
DBLS Pareiškimas spaudai
1998 m. liepos 8 d. Ministro pirmininko Tony Blair laiške 
parlamentarui Dafydd Wigley sakoma: ’Vyriausybė 
stipriai palaiko Europos Sąjungos išplėtimą. Mes norime 
matyti visas besikreipiančias šalis, įskaitant Estiją, Latviją 
ir Lietuvą, Europos Sąjungos narėmis tuoj pat, kai jos bus 
tam pasiruošusios.

Per Jungtinės karalystės prezidentavimo laikotarpį mes 
pasiekėm realią pažangą išplėtimo procese. Priėmimo 
procesas dešimčiai Centrinės Europos kraštų ir Kiprui 
buvo pradėtas kovo 30 d. Visi kraštai gaus nuolatinę 
paramą pagal jų poreikius. Reguliarūs pranešimai apie 
progresą užtikrins, kad kraštai nedalyvaujantys derybose, 
tokie kaip Latvija ir Lietuva, galėtų įsijungti tuoj pat, kai 
tik bus pasiruošę. Visos besikreipiančios šalys įsijungs Į 
Europos Sąjungą pagal tuos pačius kriterijus.

Nauja Asocijuota Partnerystė su kiekviena Centrinės 
Europos besikreipiančia šalimi yra principinė priemonė

Dainų šventė
Z. Alkis
Nuo birželio 28 d. iki liepos 6 dieno Vilniuje vyko 
renginiai skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui 
paminėti. O skambiausias ir įspūdingiausias šio jubilie
jaus renginys - Pasaulio lietuvių dainų šventė. Joje daly
vavo apie 30000 atlikėjų iš lietuvos ir apie 1000 lietuvių iš 
užsienio šalių. Tai šokėjai iš Argentinos, Australijos, 
Brazilijos, JAV, Kanados Vokietijos, Lenkijos, folkloro 
ansambliai iš Baltarusijos, Karaliačiaus krašto, Lenkijos, 
Latvijos ir net iš Gruzijos.

Antrosios Pasaulio lietuvių dainų šventės renginiai 
prasidėjo dar neįvykus jos atidarymui. Birželio 26-ąją 
pasirodė artėjančios dainų šventės šauklys - laikraščio 
‘Skambėk daina’ pirmasis numeris. Nuo 1995 m. jis lydi 
visas dainų šventes, supažindina su programa, atlikėjais, 
organizatoriais.

Liepos 2-ąją dieną Vilniaus Universiteto P.Sargos
joms pasiruošti greitam 
priėmimui. Tai mums padės 
nukreipti Europos Sąjungos 
pagalbą ir sufokusuoti kandi
dates prie to ką joms reikės 
atlikti, norint įstoti į šią 
Sąjungą. Mes raginame 
Baltijos valstybes pilnai 
pasinaudoti partneryste.

Aš sutinku, kad Baltijos 
valstybės turėtų būti inte
gruotos į Europos Sąjungą 
pakankamai lengvai, jei jos 
išlaikys dabartinį
pasirengimo narystei tempą. 
Aš labai tikiuosi, kad jos išsi
laikys’.

Šis parlamentaro Dafydd 
Wigley, Plaid Cymru partijos 
Prezidento paklausimas 
buvo išrūpintas Valijos-
Pabaltiečių draugijos
pirmininko, DBLS direktoriaus Eimučio Šovos dėka.

Šiuo metu ir kiti Didžiosios Britanijos lietuviai siunčia 
laiškus savo apylinkėse išrinktiems parlamentarams, 
ragindami palaikyti Baltijos kraštų NATO narystės siekį, 
o taip pat padėti Lietuvai tapti Europos Sąjungos nare.

Politologas Darius Furmonavičius komentuodamas 
pasakė, kad Didžiosios Britanijos Lietuvių sąjungos 
veikla galėtų būti svarbus fasktorius Lietuvos integracijai 
į Europos ir transatlantinę saugumo struktūrą, nes 
Didžioji Britanija yra viena svarbiausių Lietuvai valstybių 
Europoje. r—-—___

DBLS Centro valdyba 

kieme kanklių muzikos vakare grojo apie 300 
kanklininkų.

Oficialus Dainų Švenės atidarymas įvyko liepos 3d. 
prezidentūroje. Tą pačią dieną Nacionaliniame 
muziejuje buvo atidaryta Lietuvių liaudies meno paroda, 
kurioje eksponuojama apie 2000 darbų. Tai ir tautiniai 
kostiumai, lovatiesės, juostos, verpstės, liaudies muzikos 
instrumentai, keramikos, kalvystės darbai, gintaro ir met
alo papuošalai, verbos, margučiai, kaukės ir dar daugybė 
mūsų auksarankių žmonių sukurtų meno šedevrų. O 
folkloro ansambliai užpildė užpildė visą Sereikiškių 
parką ir Pilies teritoriją (programa vadinosi ‘Uliokbn
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broliukai’). Ansambliečiai šoko ir dainavo į savo būrį 
įtraukdami ir žiūrovus, vyko klojimo teatrų pasirody
mai. Savo meistriškumą demonstravo apie 200 ama
tininkų, audėjų, drožėjų, valgių gamintojų ir kitų 
žmonių, kurie savo bočių ir probočių pasėtą sėklą 
iškerojo. O kainos atitiko ir skonį ir kišenę: nuo 2 Lt 
kainuojančio varpelio iki didžiulio gražiai išdrožinėto 
šaukšto už 200 Lt. Šventės dalyviai visus sustojusius prie 
jų staliukų vaišino naminiu alumi, pyragais, uogomis. 
Dzūkai iš grikių keptos duonos - ‘babkos’, bandelių su 
grybais ragauti, suvalkiečiai riebiais sūriais, aukštaičiai 
-medumi, žemaičiai - riestainiais. Ir jau sunku buvo 
atskirti, kas čia dainų šventės dalyvis, o kas žiūrovas - 
visi susiliejo į linksmą draugišką šeimą.

Liepos 4-osios vakare Vilniaus Kalnų parkas sunkiai 
galėjo sutalpinti ateiti į ansamblių vakaro koncertą ‘Ein 
saulelė apie dangų’. Pirmoji vakaro dalis prasidėjo nuo 
autentiškos ragų, skudučių kanklių muzikos, Joninių ir 
Sekminių muzikinių paveikslų, liaudiškų žaidimų. 
Vėliau į programą įsijungė kaimo kapelos, skambėjo 
visiems gerai žinomos dainos ir šokiai - ansamblių aukso 
fondo kūriniai. Tai ir pirmą kartą 1905 m. sušoktas 
"Klumpakojis’, didžiojo šokių mestro J. Lingio sukurti 
šokiai, nuotaikingas choreografo V. Buterlievičiaus 
‘Slinkis!’, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos. Kartu 
su atlikėjais dainavo ir lingavo, šoko ir linksminosi šim
tai žiūrovų. Netgi lietus palaukė, kol baigsis programa. 
Bet jis neatvėsino pakilios nuotaikos: dar ilgai tą naktį 
Vilniaus gatvėse skambėjo dainos, o paskutiniai 
vakaronės dalyviai iš Kalnų parko išsiskirstė tik paryči
ais.

Liepos 5-ąją didžiausiame Lietuvoje ‘Žalgirio’ sta
dione įvyko šokių dienos koncertas. Šios šventės tema - 
duona. Duoną lietuviai nepaprastai gerbia, ankščiau 
priskirdavo jai magiškų galių ir žmogiškų savybių. Ji 
maitina žmones, juos myli, verkia tinginio valgoma, 
užgauta pyksta, iš namų išeina. Koncerte ‘Slaunasai 
žolyne, rugeli’ šokio kalba buvo parodytas rugio kelias 
nuo sėjos iki duonos kepalo. O tą kelią jam ‘padėjo 
nueiti’ apie 10000 šokėjų - nuo vaikučių iki pagyvenusių 
žmonių.

Baigiamasis Dainų šventės akordas, Dainų diena, vyko 
Valstybės dieną - Liepos 6-ąją. Iš Katedros aikštės 
šventinė Pasaulio lietuvių dainų šventės ir Lietuvos

Liaudies meistrų dirbimų mugė Sereikiškių parke Vilniuje 
J. Alkio nuotr.

tautinės olimpiados dalyvių eisena nuvilnijo į Vingio 
parką. Pirmieji žygiuoja šventės vadovai ir organizato
riai. Toliau, Kauniečiai - pirmosios dainų šventės, įvyku
sios 1924 m., šeimininkai. Po jų abėcėlės tvarka visų 
rajonų ir užsienio lietuvių delegacijos. Tame tarpe ir 
daininkai iš D. Britanijos Gajutė ir Vincentas O’Brien, 
Vida Gasperienė, Rima Gasperaitė, Zita Žilinskaitė, 
Danutė Dobrovolskyte, Algis Šveikauskas, Jaras Alkis.

Nors prapliupęs lietus išgąsdino dalį žiūrovų bet jis nė 
kiek nesugadino nuotaikos 14000 dainininkų. Vyriau
siam dirigentui P.Šližiui Dainų šventės meno vadovas P. 
Bingelis įteikė Los dainų šventės vyr. Dirigento J. Nau
jalio batutą ir šventė prasideda. Mišrius chorus keičia 
moterų, vyrų chorai, maršus trenkia tūkstantinis puči
amųjų orkestras, estradą užpildo vaikų ir jaunimo 
chorai. Galingai skamba jungtinio choro atliekama 
‘Lietuva brangi’, Č.Sasnausko ‘Kur bėga Šešupė’, dangų 
nušviečia šventiniai fejerverkai. Šventė baigiasi, palik
dama jos dalyviams ir žiūrovams neišdildomus 
įspūdžius.

Lietuvių namuose organizuojama
Šį rudenį Lietuvių namuose Londone prasidės lietuvių 
kalbos mokyklėlė vaikams iki 18 m.

Suaugusiems jau vyksta lietuvių kalbos kursai susi
tarus privačiai.

Organizuojama tautinių šokių grupė, kuriai vadovaus 
V. ir L Vilčinskai.

Ansamblių vakaras Kalnų parke, Vilniuje 
K Tamošiūno nuotr.

Taip pat Lietuvių namuose organizuojamas jaunučių 
sporto klubas. Meistrai instruktoriai mokys pageidau
jančius rytų kovos menų.

Norinčius išmokti lietuvių kalbos ar pasitobulinti, taip 
pat dėl dalyvavimo sporto ir kultūrinėje veikloje, 
prašome kreiptis į Lietuvių namų vedėjus Raimondą ir 
Rimą Zajankauskus.

Padėkos ir atsiliepimai
Dėkoju visems, kad galėjau taip maloniai praleisti savaitę 
Lietuvių namų višbutyje. Pusryčiai buvo skanūs, kambariai 
tvarkingi. Visais klausimais susilaukiau pagalbos. Ir visada 
šypsojotės, kai Jus visus mačiau. Ačiū už viską. Jums sėk
mės įrengiant barą ir turbūt vėl neužilgo pasimatysime. Jei 
kada nors sugalvosite aplankyti Chicagą, paskambinkite.

Janina Adickas, Chicago, USA
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Lietuvos kariuomenės vado vizitas
Liepos 30-31 d.d. Didžiojoje Britanijoje lankėsi Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas-majoras Jonas Andriške
vičius ir jį lydintys asmenys. Generolas atvyko oficialaus 
vizito į NATO Šiaurės Vakarų jungtinių pajėgų Europoje 
vadavietę (AFNW) High Wycombe Vyriausiojo AFNW 
pajėgų vado maršalo Sir John Cheshire kvietimu. Tai at
sakomasis vizitas. Prieš metus Lietuvoje jau lankėsi Vyriau
siasis vadas ir Lady Cheshire. Nors Lietuva dar nėra tikroji 
NATO narė, bendradarbiavimas su Aljansu vyksta labai 
intensyviai, tiek politinėje, tiek ir karinėje srityse, ką, beje, 
puikiai demonstruoja pastarasis generolo Andriškevičiaus 
vizitas. Lietuva, kaip ‘Euro-Atlanto partnerystės tarybos’ 
(EAPC) ir ‘Partnerystės taikos labui’ (PfP) programų narė, 
konsultuojasi su NATO partneriais bendraisiais saugumo 
Europoje, krizių valdymo, karinių apmokymų, taikos 
palaikymo operacijų, ginkluotųjų pajėgų stiprinimo, per
sonalo apmokymo klausimais. Kai kurie šių klausimų buvo 
betarpiškai aptarti generolui Andriškevičiui ir jį ly- 
dėjusiems Gynybos štabo viršininkui pik. Antanui Jur
gaičiui ir štabo karininkui kpt. Albertui Kondrotui apsi
lankius High Wycombe.

Pažymėtina, kad vizitas sutapo su kita iškilia proga. 
Liepos 31 d. toje pačioje NATO bazėje High Wycombe 
iškilmingai inauguruota PfP programos partnerių štabo 
grupė. Į šią grupę darbui išvien su NATO karininkais savo 
atstovus delegavo 4 PfP programoje dalyvaujančios valsty
bės, tame tarpe ir Lietuva. Jau rašėme apie mūsų atstovą 
kpt. Valdą Kibartą. Šįkart jo ir jo kolegų pasveikinti ir 
perkirpti simbolinę juostelę atvyko pats Lietuvos kari
uomenės vadas. Iškilmingos ceremonijos metu Lietuvos 
vardas skambėjo garsiausiai, Lietuvos vėliava kabėjo 
garbingiausioje vietoje, o tvirtas generolo Andriškevičiaus 
žodis skatino rimtam ir atsakingam darbui. Reikšmingą 
įvykį dar ilgai žymės atminimo lentelė su generolo An
driškevičiaus pavarde, kurią jis pats ir atidengė prie naujojo 
štabo grupės pastato NATO bazėje.

Beje, tą dieną NATO bazės vartai buvo plačiai atverti 
svečiams. Norėtųsi tikėtis, kad Aljanso vartai taip pat 
plačiai bus atverti Lietuvai ir kitoms valstybėms, nor
inčioms per juos įžengti.
Vilniaus Konferencija’98
Rugsėjo 3-4 dienomis Vilniuje vyks tarptautinė konferen
cija 'Euro-Atlantinė integracija kaip pagrindinis stabilumo 
veiksnys”. Tai prieš metus vykusios pirmosios Vilniaus kon
ferencijos tąsa. Jei skaitytojai pamena, 1997 m. rugsėjį į 
Vilnių buvo suvažiavę 12 valstybių vadovai ir didelis būrys 
garsių valstybės veikėjų, politologų padiskutuoti tema 
'Tautų sambūvis ir geri kaimynų santykiai - saugumo ir 
stabilumo Europoje garantas'. Didelio atgarsio susilaukusi 
konferencija šiemet pratęsiama kiek kitu aspektu - bus 
giliau nagrinėjama Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą 
ir NATO, bei glaudesnio regioninio bendradarbiavimo 
teikiami privalumai ir poveikis Europos saugumui. Kaip ir 
pernai, konferenciją globoja Lietuvos ir Lenkijos preziden
tai, tik šiemet bus mažiau valstybių ir vyriausybių vadovų ir 
su tuo susijusios pompastikos, daugiau rimto, akademinio 
darbo. Tikimasi sulaukti apie 80 dalyvių iš JAV, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Norvegijos, Danijos, o 
taip pat Rusijos, Lenkijos, Čekijos, Ukrainos, Švedijos, 
Suomijos, Estijos ir be abejo, Lietuvos. Konferencijoje 
pranešimus skaitys JAV ambasadorius prie NATO Alexan-
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der Vershbow, buvęs Vokietijos Užsienio reikalų ministras 
Dietrich Genscher, ES Komisijos DG1A Generalinis direk
torius Gunter Burghardt, Carnegie fondo ^Maskvoje 
vadovas Dmitrij Trenin, Danijos Gynybos ministras Hans 
Haekkerup ir kiti. Konferenciją organizuoja Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija, jai paeda Tarptautinė gynybos 
patarėjų grupė ir asmeniškai tos grupės vadovas, Didžiosios 
Britanijos atsovas Sir Garry Johnson. Finansiškai renginį 
remia Vokietijos Friedrich Ebert ir Konrad Adenauer 
fondai. Konferencijoje tikimės pamatyti ir išgirsti ir dau
giau dalyvių iš Didžiosios Britanijos.

1997 metų analogiškos konferencijos sėkmė ir nemažas 
tarptautinės bendruomenės dėmesys paskatino neužleisti 
jau iškovotų pozicijų, bet toliau kelti Lietuvos vadavimosi iš 
posovietinės traukos sferos klausimą tarptautiniu mastu, 
analizuoti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių sąveiką su tarp
tautinėmis saugumo organizacijomis, siekti ekonominio 
gerbūvio ir stabilumo Baltijos regione negrįžtamo įtvirtin
imo. Šiemet ir vėl svarbu atkreipti Vakarų dėmesį į Li
etuvą, nes vėl bręsta svarbūs, ilgalaikes pasekmes 
turėsiantys sprendimai: ES ruošiamas naujas Lietuvos 
pasiruošimo narystei įvertinimas (1998 m. pabaigoje) ir su 
tuo įvertinimu tiesiogiai susijusi galimybė būti pakviestai 
tikroms deryboms, bei artėjantis NATO aukščiausio lygio 
susitikimas Vašingtone (1999 m. pavasaris), kur bus 
sprendžiamas tolesnis NATO plėtimasis. Lietuva 
kruopščiai atlieka savo ‘namų darbus’ - privalu apie tai 
plačiau pagarsinti.

Naujas Lietuvos užsienio politikos žurnalas
Liepos mėnesį pradėtas platinti naujas Lietuvos užsienio 
politikai, jos aktualijoms ir analizei skirtas žurnalas anglų 
kalba 'Lithuanian Foreign Policy Review”. Žurnalą ben
dromis jėgomis paruošė Lietuvos Užsienio reikalų minis
terija, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir poli
tinių mokslų institutas ir Užsienio politikos tyrimo centras, 
išleido ’Vagos'leidykla Vilniuje. Leidinys skirtas platesniam 
tarptautiniais santykiais besidominčių skaitytojų ratui. Šią 
knygą jau galima įsigyti Dillon’s knygynuose. Vienas 
svarbesnių šiuolaikinės užsienio politikos laimėjimų, be 
abejonės, yra 1991 metų sutartis su Rusija. Šią sutartį, kaip 
prielaidą taikiam sambūviui su didžiuoju kaimynu, anal
izuoja Darius Mereckis ir Rimantas Morkvėnas; žurnale 
spausdinamas visas 1991 m. sutarties tekstas. Kaip vi
suomet, skaitytojas ras informacijos ir komentarų apie ak
tualiausią Lietuvai nūdienos uždavinį - integraciją į Euro
pos ir trans-atlantines organizacijas.

Žurnalas 'Lithuanian Foreign Policy Review'Xnis tęstinis. 
Planuojama per metus paruošti 2 leidinio numerius. Žur
nalas platinamas Lietuvos knygynuose. Manytume, jį gal
ima būtų ir užsisakyti, parašius į 'Vagos'leidyklą adresu: 
VAGA Publishers, Gedimino Avė. 50, LT-2600, Vilnius 
(ISSN 1392-5504).

Audrius Brūzga, patarėjas

Primename Lietuvos ambasados Londone adresą: 
Embassy of Lithuania, 84 Gloucester Place, 
London W1H 3HN
Tel.: 0171 486 6401, Fax: 0171 486 6403 
Konsulinis skyrius dirba penkias dienas per savaitę 
nuo 10.00 iki 13.00.
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Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
Lietuvoje įvyko didžiausios kada nors buvusios karinės 
pratybos Baltic Challenge’98. Daugiau nei 20 laivų iš 11 
NATO ir partnerių kraštų, 10 lėktuvų ir malūnsparnių 
treniravosi Klaipėdos pajūryje. Pirmą kartą į Europą 
buvo atvežti keturi treniruoti Amerikos karinių pajėgų 
delfinai. Jie ieškojo paslėptų minų ir, anot, Washington 
Post, papuošė daugelio laikraščių puslapius žavingomis 
fotografijomis. Tuo pačiu buvo diskutuojama, ar šiems 
delfinams Baltijos jūroje buvo ne per šalta ...

Matyt, vėl rusofilai Prezidentūroje suklaidino Lietu
vos Prezidentą Valdą Adamkų, kuris apgailestavo, kad 
Baltic Challenge’98 nedalyvavo Rusija. Nors diploma
tiniu požiūriu, tokie posakiai gali atrodyti ir pažangūs, 
tačiau Lietuvai jie yra visiškai nepriimtini. Lietuvos 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbegis priminė, kad 
pagal Lietuvos konstituciją Lietuvos žemės nebegali 
trypti Rusijos kariuomenės dalinių batai...

Džiugu, kad Didžiosios Britanijos Lietuvių politinė 
veikla rado atgarsį Lietuvos spaudoje. Valijos Baltijos 
kraštų draugijos pirmininko Eimučio Šovos dėka Vali
jos ‘Plaid Cymru’ partijos pirmininkas parlamentaras 
Davydd Wigley pasiuntė laišką Premjerui Tony Blair, į 
kurį jis atsakė, kad Didžioji Britanija nori, kad visos 
Vidurio Europos šalys, įskaitant ir Lietuvą, Latviją ir 
Estiją taptų Europos Sąjungos narėmis, kai tik bus tam 
pasiruošiusios. ‘Aš tikiu, kad jos išlaikys savo 
pasirengimo tempą’, sakoma laiške. DBLS Politinės 
grupės posėdyje nutarta parašyti kreipimusis savo 
apylinkėse išrinkiems parlamentarams, raginančius 
palaikyti Lietuvos siekį įstoti į NATO ir ES.

Lietuva pasaulyje
Parengė Darius Furmonavičius
Lietuvos Prezidentas vyks į Vokietiją
VILNIUS, liepos 30 d. ELTA pranešė, kad Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus Vokietijos Prezidento 
Roman Herzog kvietimu spalio mėnesį lankysis Voki
etijon. Jis dalyvaus Vestfalijos taikos sutarties 350 metų 
minėjime ir susitiks su Vokietijos vadovais.
...ir į Jungtines Valstybes
VILNIUS, liepos 30 d. Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus spalio pabaigoje vyks į JAV, kur susitiks su 
Prezidentu Bill Clinton, Valstybės Sekretore Madleine 
Albright, kitais valstybės vadovais bei Kongreso nariais. 
Vizito metu Valdui Adamkui bus įteiktas JAV Aplinkos 
apsaugos apdovanojimas.
Laima Andrikienė apdovanota Prancūzijos ordinu 
VILNIUS, liepos 28 d. Lietuvos Seimo narė Laima 
Andrikienė Prancūzijos Prezidento Jacques Chirac 
įsakymu už Lietuvos ir Prancūzijos santykių plėtojimą 
apdovanota Didžiojo kavalieriaus nuopelnų ordinu. Ap
dovanojimą Laimai Andrikienei įteikė Vilniuje 
Prancūzijos Ambasadorius Lietuvoje.
ES reikalauja uždaryti Ignalinos atominę elektrinę 
VILNIUS, liepos 28 d. Besilankiusio Lietuvoje Europos 
Komisijos nario Hans van der Broek nuomone, Ignali
nos atominė elektrinė turėtų būti kuo greičiau uždaryta. 

Tą patį pakartojo ir Vokietijos ekonomikos valstybės 
sekretorius Walter Kittel. Susitikime Seimo Pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pasakė: 'Jeigu mes ją dabar 
uždarysime, sugriausim savo ūkį, o kam reikalingi griu
vėsiai?', rašo ELTA. Walter Kittel nuomone, Ignalinos 
atominės elektrinės problema gali trukdyti Lietuvai 
pradėti derybas su Europos Sąjunga, todėl ją būtina 
uždaryti.
Austrija parems Lietuvą Europos derybose
VILNIUS, liepos 28 d. Austrijos užsienio reikalų minis
terijos valstybės sekretorė Benita Ferrero - Waldner 
susitiko su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi ir 
užsienio reikalų ministru Algirdu Saudargu. Ši pusmetį 
Austrija pirmininkauja Europos Sąjungai. ELTA 
pranešė, kad po susitikimų žurnalistams sekretorė 
pasakė, kad šį rudenį Europos Komisijai baigus rengti 
raportą apie narystės siekiančias šalis, metų pabaigoje 
bus svarstoma, ar kurios nors šalys galėtų prisijungti 
prie pirmosios kandidačių grupės.
Šveicarija laiko Lietuvą ‘patikima’šalimi
VILNIUS, liepos 24 d. Šveicarija įtraukė Lietuvą į 
‘patikimų šalių’ sąrašą. Po metų šis sprendimas vėl bus 
peržiūrėtas. Pagal Šveicarijos imigracijos įstatymus Li
etuvos piliečių prašymai suteikti prieglobstį šioje šalyje 
yra nenagrinėjami. ‘Patikimos šalys’, tai tokios valstybės, 
kuriose žmonės nėra persekiojami.
Lietuvos Užsienio reikalų ministras lankėsi Prancūzijoje 
VILNIUS, liepos 23 d. Lietuvos Užsienio reikalų minis
tras Algirdas Saudargas susitiko su Prancūzijos užsienio 
reikalų ministru Hubert Vedline ir Europos reikalų 
ministru Pierre Moscovici. ‘Prancūzija visokeriopai 
palaiko greitą Lietuvos narystę Europos Sąjungoje’, 
susitikime pasakė Prancūzijos užsienio reikalų minis
tras, rašo ELTA.
Rusijos vicepremjeras Borisas Nemcovas apie Karaliauči
aus kraštą
KARALIAUČIUS, liepos 28 d. Rusijos vicepremjeras 
Borisas Nemcovas spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
nepritaria Vladimiro Šumeikos siūlymui suteikti 
‘Kaliningrado sričiai autonominės respublikos statusą’. 
BNS cituoja Nemcovą: ‘To daryti nereikia, nes galiau
siai atsiras norinčiųjų atskirti Kaliningrado sritį nuo 
Rusijos: iš pradžių sritis, po to kraštas, po to respublika, 
galiausiai suvereni šalis’. ‘NATO plečiantis į Rytus, mes 
sudarytume sąlygas šaliai subyrėti. Tai visiška kvailystė’. 
Jo nuomone Karaliaučiaus kraštą reikia pertvarkyti ir 
paversti ‘Rusijos Honkongu’.
Estija sukurė santykių su NATO plėtojimo komisiją 
TALINAS, liepos 29 d. Estijos vyriausybė patvirtino 
santykių su NATO plėtojimo ir koordinavimo komisiją. 
Šiai komisijai vadovaus Gynybos ministerijos vicekan
cleris Margus Kolga. Svarbiausia komisijos užduotis yra 
Estijos valstybės santykių su NATO plėtojimas, šių san
tykių analizė bei pasiūlymų teikimas vyriausybei.
Lietuvos bankas ‘Hermis’ ieško Vakarų partnerio 
VILNIUS, liepos 29 d. Lietuvos bankas ‘Hermis’ ieško 
būdų išplėsti savo veiklą Baltijos jūros regione, rašo 
REUTERS. ‘Hermis’ yra antras pagal dydį privatus 
Lietuvos bankas, nedaug atsiliekantis nuo ‘Vilniaus’ 
banko. Vilniaus bankas yra pasirašęs įvairius
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bendradarbiavimo susitarimus su Latvijos ir Estijos 
bankais.
Suomija suteikė karinę pagalbą Estijai
TALINAS, liepos 30 d. Suomija ketina padovanoti Esti
jai ginklų už 105 milijonus Estijos kronų. Suomijos 
televizija pranešė, kad Suomija padovanos 10,000 šau
tuvų, 9 milijonus šaudmenų. Sausio mėnesį Suomija 
padovanojo 19 105 mm kalibro pabūklų.
Lietuviai labiau nori NATO narystės nei kiti baUtai 
VILNIUS, liepos 30 d. Laisvosios Europos Radijas 
pranešė, kad Saar Poli kompanijos tyrimais atliktais 
kovo mėnesį, lietuviai labiausiai palaiko vyriausybės 
norą įstoti į NATO. 55 % apklaustųjų Lietuvoje remia šį 
vyriausybės siekį, Estijoje - 54 %, o Latvijoje tik 47 %. 
Lietuvos Prezidentas atmetė kapitalo pelno apmokestinimą 
VAŠINGTONAS, liepos 31 d. Laisvosios Europos 
Radijas komentuodamas Lietuvos Prezidento 
sprendimą neapmokestinti kapitalo pelno teigė, kad 
tokia tvarka yra tik Belgijoje, Hong Konge ir Olandi
joje. Visi kiti kraštai, įskaitant JAV ir Didžiąją Britaniją 
kapitalo pelną apmokestina. Jei asmuo parduoda nu
osavybę ar akcijas brangesne kaina, gautas skirtumas 
yra apmokestinamas. Londone, pavyzdžiui šis mokestis 
kapitalui laikomam trumpą laiką yra 40%, Japonijoje - 
20%, JAV buvo 40%, bet 1996 suma=intas iki 32 ar 28 
%, priklausomai nuo asmens pajamų.
JULIUS URBIKIS SUGRĮŽO TĖVYNĖN
Darius Furmonavičius
Didžiosios Britanijos lietuvis Julius Urbikis drauge su 
dukra Irena ir žentu Stasiu Ulevičiais išvyko gyventi į 
Kauną. Julius Urbikis gimė Žemaitijoje Būdų kaime, 
Skaudvilės valsčiuje, Tauragės apskrityje. Tarnavo 7- 
ajame Lietuvos kariuomenės pulke. ‘Pulko vadas buvo 
Genys, o adjutantas Mamėna’, pasakojo Julius Urbikis, 
puikiai prisimindamas ne tik pavardes, bet ir vardus, 
vietoves ir daugybę visokių įdomių istorijų ir anekdotų 
iš Nepriklausomos Lietuvos laikų. Į Angliją jis atvyko 
1948 m. iš Vokietijos. Žmona, deja, su dukrele liko 
okupuotoje Lietuvoje. Nuo 1949 metų Julius dirbo tek
stilės pramonėje, inžinerijoje. ‘Mūsų gaminamos tekin
imo ir gręžimo mašinos buvo eksportuojamos į Rusiją, į 
Ameriką ir kitus kraštus’, pasakojo Julius Urbikis. ‘Aš 
daug kartų kviečiau žmoną atvykti gyventi į Angliją - 
neleido. 1968 m. žmonai Maskva atsakė - tegul jis grįžta 
ir gyvenkite čia, Sovietų Sąjungoje. Kai tik pradėjo leisti 
lietuviams apsilankyti okupuotoje Tėvynėje, jis iškart 
išsiruošė kelionėn. Deja, ir vėl 1978-aisiais žmonos ir 
dukros šeimos išsivežti negalėjo. Kasmet stengėsi Julius 
aplankyti šeimą Lietuvoje. Deja, vienos tokios bene 
paskutinės kelionės metu Lietuvoje mirė jo žmona. O ir 
paties sveikata silpnėjo. Patirtas insultas, dalinis rankos 
ir kojos paralyžius apsunkino judėjimą. Atskubėjo 
šeima iš Lietuvos pagelbėti - sugrįžo Julius namo, deja 
ratukuose. Sekė slaugos namai ir sudėtinga operacija, 
kuri laimei pavyko labai sėkmingai. Teko vėl praleisti 
laiko slaugos namuose, kol po truputį sustiprėta ir 
pradėta vėl palengva vaikščioti. Atvyko sesutė, vėliau 
dukra ir žentas. Julius Urbikis gerokai sustiprėjo, 
pasiruošė skristi Lietuvon. ‘Pabėgau iš Anglijos’, dži
augėsi Julius Urbikis, vykdamas Tėvynėn. ‘Galėsiu

ramiai pavaikštinėti Ąžuolyne, nuvažiuosime pažvejoti, į 
mišką grybų’, linksmai planavo Julius naująjį gyvenimą 
laisvoje Lietuvoje. ‘Linkiu visiems draugams^ir pažįs
tamiems pačios geriausios sveikatos ir daug' laimės. 
Aplankykite, prašau, mane Lietuvoje...’

SKAITYKIME ‘LIETUVOS AIDĄ’,
Lietuvos Valstybės laikraštį

Pasaulyje pripažįstamas, kaip patikimiausias ir 
geriausias Lietuvoje žinių ir politikos dienraštis

Metinė prenumerata pabrangus paštui £120, -
Pusmečiui £60, -
Giminėms Lietuvoje metams £60, -

r

Atsiuntę čekį iki rugpjūčio pabaigos, gausite jau nuo rugsėjo 
1-osios, paprastai, pirmadieniais 5 numerius. Pasiekia per 
kelias dienas oro paštu iš Vilniaus

Užsisakyti galite per
DARIŲ FURMONAVIČIŲ,
“Lietuvos Aido’ įgaliotinį lungtinėje Karalystėje
16 Hound Rd.,
West Bridgford
Nottingham NG2 6AH
tel. 0115-982-1892

Julius Urbikis su dukra Irena Ulevičiene
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Rusai nori prisijungti prie Estijos
K Baronas
Estijos ir Rusijos spauda atspausdino Ivangorodo 
miesto gyventojų laišką B. Jelcinui, prašant prezidentą 
šį rytinėje Narvos upės pusėje esantį miestą prijungti 
prie... Estijos respublikos! Prašymą pasirašė 506 gyven
tojai. Ivangorodas yra Narvos miesto kaimynystėje. Nar
voje gyvena tik apie 10% estų, tad pilnai suprantama, 
kad 90% miesto rusų įvairiom priemonėm mėgino prisi
jungti prie Rusijos. Deja, įvairių rusų nacionalistinių ir 
komunistinių organizacijų pastangos nedavė teigiamų 
vaisių, kadangi referendumui nesurinkta pakankamai 
balsų.

Kad dabar, Ivangorodo gyventojai prašo miestą pri
jungti prie Estijos - ši žinia Maskvoje padarė sprogusio- 
sios bombos prie Kremliaus mūrų įspūdį, bei sukėlė 
vyriausybėje sutrikimą.

Laiške B. Jelcinui Ivangorodo gyventojai rašė: ‘Jeigu 
Tamsta nesirūpinate mumis, tada atiduokite miestą Esti- v
jai". Sį norą jie grindžia didele bedarbyste, pavojinga 
kriminogenine situacija, pensijų mokėjimo vėlavimu, 
labai bloga medicinine priežiūra ir t.t.

Su pavydu Ivangorodo gyventojai žiūri į kitoje Narvos 
upės pusėje esantį Narvos miestą: švara, naujos mod
ernios parduotuvės, lentynos pilnos gėrybių. Mat Esti
joje aiškiai matoma ekonominė plėtotė, pasiruošimas 
įstoti į Europos Sąjungą. Jeigu koks nors rusas Narvoje 
pasako, kad laikas prisijungti prie Rusijos, jis savo tau
tiečių išjuokiamas, pavadinamas net kvailiu.

Vienu mietu Narvos miestas buvo dideliu estų - rusų 
nesantaikos objektu. Šiandien įtempimas atslūgęs, nes 
Rusijos gyventojams bei Narvos rusams, šis miestas yra 
tikras Vakarų pasaulis. Rusų studentų sąjungos atstovas 
pasakė: ‘Mums nereikia Rusijoje gyventi, juk Šveicarijos 
vokiečiai, gyvendami už Vokietijos ribų, taip pat puikiai 
sugyvena".

Estijos rusai, kartu su estų dauguma, svajoja apie 
posovietinę Šveicariją. Manding, Estija iš norinčių gauti 
pilietybę, reikalauja gero krašto istorijos pažinimo, kal
bos, konstitucijos mokėjimo. Bet labai dažnai šie 
reikalavimai atsimuša į ruso išdidumą. Jis tuomet prisi
mena Raudonosios armijos karius Baltarusijoje, Lenki
joje, Čkoslovakijoje, Vengrijoje, Rytų Vokietijoje - tikrą 
Sovietinę imperiją Europoje, nuvežant raketas net į 
Kubą.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija 
pilnai pripažįsta tuos Estijos vyriausybės reikalavimus, 
remdama savo finansais rusų įjungimą į Estijos gyven
imą, mokydama krininkų našles slaugių darbui ar 
rusiškai kalbančiame rajone savivaldybių, įstaigų rusus 
tarnautojus estų kalbos, žiniaraščių rašymo estų kalba. 
Talinas vengia konfrontacijos su rusais. Šį pavasarį Es
tija matė kaimyninės Latvijos įvykius. Maskva, vietinio 
pabūdžio įvykį išnaudojo savo propagandai, o B. Jelci
nas skandavo pasauliui apie žmogaus teisių pažeidimus 
Latvijoje. Kremlius grasino net latviškų prekių boikotu 
(Maskvos, Peterbugo parduotuvių languose buvo 
užrašai ‘Mes neparduodame Latvijos gaminių" - K.B.) bei 
ūkinėm sankcijom. Estijai prisimena Dūmos komunistų 
bei nacionalistų šūkius: ‘Mes tą patį galime padaryti 

Estijoje". Tad ir suprantamas yra iš Estų pusės kon
frontacijos vengimas.
Sportinis gyvenimas
Kelių savaičių bėgyje Vokietijos žiniasklaidoje nesimatė 
daug naujienų iš politinio Lietuvos gyvenimo, tačiau 
sporto srityje Tėvynės vardas skambėjo beveik kiekvieną 
dieną.

Vokietijos televizijos sporto kanalas parodė futbolo 
rungtynes Oldenburge tarp Kauno ‘Inkaro’ ir Bremeno 
‘Werder’ vienuolikių (laimėjo vokiečiai 4 : 1, ir Kaune 1 
: 0). Vokietis komentatorius pažymėjo, kad kauniečių 
klubą atstovauja gimnazijų mokiniai ir studentai, 
kadangi apmokami žaidėjai sustreikavo, reikalaudami 
aukštesnio atlyginimo. Stebėdamas rungtynes susidariau 
nuomonę, kad kauniečiai galėtų žaisti antroje Vokieti
jos futbolo lygoje ir gal užimtų 8-9 vietą iš 18 - os 
komandų.

Neblogai pasirodė jauniai futbolininkai Europos pir
menybėse Kipre. Tiesa, jie pralaimėjo 1 : 7 Vokietijai, 
Portugalijai 0 : 2, Ispanijai 1: 2. Šis susitikimas buvęs 
labai reikšmingas Vokietijai, nes, pralaimėjus lietuviams 
neaukšta pasekme - Vokietijai į baigmę kelias buvo 
atviras. Aišku, vokiečiai palaikė lietuvius, o po rung
tynių pasveikino už gražų žaidimą. Po pratęsimo 11 m. 
baudinius taikliau mušė airiai, kurie laimėjo 4 : 3 ir tapo 
čempionais.

Televizijoje mačiau pasaulio disko metimo vicečempi
oną V. Alekną (jis yra prezidento V. Adamkaus asmens 
sargybinis) ir šuolių į aukštį meistrę N. Žilinskienę. V. 
Alekna yra ‘senas vilkas’. Jau Atlantos olimpiadoje jis 
nuskraidino diską 65.20 m užimdamas 5-ą vietą, o N. 
Žilinskienė peršoko kartelę 1.96 m aukštyje ir buvo 8-a. 
Dabartinis pasaulio čempionas, laimėjęs šį titulą pere
itais metais - vokietis Riedi Graikijos sostinėje (V. 
Alekna buvo II-as) nėra geros formos ir šiemet jau du 
kartus pralaimėjo lietuviui. Jo nervai atlaikė, nes po 
pralaimėjimo V. Aleknai Štutgarte jis pasakęs 
‘Pasimatysime Europos pirmenybėse rugpjūčio mėnesį 
Budapešte" ir tuoj pat išvažiavo pas ortopedą, nelauk
damas net pagerbimo. Mano nuomone V. Aleknai Eu
ropos pirmenybėse ‘kvepia’ aukso medalis, nes vilnietis 
reguliariai mėto diską toliau 65 m. Antru kandidatu 
laimėti aukso medalį yra V. Nazarovienė 7-kovėje. 
Geros valios žaidynėse mūsiškę pralenkė tik trys 
amerikietės. N. Žilinskienė gal pasipuikuos bronzos 
medaliu, tačiau ji turėtų kartelę peršokti bent 1.96 m 
aukštyje.

Ką galima pasakyti apie Europos iki 22 m. krepšinio 
pirmenybes? Silpnas mūsiškių pasirodymas, nes 
žaidžiant dėl 7-os vietos lietuviai po pratęsimo 
pralaimėjo vokiečiams 95 : 97.

Negalima pamiršti ir bokso varžybų, rodytų Eurosport 
televizijos kanalu tarp R. Biliaus ir anglo G. Scott. 
Vokietis komentatorius pažymėjo, kad R. Bilius yra 
gimęs Lietuvoje, bet 1990 m. persikėlė į Rygą, tad visą 
laiką Rimvydą vadino latviu, nors, televizijos ekrane 
prie R. Biliaus pavardės buvo įrašyta LIT. Tarptautinėse 
varžybose Lietuvos vardas įrašomas LTU, vokiečiai dau
gumoje rašo LIT. Mano kanadietiškame pase gimimo 
vieta atžymėtas VILNIUS LTU. Tuo vardu Vokietojoje 
yra didelė kelionių įstaiga ir LTU atžymėti jos lėktuvai.
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DBLJS pirmininko pranešimas
M. Barėnienė
Daug metų praėjo, kai DBLJS nedavė spaudai savo 
metinio veiklos pranešimo. Tačiau štai Lynes Nr. 27 
išsispausdino savo pirmininko Ričardo O’Brien š.m. 
suvažiavime skaitytą pranešimą lietuvių kalba, dabar 
šiek tiek pataisytą anglų kalba.

Reikėtų priminti, kad R. O’Brien yra 23 metų amži
aus. Universitete įsigijo aukštąjį anglų kalbos ir liter
atūros diplomą. Dabar studijuoja sąskaitybą. Nuo pat 
jaunystės veiklus lietuviuose. Tėveliai čia gimę yra il
gamečiai lietuvių veikėjai, šviesaus atminimo lietuvių 
veikėjų talentingų ir spalvingų solistės dr. Birutės ir dr. 
Kazimiero Valterio vaikaitis.
Pirmininko siūlymas remti Lietuvių namus
Pasveikinęs suvažiavimą, ambasadorių, pirmininkas 
padėkojo Bradfordo DBLS skyriui už malonų pernykštį 
priėmimą ir sakė, kad Bradfordas, Londone prarastieji 
Lietuvių namai, Sodyba, Manchesteris ir Škotija sukelia 
jam malonius lietuviškos vaikystės atsiminimus. Nors jis 
buvęs priešingas naujųjų Lietuvių namų Londone 
pirkimui, bet tikisi, kad visuomenė priims juos kaip 
savus. Kai jie jau nupirkti, pagal pirmininką, mes visi 
turime uoliai dirbti, kad užtikrintume pasisekimą.

Pirm. R. O’Brien toliau aiškina, kad jie praktiškai 
remia Sodybą, kurią jaunimas ‘love’ (labai mėgsta) ir 
brangina ir nori padėti. Jie ten, sako, paruošia žiemai 
malkų ir atlieka kai kuriuos darbus suvažiavimų metu. 
Mini pernykštį ‘Lithex’ suvažiavimą ir pasisekusį an
gliško tipo ‘Hallowe’en’. Dėkoja Sodybos vedėjams B. 
P. Dobrovolskiams už įvairią pagalbą ir patarnavimus. 
Ir ta proga primena, kad jie (jaunimas) neprašė DBLS 
piniginės paramos, nes finansiškai patys apsirūpina, 
surengdami tokius pobūvius.
St. Martin ’s in the Field minimi trėmimai
Dar pirmininkas tvirtino, kad organizacijos nariai 
pagerbia mirusių ‘their elders’ (vyresniųjų) atminimą, 
atsilankydami į pamaldas St. Martin’s in the Field Lon
done. Truputį nejauku darosi. Įdomu kodėl nepastebėjo 
redaktorė? Ar tai apsirašymas, ar nežinojimas. 
Norėčiau priminti pirmininkui, kad Lynes 1997 m. Nr. 
18 rašė apie Baisiojo Birželio trėmimus į Sibirą ir 1998 
m., kad toks minėjimas įvyks. Maironio mokykla, be 
kitų dalykų, dėstė, be abejo, ir šį tragišką Lietuvos 
genocidą, ir Lithuania net keliuose numeriuose paskirta 
daug vietos straipsniams ta tema, dar įjungta ir ištrauka 
iš Sibiro kankinės H. Tautvaišienės knygos, trėmimo 
poeto Antano Miškinio gyvenimą Sibire ir patirtų 
kančių poezijos, fotografijų, net dailininkės Algirdos 
Karaliūtės visas puslapis piešinių apie lietuvių kančias 
Sibire. Medžiagos daug būta, ir viskas anglų kalba. Ne 
mūsų vyresnieji, o Sibiro kankiniai prisimenami kas 
metai St. Martin’s in the Field bažnyčioje kartu su 
latviais ir estais.

Nenustebkime ir neteiskime, kad taip yra. Tokia 
problema nėra vien tik Anglijoje. Ji vyksta visoje išeivi
joje.
Jaučiamos lietuviškos šaknys
Toliau pirmininkas primena, kad jie lanką Lietuvių 
bažnyčią. Ypač atkreipia dėmesį į pamaldas joje Velykų

1998 m. rugpjūčio 6 d. Europos Lietuvis Nr. 16 7
ir Vasario 16-tosios metu.

Praeitais metais DBLJS sudarė futbalo komandą, kuri 
dalyvaus Lietuvos sporto olimpiadoje. Lynes išsispaus
dino ir tos komandos nuotrauką su 10 žaidėjų. O važi
uoja: organizatorius Ričardas O’Brien, Scot Mineikis, 
Darren Mockus, Algis Gasperas, Chris Juras, Paul Au- 
gaitis, Jonas Žilinskas/ Paul Markevičius, Andy Blin- 
strupp ir Thomas O’Brien (trūksta fotografijoj Ričardo 
Bundonio ir Luis Pator). Ant jų marškinėlių priekyje 
matyti žodis ‘England’ ir neišskaitomas ženklelis. Jis 
rašo, kad komanda sudaryta iš aktyvių jaunimo sąjungos 
veikėjų ir naujos bangos lietuvių.

Tose sporto žaidynėse dalyvaus jau susidaręs vardą 
šachmatininkas Thomas O’Brien. Keletas jaunuolių įs
tojo į chorą, kuris dalyvaus Dainų šventėje Vilniuje.

Baigdamas apie kelionę į Lietuvą, pirmininkas 
pabrėžia, kad visa tai jie daro todėl, kad stipriai jaučia 
savo lietuviškas šaknis.
Apie kambarių papiginimą Sodyboje ir kiti reikalai
Toliau jis paaiškina, kad Europos lietuvyje visuomenė 
klaidingai buvo informuota dėl jiems papigintų kambarių 
Sodyboje. Jis rašo, kad kambariai Nr. 1 ir Nr. 6 turi 
kiekvienas po 6 lovas, todėl yra taip pigu. Tie, kurie buvo 
geresniuose kambariuose, mokėjo pilną kainą.

Rašydama apie tą papiginimą Europos lietuvio Nr. 8 
nieko iš piršto neišlaužiau, o pakartojau, ką tuometinė 
DBLJS pirmininkė Nijolė O’Brien Lynes 1996 m. Nr. 8 
rašė: ‘Rooms 1 and 6 have been booked for this occa
sion at a subsidised price of £12 per bed including 
breakfast’. Žodis ‘subsidised’ reikštų sumažintą kainą. 
Tikriausiai tokiais papiginimais naudojasi ir buvę nariai. 
Tiesa, dar tada buvo rašyta, kad už kambario grindų 
vietą £2. Čia turima galvoje tikriausiai populiarūs jau
nimo tarpe miegamieji maišai.

Apgailestauju, kad gerbiamas pirmininkas neatkreipė 
dėmesio ir į kitas mano pareikštas pastabas.

Pirmininkas pareiškia priekaištą DBLS pirm. J. Alkiui, 
kuris sakęs, kad jaunimui neįdomu dirbti su DBLS. O 
pirm. R. O’Brien sakęs jam, kad jei tik reikia kokių žinių 
apie jaunimo veiklą, ar kokios pagalbos DBLS, tai tik 
jam turėtų paskambinti. Bet pirm. O’Brien nesulaukęs 
skambučio, o ant galo jaunasis pirmininkas senajam 
pirmininkui primena, kad pasikalbėjimas yra svarbus 
dalykas, bet klausytis, kas sakoma, tokio pat svarbumo.

Centro valdybos posėdžiuose jie norėtų turėti savo 
atstovą, nes neužtenka paskirto jų reikalams direktori
aus.

Lynes augančios ir turinčios apie 100 prenumeratorių. 
Dėkoja redaktorei Vidai Gasperienei, su kuria palaiko 
nuolatinį ryšį.

Pirmininkas sakosi žinąs, kad DBLJS nevisada galvojo 
taip, kaip DBLS, o paskutinieji įvykiai sukėlė liūdną 
priešiškumą visuomenėje. Štai neseniai Europos lietuvyje 
paženklino juos ‘anarchistais’, kurie tik nori valdyti 
senesniųjų sunkiai sudėtą lobį, turtus (wealth). Bet daug 
kas žino žino, sako jis, kad tai neteisybė.

Baigdamas savo pranešimą, jis rašo, kad Jaunimo or
ganizacija visad pasiryžusi išklausyti, ko visuomenė 
norėtų, kad jaunimas darytų. Jeigu kas turi kokį pasiū
lymą, pirm. Ričardas O’Brien būtų laimingas išgirsti.
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išklausė jo pranešimą.
Nors nesutiktume su kai kuriais jo pareiškimais, 

reikėtų pasakyti, kad parašyta nuosaikiai ir mandagiai.
Dabartinė DBLJS valdyba yra tokia: pirmininkas 

Ričardas O’Brien, sekretorė Nijolė O’Brien, iždininkas 
Algis Gasper as, Šiaurės Anglijos ryšininkas Simon Gry
bas, spaudai Vida Gasperienė, specialiems projektams 
ir narių verbavimui Scot Mineikis, politinis patarėjas/ 
tarptautinis Paul Markevičius.
Jaunimo požiūris į ateitį
Leiskite man priminti, ką rašo to paties jau mano 
minėto Skomanto knygų serijos jaunimui įkūrėjas, rašy
tojas ir tų leidinių vyr. redaktorius Kazys Almenas 
(Metmenys, JAV, 1998 m. Nr. 74). Dabar jis 61 metų 
amžiaus!

‘Mes, išeiviai, geriau negu lietuviai Lietuvoje su- 
vokiam, kaip masinė kultūra veikia jaunimą svetimos 
masinės kultūros apsuptyje. Mes stebėjom tautinio savi
tumo nykimą 40 metų, matėm, kaip blėsta lietuviškas 
sąmoningumas mūsų kartoje, kaip jis vos berusena 
sekančioje kartoje ir visai pranyksta dar sekančioje’.

Panašiai apie lietuvių Anglijoje XXI a. ateitį pasisakė 
ir Ričardas O’Brien (Lynes Nr. 15).

Jis rašo, kad iki šiol dominuojančią kultūrinę ir polit
inę veiklą turi pakeisti kalbos apie biznį ir galimybę 
dirbti ir studijuoti Lietuvoje.

Jaunimas lietuviška kultūra nebesidomės, o jei kam ji 
rūpės, tai tik gal mažai grupelei. Jaunimas neturėtų būti 
varomas į jį, kad sustiprintų jos gretas. ‘Lithex’ Sodyboje 
galėtų likti.

Atrodo, rimtai ir atvirai Ričardo pasisakyta. Ir tokia 
lietuvių palikuonių ateitis galima. Tik vienas klausimas 
sukasi apie tą 2 milijonų visuomeninį turtą.

Argi mes dar likę turim bet kokią teisę tą mūsų 
visuomenės sukauptą turtą palikti tiems 20 jaunuolių 
(apie kurių dalį net negirdėjome), keletai jų tėvelių ar jų 
vienminčių? Ar todėl, kad jie turi ar turės lietuvišką 
šaknį ar šaknelės ataugėlę? Kodėl jiems turime palikti?

Mes visi dirbom 50 metų Lietuvai, tai Lietuvai ir 
palikim nesvyruodami.

Gausi lietuviška medžiaga Encyclopedia Britanica 
puslapiuose
M. Barėnienė
Mūsų bičiuliai iš Huddersfield Martha ir Jonas Lekešiai, 
perskaitę mano straipsnelius apie anglų enciklopedijas, 
atsiuntė 58 puslapius apie Lietuvą iš Encyclopedia Britanica 
išrašytus iš savo kompiuterio. Ir, sako, dar ne viskas.

Britanija turi daug enciklopedijų ir vis naujų išleidžia. 
Bet tarp tų visų, aišku, reikšmingiausia yra Encyclopedia 
Britanica, kuri plačiai žinoma pasaulyje, kaip daugiausia 
patikimų žinių duodanti, negu kitos enciklopedijos.

Skaitant tą enciklopediją, galima puikiai susidaryti Li
etuvos vaizdą, pradedant žiniomis, kokia ta jos žemė, jos 
upės, apie 3000 ežerų, jos žvėrys, ir apie 500 rūšių 
paukščių, jos žymesnieji miestai. Net pažymėta, kokia kada 
būna temperatūra ir kiek vidutiniškai kritulių iškrenta.

Rašoma, kad lietuviai yra baltų grupės indoeuropiečiai, 
kurie dar prieš modernius laikus sukūrė valstybę ir pajėgė 
ją apginti nuo vokiškų kryžiuočių, mongolų.

Mindaugas sujungė iki tol atskirų kunigaikštukų valdytas 

krašto sritis ir sudaryti vieną valstybę. Yra ir apie Min
daugą, jo krikštą ir kad vėl jis tapo pagoniu ir buvo nužudy
tas su dviem savo sūnumis. (Kad vėl jis tapo pagoniu, tai 
nėra tikras dalykas - MB).

Vėliau Lietuvą valdė Gediminas ir po to jo sūnus Algir
das su padėjėju broliu Kęstučiu. Algirdas ir paskui jo sūnus 
Jogaila smarkiai išplėtė savo valdžią rytuose, užimdami 
Gudiją ir Ukrainą. Tas valdymas buvo švelnus, o valdantieji 
lietuviai taip stengėsi prisitaikyti, kad davė daug laisvių 
užimtų kraštų gyventojams ir net priėmė jų tikėjimą - 
pravoslaviją.

Platokai pristatomi tie kunigaikštiniai amžiai. Atskirus 
skyrius yra gavę Mindaugas, Gediminas, Algirdas ir Kęs
tutis, Jogaila su savo dinastija, net plačiau minimi du Kaz
imierai, trečias ir ketvirtas. Tuose jiems skirtuose aprašy
muose aptariami anų šimtmečių Lietuvos reikalai, su vieni
jimu, imperijos kūrimu rytuose, su krikštu ir Lenkijos- 
Lietuvos unija.

Kaip matau, žinios apie Jogailą ir jo dinastiją, Lenkijos 
sąntykiai su Lietuva pasinaudotos lenkų istoriko K Sza- 
jnocha (1861 m. išleista knyga), A. Prochaska (1908 m.), O. 
Halecki The Cambridge History of Poland (1950 m.). Ten 
rašoma ir apie Lietuvos ir Lenkijos istoriją. Josef Pfitzner 
knyga (1930 m.) apie Jogailos ir Vytauto santykius.

Taigi Lietuvos istoriją rašo lenkai.
Toliau radau, kad kai XX amžiuje Baltijos kraštai 

pradėjo atkurti savo nepriklausomybes, sunkiausiai buvę 
kaip tik Lietuvai dėl jos įtemptų santykių su Lenkija. 
Lenkija žiūrėjo į Lietuvą kaip į savo nuosavybę, kaip Bri
tanija, sako, žiūri į Škotiją. Tuo remdamasis Pilsudski su 
šalininkais norėjo užgrobti visą Lietuvą. Kai nepasisekė, tai 
jo pasiųsta armija atplėšė nors Vilniaus kraštą.

Atskirais straipsniais paminėti Simanas Daukantas, 
Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka ir prezidentai Antanas 
Smetona, Kazys Grinius.

Daugiau kaip trys tie didžiuliai puslapiai skirti lietuvių 
kalbai palyginti su senąja prūsų ir latvių kalbomis, daugiau
sia iškeliant jų panašumus. Rašoma, kad pirmieji rašytiniai 
dokumentai buvę apie 1525 m. išversti Tėve mūsų, Tikiu ir 
Sveika, Marija. O lietuvių kalbą sutvarkė Jonas Jablonskis 
pagal vakarinių aukštaičių tarmę. Literatūra lietuvių kalba 
pradedama M. Mažvydu, vėliau J. Bretkūno darbais ir K 
Sirvydo, kuris išleido ir savo parengtą pirmąjį lietuvišką 
žodyną Dictionarum trium linguarum. Minimi K 
Donelaičio Metai, Simono Stanevičiaus ir Dionyzo Poškos 
raštai. Dar Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas, 
Maironis, Vydūnas, Jonas Biliūnas, Juozas Tumas- 
Vaižgantas, Vincas Krėvė, Jurgis Baltrušaitis, Vincas 
Mykolaitis (encyklopedijoje slapyvardžio Putinas nėra), 
Balys Sruoga, Kazys Binkis, Ignas Šeinius.

Šen ten pasitaiko ir netikslumų, galbūt todėl, kad pasin
audota abejotinais šaltiniais. Pvz., Vaižgantą laiko kritiku, 
o V. Mykolaitį (Putiną) lietuviško romanso pradininku. Be 
abejo, tai klaidinga.

Turbūt remiantis 1970 m. anglų kalba išleista R. Šilbajo- 
rio knyga, rašoma, kad po karo svetur reiškėsi A. Nyka- 
Niliūnas, J. Mekas ir M. Katiliškis. Mačiau, atskiruose 
straipsniuose kalbama apie K Donelaitį, A. Baranauską, 
V. Krėvę, Maironį ir Bernardą Brazdžionį. Pavardės ir 
vardai ir jų knygų pavadinimai yra tikslūs.

Lietuvos kunigaikščių, miestų ir kt. vardai stambiomis 
raidėmis atspausti, yra tiksliai lietuviški, bet prie jų pridėti 
nemažomis raidėmis ir lenkiški pavadinimai. Bet kai kur 
prasikiša tik lenkiški, pvz., Swidrygiela, Pregolys 
(Prieglius), Krewo (Krėva, Kriavas), ir kt.
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Jausmų - minčių sveikata
dr. Rūta Furmonavičienė
Šiandien norėčiau pasvarstyti apie labai svarbų veik
snį sveikatai palaikyti - tinkamą minčių bei nuotaikų 
priežiūrą, nes iš tikrųjų pats žmogus turi rasti savyje 
jėgų visada jas valdyti, o nebūti jų valdomas. Ir ši 
paprasta tiesa yra viena pačių pagrindinių tiesų apie 
sveikatą. Nesuvaldmos dažnos ir stiprios neigiamų 
nuotaikų ir minčių audros visada žmogų įstums į 
vienokią ar kitokią ligą, ir skriaus ne tik tą žmogų, bet 
ir aplinkinius. Ypač stipriai suaugusiųjų neigiamų 
nuotaikų bangos veikia vaikus, jų fizinę ir dvasinę 
sveikatą, net visą tolesnį jų gyvenimą, kadangi vaikys
tėje kiekvienas gyvas padaras sąmoningai ir net nesą
moningai kopijuoja tėvų ir aplinkinių elgesį, ir ant 
vaikystės vaizdų ir patirties pagrindo stato savo visą 
tolesnį gyvenimo rūmą. Todėl net ir visa gyvūnija 
ypatingai švelniai prižiūri savo vaikus; skleiskime 
jiems ypatingą šilumą ir mes, nebijokime parodyti 
jiems to, ką turime savyje gero, pasidalinkime su jais 
savo įdomiais planais ir mintimis, ir apsaugokime 
kiek galime juos nuo neigiamų nuotaikų iš jų 
aplinkos, iš televizijos.

Kaip valdyti savo mintis ir nuotaikas? Kaip išsi
laikyti puikiai nusiteikus varginančiame ir pilname 
įvairiausių problemų šiandieniniame gyvenime? At
sakymas nustebins savo paprastumu, jis jau seniai yra 
rastas, tik vis pamirštamas: katalikai visada dieną 
pradeda rytine malda ir dieną pabaigia vakaro malda. 
Kitų tikėjimų žmonės taip pat linkę pagarbinti saulę, 
susikaupti ir vėliau dienos bėgyje. Visa tai - ne kas 
kita, kaip moderniai vadinama psichoanalizė ar au- 
totreningas, paprastai pasakius, minčių ir nuotaikų 
sveikatai reikalingos trumpos susikaupimo ir sielos 
ramybės minutės; tai kasdien stiprins mūsų valią ir 
sveikatą. Nebijokime pagalvoti apie savo kasdien 
nueitą kelią, panagrinėkime savo planus ir mintis, 
savo kasdieninę pažangą atsispiriant visiems sielą ar
dantiems stresams. Gelbėkime nuo nemalonių nuo
taikų ir tikrų bėdų savo draugus ir pažįstamus, 
padėkime jiems susigrąžinti gerą nuotaiką kuo 
greičiau. Vyrams skirta ypatingai globoti bei saugoti 
moteris, o moterims puoselėti visą šeimos ir net tau
tos dvasinį gyvenimą, guosti, dvasiškai stiprinti vyrus.

Gerai savo mintis padeda suprasti ir valdyti dieno
raščio rašymas, užrašykime savo ypač džiugius gyven
imo momentus, kaip tai vėliau bus vertinga paskaityti 
vaikams ir vaikaičiams! Rašykime malonius laiškus 
bei sveikinimus draugams, skatinkime rašyti dieno
raščius ir savo vaikus bei anūkus, kai tik jie pradeda 
sąmoningai rašyti ar piešti; tai visiems bus įdomus, 
kūrybingas ir naudingas užsiėmimas.

Pavojaus signalu turėtų būti nuolatinė bloga nuo
taika iš ryto - dažnai tokią būklę gydytojas vadins 
depresija. Atsiradus tokioms problemoms, 
neskubėkime griebtis stiprių psichotropinių vaistų, 
net ir gydytojui patarus, nes niekas nepadės tiek, kiek 
gali padėti pats sau žmogus, nuolat tinkamai apie

savo būklę mastydamas bei tinkamai pailsėjęs. Geriau
sia yra tenaudoti paprastus augalinės kilmės rami
nančiuosius vaistus, kurių galima gauti ir be recepto, ir 
tuos stengtis kuo rečiau naudoti. Tinkamas poilsis, 
galbūt kokia kelionė ar kitokie teigiami nauji įspūdžiai 
bei fiziniai pratimai beveik visada padės dvasiškai pail
sėti ir atsigauti. Jei dvasinės krizės šaknys yra kokia gili 
gyvenimo problema, tai šią problemą reikia spręsti, o 
ne atidėlioti ar jos bijoti. Labai paprastas bet 
veiksmingas vaistas nuo depresijos ir blogos nuo
taikos: - kelis kartus per dieną tvirtai sau pasakykime 
kokį mėgstamą teigiamą posakį, pvz.: 'Iš tikrųjų juk 
man viskas puikiai sekasi', kad būtų veiksmingiau gal
ime sakyti tai stovint prieš kokį veidrodį, o pasakius 
sau nusišypsoti. Jei tikrai pavyks padaryti tai natū
raliai, būsime save įtininę ar paprasčiausiai iš to nusi
juoksime, ir diena pasidarys šviesesnė ir visai ne tokia 
beviltiška, kaip galbūt atrodė iki šio paprasto pratimo. 
Staiga ištikus kokiam kasdienybės stresui (tik nesi- 
griebkime cigaretės!) reikia paprasčiausiai kelis kar
tus giliai pakvėpuoti, jei yra galimybė, pasitraukus į 
ramią vietą bei tyrą orą. Beje, nervų sistemos sveikatai 
visada naudingi B grupės vitaminai, neužmirškime ir 
jų, jei niekada nevartojome, tačiau, jei vartojame po- 
livitaminus, žiūrėkime į jų sudėtį, galbūt B grupės 
vitaminai jau ten yra.

Štai dar keletas tikrai paprastų dvasinės sveikatos 
vaistų - visais laikais žmonės žinojo, kad muzika labai 
pataiso nuotaiką, suteikia dvasiai naujų jėgų. 
Nepamirškime muzikos, taip pat giesmių ir dainų, 
dainuokime vienumoje ir malonioje draugijoje, niūni
uokime kasdieniniame miesto ūžesyje, mokykimės 
naujų dainų.

Būkime optimistiški savo santykiuose su aplinkini
ais, bei savo gyvenimo planuose. Girkime bei remkime 
vieni kitus, nešykštėkime komplimentų moterims ir 
vaikams. Svarstykime savo planus ryškiai įsivaizduo
dami, kaip mums pavyks padaryti, tai ką planuojame. 
Susigalvokime sau vis kokio naujo kūrybinio darbelio, 
nesvarbu kokio dydžio darbas tai būtų. Noriu pabaigti 
gražiais Vydūno žodžiais: 'Žmogaus esmė yra ypatin
gas Amžinojo Kūrėjo reiškinys, tęsiąs kūrimo darbą, 
kurs prasidėjęs yra kūno statymu ir tolyn eina žmo
gaus veikimu. Tikrasis žmogaus veikimas pareina iš 
giliausiojo vidaus, iš jo esmės, iš žmoniškosios dvasios 
- sielos. Sveikata, jaunumas, grožė yra mūsų valdžioje. 
Bereikia tik gyventi savo esme ir visa tai viduje regėti.' 
Linkiu visiems geriausios sveikatos!

Kronika
A.A. Janina Kerienė grįžo Tėvynėn
1997 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Londone mirusios Janinos 
Varkalaitės Kerienės palaikai š.m. birželio mėn. 15 d. 
buvo pervežti į Lietuvą ir birželio mėn. 20 d. palaidoti 
Kauno Panemunės senosiose kapinėse - Šeimos kape, 
kur ilsisi jos tėvelis a.a. knygnešys Petras Varkala ir š.m. 
gegužės mėn. 20 d. mirusi sesutė Antanina Varkalaite 
Baltrušienė, buvusi Sibiro tremtinė.
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Lithuanian Airlines

Siūlo darbą

bilietų rezervavimo ir 
pardavimo agentui

Reikia labai gerai mokėti anglų kalbą ir turėti 
leidimą nuolat gyventi ir dirbti šioje šalyje.

Teirautis telefonu 0181 759 7323 arba
faksu 0181 745 7346

Tautinė olimpiada
1938 m. liepos 17-31 d.d. , švenčiant Li
etuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį, 
Kaune įvyko Loji Lietuvos Tautinė 
olimpijada. Globojant Lietuvos Respub
likos prezidentui A. Smetonai, dalyvau
jant Amerikos, Anglijos, Latvijos Vilniaus 
krašto ir Lietuvos sportininkams vyko 16- 
os sporto šakų varžybos.

Šiemet birželio 23-30 d.d. Lietuvoje 
vyko II-oji Lietuvos Tautinė olimpijada ir 
VI-osios pasaulio lietuvių sporto žaidynės. 
Šie renginiai buvo skirti Lietuvos neprik
lausomybės paskelbimo 80-mečiui ir I- 
osios Lietuvos Tautinės olimpijados 60- 
mečiui paminėti.

Į Tautinės olimpijados programą, buvo 
įtrauktos 14 olimpinės sporto šakos, ku
riose Lietuvos sportininkai yra pasiekę 
tarptautinių leimėjimų. Tai boksas, dvi
račių sportas, futbolas, krepšinis, rankinis, 
lengvoji atletika, irklavimas ir kt.

VI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse 
varžėsi 18 šakų sportininkai. Tai bad
mintono, kėglių, regbio, stalo teniso, šach
matų, šaudymo, teniso, tinklinio ir kt. 
sporto šakų atstovai.

Varžybose dalyvavo nemažas būrys 
sportininkų iš D. Britanijos. Tai šauliai 
Lina Jones ir John Miller, jaunimo fut
bolo komanda, tenisininkė Aldona 
Greenwood, šachmatininkas Tomas 
O’Brien, stalo tenisininkas E. Lucas - 
Lukšaitis.

Sveikiname sporto meistrę Liną Jones, 
kuri grįžo net su dviem aukso medaliais, 
iškovotais šaudant mažo kalibro šautuvu, 
ir John Miller su pergale ir aukso 
medaliu, iškovotu šaudant mažo kalibro 
pistoletu, varžybose.

Lietuvių ryžtas palaužė planetos 
krepšinio lyderius
Pirmą kartą istorijoje Lietuvos rinktinė nu
galėjo pasaulio čempionus amerikiečius 
Pasaulio krepšinio čempionate Atėnuose 
Lietuvos rinktinė 84:82 (47:34) įveikė 
dabartinę pasaulio čempionę JAV rink
tinę. Lietuviai tapo C grupės lyderiais - 2 
pergalės iš dviejų galimų. Trejose iki šiol 
žaistose oficialiose varžybose lietuviai 
nusileido amerikiečiams.

Taip įvyko 1992 metų (76:127) ir 1996 
metų (82:104) olimpinėse žaidynėse, taip 
pat prieš šį planetos čempionatą sureng
tose Geros valios žaidynėse (76:89).

Iki dvikovos su Lietuvos komanda JAV 
rinktinė oficialiose varžybose buvo 
nepralaimėjusi 26 rungtynių iš eilės. 
Paskutinį kartą Amerikos rinktinę 
nesėkmė buvo ištikusi 1990 metais.
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Padėka - pagarba
Liepos 13 d. į Angliją atskrido du studentai - mano 
giminaičiai, bet jie užmiršo pasiimti su savimi vieno 
reikalingo dokumento. Gatwick oro uoste juos sustabdė 
emigracijos tarnautojai ir grasino deportacija atgal į 
Lietuvą.

Nors atvykau juos pasiimti, bet emigracija nenorėjo 
klausyti mano patvirtinimų bei prisiimtos atsakomybės. 
Tuomet kreipiausi į Britų Tarybą (British Council), 
kurioje man patarė surasti neutralų vertėją.

Skambinau į Lietuvių namus, prašydamas padėti tuo 
reikaliuku. Kreipiausi į E. Šovą. Jis turbūt tiek padėjo, 
kad emigracijos tarnautojai pradėjo kalbėti daug 
šalčiau, net mandagiau, ir priėmė mano patvirtinimus 
bei atsakymus į visus klausimus ir, po trumpo laiko, 
nutarė leisti mano giminėms pasilikti 6 mėn. mano 
globoje Anglijoje.

Tikiu, kad be Britų Tarybos ir E. Šovos pagalbos 
viskas būtų kitaip buvę. Dar kartą ačiū.

Su pagarba, V. Kelmistraitis

Skaitytojai rašo
Gerbiamoji redakcija,

Norėčiau Jūsų laikraštyje nurodyti aplaidumą fi
nansiniuose reikaluose Didžiosios Britanijos lietuvių 
organizacijose.

Uždarius Sodybos skyrių, užpildžiau pareiškimus 
savo ir žmonos vardu įstoti į Hampshire skyrių ir 
įteikiau to skyriaus pirmininkui £10 narių mokesčius. 
Skyriaus pirmininkas perdavė tuojau pat tą sumą skyri
aus iždininkui. Iki šiol negavau kvito, nežinau ar mano 
pareiškimai buvo įforminti ir ar aš iš viso esu DBLS 
narys.

Prieš keletą mėnesių užsiprenumeravau ‘Lynes’, 
pasiųsdamas redakcijai čekį £10 sumai. Iki šiol tegavau 
vieną šio leidinio numerį.

A. Blinstrubas 
Gerbiamoji redakcija,
Nr.: 15 Europos lietuvio rašoma apie lietuvių parapijas 
Čikagoje (iš Tėviškės Žiburių ištrauka ). Tiksliai 
nežinau, kiek lietuvių įsteigtų parapijų užsidarė, teisin
giau pasakius perėjo į kitataučių rankas, tik žinau, kad 
dabar Čikagoje liko tik dvi lietuviškos parapijos, papras
tai vadinamos Marquette parko ir Brighton parko var
dais. Visos kitos perėjo į vietinių rankas. Cicero parapi
joje dar yra laikomos šv. Mišios lietuviškai, vienos ir tik 
sekmadieniais. JAV visos parapijos, pastatai ir žemė 
priklauso arkivyskupijai. Kas jas statė, kas pinigus 
aukojo, nesvarbu. Tas pats yra ir su vienuolynais. Visas 
vienuolynų turtas priklauso vienuolynui, ne kraštui, ku
rio žmonės juos rėmė, aukojo pinigus ir darbą. Čikagos 
priemiestyje, Lemonte, prieš mūsų atvykimą į šį kraštą, 
senieji lietuviai ateiviai įsteigė senelių namus, vadina
mus Holy Family Villa ir šv. Kazimiero kapinės. Šian
dien visas tas turtas priklauso arkivyskupijai ir ką ji nori, 
tą gali su juo daryti. Viename posėdyje dėl steigiamo 
lietuvių centro Čikagos priemiesčiuose kun. Sarauskas 
dėl prarastų parapijų taip pasakė: dalyvaukite parapijos 
veikloje ir jos bus lietuviškos...', nesvarbu, kad apylinkėje 
viešpatauja ne lietuviai. Vienintelė parapija, kurios pas
tatas nepriklauso arkivyskupijai, yra Palaiminto Jurgio

Matulaičio misija Lemonte. Misija nuomoja patalpas iš 
Pasaulio lietuvių centro. Dėl to buvo daug pastangų dėta 
ir mes, lietuviai, laimėjom prieš arkivyskupiją;^ikiuosi, 
kad mano paaiškinimas bus suprastas. LiiAtiuČEuropos 
lietuviui dar daug gerų metų ir sveikatos.

B. Kronienė, Clarendon Hills/.IL JAV* ■■

Tetos Mortos skiltis
Teta Morta, patiko Jūsų skiltis. Joje daug medžiagos ap
mastymams. Siunčiun savo samprotavimus.
Darbštuoliai kalba apie gyvenimo pramę, darbą, pinigus, 
visątos ateitį, meilę. Sako, žemė kas dieną vis šliiarkiau 
sukasi, todėl žmonėms vis labiau susisuka galvos. Atseit, 
be miltų negali būti duonos, be vandens jūros ...

Sako pasyvusis: ‘o mano mielas žmogelyti, jei matai - 
nematyk, jei girdi - negirdėk, jei esi raštingas - niekur 
niekada nerašyk!" Žodžiais, kaip ir pinigias, galima 
švaistytis, bet reikia turėti ir santūrumo ir, kas svetimoje 
akyje vietoje krislo mato rastą, tam kuo skubiausiai 
reikia uždėti juodus akinius. Taigi, visi žmonės turi gal
vas, bet ne visi moka nuosekliai galvoti ir, jeigu žmogus 
kvailais metodais ieško žmonių, jis niekur ir niekad prot
ingų neras. Atseit, jeigu nori kirsti šaką, ant kurios sėdi, 
tai prisitvirtink prie šakos ant kurios nesėdi ir, jeigu tu 
galvoji ‘ne’, bet sakai ‘taip’, būsit priskirtas prie teigiamų 
herojų.

O kritikas kritikui sako, išprotavimai atėjo apie būtį ir 
buitį, darbą ir pinigus, gyvenimą ir mirtį, apie mūsų ainių 
batus ir barščius, tai yra mūsų filosofijos rimti teiginiai ir 
labai rimti dėsniai. O mes esame veikėjai šioje ašarų 
pakalnėje, egzistavome ir, atrodo, dar tam tikrą laiką 
egzistuosime, nors Žmogus rašomas didžiąja raide ir 
žmogus, t.y. beveik tas pats žmogus, bet mažąja raide ...

O, mano mielas žmogelyti, jeigu tu netaisai savo gyven
imo klaidų, tave taisys ir sugadins negailestingi įstatymai, 
valdžia ir gyvenimas. Prisimink: kiauro stogo negalima 
pataisyti tuoletiniu popieriumi, o žmonių gyvenimo 
pagerinti kalbomis ir pažadais.

Jeigu žmogus nesugeba prisitaikyti nei prie žmonių, 
nei prie gyvenimo ir darbo aplinkos, jam reikia apsi
gyventi arba džiunglėse, arba dykumoje, arba mėnulyje.

Darbštuoliai veržiasi į darbą ir veiklą siekdami geres
nės ateities. Pasyvieji sako: ‘norint mosikuoti, kalaviju 
reikia turėti ne tik stiprią ranką, bet ir gerą galvą’.

Kritikai aiškina ‘kareiviai kaunasi ginklais, jaučiai ir 
avinai - ragais ..., o mes, kritikai - kritika...’.

Kas geriau ... ? EL skaitytojas

Dėl vietos stokos šiame EL numeryje, redaktorius 
pažadėjo mano mintis talpinti sekančiame.

Teta Morta

Jaunas vyras ieškojo darbo senienų krautuvėje. Krautu
vės vedėjas pakėlė nuo žemės pirmą pasitaikiusį deg
tuką: ||
- Kas tai?

Nė sekundės nesuabejojęs jaunuolis atsakė: 
-Tai Napoleono dantų krapštukas.
- Labai gerai! Pradėk darbą rytoi, - paspaudė ranką 
šeimininkas.
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Kronika
Britų - Lietuvių vaikų fondas
Telšių apskrities ligoninė dėkoja Britų 
- Lietuvių Vaikų Fondui ir Škotijos 
lietuvių organizacijai už dovanotą 
medicininę aparatūrą - vaistų doza
torių, vakuuminį atsiurbėją. Bandra 
dovanotos aparatūros vertė - 6500 litų. 
Minėta įranga bus naudojama sunkiai 
sergančių vaikų gydymui.

A. Vitkienė, direktorė 
Aukos
W. Meek, Jersey - £200, J. Nichols, 
Stockport - £50, M. Žalauskaitė, 
Chingford - £20, S. Švedas, Romford - 
£10

Fondo sekretorė
Nottinghamas
A. a. Jonas Lideika
Šių metų liepos 17-ą atsisveikinome 
dar su vienu, smarkiai mažėjančios - 
lietuviškos bendruomenės Notting- 
hame, nariu, Jonu Lideika.

Jonas Lideika buvo labai plačiai 
pažįstamas ir žinomas Nottinghamo 
lietuvių tarpe. Gal jis ir neturėjo daug 
asmeniškų draugų, bet jei su kuo drau
gavo arba palaikė artimesnį ryšį, jis 
buvo asmuo, vertas visapusiško pa
sitikėjimo.

Jonas gimė 1924 m. spalio 24 d. ne
toli Babtų, Kauno rajone. Jonas 
Lideika buvo vienas iš tų tūkstančių 
Rytų ir Vidurio Europos gyventojų, 
kurie turėjo palikti savo kraštą ne 
ieškodami geresnio materialinio 
gyvenimo, bet dėl tuo metu susi
klosčiusių politinių sąlygų Europoje.

Jis taip pat buvo vienas iš tų, kurie 
gyveno su viltimi, kad karui pasibaigus, 
galės grįžti pas savo artimuosius į savo 
tėviškę, į savo gimtąjį kraštą.

Paskutinį kartą Jonas atsisveikino su 
Lietuva 1944 m., skubiai pasitrauk
damas nuo artėjančios antrosios Sovi
etų okupacijos.

Antrojo Pasaulinio karo pabaigos 
Jonas sulaukė Vokietijoje. Kadangi 
padėtis buvo tokia, kad grįžti į gimtąjį 
kraštą buvo neįmanoma, prasidėjus 
pabaltijiečių emigracijai į kitas šalis, 
Jonas pasirinko Angliją.

Būdamas sėslaus būdo, Jonas visą 

laiką pragyveno Nottinghame, Notting
hamo miesto valdyba paskyrė jam butą, 
kuriame Jonas gyveno.

Gyveno taupiai, visą laiką rėmė savo 
gimines ir artimuosius, kurių Lietuvoje 
liko gana daug.

Rėmė velionis ir lietuvišką spaudą, 
įdomavosi lietuviškais reikalais. Jonas 
išliko tikru Lietuvos patriotu.

Apie sugrįžimą į Lietuvą Jonas ne
galvojo, pageidavo būti palaidotas 
gražiose Wilfordo kalnelio kapinėse, 
Nottinghame, kur jau visa eilė lietuvių 
yra palaidota.

Gedulingos pamaldos vyko Barnabas 
katedroje, kurias atnašavo kun. S. Mat
ulis MIC. Kun S. Matulis kruopščiai 
aptarnauja visus Vidurio Anglijoje 
gyvenančius lietuvius. Visi dalyvavusieji 
laidctivėse buvo pakviesti arbatėlei 
latvių klube. Paskutinį atsisveikinimo 
žodį pasakė ir apie velionį daugiau pa
pasakojo Z. Juras. Jis visų dalyvių vardu 
pareiškė užuojautą giminėms ir visiems 
artimiesiems Lietuvoje ir jų vardu 
padėkojo visiems, kurie dalyvavo 
pamaldose katedroje, bei palydėjo ve
lionį į kapus.

Prisiminsime Joną Lideiką kaip 
draugišką, taikaus ir sugyvenamo būdo 
asmenį.

Z. Juras

GUNNEL TRAVEL SERVICES LTD 
Offer the following air-fares

to Vilnius
Lithuanian Airlines 

from Heathrow £250.00
(price reduction for pensioners, 6 months 
valid ticket with free return date change

Austrian Airlines £255.00
SAS 

from Manchester/Newcastle £315.00
from Glasgow £315.00
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

Pamaldos
Birminghame
Rugpjūčio 16 d., 14.30 vai., šv. Onoje, 
96 Bradford st.
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. lo
tyniškai ir angliškai, 11.00 vai. tik lietu
viškai. Šiokiadieniais šv. Mišios 8.00 
vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - Bethnal 
Green, Central Line.
Northhamptone
Rugpjūčio 9 d., 18.00 vai., šv. Lauryne, 
Craven st.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, Not
tingham NG2 6AH. Telefonas: 0115 
982 1892. Pamaldos šiokiadieniais 8.00 
vai. ryte. Sekmadieniais - 11.15 vai.
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