Ro
ad) tel.:020 7739 8735.
E-mail:
london@ptverijonas. freeserve. co. uk 
Pamaldos sekmadieniais:
9 val.angiiškai.
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 Lon
dono 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 Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 
tel. 0115 9821892.
Pamaldos šiokiadieniais 8 vai., 
sekmadieniais 11.15 vai.
Derbyje lietuviškos pamaldos 
kiekvieno trečio mėnesio 
šeštadienį, 14 vai. pas Sisters of 
Mercy, Bridge Gate.___________

/atkelta iš 5 psi./
už didelį gimtadienio tortą, papuoš
tą trimis žvakėmis, kurias gimtadie- 
nininkai vienas po kito užpūtė.
Sueigoje dalyvavo nedidelis tautie
čių būrelis - gimtadienininkų žmo
nos, kan.V.Kamaitis, H. Vaineikis su 
palydove ir B.Kupstienė.
Po sugiedotų Ilgiausių Metų ir Hap
py Birthday buvo šauniai ir ilgokai 
pasivaišinta.

({.Vaineikis
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