
Sekminių sąskrydis Sodyboje
Sakoma, kad lietuvių skaičius Britanijoje yra smarkiai 
sumažėjęs, bet pavasarinio lietuvių subuvimo tradicija, daž
niau vadinama Sekminių sąskrydžiu, Lietuvių sodyboje 
Hampshire tęsiama ir toliau. Šiais metais ši šventė išpuolė 
gegužės 24 d., bet kai kurie jau atvyko ir pradėjo ‘švęsti’ 
dieną kitą anksčiau.

Kaip įprasta, taip ir šiais metais sąskrydis pradėtas šv. 
Mišiomis, atnašaujamomis kun. A. Gerybes susirinkusiems 
prie Sodybos lietuviško paminklo - medinio kryžiaus - mal
dininkams, kurių čia pribuvo apie 60. Po pamaldų sąskry- 
diečius sveikino DBLS pirm. J. Alkis ir LNB pirm. K. Ta
mošiūnas.

Po pamaldų žmonės skirstėsi, kas į labdaros turgelį, kas 
piknikauti, kas pabandyti pietų Sodyboje, o dauguma pa
traukė į Sodybos barus. Tiesą pasakius, ne tie laikai, kai 
Sodyboje veikė 2 namuose, dar ‘Žalioji girelė’, ‘Meškeriotojų 
namelis’ ir palapinės barai, o prie jų prieiti tekdavo eilutėje 
pastovėti. Dabar suvažiavo apie 150-200 asmenų, kuriems 
patarnauti pilnai užteko vieno baro, tad antrasis buvo beveik 
tuščias.

Atspindėjo ir naujų ateivių bruožas. Jų pribuvo žymiai 
daugiau negu senųjų. Atvyko mercedesais, bemsais bei kito
mis prašmatniomis transporto priemonėmis, ir išsiskirstė 
patogiomis grupelėmis piknikauti po visą Sodybos plotą. Jų 
tarpe matėsi ir Savivaldybių ministerijos viceministras V. 
Katkevičius.

Sodybos menėje kultūrinę programą atliko grupelė 
‘Gimtinės’ ansamblio saviveiklininkų. Jiems vadovavo V. 
Gasperienė ir V. O’Brien. Paskaitytas L. Švalkaus ‘Dėdė 
Baltazaras’, pagrota kanklėmis, padainuota sutartinių ir kitų 
dainų, kurių dalį ansamblis dainuos Dainų šventėje Lietu
voje. Pasiklausyti kultūrininkų susiriko apie 50.

Dar vyko futbolo žaidynės. Žaidė lyg tai į Sporto šventę 
važiuojanti Britanijos lietuvių jaunimo komanda su kažkoki
ais tai vietiniais. Nebelikę ankstyvesnių futbolo vartų nei 
aikštelės paženklinimų, visa tai buvo įrengę savanoriai sporto 
mėgėjai anksčiau, tad buvo sunku susigaudyti, kas už ką 
žaidė ir t.t. Visgi linkėtina žaidėjams geresnių sąlygų Lietu
voje.

Po to dar tęsėsi pasibičiuliavimai 
ir baro parėmimas. Taip ir prabėgo 
graži dienelė Sodyboje. Ūpą šiek 
tiek sugadino prie Sodybos baseino 
nupjautos ten augusios sidabrinės 
eglės. Jos buvo pirktos visuomenės 
surinktais pinigais. Papuošalas 
virto nuolatinių Sekminių sąskry
džių prisiminimu - dideliu senti
mentu. EL redakcija pasiteiravo 
Sodybos vedėjų ar žala buvo 
padaryta su LNB direktorių pri
tarimu. Atsakymas gautas, kad jie, 
vedėjai, tvarko visus Sodybos ūkio 
priežiūros reikalus savo nuožiūra.

ELR

Europos saugumo raktas
Darius Furtnonavičius
Lietuva, Latvija ir Estija mūsų dienomis tapo vienais svar
biausių kraštų, nulemiančių Europos saugumą ir stabilumą. 
Carlas Bildtas, buvęs Švedijos ministras pirmininkas, vadina 
Baltijos valstybes Rusijos realių ketinimų Europoje lakmuso 
popierėliu. Lietuvos Seimo Pirmininkas Vytautas Landsber
gis teigia, kad Baltijos valstybės yra Europos saugumo rak
tas. JAV valstybės sekretorės pavaduotojas Ronaldas As- 
musas sako, jog strategija Baltijos kraštų atžvilgiu tūrėtų 
būti prioritetas, kadangi istorija rodo, kad įvykiai Baltijos 
kraštuose turi reikšmės toli už šio regiono ribų.

Narystė ES ir NATO yra du pagrindiniai, lygiagretūs 
dabarties Lietuvos užsienio politikos tikslai. Abiem krypti
mis šiuo metu Lietuvoje labai daug dirbama, o Vakaruose 
manoma, kad nėra abejonių, ar Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės taps šių organizacijų narėmis. Iš tiesų jos, būdamos 
asocijuotos Europos Sąjungos šalys, laikomos de facto ES 
dalimi, o dalyvaudamos NATO partnerystės programoje 
-kaip būsimos narės. Bet tebėra neatsakytas klausimas, kaip 
ir kokiu būdu priimant Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes 
tikrosiomis šių Vakarų pasaulio organizacijų narėmis per 
daug nesuerzinti Rusijos.

Mėginsime ir paanalizuoti veiksnius, spartinančius Lietu
vos integraciją į transatlantines struktūras, galimybę 
paveikti NATO ir ES plėtros procesą Lietuvai naudingesne 
linkme.

Kodėl Lietuvai yra svarbu įstoti į NATO ir ES?
NATO ir ES yra aukščiausios organizacijos tobulėjančioje 

Europos saugumo sistemoje. Iš grynai karinės gynybinės 
organizacijos NATO transformuojasi į politinę ir saugumo 
bendradarbiavimo organizaciją, žinoma, išlaikydama 
karines gynybines funkcijas. ES -tai vakarietiška Europos 
ekonominė erdvė, kurioje stengiamasi suvienodinti ekono
minio šeimininkavimo taisykles ir įstatymus, šalinti gėrybių 
ir žmonių judėjimo kliūtis. Dalyvavimas NATO ir ES iš 
esmės garantuos Lietuvos saugumą, Lietuvos

Kadaise Lietuvių Sodyboje prie malūno dar stovėjo gyvenamas 
pastatas su ūkiniais pastatais
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valstybės stiprėjimą ir žmonių gerovės augimą.
Kartais sakoma: kam Lietuvai reikia stoti Į NATO, juk 

ta narystė brangiai kainuos. Bet nedalyvaujant šioje 
organizacijoje Lietuvos gynybos išlaidos būtų daug 
didesnės, nes drauge apsiginti visada lengviau nei 
vienam. O ir paties NATO plėtimosi išlaidos, pasak 
generalinio sekretoriaus J.Solanos, sudaro tik nedidelę 
dalį metinio 465 milijardų dolerių biudžeto. Lietuva 
pati, jos teritorija yra labai svarbi Europos saugumui ir 
stabilumui. Lietuvos balsą, jos nuomonę turi girdėti 
didžiosios Vakarų valstybės. Tai ypač svarbu NATO - 
Rusijos bendradarbiavimo kontekste.

Kartais girdėti ir kitas teiginys: kam Lietuvai ta 
narystė ES, juk ten tiek daug socializmo ir iškreiptų 
naujųjų vertybių. Atsakytume taip: panašiai kaip Suomi
jai, dalyvavimas ES jau reiškia ir saugumo problemų 
sprendimą. Suomijai, įstojusiai į ES, nebeliko Sovietų 
Sąjungos grėsmės. Lietuva pripažinta kaip viena aktyvi
ausių Partnerystės taikos labui programos narių, nes per 
1997 metus dalyvavo beveik 160-tyje įvairių renginių, 
įskaitant ir karines pratybas bei kursus. Mūsų šalis sten
giasi būti Baltijos kraštų lydere, siekdama NATO narys
tės. Kuriamas mobilus tankų batalionas, vadovaujama 
jungtinių Baltijos kraštų oro pajėgų kūrimui. Lietuva 
taip pat įrengia šiuolaikine įranga saugomą rytinę sieną.

Nors Rusija ir teigia, kad neprieštarauja Baltijos val
stybių narystei Europos Sąjungoje, iš tiesų yra, matyt, 
priešingai. Tai liudija ir Rusijos siūlytos Baltijos valsty
bėms vienpusės saugumo garantijos, ir. sienos sutarties 
su Latvija bei Estija pasirašymo vilkinimas, tebe- 
sitęsiantys grasinimai ir kaltinimai abiem šioms valsty
bėms dėl rusakalbių gyventojų teisių negerbimo, ir 
priešiškumas Baltijos valstybių siekiui tapti NATO nari
ais. Nors Lietuva pasirašė sienos sutartį su Rusija Kar
aliaučiaus regione, tačiau ją dar turi patvirtinti Rusijos 
Dūma, o ji, matyt, reikalaus, kad Lietuva pasižadėtų 
nestoti į NATO. Rusija stengiasi taip pat supriešinti 
Baltijos valstybes viena su kita.

Vokietija mato Estiją kaip Baltijos valstybių atstovę 
derybose dėl narystės Europos Sąjungoje. Šiai 
nuomonei pritaria ir Europos Komisija, ir dauguma 
Europos šalių. Žinoma, prekybos požiūriu Estija yra 
gerokai atsiplėšusi nuo kitų Baltijos kraštų -jos didžiau
sia prekybinė partnerė yra Suomija, o ne Rusija, kaip 
Latvijos ar Lietuvos. Bet gyvenimo lygis yra panašus; 
Lietuvoje pagal perkamąją galią jis net šiek tiek aukštes
nis.

Į kurią iš šių organizacijų Lietuva įstos pirmiausiai?
Pagal visą šių organizacijų plėtimosi strategiją pirmi

ausiai plečiasi NATO, po to ES. Tai ne kartą pabrėžė 
NATO generalinis sekretorius J. Solana. Be to, ES turi 
daugybę biurokratinių kliūčių, kurias įveikdama net 
Austrija sugaišo penkerius metus. NATO saugumo ke
lias, atrodytų, Lietuvai yra tiesesnis ir greitesnis 
-tereikia maždaug dviejų metų, kad NATO kraštų parla
mentai patvirtintų narystę. Žinoma, laimėti visų NATO 
kraštų vyriausybių ir parlamentų politinę paramą ne
lengva, bet nėra neįmanoma.

Lietuva turi geresnius šansus būti pakviesta į NATO 

antroje plėtimosi bangoje 1999 metais, palyginti su 
Latvija, Estija, Bulgarija ar Rumunija. Ji jau pasirašė 
sienos sutartį su Rusija, joje nėra gausybės rusakalbių. Ji 
ribojasi su busimąja NATO nare Lenkija, o juk pirmiau
siai NATO bus linkusi kviesti besiribojančius kraštus. 
Bulgarija ir Rumunija turi per trumpą demokratinės 
raidos kelia. L

Žinoma, Lietuvos narystė NATO antrajame plėtimosi 
rate priklausys nuo to, kaip rutuliosis Baltijos kraštų 
bendradarbiavimas saugumo srityje, Baltijos ir Šiaurės 
šalių bendradarbiavimas, NATO ir Rusijos santykiai.

Kas paspartintų Lietuvos narystę NATO
Vienas svarbiausių veiksnių, spartinančių Lietuvos 

narystę NATO, yra efektyvios Lietuvos gynybos siste
mos sukūrimas. Lietuva kariavo ilgiausią naujausiu laiku 
Europos istorijoje partizaninį karą ir turi didelę istorinę 
karybos patirtį. Tad sukurti gynybos sistemą neturėtų 
būti labai sunku. Kita vertus, tam valstybė turi turėti 
pakankamai lėšų, pakankamai surinkti mokesčių. Tad 
labai svarbu pritraukti kiek galima daugiau NATO 
kraštų tiesioginių insvesticijų, kurios kartu netiesiogiai 
didina Lietuvos saugumą, nes NATO šalys bus suintere
suotos ginti savo kapitalą. Žinoma, daug priklausytų net 
ir nuo Lietuvos ir Japonijos santykių plėtros, nes 
Japonija yra viena didžiausių pasaulio investuotojų, nors 
dabar ir apimta krizės. Taip pat Lietuva turėtų skatinti 
eksportą, atgaivindama sovietų nutrauktus prekybinius 
ryšius: tradicinį aukščiausios kokybės maisto prekių, 
tekstilės, lininių dirbinių eksportą į Angliją ir Vokietiją, 
kitus Vakarų kraštus.

Baltijos valstybių bendradarbiavimas saugumo ir gyny
bos srityje yra vienas svarbiausių NATO narystę priarti
nančių veiksnių. Baltijos valstybės, padedamos Danijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV ir kitų kraštų, įkūrė Baltijos 
šalių taikos palaikymo batalioną "Baltbat". Drauge kuria 
jungtinį laivyną ’’Baltron” ir jungtinę oro erdvės kon
trolės sistemą, visiškai integruotą į NATO gynybinę 
sistemą, jungtines oro pajėgas "Baitwing". Gražiai pa
siskirstė atsakomybe -viena Baltijos valstybė atsakinga 
už erdvės kontrolės sistemą, kita už "Baltron", trečia už 
"Baltbat". Labai svarbu, kad Baltijos valstybės įveiktų 
Rusijos skatinamą tarpusavio nepasitikėjimą ir pasir
ašytų abipusės gynybos sutartis. Jeigu nors vienai iš 
Baltijos valstybių būtų grasinama, jos turėtų gintis 
drauge. Svarbu, kad tokios sutartys būtų pasirašytos ir 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, tarp Suomijos ir Estijos.

Baltijos bendradarbiavimas su Šiaurės kraštais taip 
pat yra labai svarbus veiksnys integruojantis Lietuvai j 
Europos saugumo struktūras. Pabrėžiama, kad Šiaurės 
Europos valstybių saugumas yra glaudžiai susijęs su 
Baltijos valstybių saugumu, taigi, matyt, galime teigti, 
kad Baltijos valstybės yra Šiaurės Europos ar netgi 
Vakarų Europos saugumo bendruomenės narės. 
Saugumo bendruomenė, -teigia Carl Deutsch, tarptau
tinių santykių teoretikas, -yra tokie draugiški valstybių ir 
žmonių ryšiai, kad karas tarp jų yra neįmanoma kon
flikto sprendimo priemonė, nors tai nebūtinai įteisinta 
tarptautinėmis ar tarpvalstybinėmis sutartimis.

Lietuvos Aidas, 14Į5ffl
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Netekus agronomo J. Lužos 
pasodintų medžių
Sekminių suvažiavimo metu, gegužės 25 d., sekmadi
enį po pietų prie A. ir G. Ivanauskų karavano, pasi
baigus DBLS CV posėdžiui, pilietis pribėgęs praneša, 
kad prie plaukymo baseino nupjauta daug medžių, ir 
klausia ar aš, kaip LNB pirmininkas, apie tai žinau. 
Aš nustebau, man tai irgi buvo netikėta staigmena.

Jau buvo vėlyva popietė ir oras atvėso, o man ap
sivilkus tik su marškiniais buvo jau šaltoka, sakau, 
einu pasiimti švarką apžiūrėti nupjautų.

Sugrįžęs prie baseino, žiūriu, visa eilė eglių nup
jauta - iš šiaurės/vakarų pusės, kurias buvo pasodinęs, 
tuo metu buvęs Sodybos vedėju a. a. Juozas Lūža, 
padedant a. a. Kazimierui Jurkai.

J. Lūža buvo baigęs garsiąją Lietuvos Dotnuvos 
Žemės ūkio akademiją agronomo laipsniu. K. Jurka 
iš Lietuvos, ūkininko sūnus, irgi nebuvo svetimas 
gamtai ir namo priežiūrai. Todėl jis buvo nepakeičia
mas Lūžos padėjėjas. K. Jurka dirbo Sodyboje iki 
savo mirties. Tai buvo atsidėjęs darbui rūpestingas 
Lietuvos sodžiaus sūnus. Vėžio pakirstas, prieš pat 
mirtį, man net neprašius, išsivedė į lauką ir nurod
inėjo kur yra nuo namo tekančiam vandeniui surinkti 
taškai ir kitos namo paslaptys.

J. Lūža Sodybos vedėju išbuvo nuo 1945 m. iki 1971 
m. vasario mėn. Perdavęs Sodybą naujiems vedėjams 
Bernadetai ir Justinui Snabaičiams, Lūža atsikėlė į 
Londoną ir perėmė ‘Europos lietuvio’ redaktoriaus 
pareigas, kuriose išbuvo iki mirties.

Kaip agronomas, J. Lūža daug dėmesio skyrė Sody
bos aplinkos gamtai ir jos apsaugai. Be tų nupjautų 
medžių, jo buvo pasodinta ir vaismedžių sodas, deja, 
paskutiniu metu nesant kas tą sodą mokėtų prižiūrėti, 
medžiai dabar labai skurdžiai atrodo ir nyksta.

Kadangi šis sveikų medžių nupjovimas nebuvo 
miško valymas, ar nudžiūvusių šakų genėjimas, nenu
ostabu, kad tai sukėlė pasipiktinimą mūsų vi
suomenėje, ir, keletas tautiečių išpylė nemaža pa
mazgų man asmeniškai, manydami, kad LNB valdyba 
leido Sodybos vedėjams tuos medžius nupjauti. 
Vienas tautietis iš pykčio net telefono ragelį numetė.

Todėl šių aplinkybių verčiamas buvau priverstas 
padaryti Sodybos apklausą: kas leido nupjauti ir 
kodėl jie buvo nupjauti.

Pridedu apklausos raštą.

Inquiry of cut down trees close to the swim
ming pool:
1. No. of trees cut - 23;
2. Type of trees cut - spruce (eglė);
Klemensas Tamošiūnas: Who gave the order to cut 
down those trees?
Paul Dobrovolskis: My own decision.
K T.: Have you informed Lithuanian House Ltd.

Board of Directors, or any Director, or made any re
quest that you intend to cut the trees?
P. D.: I have not.
K. T.: What was your reason to cut down the trees?
P.D.: No sunlight to swimming pool as the trees were 
too close.

Kelmai nupjautų eglaičių vietoje

K. T.: Did you check with the Forestry Commission, 
before cutting down the said trees?
P. D.: Yes, I did. They said that trees were too close to 
each other, could not grow.
K. T.: When were the trees cut down?
P. D.: In the middle of April 1998.
K. T.: What do you intend to do with the cut tree logs?
P. D.: Use them for firewood, as there is no market now 
to sell them.
3. Age of trees: majority - about 34 years, very few were 
only from 10 to 15 years old.

K. Tamošiūnas,
LNB pirmininkas

3



Pasaulio lietuvių bendruomenė
Lietuva
Mirė A. Varkalaitė-Baltrušienė
Gegužės 20 d. Kaune mirė Antanina Varkalaitė- 
Baltrušienė, knygnešio Petro Varkalos, kalinto už 
lietuviškos spaudos platinimą, duktė. Ji buvo ‘Filiae 
Lithuaniae’ studenčių korporacijos pirmininkė, 1941 
m. birželio mėn. ištremta į Sibirą.

Ji gimė 1912 m. rugpjūčio 13 d. Girininkų km., 
Kauno apskrityje, ūkininkų šeimoje. Baigusi Kauno 
‘Saulės’ mergaičių gimnaziją, įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. Baigusi teisės 
mokslus, sukūrusi šeimą, dar studijavo Humani
tarinių mokslų fakultete.

1941 m. birželio 14 d. atplėšta nuo dviejų mažų 
vaikų buvo nutremta į Altajaus kraštą. 1942 m. Alta
jaus tremtiniai nugabenti į Jakutiją ant Janos upės 
kranto. Ant sušalusios žemės susirentė jurtas. Vienin
telis darbas buvo žūklė ir žuvies sūdymas. Nuo 
sunkaus darbo ir šalčio žmonės krito kaip lapai ir 
daugelis tremtinių greit išmirė. Antanina nepalūžo. 
Laisvą valandą ant beržo tošies rašė dar ir eilėraščius.

1947 m. Antanina iš tremties pabėgusi, Lietuvoje 
buvo greit suimta ir per kelis kalėjimus grąžinta į 
Jakutiją, į Petrovką. Dirbo plytinėje, vėliau - anglų 
kalbos mokytoja.

Lietuvon grįžo tik 1956 m. Neleido įsiregistruoti, į 
darbą nepriėmė. Slaugė ligonius, dirbo sanitare. Tik 
1960 m. įsidarbino anglų kalbos dėstytoja viename 
Kauno technikumų, kur dirbo iki pensijos.

Antanina Baltrušienė aktyviai dalyvavo Sąjūdžio 
veikloje: atkuriant 1990 m. korporaciją ‘Neo- 
Lithuania ’, taip pat visuose svarbesniuose jos rengini
uose. Ji parašė ir išleido savo tremties ir kančių odis
ėją ‘Kelias į niekur ir atgal’. Ji buvo ir esperanto kalbos 
žinovė.

Į Amžinastį išlydėjo artimieji ir daugybė kauniečių. 
Palaidota gegužės 23 d. Panemunės kapinėse.

vienuolyno vaizdais ir ypatingai gausia, jauna, 
kultūringa publika! Ta pati programa buvo kartojama 
šeštadienio ryte.

Dėmesio centre buvo seselės Jonės Budrytės 
pasikalbėjimas su Justinu Krėpšta, Kauno filharmoni
jos direktoriumi. Didžiausią sensaciją sukėlė lordas 
Yehudi Menuhin, XX a. meno pasaulio legenda. Jo 
nuoširdūs žodžiai pasakyti Pažaislio Muzikos festi
valio metu nustebino Amerikos lietuvius!

Šioje programoje buvo rodomos keturios Kauno 
bažnyčios ir ištrauka iš Kauno pilies kiemo, atliekant 
Radvilaitės vaidinimą. Bažnyčios, kuriose buvo 
atliekami įvairūs muzikos kūriniai: Pažaislio vienuoly
nas, Įgulos bažnyčia, Jėzuitų bažnyčia Kaune, Šv. Jono 
Krikštytojo bažnytėlė Zapiškyje, buvo sausakimšos. 
Europos garsieji dirigentai lordas Yehudi Menuhin 
(D. Britanija), Justus Frantz (Vokietija), Richard 
Hickox (D. Britanija), Dr. Niek Strimple (JAV), 
atvykęs su savo choru iš Pietų Kalifornijos, negailėjo 
komplimentų Kauno Valstybiniam chorui, Lietuvos 
simfoniniam orkestrui ir kitiems muzikams bei solis
tams.

Pažaislio Muzikos festivalio programoje yra lordo 
Yehudi Menuhin išreikšta mintis: ‘Esu laimingas, kad 
Jūsų šalis identifikavo save, atgavo teisę į savo istoriją, 
teisę būti žmonijos dalimi... Jūsų maža šalis turi 
pasaulinio lygio pajėgumą ir tiesiog stebina, kad ji gali 
daryti įtaką pasaulinei muzikinei kultūrai’.

Šie jo žodžiai buvo girdimi Čikagos lietuvių televiz
ijos programoje ir Lietuva turėtų didžiuotis savo 
aukštu muzikos meno pajėgumu!

Algis Liepinaitis

P. S. Pažaislio bažnyčios restauravimui pasaulio lietu
vių bendruomenėse yra renkamos aukos. Schwetzin- 
geno, Vokietijoje, lietuvių bendruomenės apylinkė jau 
pasiuntė DM 300 Pažaislio vienuolyno vyr. seselės 
Jonės Budrytės žinion. Tikimasi ir Anglijos lietuvių 
pagalbos.

Pažaislio Muzikos festivalis 
-1997 Čikagos televizijos 
programoje
Balandžio 16 ir 18 d. d. 
Amerikos lietuvių televizijos 
programoje pusvalandis buvo 
paskirtas ištraukom iš 1997 m. 
Pažaislio Muzikos festivalio.

23 kanalas rodo svetimtaučių 
programas, ir jis matomas 80 
km. spinduliu. Su pirmąja 
transliacija Čikagos lietuviai 
buvo nustebinti aukštos klasės 
muzika, didingais Pažaislio 
baroko stiliaus bažnyčios ir

Birželio 9 d. DBES Derby skyriaus nariai apsilankė 
Lietuvių namuose Londone
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Atkelta iš 7 psl.
Lietuvos Seimo pirmininkas Prof. Vytautas Landsber
gis. Didžiausias Lietuvoje dienraštis 'Lietuvos Rytas' 
(buvusi 'Komjaunimo Tiesa') apkaltino Seimo 
pirmininką, kad visiškai slapta sekimo sistema veikė 
Lietuvoje, kuri stebėjo aukšto rango valstybės 
pareigūnus, jų šeimos narius ir net Prezidentą Valdą 
Adamkų. LDDP-istas teigia, kad dabartinė valdžia 
linkusi į autoritarinį valdymą. Lietuvos Seimo 
pirmininko pavaduotojas paneigė Seimo pirmininko 
įsivėlimą į nelegalų sekimą.
Lietuvos Seimo pirmininko pareiškimas
VILNIUS, gegužės 25 d. Lietuvos Radijas pranešė, 
kad Lietuvos Seimo pirmininkas Prof. Vytautas 
Landsbergis padarė pareiškimą, įspėdamas apie didė
jantį konfliktą tarp stiprių politinių ir nusikalstamų 
interesų Lietuvoje. Prekyba narkotikais, alkoholio 
kontrabanda, prostitucija ir nelegalus žmonių trans
portavimas generuoja milžiniškas neteisėtas pajamas. 
Nusikalstamos organizacijos, norėdamos išplėsti savo 
įtaką, griauna Lietuvos valstybę.
Didėja Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto prekyba 
KARALIAUČIUS, gegužės 18 d. Per 1997-uosius 
prekyba tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto pad
vigubėjo ir pasiekė $289,000,000. Bendradarbiavimas 
palengvėjo dėl krovinių pervežimo lengvatų ir vizų 
panaikinimo Karaliaučiaus gyventojams, vykstantiems 
j Lietuvą, ir Lietuvos piliečiams, važiuojantiems į Kar
aliaučiaus kraštą, šie faktai buvo paskelbti per Karali
aučiaus Valdytojo Leonid Gorbenko ir Lietuvos 
Seimo pirmininko pavaduotojo Romualdo Ozolo 
susitikimą.
Nuteistas buvęs saugumietis
VILNIUS, gegužės 31 d. Buvęs Sovietinio saugumo 
pareigūnas teisiamas už lietuvių tautos genocidą, 
pranešė BBC. Agafon Surinin, 77-erių metų čekistas, 
gyvenentis Elektrėnuose, vadovavo Sovietinio 
saugumo būriui, veikusiam Kruonyje 1944 - 1949 
metais. Jis yra įtariamas 10 lietuvių nužudymu. Gen
eralinės prokuratūros pareigūno nuomone, tokių 
teismų, kai parlamentas nusprendė, kad dalyvavimas 
deportacijose į Sovietų Sąjungą yra ypatingai sunkus 
karo nusikaltimas be senaties, dabar padaugės.
Lietuvos Prezidentas Švedijoje
VISBIS, birželio 5 d. Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus skaitė pranešimą 'Iššūkiai Lietuvos saugu
mui' tarptautinėje konferencijoje Europos saugumo 
klausimais, kuri buvo organizuota Švedijoje. 'Mes 
įrodėme, kad tautos laisvė ir apsisprendimas negali 
būti užgniaužtas smurtu ir represijomis. Tarptautinės 
bendrijos remiami, mes pasiekėme visiško, greito ir 
tvarkingo Rusijos kariuomenės išvedimo. Mūsų 
laimėjimai padėjo mums suprasti efektyvių tarptau
tinių institucijų svarbą Lietuvos valstybės saugumui ir 
stabilumui užtikrinti. Prie tokių institucijų priskirtinos 
ir Europos Sąjunga bei NATO, sakė pranešime Lietu
vos Prezidentas.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prašy
mas

VILNIUS, birželio 3 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga norėtų, kad 
Prezidentas Valdas Adamkus paremtų šios sąjungos 
bei kitų tremtinių organizacijų reikalavimus buvusiu
ose KGB rūmuose Vilniuje įrengti Pasipriešinimo 
kovų ir genocido aukų atminimo memorialą. Apie tai 
sąjungos atstovai kalbėjosi su Prezidentu trečiadienį. 
Šiuo metu didžiojoje dalyje buvusių KGB rūmų yra 
įsikūrę teismai, o dalyje patalpų yra įrengtas Geno
cido aukų muziejus. Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjunga norėtų, kad teismai būtų iškelti, o visu
ose rūmuose būtų įkurtas Pasipriešinimo kovų istori
jos ir genocido aukų atminimo memorialas.
Yorko kunikaikštis Lietuvoje
VILNIUS, birželio 2 d. Lietuvoje prasidėjo pirmasis 
Didžiosios Britanijos karališkosios šeimos nario viz
itas. Yorko kunikaikštis, princas Andrew čia vieši 
siekdamas patvirtinti Didžiosios Britanijos paramą 
Lietuvai ir įvairioms šalies gyvenimo sritims, rašo 
ELTA. Atvykęs į Vilnių, pagerbė žuvusių už Lietuvos 
nepriklausomybę atminimą, apsilankė Valstybės insti
tucijų kalbų centre. Šis centras yra bendras Didžiosios 
Britanijos ambasados, Britų Tarybos ir Jungtinių 
Tautų plėtros programos mokykla, skirta mokyti val
stybės institucijų tarnautojus anglų kalbos. Yorko ku
nigaikštis taip pat lankėsi Genocido muziejuje ir 
domėjosi Lietuvos kančių istorija. Princas dalyvavo 
priėmime, atidarančiame 'British Airways' skrydžius į 
Lietuvą, vakarieniavo su Seimo pirmininku Prof. Vy
tautu Landsbergiu 'Stiklių' restorane, susitiko su Li
etuvos Prezidentu Valdu Adamkumi, lankėsi Kaune.
Lietuva susipažįsta su Avvacs lėktuvu
ŠIAULIAI, birželio 2 d. Zoknių oro uostas antradienį 
sulaukė karinio NATO lėktuvo Awacs E-3A. Tai 
Boeing kompanijoje pagamintas ankstyvojo per
spėjimo lėktuvas , atskrido iš karinės bazės Vokieti
joje. Juo atvyko septyniolika įgulos narių ir dešimt 
NATO pareigūnų. Krašto apsaugos ministras Česlo
vas Stankevičius, Kariuomenės vadas generolas leit
enantas Jonas Andriškevičius, kiti kariškiai ir pareigū
nai apžiūrėjo lėktuvą, kurio paskirtis - radarais 
surinkti ir perteikti sausumos bei jūrų pajėgoms in
formaciją apie padėtį 450 kilometrų spindulio erd
vėje.
Prof. Julius Šmulkštys Prezidento patarėjas
VILNIUS, gegužės 29 d. Prezidento Valdo Adamkaus 
patarėju paskirtas Amerikos lietuvis politinių mokslų 
Prof. 'Santaros - Šviesos' organizacijos leidžiamo mėn
raščio 'Akiračiai' korespondentas Julius Šmulkštys. 
Nuo kitos savaitės jis laikinai pavaduos į Jungtines 
Amerikos Valstijas gydytis išvykstantį R. Mieželį. 
'Prieš kelias savaites Lietuvos Prezidentas pasikvietė 
mane į savo komandą, todėl susidėjau lagaminus ir 
atvykau čia', sakė prof. J. Šmulkštys žurnalistams.

Parengė Darius Furmonavičius
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Lithuanian Airlines

NEW SUNDAY SERVICE
1998 Summer schedule

Effective from 29th March
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday

With the adoption of Central European Time by Lithuania 
please note new flight timings

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

Flight reservations and enquiries
Phone: 01 - 8400 977
Fax: 01 - 8900 124
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IV Šiaulių krašto tėvynainių sambūris.
1998 m. birželio 25 - 27 d. d. Lietuva pasaulyje
Programa:
Birželio 25 d., ketvirtadienis
12.00 vai. Tėvynainių sutikimas Šiaulių dailės galeri
joje*
18.00 vai. Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Bendras svečių 
ir šiauliečių meninkų koncertas.
21.00 vai. Tėvynainių vakaras ‘Namo sugrįžus’ miesto 

kultūros ir pramogų centre MAX.
Birželio 26 d., penktadienis
11.00 vai. Susipažinimas su Šiaulių ‘Aušros’ 
muziejumi, kuriama Šiaurės Lietuvos meno
galerija.
15.00 vai. Susipažinimas su Šiaulių universitetu, prob
lemų ir bendradarbiavimo aptarimas.
18.00 vai. Svečių ir šiauliečių vakaras P.Višinskio viešo
joje bibliotekoje.
20.00 vai. Dalyvavimas tarptautiniame muzikos festiva
lyje ‘Countiy Joninės’ miesto Kultūros ir poil
sio parke.
Birželio 27 d., šeštadienis
10.00 vai. Tęsiama pažintis su krašto žymiausiomis 

vietovėmis.
I maršrutas - Žemaitijos perlai.
II maršrutas - Žagarei - 800 metų.

18.00 vai. IV Tėvynainių sambūrio apibendrinimas.

Į skambiausių giesmių, tyriausių versmių šalį - tėviškėlę 
Šiaulių krašte - kviečia visus susirinkti jau ketvirtasis 
tėvynainių sambūris. Jį pradėsime pačiame vidur
vasaryje, 1998 m. birželio 25 d. Šiauliuose. Susitikę, 
pasimatę, vienas kitu pasidžiaugę, tarsimės, kaip toliau 
bendrausime, kartu dirbsime, kaip spręsime sudėtin
giausias problemas. Kaskart susitikdami ar laiškais su
sisiekdami, visada jaučiame, kaip mielai ir nuoširdžiai 
Jūs ieškote būdų gražinti, turtinti savo mylimą miestą, 
kraštą. Dėkojame Jums už tai ir laukiame atvykstant į 
Šiaulius. Tegu ilgesys ir meilė veda Jus namo.

Maloniai prašome žinią apie būsimą kraštiečių sam
būrį perduoti Lietuvoje ir po platųjį pasaulį 
pasklidusiems broliams ir sesėms, jų 
vaikams, šeimos nariams ir artimiesiems, 
draugams ir bendramoksliams - visiems, 
kam nesvetimas Šiaulių kraštas - Ak
menės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, 
Tytuvėnų, Kelmės, Kuršėnų miestai ir mi
esteliai - kas norėtų jį geriau pažinti. Bū
tume dėkingi, jeigu, pranešdami apie ke
tinimą dalyvauti sambūryje, pareikš- 
tumėte savo pageidavimų, vilčių ir 
lūkesčių, kuriuos siejate su Lietuva, gim
tine, šiuo sambūriu.

Geros Jums kloties ir tvirtos sveikatos. 
Iki pasimatymo.

Hubertas Smilgys 
Lietuvos Kultūros fondo Šiaulių krašto 

tarybos pirmininkas

General Motors sunkvežimiai Lietuvai
DETROITAS, birželio 4 d. Dow Jonęg* News 
tarnyba pranešė, kad General Motors Koriipanija 
išsiuntė Lietuvos gynybos ministerijai aštuonis 
krovininius sunkvežimius, kurie bus panaudoti 
NATO karinėse pratybose. Tai pirmasis pirkinys iš 
Sovietų blokui priklausiusios šalies. Kompanija tik
isi artimu laiku parduoti centrinės ir rytų Europos 
kraštams keletą šimtų sunkvežimių, perdirbtų į 
karines greitosios pagalbos mašinas. JL 
Caro Gintaro kambario paieškos
KLAIPĖDA, birželio 1 d. Associated Press žinių 
tarnyba teigia, kad vokiečių lobių medžiotojai Balti
jos pajūryje pradėjo ieškoti žymaus Petro I-ojo Gin
taro kambario. Šį Gintaro kambarį, padarytą iš 
brangaus rudojo gintaro, apkalto auksu, carui buvo 
padovanojęs Prūsijos karalius Friedrich Wilhelm I- 
asis. Vokiečiai kambarį išardė 1941 metais ir vežėsi 
Vokietijon. Buvęs Neringos pusiasalio gyventojas 
teigia matęs, kaip karininkai užkasinėjo dėžes į 
smėlį pajūryje.
Watergate skandalas Lietuvoje
VILNIUS, gegužės 27 d. Agence France h Presse 
pranešė, kad Lietuvos Generalinis prokuroras ir 
parlamentarai tirs skandalą Lietuvoje. Slaptas poli
cijos būrys sekė du prezidentus, premjerą ir kitus 
valstybinius pareigūnus. Lietuva įkūrė parlamentinę 
komisiją šiam skandalui ištirti. Šis incidentas atsklei
džia būtinybę atstatyti tvarką Lietuvos valdžios kori
doriuose, pasakė žurnalistams Lietuvos kultūros 
ministras Saulius Šaltenis. Buvęs prezidentas, 
išvedęs kraštą į nepriklausomybę, apkaltino kai kuri
uos slaptųjų tarnybų ir spaudos atstovus dalyvaujant 
šiame sekime.
Norima nuversti Lietuvos Seimo pirmininką
VILNIUS, gegužės 25 d. BNS teigimu, Lietuvos 
Seimo narys LDDP-istas Česlovas Juršėnas iš
platino pareiškimą, reikalaujantį, kad atsistatydintų

------------ >
Derbiškiai Lietuvių namų baro užuovėjoj
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8 Europos Lietuvis Nr. 12 1998 m. birželio i

‘Gatvės berniuko nuotykiai'Lietuvoje
Rašytojo Romualdo Giedraičio-Spalio populiarusis ro
manas ‘Gatvės berniuko nuotykiai’ pagaliau išleistas Lietu
voje. Svetur tas stambus romanas pirmą kartą buvo išleistas 
1952 m. Tada ‘Tremties’ leidyklos Vokietijoje savininko 
Simo Miglino rūpesčiu knyga išėjo padoriai neblogame 
popieriuje atspausdinta ir dailiai kietais viršeliais įrišta. Ji 
buvo greit išpirkta, ir teko ją pakartoti. Turint galvoje, kad 
svetur skaitytojų ne kažin kiek tėra, knygos antra laida rodo 
ypač didelį jos populiarumą. Iš tikro šiame romane 
veikiančio jaunimėlio nuotykiai žavi ir jauną ir seną.

Latviai išsivertė tą romaną. Jis išverstas ir į anglų kalbą, 
bet kol kas išleisti nepasisekė.
‘Tėviškės žiburiai’ Nr. 14 rašė, kad ‘Vytinio’ leidykla žada 
išleisti Lietuvoje visas R. Giedraičio-Spalio knygas. Visą 
pokario metą rašytojas gyveno Halifaxe, ten užsidirbo 
duoną, ten rašė, o susirgęs dar tikėjosi pagalbos susilaukti 
Vokietijos Hamburge, tačiau 1980 m. gegužės 14 d., dar 
teturėdamas tik 64 metus, gydydamasis ten mirė. Jo pelenus 
našlė Angelė buvo palaidojusi Čikagos lietuvių tautinėse 
kapinėse. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, ji iš ten 
nugabeno pelenų urną į Lietuvą ir palaidojo Dusetų kap
inėse. Pati Angelė iš tos apylinkės kilusi.

‘Gatvės berniuko’ nuotykiai buvo tik žavi stambi pradžia 
užsimojimo sukurti vienos kartos istoriją. Ryškindamas tą 
istoriją, jis parašė dar šešis romanus, juose vaizduodamas 
jau suaugusius tuos, kurie pirmajame romane dar gražiau
siai žaidė rašytojo gerai pažįstamame Kaune, nes jis pats ten 
augo, ten mokėsi ir kaip didelis mėgėjas keliauti tikriausiai 
bus apėjęs visus to miesto kampus. Tačiau dabar jau ir 
Lietuvos skaitytojas galės pajusti kol kas nors tų žaidžiančių 
vaikų istorijos žavumo skonį.

K.Barėnas

Skaitytojai rašo
Šįmet vedėjai kerta egles, sekančiais metais Sodybos medinį 
kryžių?
Ar galima taip daryti? Man su žmona grįžtant iš metinio 
suvažiavimo, užsukome aplankyti Sodybą. Buvo gandų, kad 
baseinas uždarytas. Baseinas neuždarytas, bet jo aplinka 
labai sudarkyta. Apie dvidešimt sidabrinių eglaičių nukirsta. 
Ar tai LNB ar DBLS pirmininkų sugalvota? Aš nemanau, 
kad Sodybos vedėjai tai galėjo sugalvoti. Jei vedėjai nukirto 
dvidešimt eglaičių, tai kitais metais nukirs ir medinį Sody
bos kryžių!

A. Ivanauskas

Įvairenybės
- Didžioji Kinų siena buvo pastatyta per 1700 metų.
- Egipto faraonas Ptolomėjus IV-asis labai mėgo grei
tus laivus. Jo greičiausią laivą irklavo tūkstantis irkluo
tojų.
- Anglijoje 18-ame šimtmetyje buvo išleistas įstatymas 
kontroliuoti varguomenės girtavimą. Neturtingieji per 
metus išgerdavo 20 mln. litrų džino.
- Matekingo, Pietų Afrikoje, apsupimas baigėsi 1900 
m. gegužės 17 d. Tūkstantis britų karių laikėsi prieš 8 
tūkst. būrų. Britams vadovavo Robertas Baden- 
Powell, kuris 1908 m. sukūrė skautų organizaciją.
- Senovės Graikijoje moters amžius buvo skaičiuoja
mas nuo jos vedybų dienos.
- Iki 19 šimtmečio pradžios Amerikoje legali egzeku
cija buvo vykdoma sudeginant ant laužo.
- Sigmundo Freudo draugai naciams sumokėjo 20 
tūkst. svarų, kad išleistų jį išvykti iš Vokietijos prieš 
prasidedant karui. Jis mirė 1939 m.
- Monako valstybėlės svarbiausias pajamas sudaro 
lošimo namų (Casino) pelnas.
- Kai gimė dabartinis D. Britanijos sosto įpėdinis prin
cas Čarlzas, amerikiečiai prisiuntė dovanų pusantros 
tonos vystyklėlių.
- 19 šimtmetyje aliuminis buvo brangesnis už auksą.
- Vienu metu Sibire vietoj valiutos naudojo arbatą.
-17 šimtmetyje Karališkieji rūmai išleisdavo daugiau 
pinigų žvakėms, negu maistui.
- Hitlerio Mercedes automobilis penkiems kilome
trams kelio sunaudodavo 4 litrus benzino, nes dėl 
šarvų buvo labai sunkus.
- Pirmosios modernios olimpinės žaidynės Atėnuose 
(1896 m.) buvo blogai suorganizuotos. Britus atsto
vavo jų ambasados Atėnuose darbuotojai ir vienas 
airis, tuo metu atostogavęs Graikijoje. Jis laimėjo 
aukso medalį teniso varžybose.
- Kai kurie vėžliai gyvena iki 200 metų.
- Dabar Azijoje yra 48 nepriklausomos šalys, Afrikoje
- 52, š. Amerikoje - 23, p. Amerikoje - 12 ir Okeanijoj
- 13. .
- Žemėje kasmet įvyksta daugiau kaip milijonas 
drebėjimų, bet tik apie tūkstantį tokių, kurių stipru
mas gali būti nuostolingas.
- Didžiausia ledų kruša nusiaubė Bangladešą 1986 m. 
Ledo gabalai svėrė daugiau kaip kilogramą.
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Aukos 'Europos lietuviui’
VI. Kelmistraitis - £11. 
Nuoširdus ačiū.

laikys lietuvių kalbos egzaminą. Abiejų Thomų mamytės 
buvo Maironio mokyklos mokytojos.

Kronika
Manchesteris
Valstybės dienos minėjimas
Liepos 11 d., šeštadienį, 18.00 vai. DBLS Manchesterio 
skyrius M. lietuvių klube rengia Valstybės dienos 
minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Bruzgys. Bus deklamuojami proginiai 
eilėraščiai.

Prašome gausiai dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Antano Valiukevičiaus 80 - metis
Gegužės 25 d. A. Valiukevičius, kuris yra kelių organizacijų 
narys, sulaukė 80 metų amžiaus. Šiai sukakčiai paminėti, jo 
artimieji Manchesterio lietuvių klube jam nežinant surengė 
šaunų gimtadienio balių, kuriame dalyvavo jo šeimos nar
iai, giminės bei pažįstami.

Visi jam linkime ilgiausių metų.
A. P-kis 

Skautiškuoju keliu
Gautos sekančios aukos ‘Vytauto ir Birutės’ jubiliejinei 
stovyklai, kuri įvyks liepos 25 - rugpjūčio 1 d. d. skautų 
kalnelyje, Sodyboje.

Rochdale DBLS skyrius:
N. Gasiūnas - £5, A. Motuzą, V. Motuzą - £5, DBLS 

Rochdale skyrius - £5. Viso - £20. V. Motuzą palinkėjo 
skautams Sodyboje daug džiaugsmo, saulėtų dienų ir, sakė, 
jeigu galėtų, tai skautams stovyklavimo metu nušluostytų 
visus debesis iš padangių, kad saulutė šviestų visas dienas. 
Dėkui p. Motuzai už malonius žodžius.

Škotijos Lietuvių Socialinis klubas:
Yra gauta £25 iš klubo komiteto, p. C. Bliudžiūvienė 

paaukojo £10. Viso - £35.
‘Sodo’ DBLS skyrius:
V. Grygelis, V. Mažulis, L. Songaila, F. Vilkauskas, A. 

Lapinskas po £10, V. Olensevičius - £5. Viso - £55.
Wolverhamptono DBLS skyrius:
G. Kaminskienė - £15, V. Kelmistraitis, B. Krikščiūnas - 

po £5,G. Ivanauskienė, V. Matiukas, J. Narbutienė, A. 
Petkevičius, J. Žaliauskas - po £3, H. Bundonienė, A. 
Ivanauskas, J. Petkevičius - po £2. Viso £46.

Boltono DBLS skyrius:
H. Vaineikis - £20.
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame už paramą 

skautams.
Maloniai kviečiame visus aukotojus, tėvelius, svečius 

aplankyti skautų kalnelį ir pabendrauti su mumis stovyklos 
metu.

LSS Europos Rajono Vadija
Britų - Lietuvių vaikų fondas
Aukos
DBLS Nottinghamo skyrius - £300; J. Balnius, London - 
£200; C. Harper, Twickenham - £100; A. Dawnay, Everslay 
- £50; C. Price, Farnborough - £35, D. Furmonavičius, 
Nottingham - £10.

Nuoširdžiai dėkojame už šias aukas. Aukas prašome 
siųsti British Lithuanian Childrens Fund, 21 The Oval, 
Hackney Road, London E2 9DT. Tel.: 0181 579 4657.

Fondo sekretorė
Du šaunūs Thomai
Buvę Londono Maironio mokyklos mokiniai Thomas 
O’Brien ir Thomas Stanton britų egzaminų komisijoje

Serija istorinių knygų jaunimui -įį
Mažas pabėgėlis iš Lietuvos Kazys Almenas mokslus baigė 
Amerikoje. Iš profesijos - fizikas, o laisvalaikiu parašė visą 
eilę knygų lietuvių kalba. Savo metu jo knyga ‘Gyvenimas tai 
kekė vyšnių’ apie jaunimą buvo sukėlusi nepasitenkinimą 
tarp vyresniųjų. Mūsų ‘Nidos knygų klubas’ yra išleidęs jo 
apsakymų knygą ‘Bėgius’.

Būdamas laisvoje Lietuvoje, jis pamatė didelę spragą 
istorinės literatūros jaunimui. Okupantas tai draudė. Jauni
mas beveik nieko nežino apie pagonišką Lietuvą.

Bet štai Kazys Almenas pradėjo rašyti ir leisti ‘Skomanto’ 
vardu istorinių nuotykių knygų seriją. Visos tos ligi šiol 
parašytos ir išleistos apysakos artėja prie 1236 m. Saulės 
mūšio. Jos yra paremtos tikrais, pagrįstais istoriniais įvykiais 
ir asmenybėmis, tartasi su istorikais, etnografais, archeolo
gais, religijos tyrinėtojais. Knygos labai įdomios jaunimui (ir 
senimui), kuriems ir skirtos.

Išleista 12 apysakų. Pirmosios dvi buvo išverstos į anglų 
kalbą išeivijos jaunimui: ‘The Captive’ ir ‘The Fen Wolf. 
Knygas galima užsisakyti šiuo adresu: AM & M Publications, 
218 Brookside Lane, Unit A, Willowbrook, IL, 60514-2907, 
USA.

‘Skomanto’ knygos kainuoja $5 kiekviena. Pašto išlaidos - 
$3. Pirmosios dvi knygos lietuvių kalba jau išparduotos.

Be abejo, sulauksime vertimų ir kitų ‘Skomanto’ knygų. O 
dabar turime gerą progą tas dvi anglų kalba knygas 
padovanoti anglų bibliotekoms.

Būtų labai malonu, kad jaunimui skirtas ‘Lynes’ paskelbtų 
tokį įdomų kultūrinį įvykį.

M. Baronienė

Jaunas vyras įstojo į tokį vienuolių tylos ordiną, kuriame tik 
kas dešimt metų buvo leidžiama ištarti du žodžius.

Po dešimt metų pasišaukė jį vienuolyno vyresnysis ir sako:
- Šiandien gali tarti du žodžius.
- Maistas šaltas, - nusilenkė ir išėjo iš raštinės vienuolis.
Praėjo vėl dešimtmetis, atėjo laikas prakalbėti:
- Kieta lova, - tarė ir grįžo į celę.
Praėjo trisdešimt metų. Vienuolį pakvietė vyresnysis.
Aš išeinu, - tvirtai pasakė vienuolis ir pasisuko durų link.
- Aš nė kiek nesistebiu, kad mus palieki - pristabdė jį 

vienuolyno vyresnysis, - juk tiek daug metų skundeisi!
* * * .

Į skyrybų įstaigą ateina vyras ir skundžiasi:
- Prieš dešimt metų mano gyvenimas buvo visiškai kitoks.

Grįžtant iš darbo, šuniukas lodamas pasitikdavo, o žmonelė 
atnešdavo šliures. Dabar šunelis atneša šliures, o žmona 
aploja... - ~

- Nesuprantama, kodėl nori skirtis? Argi negauni tą patį
patarnavimą? y

* * *
Kartą komikas Bob Hope pasakojo:

- Dažnai žmonės Kalėdoms patys namuose Msiaugina 
kalakutus. Kartą pabandžiau ir aš nupenėti tokį baltą 
kalakučiuką šventėms. Tikėsit ar ne? Per tuos mėnesius mes 
taip susidraugavom, kad per Kalėdų pietus tas paukštis 
nebuvo ant stalo, bet tupėjo ant kėdės šalia manęs ir links
mai šulubuldavo...
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Kronika 
Stroud
A.a. Jonas Kukštas
Gegužės 12 d. Gloucesterio miesto 
ligoninėje, nuo kraujo užsiblokavimo 
kojose, mirė gerai visų Anglijos lietu
vių pažįstamas akordeonistas Jonas 
Kukštas. Laidotuvės įvyko gegužės 21 
d. Religines apeigas bažnyčioje ir kap
inėse atliko anglų katalikų kunigas. Į 
Stroudo miesto kapines palydėjo ne
didelis Stroudo ir Gloucesterio lietu
vių būrelis ir kitų tautybių pažįstami.

Velionis gimė 1925 m. sausio 10 d. 
Šiauliuose. Pradžios mokykloje, gim
nazijoje ir muzikos mokėsi Šiauliuose. 
Vokiečių okupacijos metu buvo 
šaukiamas į kariuomenę, bet šaukimo 
nepaklausė. Dėl saugumo vengė viešu
mos.

1944 m. rusų frontui priartėjus prie 
Šiaulių, Jonas paliko gimtuosius na
mus ir pasitraukė į Vakarus. Karui 
pasibaigus, gyveno Vakarų Vokieti
joje, dipukų lageriuose.

1947 m. pavasarį emigravo į Škotiją. 
Škotijoj klimatas ir darbas Jonui buvo 
ne prie širdies ir po septynių metų 
persikėlė gyventi į pietinę Angliją, 
Stroudo apylinkę. Įsidarbino vietos in
žinerijos ‘Lister’ fabrike. Čia begyven
damas, susipažino su vietine mergaite 

antrą įteikė Gloucesterio miesto bur
mistras viename didžiausiu miesto 
‘Olympic’ teatre, keliems šimtams 
žiūrovų stebint. Visos ‘Baltijos’ šokėjos 
buvo kitatautės, bet jos puikiai atsto
vavo mūsų tautą. Vieną šokėją, Julie 
Horwill, Jonas mokė akordeonu groti, 
ir ta jo mokinė šiandien aukštesnes 
anglų muzikos mokyklas lanko. Turėjo 
Jonas ir kvietimą Bristolio radijo pro
gramoms groti, bet dėl šeimos 
nepalankių gyvenimo sąlygų atsisakė.

Brangus Jonai, šiame žemiškame 
gyvenime gilią kultūrinę vagą išrėžei 
ne tik mūsų lietuvių tarpe, bet ir ki
tataučių. Ilsėkis ramybėje, šalia savo 
buvusių draugų, aukštame Stroudo 
kapinių kalnelyje.

A. Valentą
Manchesteris
Klubo narių susirinkimas
Birželio T1 d., šeštadienį, 16.00 vai. 
MLS klubo valdyba šaukia pusmetinį 
narių susirinkimą, kuriame Valdyba ir 
Revizijos komisija padarys pranešimus 
ir bus nagrinėjami klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus minėtą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vieną 
valandą, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusiųjų skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo Valdyba

Pamaldos
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį -14.00 vai.
Eccles
Birželio 14 d., 12.15 vai. ||
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor- 
don Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 vai.

Londone, šv. Kazimiero bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney Road). 
Telefonas: 0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 vai. 
lotyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik 
lietuviškai. Šiokiadieniais šv. 
Mišios 8.00 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Beth
nal Green, Central Line.

Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892.

Pamaldos šiokiadieniais 8.00 vai. 
ryte. Sekmadieniais -11.15 vai.

Leslie Hughes, vedė ir susilaukė trijų 
dukterų ir vieno sūnaus. Viena duktė, 
Leslie, ištekėjusi už lietuvio ir jie abu 
yra Londono tautinių šokių kolektyvo 
‘Lietuva’ ilgamečiai šokėjai.

Neužmiršo Jonas ir lietuviškų 
kultūrinių reikalų. Būdamas profe
sionalus akordeonistas, grojo M. Gelv- 
inauskienės vadovaujamoje šokių 
grupėje ‘Baltija’. Daugiau kaip dešimt 
metų, su ‘Baltijos’ šokėjomis, ypatingų 
tautinių dienų minėjimuose linksmino 
visus vidurinės Anglijos lietuvius, o 
Sekminių sąskrydžio metu - Lietuvių 
Sodybos lankytojus.

‘Baltija’ buvo labai populiari ir vi
etinių anglų tarpe. Jų kvietimu kolek
tyvas šoko klubuose ir teatruose. Už 
puikius pasirodymus laimėjo net dvi 
taures. Vieną taurę įteikė 
‘International League of Friendship’, o

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares 

to Vilnius
Lithuanian Airlines 

from Heathrow 
(price reduction for pensioners, 6 months 
valid ticket with free return date change 

Austrian Airlines 
SAS 

from Manchester/Newcastle 
from Glasgow 
all above prices do not include Departure Tax 
or Travel Insurance (not compulsory)

For further information and bookings, please contact
Gunnel Travel Service Ltd 

45 Woodthorpe Road, Hadleigh, Suffolk IP7 5JB
Tel. 01473 828855 Fax. 01473 828866

£250.00

£255.00

£315.00
£315.00
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