
Nuoširdus jums ačiū
Jaučiu pareigą padėkoti gerb. redakcijai už girtiną lietu
višką jautrumą, pakelbiant Algimanto partizanų apygar
dos vado J. Kadžionio kalbą, pasakytą Vyčio Kryžiaus 
ordino įteikimo proga. Be abejo, mums būtų buvę nepaly
ginamai maloniau, jei J. Kadžionis būtų buvęs apdovano
tas ne trečio, bet kaip derėjo, aukščiausio laipsnio ordinu.

Maskva, po gėdingo sąmokslo su hitlerine Vokietija, 
smurtu ir jėga užgrobusi Lietuvą, ketino trimituoti visam 
pasauliui, kad lietuvių tauta, pati, savanoriškai pasirinkusi 
sovietinės vergijos pančius. Greit, tačiau tokia klastinga 
Sovietų sąjungos propoganda buvo iš pagrindų sugriauta 
spontaniškai visoje Lietuvoje kilusio partizanų sąjūdžio. 
Ir į to gaivališko judėjimo gretas būrėsi ne kokie 
‘buržuaziniai generolai’, o žodžiais sovietų liaupsinamos 
liaudies vaikai. Ilgų metų Lietuvos partizanų didvyriškos 
kovos su nuožmiu sovietiniu okupantu stebino pasaulį ir 
akivaizdžiai parodė lietuvių tautos nusistatymą bei ryžtą: 
gyventi savo laisvoje ir nepriklausomoje valstybėje. O 
Sovietų Rusijos žvėriškumą pilnai paliudijo lietuvių tau
tos naikintojui M. Suslovui priskiriami žodžiai: ‘Bus Li
etuva, bet be lietuvių’.

Štai kodėl mums būtų buvę nepalyginamai maloniau, 
jei J. Kadžionis, kaip garbingas didvyriškų Lietuvos parti
zanų atstovas, būtų buvęs apdovanotas aukščiausiojo 
laipsnio ordinu. Niekas Lietuvoje nėra vertas didesnės 
pagarbos už herojiškus Lietuvos partizanus.

Bet J. Kadžionio kalba yra įsidėmėtina ir savo giliu 
turiniu. Iki dabar dar niekur neteko skaityti tokios glaus
tos, bet kartu ir taip įžvalgios dabartinės Lietuvos polit
inės padėties analizės. Tai irgi ženklas, kad po per ilgai 
trukusio sovietinės okupacijos košmaro, ir po pirmaisiais 
Lietuvos atkurtos laisvės metais buvusių sovietinių 
patikėtinių piktu šantažu sukurto antipatriotinio tvaiko, 
pagaliau pradeda giedrėti Lietuvos politinis horizontas.
Mums belieka tik nuoširdžiai palinkėti, kad
lietuvių tauta, vadovaujama dorų ir sąžiningų -
politinių vadovų, ryžtingai pasisuktų Vinco
Kudirkos Lietuvos himne nurodytų kilnių ide- Įįjgjglfį 
alų keliu.

Furmonavičius, J. Levinskas ir E. Šova ir kt.
Atvykusios Liepos pirmiausiai skubėjo apžiūrėti Sody

bos gamtą, o po to ir namus. Sakėsi, kad jas stebino netik 
įspūdingi Sodybos vaizdai, bet ir gražiai lietuviškai 
kalbantys nepažįstami žmonės.

Sodybos valgykloje choristės pabendravo ir padainavo 
daugybę lietuviškų bei klasikinių dainų. Šių eilučių rašy
tojas menkai nusimano apie muziką, bet liko žavėtino 
dainavimo paveiktas kaip ir kiti klausytojai.

Sekančios dienos rytą išsimiegojusios dainininkės 
apleido Sodybą. Kelionė į Vilnių užtruks dvi su puse 
dienos.

Liepos dalyvavo Valijos Llangollen tarptautiniame fes
tivalyje, kuriame laimėjo antrą vietą moterų chorų 
konkurse. Tenka pastebėti, kad pirmąją ir antrąją 
konkurso vietas teskyrė du balai. Džiugu girdėti, kad 
pasaulinėse varžybose lietuvės dažnai pirmauja.

Beveik visos choristės yra buvusios Liepaitės. Tai žymi
ausias mergaičių choras Lietuvoje, į kurį įstojama nuo 
pradžios mokyklos amžiaus. Jau 10 metų kaip veikia 
suaugusios Liepos ir koncertuoja netik Lietuvoje bet ir 
svetur. Chorui vadovauja dirigentė Audronė Zup- 
kauskienė, chormeisterė Henrika Šeškuvienė, koncert
meisterė Živilė Survilaitė ir vedėja Stefanija Badarienė.

Prieš atvykstant į Sodybą, choro autobusas su 40 as
menų apsilankė Lietuvos ambasadoje Londone. 
Pasirodo, vienam iš vairuotojų buvo pavogta piniginė su 
jo pasu, tad ambasada išdavė jam laikinus dokumentus.

Tikras choro atvykimo į Sodybą laikas nebuvo žinomas 
iki atvykimo dienos ir todėl nebuvo paskelbtas Europos 
lietuvyje. Visgi ateityje bus bandoma sužinoti iš anksto 
tikslesnius apsilankančių menininkų planus ir tuo pačiu 
suplanuoti jų susitikimus su platesne visuomene.

ELR

Liepos"prie Sodybos namų 
wll

Dr. Juozas Gailius, Roma

Liepos dainavo Sodyboje
Lietuvos moterų choras Liepos, pakeliui į na
mus iš Llangollen Tarptautinio festivalio, už
suko į Lietuvių sodybą pernakvoti. Dain
ininkių autobusą atlydėjo Lietuvos ambasados 
Londone patarėjas A. Brūzga. Sodyboje juos 
pasitiko ir gražiai priėmė Sodybos vedėjai P. ir 
B. Dobrovolskiai, DBLS Hampshire skyriaus 
pirm. A. Klimas, DBLS Wolverhampton sk. 
pirm. A. Ivanauskas, DBLS Tarybos vicepirm. 
G. Ivanauskienė, DBLS ir LNB direktoriai D.
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Lietuvos Įvykių apžvlaga
Palinkta iš Lietuvos ir užsienio spaudos

Rasti prancūzų karo belaisvių palaikai
VILNIUS. ELTA pranešė, kad Lietuvoje rastos dvi laido
jimo vietos su 700 prancūzų karo belaisvių palaikų. Laido- 
jimi buvo 1941 - 1944 m. m. laikotarpyje, vokiečių okupaci
jos Lietuvoje metu. Vienas kapinynas yra netoli Neringos, 
antrasis - prie Klaipėdos.
Parengtas Rusijos ir Lietuvos susitarimas
VILNIUS liepos 20 d. (BNS). Lietuvos ir Rusijos diplo
matai baigė rengti tarpvyriausybinį susitarimą dėl investi
cijų skatinimo ir apsaugos, kurį planuojama pasirašyti 
rudenį Lietuvos premjero Gedimino Vagnoriaus vizito j 
Rusiją metu.

Praėjusią savaitę per derybas Maskvoje susitarimo tekstą 
parafavo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Teisės ir 
tarptautinių sutarčių departamento direktoriaus pavaduo
toja Sigutė Jakštonytė ir Rusijos ekonomikos ministerijos 
tarptautinio teisinio bendradarbiavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Aleksandra Berdenikova.

Gegužės mėnesį turėjęs būti surengtas G.Vagnoriaus 
vizitas dėl vykusios Rusijos vyriausybės reorganizacijos 
nukeltas į rudenį.

Busimasis premjero vizitas ir jo metu planuojami pasir
ašyti ekonominiai susitarimai buvo aptarti birželio mėnesį į 
Lietuvą atvykus Rusijos užsienio reikalų ministrui Jevgeni
jui Primakovui.
Latvijos sostinėje ES įgaliotinis suteikė vilčių Lietuvai
Iš Rygos - kelionė i Vilnių
Vakar Rygoje su vienos dienos darbo vizitu lankėsi Euro
pos Komisijos narys, atsakingas už ryšius su Vidurio ir Rytų 
Europos šalimis, Hansas van den Broekas. Po to jis atvyko 
į Vilnių.

Latvijos sostinėje Europos Sąjungos įgaliotinis susitiko 
su šalies prezidentu Gunčiu Ulmaniu, premjeru Guntaru 
Kraštu, užsienio reikalų ministru Valdžių Birkavu ir fi
nansų ministru Robertu Žile.
Priartėjo prie stojimo i ES
Europos Komisija Rygoje išplatino oficialų H. van den 
Broeko pareiškimą. Jis buvo skirtas ne tik Latvijos, bet ir 
Lietuvos valstybės vadovams, su kuriais komisaras 
susitinka šiandien Vilniuje.

’Latvija ir Lietuva pasiekė laimėjimų ekonomikoje ir 
priartėjo prie stojimo į ES. Priėmimo laikas priklauso nuo 
jų pačių - kuo greičiau jos parengs būtinus įstatymus ir 
įvykdys reformas, tuo greičiau įstos į Europos Sąjungą', - 
rašoma pareiškime.

Lietuvai bene daugiausia pastangų reikės sprendžiant 
energetikos ūkio restruktūrizavimo problemas.

'Aš noriu pasakyti abiejų šalių vyriausybėms, kad Euro
pos Komisija pasirengusi padaryti viską, ką gali, kad pas
partintų šį procesą',- pareiškė H. van den Broekas.
Regionų plėtrai numatomi 8 milijonai ekiu
VILNIUS, liepos 20 d. (ELTA). Lietuvos regionų plėtros 
programos bus finansuojamos iš Turto vystymo fondo, 
kuriam 8,3 mln. ekiu (apie 36,5 mln. litų) numato skirti 
Europos Komisijos PHARE programa.

Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras K. 
Skrebys su PHARE direktoriumi Čekijoje Lubomiru Civ- 
inu aptarė šio fondo steigimo projektą ir mūsų šalies Vyri
ausybės indėlį į jį.

Gubernatorius rengiasi atvykti į Lietuvą
Kaliningrado srities administracija pranešė, kad vasaros 
pabaigoje arba rudens pradžioje Vilniuje susitiks Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus ir Kaliningrado gubernato
rius Leonidas Gorbenka.

Šaltiniai Kaliningrade BNS teigė, jog susitikimui ruošia
masi šių metų rugpjūtį arba rugsėjį. Tuo tarpu Lietuvos 
diplomatai neatmeta galimybės, kad .Kaliningrado vadovo 
vizitas į Lietuvą įvyks, tačiau apie konkrečius susitikimus 
dar nekalbama.

Pirmasis Rusijos regiono lyderio ir Lietuvos Prezidento 
susitikimas greičiausiai bus pažintinio pobūdžio, tačiau viz
ito metu ketinama apsvarstyti ir konkrečius klausimus, 
susijusius su Kaliningrado srities bei Lietuvos santykiais.

Kaliningrado vadovybė anksčiau ne vieną kartą yra 
pareiškusi, kad srities tarptautiniai ryšiai yra sėkmingiau
siai plėtojami būtent su Lietuva..
Prie rytinės sienos veikia vakarietiškų standartų užkarda 
VILNIUS, liepos 19 d. (ELTA). Prieš kelias dienas į 
Pavoverės gyvenvietę persikėlusi Pabradės pasienio 
užkarda modernumu prilygsta daugeliui kitų Europos val
stybių šio pobūdžio statinių.

Šeštadienį užkarda buvo iškilmingai atidaryta, dalyvau
jant Vidaus reikalų ministerijos bei Švenčionių rajono 
vadovams.

Ateityje tipine tapsiančioje pasienio užkardoje - viskas 
lietuviška.

Pasienio policijos departamentas planuoja dar šiemet 
baigti tokios pat užkardos statybą Šalčininkuose. Vėliau 
pagal tipinį projektą modernias užkardas numatoma statyti 
Ignalinoje, Adutiškyje ir Švenčionyse.
JAV pareigūnai domisi Lietuvos reikalais
Dviem savatėms į JAV išvykusi devynių Seimo narių dele
gacija, vadovaujama Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininkės Birutės Visokavičienės, tęsia susitikimus su 
aukštais JAV pareigūnais.

Seimo narių delegacija taip pat susitiko su lietuvių kilmės 
senatoriumi Richardu Durbinu ir kongresmenu Johnu 
Shimkus bei su buvusiu JAV ambasadoriumi NATO 
Robertu Hunteriu. Susitikimų metu Kongreso nariai opti
mistiškai vertino NATO plėtimo prognozes.
Prezidentas prisiminė skautijos nuopelnus
'Prieš 80 metų gimusi Lietuvos skautija išaugino daug išk
ilių žmonių. Džiaugiuosi, kad skautija gyva, augina naujus 
vadus ir iškilias asmenybes', - sakė Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus, kalbėdamas jubiliejinės tautinės Lietu
vos skautų stovyklos atidaryme.

Į iškilmingą stovyklos atidarymą atvykusį šalies vadovą 
skautai pasitiko ąžuolo vainiku, Alytaus apskrities, miesto 
bei rajono vadovai - duonos kepalu ir gėlėmis.
Jubiliejinė tautinė skautų stovykla vakar atidaryta Alytaus 
rajone, Nemunaityje. Čia šalies ir užsienio skautai stovyk
laus iki liepos 27 dienos.

Į stovyklą susirinko daugiau kaip 1700 skautų iš visos 
Lietuvos. Atvyko šios organizacijos atstovai iš JAV, Kana
dos, Australijos, Suomijos, Vokietijos, Olandijos.

Vyriausiam stovyklos dalyviui - 76 metai, jauniausiam -5 
mėnesiai. Į stovyklos atidarymo iškilmes jis atkeliavo rank
iniame lopšyje.

Nemunaityje vykstanti skautų stovykla - pirmoji šios or
ganizacijos, vienijančios daugiau kaip tris tūkstančius narių, 
stovykla Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo.

Tautinės skautų stovyklos vyksta kas 10 metų.
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Baltijos valstybėms - paguoda iš Amerikos
VAŠINGTONAS, liepos 16 d. (BNS). JAV Šiaurės Euro
pos iniciatyva sieks įtikinti Rusiją nelaikyti Baltijos šalių 
savo įtakos zona. Tai pareiškė JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Europos ir Kanados reikalams Marcas 
Grossmanas Senato užsienio santykių komisijos Europos 
reikalų pakomitečiui.

Pasak M. Grossmano, vienas Šiaurės Europos iniciatyvos 
tikslų yra įgyvendinti visapusišką politiką Rusijos atžvilgiu. 
Bus siekiama įtikinti Rusiją traktuoti Baltijos valstybes ne 
kaip įtakos zoną, ne kaip kelią armijoms ir ne kaip buferį 
prieš neegzistuojančias armijas, bet kaip vartus į naująją 
Europą, kurios vis aktyvesne dalimi siekia tapti Rusija.
Šis aukšto rango pareigūnas patvirtino, kad JAV remia 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos narystę Europos Sąjungoje ir 
NATO: 'Mes norime, kad Jungtinės Valstijos būtų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos integracijos į Europos ir transat
lantines institucijas šalininkės. Būtent apie tai kalba JAV ir 
Baltijos valstybių chartija'.

Anot M. Grossmano, ši chartija numato, kad Baltijos 
šalys NATO arba kitose institucijose nebus atstumtos arba 
diskriminuojamos dėl geografijos ir praeities neteisybių. 
Tačiau 'tuo pat metu chartijoje nėra išankstinių įsipareigo
jimų. Ji pabrėžia, kad šios valstybės turi atitikti tuos pačius 
aukštus standartus, kuriuos NATO nustato visoms nau
joms narėms. Be to, Aljansas, kaip visuma, turi pasiekti 
konsensusą, kad prijungimas tarnaus mūsų kolektyviniams 
strateginiams interesams'.

Savo pranešime M. Grossmanas taip pat aptarė kitas 
regionines iniciatyvas.

Į pakomitetį taip pat kreipėsi baltų išeivių atstovai - 
Indianos universiteto dėstytojas Toivo Raunas, politologi
jos ekspertas Richardas Krickus ir Ajovos universiteto 
istorikas Andrėj is Plakanas.

Dar vieną kreipimąsi į Senato pakomitetį pateikė Jungti
nis Baltijos ir Amerikos nacionalinis komitetas, kuris 
pabrėžė Lietuvos, Latvijos ir Estijos siekį tapti NATO 
narėmis. Dokumente siūloma, kad šis klausimas būtų ap
tartas kitų metų balandį Vašingtone įvyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime.

Šiame Johno Račkausko, Mati Koivos ir Aivaro Osvaldo 
pasirašytame kreipimesi sakoma, kad Baltijos šalys rimtai 
nori tapti euroatlantinės saugumo architektūros dalimi: 
'NATO plėtimosi į Baltiją vilkinimas gali kelti pavojų Eu
ropos stabilumui ir taikai, euroatlantinės bendrijos saugu
mui ir Jungtinių Valstijų nacionaliniams interesams'.

Prezidentas nepasirašė septinto įstatymo
Prezidentas Valdas Adamkus atsisakė pasirašyti birželio 
pabaigoje Seimo priimtą Advokatūros įstatymą ir ne
grąžino jo parlamentui pakartotinai svarstyti, tokiu būdu 
Seimo pirmininkui perdavęs teisę pasirašyti ir oficialiai 
paskelbti šį dokumentą.

Kaip pranešė ELTA, į valstybės vadovą kreipėsi nemažai 
specialistų, pareiškusių abejonių dėl kai kurių įstatymo 
nuostatų. Pavyzdžiui,'abejojama, ar nėra per griežtas 
reikalavimas tik po penkerių metų teisinio darbo praktikos 
ir papildomo egzamino leisti aukštąsias mokyklas bai
gusiems teisininkams tapti advokatais. Be to, prieštarau
jama kai kuriems per dideliems teisingumo ministro įgalio
jimams, sprendžiant advokatūros klausimus.

Neatmetama galimybė, kad eilinei Seimo rudens sesijai, 
kuri prasidės rugsėjo 10 dieną, Prezidentas siūlys kai kurias 
Advokatūros įstatymo pataisas. Šiuo klausimu jis ketina 
intensyviai konsultuotis su specialistais ir savo patarėjais 
bei referentais.

Advokatūros įstatymas turi įsigalioti nuo spalio. 1 dienos. 
Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis jau pasirašė šį 
dokumentą.

Tai jau septintas atvejis, kai Prezidentas V.’ Adamkus 
nepasirašo, bet ir nevetuoja parlamento priimtų (statymų. 
Anksčiau valstybės vadovas taip pat pasielgė su Muitų tarifų 
įstatymu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 
pakeitimais, Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimais ir pa
pildymais, įstatymo 'Dėl atsakomybės už akcinių bendrovių 
įstatymo’ 3-iojo straipsnio pakeitimais, Žemės nuomos įs
tatymo papildymu bei Valstybinio ir savivaldybių turto 
valdymo, panaudojimo ir disponavimo juo įstatymu. Visus 
šiuos dokumentus pasirašė ir oficialiai paskelbė Seimo 
vadovas. <

Sportas
Lietuviams teko penki žaidynių medaliai
Pirmosiose pasaulio jaunimo žaidynėse Maskvoje, kurios 
baigėsi vakar, Lietuvos sportininkai iškovojo du aukso, du 
sidabro ir vieną bronzos medalį.

Vakar finale kovojo Lietuvos merginų krepšinio ir rank
inio rinktinės. Abi jos neprilygo Rusijos komandoms.
Lietuvos krepšininkės pralaimėjo rusėms dideliu skirtumu - 
48:72 (28:35). Rankininkės nusileido Rusijai po dra
matiškos kovos - 25:27 (13:10).

Anksčiau Lietuvai du aukso medalius laimėjo plaukikas 
Rolandas Gimbutis. Jis aplenkė visus varžovus įveikdamas 
50 ir 100 m nuotolį. Bronzos medalį 1500 m distancijoje 
iškovojo bėgikė Rasa Drazdauskaitė.

Maskvoje vykusiose pirmosiose pasaulio jaunimo žai
dynėse Lietuvos sportininkai, misijos vadovo Kazio Stepon
avičiaus skaičiavimu, komandų įskaitoje užėmė 15-ąją vietą.

Lietuviai iškovojo du aukso, du sidabro ir vieną bronzos 
medalį. Dvi pirmąsias vietas laimėjo plaukikas Rolandas 
Gimbutis, antrąsias vietas - merginų krepšinio ir rankinio 
rinktinės, trečiąją - lengvaatletė Rasa Drazdauskaitė.
Lietuviai nugalėjo ir Rusiją, ir Argentiną
Niujorke (JAV) sekmadienį prasidėjo Geros valios žaidynių 
krepšinio turnyras, kuriame tarp aštuonių ekipų dalyvauja ir 
Lietuvos rinktinė.

Pirmąją varžybų dieną lietuviai 79:72 (35:38) įveikė taip 
pat pasaulio čempionatui besirengiančią Rusijos rinktinę. 
Vakar Lietuva žaidė su Argentinos krepšininkais ir laimėjo 
po pratęsimo 81:77 (40:27, 68:68).

Grupėje dar yra Australijos ekipa, su kuria Lietuva žais 
vėliau.

Kitoje grupėje varžosi JAV, Puerto Riko, Kinijos bei 
Brazilijos rinktinės. Turnyras vyksta 26 tūkstančių vietų 
'Madison Square Garden' salėje - NBA komandos 'New 
York Knicks' arenoje.
A. Karnišovas žais Bolonijos ‘Team System9
Klubas gyrė žaidėją ir save .
Bolonijos 'TeamSystem' pabrėžia, jog A.Karnišovas yra 
vienas pajėgiausių žemyno krepšininkų, į kurį taikosi garsi
ausios Europos komandos, ir neabejoja, kad žaisdamas Li
etuvos rinktinėje jis taps ryškiausia artėjančio pasaulio čem
pionato žvaigžde. ‘ 2 2
Treneriui pristigo žodžių jį!
'TeamSystem' vyriausias treneris Pero Skansil t^Sčiadienį 
sakė neturįs žodžių apibūdinti naujojo klubo žaidėjo vertę.

P.Skansi pareiškė įsitikinimą, kad A.Karnišovas puikiai 
susidoros su krašto puolėjui keliamomis užduotimis.

Italijos vicečempionų treneris sakė neturįs nė mažiausių 
abejonių dėl A.Karnišovo ateities 'TeamSystem'.
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Lietuva Britanijos žiniasklaidoje
Pastaruoju metu Lietuva vis dažniau atspindima Didžio
sios Britanijos žiniasklaidoje. Žymia dalimi tai yra ir 
ambasados nuoseklaus, nors ne visada pastebimo triūso 
rezultatas.

Dienraštis 'The Independent' paruošė šeštadieninį 
(07.18) priedą apie Lietuvą - 'World Report on Lithua
nia'. Priedas, nors nedidelės apimties, tačiau labai 
palankiai pristato Lietuvą, kaip būsimus Europos Sąjun
gos vartus į Rytus. Daug rašoma apie strateginės 
reikšmės transporto koridorius, einančius per Lietuvą, 
apie Klaipėdos uosto modernizavimą, bankų reformą, 
didžiuosius energetikos projektus. Cituojamas, kaip vi
suomet ryžtingai ir optimistiškai nusiteikęs Respublikos 
Prezidentas Valdas Adamkus: 'Lietuva yra Europos 
dalis ir mes ne tik norime Europoje pasilikti, bet ir būti 
aktyviu europietiškos visuomenės nariu'.

Profesionalų sluoksniuose ypač vertinamas 'Janes's 
Defence Weekly' žurnalas artimiausiame numeryje išs
pausdins reportažą apie Lietuvoje vykstančias karo 
pratybas 'Baltic Chalange '98'. 'Jane's' garsėja kaip 
patikimai įvairių šalių karinės ginkluotės, gynybos sis
temų, o taip pat analitinės informacijos apie gynybos 
doktrinas ir saugumo politiką šaltinis. Žurnalo repor
teris lankėsi Klaipėdoje, kur stebėjo pirmą kartą mūsų 
šalyje vykusias tokio didelio masto karines pratybas - 
faktiškai, didžiausias Europoje šais metais. NATO PfP 
programos rėmuose organizuotuose mokymuose daly
vavo nacionaliniai kariniai daliniai iš 11 šalių, bendras 
Baltijos valstybių BALTBAT batalionas, 15 laivų, 24 
lėktuvai - iš viso 5000 karių. Pratybų tikslas buvo 
išmokti išvien vykdyti gelbėjimo Baltijos jūroje darbus.

Praeitą savaitę filmavimą Lietuvoje baigė komercinė 
Hamilton Television kompanija. Ši Didžiosios Britani
jos TV kompanija, pagal kontraktą su Discovery ka
belinės ir satelitinės televizijos kanalu, kuria filmus pro
gramai 'Dviese po šalį'. Tai nepolitinė, labiau turistinio, 
pažintinio pobūdžio laida. Laidos autoriai milijoninę 
auditoriją visame pasaulyje turinčio Discovery kanalo 
žiūrovams pasakoja apie mažiau žinomas valstybes, mi
estus, gražius egzotiškus pasaulio kampelius. Šiuo metu 
ruošiamas ciklas laidų apie Rytų ir Vidurio Europos 
sostines. Laida apie Vilnių ir jo apylinkes turėtų būti 
transliuojama kabelinės televizijos tinklais šių metų 
rudenį.

Choro 'Liepos' viešnagė
Liepos menes Didžiąją Britaniją aplankė 'Liepų' choras 
iš Lietuvos. Saviveiklinis, tačiau atlikimo meistriškumu 
profesionalams nenusileidžiantis moterų choras liepos 
7-12 d.d. dalyvavo Valijos Llangollen vykusiame tarp
tautiniame festivalyje. Vilniškės choristes, vadovau
jamos dirigentės ir meno vadovės Audronės Zup- 
kauskienės, savo grupėje iškovojo antrąją vietą. Pirmoji 
vieta atiteko Vengrijos atstovėms. Be 'Liepų' konkurse 
dalyvavo dar du Lietuvos chorai: Vilniaus universiteto ir 
vaikų choras 'Varpelis', tačiau pastarieji šįkart nieko 
nelaimėjo.

'Liepos' - dauguma chorisčių 'išaugo' iš plačiai žinomo

mergaičių choro 'Liepaitės' - į Didžiąją Britaniją atvyko 
turistiniu autobusu, sukorusios nemažą kelio atkarpą 
per Europą. Prieš vykdamos atgalios, liepos 13 d. pirma
dienį 'Liepų' moterys aplankė Lietuvių sodybą. Čia jas 
gražiai priėmė, pavaišino ir apnakvyndino svetingi šei
mininkai: Juozas Levinskas, Eimutis Šova, Darius Fur- 
monavičius. Ypač rūpestingi buvo Lietuvių sodybos 
vedėjai ponai Dobrovolskiai. Visiems jiems, o taip pat ir 
kitiems, čia neįvardintiems tautiečiams, kurie tą vakarą 
atvyko į Sodybą, Ambasada nuoširdžiai dėkoja už 
svetingumą ir paramą. Neliko skolingos ir pačios 
'Liepos'. Atsidėkodamos už priėmimą, jos atliko vos ne 
viso savo konkursino repertuaro kūrinius, o paskui iki 
vėlumos dainavo ir plačiai žinomas, ir mažiau girdėtas 
lietuvių liaudies dainas.

Išvyksta dr. Nijolė Žambaitė
Lietuvos ambasadą Londone palieka ilgametė jos dar
buotoja, ekonomikos patarėja dr. Nijolė Žambaitė. Po 
ketverių metų dr. Žambaitė grįžta į Užsienio reikalų 
ministeriją, kur ministerijos patarėjos poste ir vadovaus 
Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT) Ekonominio 
bendradarbiavimo grupei. Nuo liepos 1 d. vienerių metų 
laikotarpiui Lietuva pirmininkauja BJVT, į kurią įeina 
visos valstybės aplink Baltijos jūrą, tarp jų Rusija ir 
Vokietija. Tarybos veikloje taip pat dalyvauja Europos 
Sąjunga, susidomėjimą rodo Jungtinės Valstijos. Lietu
vos pirmininkavimo periodu ypatingas dėmesys bus 
skiriamas ekonominiams projektams, galintiems labiau 
suvienyti Baltijos regiono valstybes: energetika, 
aplinkos apsauga, prekybos liberalizavimas, ekono
mikos integracija ir kt.

Dr. Nijolės Žambaitės Vilniuje laukia atsakingos ir 
nelengvos pareigos. Londone liekantys kolegos jai linki 
visokeriopos sėkmės. Tuo tarpu jos vietą ambasadoje 
užims Sigutė Kavaliūnaitė, iki šiol dirbusi URM Re
gioninės ekonominės analizės skyriuje. Naujos darbuo
tojos, kuri dirbs Los sekretorės pareigose Londone 
laukiame rugpjūčio antroje pusėje.

Audrius Brūzga
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tavo vyrui:
iebevedi manęs daugiau

Lithuanian Airlines
NEW SUNDAY SERVICE

Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday

TE 452 VILNIUS — HEATHROWdep. 13.15 — arr. 15.15
Monday, Tuesday, Friday, Saturday

naujausius
TE 453

bet veltui.

Žmon^
- Kodefi
į restoraną, kaip darydavai kol 
buvome nevedę?
- Nėra reikalo! Pirm eidamas 
meškerioti visuomet pašeriu tą 
vietą, kad žuvį sugundyti. Sug
avus žuvį...

* * *
Prancūzas daktaras:
- Mes naudojame 
medicinos būdus 
žmonių gyvenimą,
Gydome nuo cukraus ligos, tai 
jie miršta nuo širdies ligų.
Amerikietis daktaras:
- Žinau apie ką tu kalbi. Mes 
gydome nuo aukšto kraujo 
spaudimo, o jie miršta nuo 
senyvo amžiaus.
Rusas daktaras:
- Pas mus tokių problemų nėra. 
Jei mes gydome nuo kokios li
gos, tai žmogus ir miršta nuo tos

HEATHROW — VILNIUSdep. 16.15 arr. 20.05
Wednesday, Sunday

TE 453

BOEING 737 aircraft

HEATHROW — VILNIUSdep. 17.05 arr. 20.55
Flight reservations and enquiries 

Phone: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346

* * *
Vyras klausia žmonos:

- Kodėl moterys sakosi buvusios apsipirkti, bet nieko neparsineša?
. • - . - - - Žmona:

- Kodėl vyrai sakosi meškerioję, bet grįžta nieko nepagavę?
* * *

Mokytoja paprašė mokinukės pasirinkti veiksmažodį ir jį išasmenuoti. Mokinukė pasirinko ‘sekti’ ir ėmė sekti:
- Aš seku, tu seki, jis ją seka, mes jus sekame, jie mus seka...

- Pala, pala, - įsiterpė mokytoja. - Kas čia ką seka ir kodėl pasirinkai šį veiksmažodį?
- Aš dar vaikystėje nuolat sekdavau paskui močiutę, o ji man sekė pasakas. Kai suaugsiu, seksiu, kaip kam sekasi. Kai 

pasidarysiu politike, seksiu...
* * *

Gatvėje susitiko du verslininkai. Vienas be paliovos dairosi aplinkui.
- Kas yra? -klausia kitas.

Lithuanian Airlines

Siūlo darbą

bilietų rezervavimo ir pardavimo agentuiReikia labai gerai mokėti anglų kalbą ir turėti leidimą nuolat fį gyventi ir dirbti šioje šalyje.Teirautis telefonu 0181 759 7323 arba faksu 0181 745 7346

- Patekau į bėdą: jau geras 
mėnuo gaunu grasinančius 

laiškus susidoroti.

- Kad negaliu - laiškus rašo 
Mokesčių inspekcija...

* * *
Mokslininkai nustatė moters 
chemines ypatybes:
1. Jautrios auksui, sidabrui, plati
nai ir brangakmeniams.
2. Sugeria didelius kiekius 
brangių buities reikmenų.
3. Gali spontaniškai sprogti be 
išankstinio įspėjimo arba

4. Skysčiuose neištirpsta, bet 
alkoholio tirpalas žymiai padid
ina aktyvumą.
5. Užverda be pašalinės pagal
bos.
6. Tirpsta liaupsinamos.
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Šv. Raimundas Šv. Alfonsas Šv. Euzebijus
Izabelė Aim ėda Guoda
Raimunda Bartautas Gustavas
Vilmantas Bartautė Tautvaldas
Vilmantė Meilė •j-;7 777-77777 .

777 77 !

3 4 5 6 Jėzaus atsi- 7 8 9
Šv. Steponas Šv. Jonas Vian- Šv. Marija mainymas Šv. Sikstas ir Šv. Dominykas Šv. Geroncijus
Augustė ney Snieg. Bylotas drg. Daina Mintaras
Lidija Dominykas Nona Daiva Drąsutis Eligijus Romanas
Mangirdas Milgedė Mintarė Karolina Jogilė Gustavas Rolandas

Gerimantas Vilija Nervydas Kajetonas Taulgirdas Tarvilė
Irta Osvaldas Pulgis Klaudija . : j: :7: j ' '’į4* , s \ : j i ::

.77 7^ 7 7j :

Rimtas

__

10 11 1 13 14 15 Šv. Mari-
z- lo..

Šv. Laurynas Šv. Klara Šv. Herkulas Šv. Ipolitas Šv. Atanazija jos dangun ėmi- Šv. Steponas
Aistė Filomena Aiškutė Diana Euzebijus mas Alvitą
Laurencija Ligija Hiliarija Gilvilė Grintautas Šv. Arnulfas Butvydas
Norimantas Visvilė Laimonas Kastytis Guostė Arvilas Jokimas

Zuzana Laimoną Naglis Pajauta Napoleonas Rokas■ >-:7 <7 e/. a .,s

Radegunda Sigita
Visvilas ' 7 '7/ ■ ■'

j h ■ .' ■. 7 7 . .

17 18 19 20 21 22
< •23 Juodojo

Šv. Hiacintas Šv. Elena Imp. Šv. Jonas Eudis Šv. Bernardas Šv. Pijus Šv. Marija kaspino diena
Laisvutis Agapitas Argaudas Beržas Gaudvydas Karai., Šv. Rožė Ūmi-
Mažvilė Gendvilė Tolvina Neringa Joana Ipolitas etė,

Ilona Boleslovas Tolvinas Kazė Karijotas Girmantas
Mantautas Emilija Madeinė Laura Pilypas

Violeta Rimantė Tautgailė
Sigitas

į 
A

 

■ 
.• 

• 
:

i.

■

24 25 26 27 28 29 30
Šv. Bal- Šv. Liudvikas Šv. Erastas Šv. Monika Šv. Augustinas Adolfas Šv. Bonifacas

•
tramiejus, Liucilė Aleksandras Aušrinė Mėta Barvydas Adauktas
Audronis Mangailas Gailius rij u s Patricija Beatričė Augūnas
Michalina Mangailė Gailutė Tolvydas Steigvilė Gaudvydė Gaudencija
Rasuolė Zefirinas Tarvilas Sabina Kintenis
Viešvilas -7'
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Kosovo albanų laisvės kova
Kazys Baronas, Vokietija
Jau keli mėnesiai vieša paslaptis Europoje yra, kad Kosovo 
albanų laisvės kova yra finansiškai remiama Vokietijoje, 
Austrijoje, Italijoje ir kituose kraštuose gyvenačių at- 
bėgelių albanų. Vien tik Vokietijoje jų priskaitoma virš 
400000. Deja, albanai Vokietijoje neturi gero vardo, 
kadangi gyvendami stovyklose ar privačiai (jie jieško azyli- 
aus teisių), albanai mėgsta prekiauti narkotikais, nepasi
dalindami miestų rajonais su afrikiečiais ar kurdais, kurie 
taip pat nori įsijungti į lengvo bei pelningo, tačiau pavo
jingo uždarbio prekybą. Sulaukiama labai liūdnų pasekmių, 
kadangi iš pasalų ar tiesiog gatvėje nušaunami gaujų vadai. 
Beveik kiekvieną dieną žiniasklaidoje minimi Frankfurt, 
Hamburg, Bremen, Mūnchen ir kiti miestų vardai.

Dabar, kai Kosovo albanai viešai kovoja už Serbijos 
provincijos nepriklausomybę, finansinė parama pervedama 
į ‘Kosovo respublikos fondą’, prašant ir net reikalaujant iš 
kiekvieno albano 3% mėnesio pajamų.

Šio fondo pirmininkas Vokietijoje yra Kosovo albanų 
‘Šešėlinės vyriausybės’ min. pirm. Bukoši. Be finansinės 
paramos Kosovo provincijoje negalėtų veikti albanų kalba 
mokyklos, ligoninės, vaikų darželiai, o laisvės kovos nariai 
UCK negalėtų pirkti ginklų Albanijoje. Kiek surenkama 
pinigų - sunku pasakyti, tačiau spėjama, kad Bavarijos 
banko sąskaitoje nuo š.m. kovo mėn. guli beveik 10 mili
jonų markių ($5714000). Šie įnašai nėra kokia nors 
prievarta, bet užsienyje gyvenantieji Kosovo albanai gerai 
žino kiekvieno uždarbį, ypač narkotikų pardavėjų. Taigi 
nuslėpti savo pajamų nėra prasmės, nes bus taip pat pa
grasinta ginklu.

Kosovo albanai yra gerai organizuoti. Tai galima spręsti 
iš demonstracijų, rodomų televizijoje, klijuojamų at
sišaukimų, dedamų pastangų Vokietijos vyriausybėje. 
Deja, užs. reik. min. švabas Klaus Kinkei kiekvieną kartą 
atsako, kad Kosovo albanai gali reikalauti tik autonomijos, 
bet ne visiškos nepriklausomybės.

Kovo mėn. pradėta kova sujudino jaunimą. Jis, iš Voki
etijoje gyvenančio Kosovo ‘min. pirm.’ Bukoši, reikalauja 
visus pinigus skirti ginklams, o ne mokykloms, vaikų 
darželiams. Gaila, bet tarp Kovose albano vado I. Rugovo 
ir Bukoši vyksta tyli kova, norint perimti vadovavimą į savo 
rankas. Sunku, nes vėl ‘Demokratinės albanų sąjungos’ 
Vokietijoje pirm. Kelmendi, taigi jau trečias iš eilės Kosovo 
vadas, primeta Bukoši korupciją, o I. Rugovą vadina Serbi
jos prez. S. Miloševič bendradarbiu. Ir ši sąjunga turi savo 
fondą, pavadintą ‘Tėviškė šaukia’. Vien tik š.m. balandžio 
mėn. į fondo banko sąskaitą įnešta 7 milijonai markių 
($4000000). Kelmedi pinigų rinkliavą vykdo kiek ki
tokiomis priemonėmis, nepridedamas revolverio prie 
galvos. Kokiame nors Vokietijos Kosovo albanų parengime 
ar demonstracijoje jis tuoj pat dalina banko perlaidas, 
prašydamas įrašyti pilną vardą ir pavarde bei pinigų sumą. 
Kaimynai akimis stebi vienas kitą, jo įrašomą sumą, tad 
nėra taip paprasta mažinti piniginę auką kovojančiai armi
jai.

Ar pavyks susijungti tiems fondams - parodys ateitis.
Manding, kiekvienas šūvis Kosovo provincijoje priartina 

albanus dar arčiau prie savo tėvynainių, gyvenačių Vokieti
joje.

Kas paskatino mane rašyti apie albanus? Tai Frankfurter 
Allgemeine laikraščio liepos mėn. 16 d. straipsnis, kuriame 
autorius palietė ne tik Serbijos ir Kosovo albanų santykius, 
bet taip pat ir Baltijos valstybių, padarydamas labai tikslią 
išvadą: Jugoslavijos prez. S. Miloševič Vakarų pasaulį
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‘vedžioja’ už nosies. Jau 1990 m. jis Kosovo albanams atėmė 
autonomiją, kartu parodydamas kroatams, slovėnams ir kit
oms mažumoms, kad tokioje valstybėje gyventi negalima ir 
net yra pavojinga.

O ką Vakarai? Jie kiekviną kartą skelbia, kad Kosovo 
albanai turi likti ir gyventi Jugoslavijos valstybėje. Aišku, S. 
Milošovič džiaugiasi žinodamas, kad Vakarai nepajudins jo 
net ir pirštu.

Kas verčia Vakarus prie tokio politinio žingsnio?
Vakarų pasaulio nuomone, prispaustas ir okupacijoje 

gyvenančias tautas yra geriausiai išlaikyti vienos valstybės 
‘globoje’, tuo pačiu atsiekiant tvarką ir ramybę toje Europos 
dalyje. Prisiminkime buv. JAV Prezidentą Bush, kuris 
nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės bei patar
damas ukrainiečiams Kijeve ramiai ir taikingai gyventi Sovi
etų sąjungos ribose. Laikraštis čia priminė pasirodžiusius 
1980 m. pirmus laisvės spindulius Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.

Panašiai Vakarai kalbėjo kroatams ir slovėnams, kadangi 
Vakarams atrodė, kad tik S. Miloševič ir jo Serbija yra 
nepakeičiama taikos tvarkytoja Balkanuose.

Kita medalio pusė: Vakarai bijo islamizmo plėtoties Eu
ropoje. Jeigu taip, tad kodėl Kosovo provincija negalėtų 
būti Vakarų protektoratu? Manding, tokiu atveju susiker
tama jau su Serbija.

Tas pats Frankfurt dienraštis, rašydamas apie Gudijos 
Lukošenko ‘išdaigas’ pažymėjo, kad Lietuva, Lenkija, 
Ukraina gan skeptiškai žiūrėjo į Europos Sąjungos ir JAV 
pasiuntinių žingsnius. Kodėl? Mat Lietuva, Lenkija, 
Ukraina tiesioginiai susidurdamos su Gudija, yra 
susirūpinosios joje savo mažumomis (Latvija savo mažumos 
Gudijoje neturi - KB). Be to, Lietuva, Lenkija, Ukraina bijo, 
kad Gudijai, esant izoliuotai nuo Vakarų pasaulio, ji pradės 
glaustis prie savo slaviškos Maskvos sesers, paverčiant visą 
regioną neramiu gyvenimu.
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Pasaulio lietuvių bendruomenėje
Robin Hood filmuotas Lietuvoje
Sekmadieniais, 9.30 vai. Britanijos televizijos 5 kanalas 
rodo Lietuvos Kino studijose Vilniuje amerikiečių statytą 
The New Adventures of Robin Hood. Iš skelbiamų padėkų 
nematyti lietuvių aktorių, bet pilna įvairių filmų pastatymo 
srities technologų.
Uždaromos lietuvių parapijos
Kaip praneša E. Šulaitis Tėviškės žiburiuose, lietuviai tikin
tieji, susibūrę Chicago ir artimesnėse bei tolimesnėse 
apylinkėse, neteko dar vienos savo parapijos. 1998 m. 
gegužės 17 d. buvo atnašautos paskutinės Mišios Gary 
mieste (Indianos valstijoje) šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
šventovėje. Jas atnašavo vysk. Dale J. Melczek kartu su 
parapijos klebonu prelatu Ignu L. Urbonu, čia dirbusiu 
pastoracinį darbą nuo 1954 m.

Šv. Kazimiero parapija, kuri buvo įsteigta 1917 m., ilgą 
laiką aptarnavo senuosius ateivius atvykusius į laisvės šalį - 
Ameriką. 1927 m. buvo pastatyta nauja šventovė, o senasis 
pastatas perduotas pradžios mokyklai, kuri buvo atidaryta 
1928 m. su 115 mokinių. Ši mokykla gyvavo iki 1966 m. ir 
davė pradinį mokslą tūkstančiams lietuvių kilmės, o vėliau 
ir į parapiją įsijungusiems kitataučių vaikams.

Kaip ir kitose vietovėse, taip ir čia prasidėjo gyventojų 
kaita. Atsikraustė nemažai juodosios rasės žmonių, o lietu
vių gerokai sumažėjo. Pasidarė nesaugu čia gyventi, net 
pats klebonas buvo ne kartą užpultas. Tokia būklė pas
partino parapijos uždarymą. Iki pat uždarymo savaitgaliais 
būdavo trejos pamaldos: dvejos anglų kalba ir vienerios 
lietuvių kalba.

Visą laiką klebonas prel. I. Urbonas stengėsi palaikyti 
lietuvišką visuomeninę veiklą ir burti jaunimą prie parapi
jos ir lietuvybės. Abu šie užmojai buvo sėkmingi.

Tačiau klebonas patyrė nesėkmę. Iš ankstesnio Gary 
vyskupo Andrew J. Grutkos buvo sunkiai išsikovojęs lei
dimą parapiją perkelti užmiestin, tačiau vyskupas, dėl neži
nomų priežasčių, savo duotą pasižadėjimą vėliau atšaukė. 
Todėl nieko kito neliko, kaip parapiją uždaryti.

Savo sraipsnyje autorius nepasako aiškiai kieno pinigais 
parapijos patalpos buvo įsigytos, nei kam jos perleistos.
Mažoji Lietuva
Herkaus Manto paminklo reikalus aptarė Įsrutyje posėdži
avę Lietuvos ir Karaliaučiaus valdžios atstovai. Buvo aptar
tas paminklo Herkui Mantui projekto konkursas. At
sisakyta toje Įsručio rajono vietovėje, kur savo paminklą 
buvo pastatęs S. Indrašius. Netoliausiai buvo surasta tin
kamesnė vieta. Karaliaučiaus srities administracija 
pažadėjo ją patvirtinti iki liepos 1 d. Tada dar šią vasarą 
būtų galima paskelbti konkursą Herkaus Manto paminklo 
projektui.

Liepos dainuoja Sodybos menėje

XI Lietuvių tautinių šokių šventė 2000
Vienuoliktoji išeivijoje rengiama Lietuvių tautinių šokių 
šventė (XI LTŠŠ) įvyks 2000 m. birželio 30 - liepos 2 d. d. 
Toronte. Šį pavasarį organizaciniam komitetui vadovauti 
Kanados Lietuvių bendruomenės krašto valdyba paskyrė 
Vincą Piečaitį ir Ramūnę Jonaitienę. Vyriausiais meno 
vadovais pakviesti Rita ir Juozas Karasiejai. Jau sudarytas 
šventės rengimo komitetas, kuris susirinko pirmam 
posėdžiui ir pareigų pasiskirstymui birželio 23 d.

Jaunimo susipažinimo vakaras įvyks penktadienį, birželio 
30 d., repeticijos, vadovų pagerbimas ir jaunimo šokiai - 
šeštadienį, liepos 1, Mišios, šventė-koncertas ir pokylis - 
sekmadienį, liepos 2 d. Patalpos šiems renginiams jau nu
matytos Toronte ir Mississaugoje, Ontario.

Š. m. rugsėjo mėn. jau bus sudaryti įvairių sričių 
pakomitetai, išspausdinti šventės plakatai ir pradedama 
platinti smulkesnė informacija. Jau dabar pasižymėkite 
adresą ir pradėkite ruoštis šiai, svarbiųjų 2000-jų metų, 
ypatingajai XI Lietuvių tautinių šokių šventei!

XI LTŠŠ komitetas
1011 College St., Toronto, Ontario M6H1A8. 

Tel. +416 533 3292, Fax +416 533 2282

Kronika
Manchesteris
Mindaugo minėjimas
Liepos 18 d. Manchesterio Lietuvių socialinis klubas 
surengė Mindaugo karūnavimo minėjimą. Dalyvavo vietos 
ir apylinkės tautiečiai ir vienas svečias iš Lietuvos. Į 
minėjimą atvyko nelabai daug, nes kiti dar tebeatostogavo 
Lietuvoje.

Minėjimą atidarė pirm. A. Podvoiskis. Paskaitą sakė A. 
Bruzgys. Prelegentas savo paskaitoje, be jokio rašto, rem
damasis istoriniais daviniais, vaizdžiai nusakė tas 
aplinkybes ir priežastis, kurios privedė prie Mindaugo 
krikšto ir karūnavimo Lietuvos karaliumi ir Lietuvos 
tapimą krikščioniška Europos karalyste ir kokią reikšmę tas 
turėjo Lietuvai. Paskaita išklausyta dėmesingai.

Meninėje dalyje eilėraščius skaitė V. Bernatavičius, A. 
Bruzgys ir A. Podvoiskis.

Po minėjimo visi buvo pavaišinti šaltais užkandžiais ir 
šiltu gėrimu, kuriuos paruošė B. Kupstienė, o finansavo 
klubas.

A. P-kis
Padėka
Lietuvių namų viešbutyje buvo apsistojęs Artūras Kamin
skas, Susivienijimo lietuvių Argentinoje pirmininkas: 
‘Labai dėkoju už nuoširdų ir lietuvišką priėmimą. Linkiu 
daug sėkmės. ’

Svečias taip pat pažadėjo išsamiau parašyti ‘Europos 
lietuviui’ apie Argentinos lietuvių gyvenimą ir veiklą. Ar
gentinoje gyvena apie 10000 tautiečių. Leidžiamas mėnesi
nis laikraštis ‘Argentinos lietuvių balsas’.
Atitaisymai
‘EL’ redakcija atsiprašo, kad spausdinant Nottinghamo 
DBLS skyriaus aukotojus per klaidą nepaminėti du aukoto
jai: M. Janulis ir Lisius - po £5.
Turėjo būti
EL Nr. 14 ‘Kuo ypatingi lietuviai?’ turėjo būti: ‘o mes, 
lietuviai, 600 metų žudomi, slopinami, mindomi...’, turėjo 
būti: ‘Gardino, Suvalkų rajonai dar tebėra Lenkijos ir Be- 
larusijos žinioje’, dar turi būti: ‘Britų imperija išsilaikė 
1497-1931...’

M. Barėnienė
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Skaitytojai rašo
Kuo ypatingi tie lietuviai
(Perskaitęs M. Barėnienės straipsnį)
Jei ne tie įkirūs lenkų pranciškonai, tai mes, lietuviai, 
gal ir dabar dar garbintume Perkūną. O Lietuva, tikri
ausiai, būtų nuo Baltijos iki Juodosios jūrų. Tuomet ne 
tik Gardino ir Suvalkijos rajonai būtų laisvi, bet taip pat 
ir Mažoji Lietuva!

Čia pridedu giesmę.

Perkūno garbei
Džiaukitės, žmonės, pamatę žaibus,
Tai mūsų dievaitis atjoja pas mus.
Sustoję ratu, jūs šaukit garsiai:
Ateiki, Perkūne, mes prašom labai!

Sukraukite laužą Jam aukštą ir platų,
Ir skelkite ugnį aplink.
Kai liepsnos pakils kur akys neužmato,
Tuomet šokit ratu ir dainuokit linksmai.

Perkūne, dievaiti, mes tavo vaikai,
Ir garbint Tave malonu labai.
Mes broliai, lietuviai, ne rusų vergai,
Ir tikim į šviesą, kaip Tavo žaibai.

Tikėkite, broliai, Perkūnas garsus
Sudegins Jis lenkus ir visus priešus.
O mes, laisvę atgavę, linksmai dainuosim
Ir, garbindami Perkūną, į Vilnių žygiuosim.

Robertas Sakalas
Atsakymas V. Gedmintui
Gal ir nevertėtų daugiau kalbėti apie iškirstus medžius 
Sodyboje. Kas padaryta - padaryta. Bet tiesiog įžei
džiančiai skamba ‘Sodo’ vardu pasivadinusio skyriaus 
pirmininko V. Gedminto straipsnis EL Nr. 13.

Kad nebūčiau vėl apšaukta nesuvokiančia ką darau ir 
kuriančia melodramas, konkrečiai atsakysiu į kaltin
imus:

1. Kažkam patarus (įdomu būtų sužinoti, kas buvo 
tikrasis įkvėpėjas), iškirstos eglės prie sodybos baseino. 
Taigi, ‘aistras visuomenės tarpe’ sukėlė ir turėjo sukelti 
ne mano laiškas Europos lietuviui, o įvykęs faktas.

2. Kaip rašoma enciklopedijose, eglė gyvena 250 - 300 
metų, kartais 500 metų. O jeigu, kaip V. Gedmintas 
nustatė, ‘po 34 metų medžiai tampa nebereikalingi’, 
tada pats laikas pradėti masinį kirtimą.

3. Visos iškirstos eglės augo vakarinėje baseino 
pusėje, taigi, neįtikėtinai skamba teiginys, kad jos užs
tojo saulę.

4. Jei medžiai taip kenkė poilsiautojams ir trukdė 
Sodybai daryti pelną, tai kam tada juos atsodinti?

5. Nekorektiška iš V. Gedminto pusės kaltinti mane 
dėl Sodybos vedėjų pareigų. Mano laiške Europos lietu
viui buvo konstatuotas jau įvykęs faktas, o pagal jo 
straipsnį ‘Baseino pušų melodrama’ atrodo, kad aš esu 
didžiausia viso to kaltininkė. Labai įdomi ir mums gerai 
pažįstama pozicija iškreipti faktus ir viską nušviesti sau 
palankia šviesa. Įdomu, kaip būtų sureaguota, jei kas 
nors kitas, ne sodybos vedėjai, būtų priėmę tokį 
sprendimą.

6. Nemanau, kad kuris nors uš mūsų , įskaitant ir patį 
V. Gedmintą, ‘sprogtų iš juoko’, jei būtų niekais paver

stas jo pradėtas darbas. Ir jau visai ciniškai skamba toks 
V. Gedminto pasakymas apie visų vietinių lietuvių su 
pagarba prisimenamą žmogų a. a. J. Lūžą.

' 'j ^Z. Alkis

Lietuva tebėra karalystė ? C
Kai mindaugas 1251-1253 m. apsikrikštijo ir buvo karūn
uotas Lietuvos karaliumi, vėliau ir jo vienas sūnų buvo 
karūnuotas Mindaugo įpėdiniu, Lietuva tapo krikščion
iška karalystė pripažinta visų tuolaikinių tautų. Nors 
1263 m. Mindaugas ir jo abu sūnūs buvo nužudyti, tačiau 
Lietuva liko karalyste ir toliau. Lietuvos Respublika 
stovi ant karalystės pamato. Tikrumoje Lietuva turėtų 
vadintis ne Lietuvos Respublika, bet Lietuvos karališkoji 
valstybė. Lietuvos karalystę paremia ir dvi Popiežiaus 
siųstos karališkos karūnos.

A. Podvoiskis

Mert# TkLltis
Europos lietuvio redakcija kartas nuo karto susilaukia 
laiškų, kurie nevisuomet talpinami EL puslapiuose, nes 
rašinių turinys prašosi specialioje srityje įgudusio žurnal
isto atsakymo. Tokiam darbui turiu patyrimo iki valios 
Nelaukdama pasipiršau redakcijai, o ji, pritrukusi rimtų 
atsikalbinėjimų ir kantrybės, pagaliau priėmė mane į 
savo kolegijos ratelį.

Tad, mieli EL skaitytojai, kreipkitės į mane ir rašy
dami įvairiausiomis temomis išlėkite savo širdį. 
Išdėstikite savo pažiūras, abejones ir viską kas jums rūpi 
bei neduoda naktimis ramiai išsimiegoti. Iš savo pusės, 
darydama išvadas, pateiksiu pačius geriausius patarimus, 
pagrįstus ypatingai aukštu intelektu bei moksliniu 
išsilavinimu.

Teta Morta
Darbštuoliai ir kiti
Gyvenime taip atsitiko, kad keli darbštuoliai, neveiklieji 
ir kritikai bekeliaudami priėjo neperbrendamą upę ir 
sprendžia: kaip persikelti per upę.

Darbštuoliai pasitarė ir neatideliodami ėmėsi darbo 
statyti valtį. Jie dirbo ramiai, nesigirdami ir kalbino kitus 
ateiti į talką. Neveiklieji, matydami darbo pažangą bei 
galimybę pasinaudoti to darbo vaisiais, po truputį 
jungėsi prie darbščiųjų. Valtis buvo užbaigta ir visi per
sikėlė į kitą upės pusę.

Tuo tarpu kritikai, išlipę ant kranto, dar v^ plakė 
liežuviais, kad netinkamai dirbta, negeroje* vietoje 
išlaipdinti, kad valtis galėjo būti patogesnė... Mading, po 
kurio laiko kritikas kritiką pradėjo kritikuoti...

Tikėkite manim, kritikai galvoja, kad jie yra naudin
giausias įnašas pasauliui ir be jų visos struktūros 
subirėtų. O aš sakau: pabandykite dalykiškai prisidėti 
prie darbo ir darykite geriau už mane - patirsite tuos 
malonumus kaip nuovargį, apkaltinimus, šmeižtųsi kt.

O tam ištikimam skaitytojui, kuris užklausė:^. Kas 
pašnibždės pamokslininkui, kad miestų aikštėse ir kitur 
griaunami paminklai didvyrių ir pamokslininkų/ kurie 
naikino ‘kritiką’?, - patariu pasiūlyti savo sprendimą.

Teta Morta
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Kronika
Britų - Lietuvių vaikų fondas
Fondo prekybos stalo pajamos Sody
boje kartu su loterija - £397.50.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie apsilankė prie mūsų labdaros 
stalo.

Auka: F. Dineley, Dorset - £5000.
F. Dineley žada ateityje reguliariai 

remti Fondą. Labai džiugu, kad ger
adaris anglas taip dosniai padeda 
Lietuvos vaikams.

Aukas maloniai kviečiame siųsti: 
British-Lithuanian Childrens Fund, 
21 The Oval, Hackney Rd., London 
E2 9DT.

Fondo sekretorė

Britanijos džiazas Lietuvoje
Labdaros koncertu Vilniaus vaikų 
ugdymo centre ‘Viltis’ gastroles Lietu
voje pradėjo Keith Waithe džiazo 
kvartetas iš Didžiosios Britanijos. 
Muzikantai dalyvaus 5-ajame tarptau
tiniame Klaipėdos džiazo festivalyje.

Iš pradžių muzikantai supažindino 
vaikus su savo instrumentais ir garsais, 
kuriuos galima jais išgauti. Pagroję ke
lis kūrinius, ėmė muzikuoti drauge su 
vaikais, stengdamiesi padėti jiems pa
justi džiazo grožį. Pagauti afrikietiškų 
ir Pietų Amerikos ritmų, vaikai su 
muzikantais šoko, o paskui, apdalyti 
įvairiais muzikantų mušamaisiais in
strumentais, stengėsi pataikyti į 
muzikos ritmą. Ugdymo centro auklė
tiniams ypač magėjo paliesti tam
siaodžius svečius, kurie rodė jiems, 
kaip groti vienu ar kitu instrumentu. 
Bendrame orkestre vaikai muzikavo ir 
savo instrumentais - ‘Vilties’ auklė
tiniai mokosi muzikuoti.

Kartu su džiazo grupe centrą 
aplankė Didžiosios Britanijos am
basadoriaus žmona Janet Macan bei 
Britų Tarybos atstovai. Tai jų dėka 
Keith Waithe džiazo kvartetas surengė 
koncertą vaikų ugdymo centre. Britų 
Taryba su ‘Viltimi’ bendradarbiauja 
nuo pat centro įkūrimo.

Paimta iš Lietuvos spaudos

Visi kviečiami apsilankyti
Vytauto ir Birutės

stovykloje, rengiamoje skautų 
organizacijos įkūrimo 

Lietuvoje
80-mečio jubiliejui pažymėti
Stovykla vyks skautų kalnelyje, 

Lietuvių Sodyboje
1998 m. liepos 25 - rugpjūčio 1 d. d.

Iškilminga sueiga ir paskutinis 
laužas rugpjūčio 1 d. 15.00 vai.

LSS Europos Rajono vadija

Skautiškuoju keliu
V. ir M. Žemaičiai, Derby, atsiuntė 
£20 ‘Vytauto ir Birutės’ stovyklai ir 
palinkėjo visiems stovyklautojams 
geriausios sėkmės.

LSS Europos Rajono vadija, sesės 
ir broliai dėkoja p. p. Žemaičiams už 
šią auką ir malonius žodžius.

v. s. Vida Gasperienė 
LSS Europos Rajono vadė

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

Pamaldos
Bradforde
Rugpjūčio 2 d., 12.30 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį - 14.00 vai.
Eccles
Rugpjūčio 9 d., 12.15 vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bordon 
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.
Manchesteryje
Liepos 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892.

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