
Pasaulio lietuvių bendruomenė
J. Alkis
1998 m. liepos 1-2 d.d. LR Seimo IH-iuose rūmuose 
įvyko PLB Valdybos, Kraštų valdybų pirmininkų, Jau
nimo sąjungos pirmininkų ir kraštų organizacijų atstovų 
pasitarimai.

Pirmininkavo PLB Valdybos vicepirmininkas Algis 
Rugienius, sekretoriavo PLB Švietimo komisijos 
pirmininkė Regina Kučienė. PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas dėl silpnos sveikatos nedalyvavo.

Darbotvarkė buvo labai plati, apimanti ne tik PLB ir 
jos kraštų veiklą, joje kylančias problemas, bet kartu ir 
Lietuvoje esančių organizacijų bei ministerijų planus 
ryšių palaikymui ir bendradarbiavimui su išeivija.

Liepos 1 d. pasitarimus atidarė PLB atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis, apibūdindamas atstovybės 
atliktus darbus ir planus ateičiai, iš ko matėsi, kad 
atstovybė atlieka labai svarbų ir naudingą darbą, PLB 
veikloje turėdama puikias sąlygas ir paramą iš Lietuvos 
Respublikos vyriausybės.

PLB vicepirmininkė Milda Renkauskienė savo 
pranešime ‘Kas yra PLB, jos tikslai ir apimtis’ plačiai 
apibūdino organizacijos principus ir siekius pabrėž
dama, kad PLB rūpi Lietuvos laisvės įtvirtinimas ir 
lietuvybės išlaikymas užsienyje, o išeivijos stiprybė tai 
jos tautinis sąmoningumas ir organizuotumas.

Pasitarimai vyko Seimo rūmuose ir posėdžiui įpusėjus 
atvyko LR Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsber
gis. Jis pasveikino susirinkusius ir trumpoje kalboje 
apibūdino PLB svrbą išsisklaidžiusiems po visą pasaulį

PLB Kraštų bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai ir 
atstovai su LR prezidentu Valdu Adamkumi. Vilnius 98.7.1 d.

lietuviams, užtikrindamas visapusišką paramą PLB ir 
ateityje. ’

Seimo pirmininkui išvykus sekė PLB Valdybos me
tinės veiklos pranešimas, finansinė apyskaita ir veiklos 
planai ateinantiems metams. Pagal 1998 m. birželio 24 
d. apyskaitą PLB pajamos siekė $40150.59, išlaidos 
$34427.28. PLB ir ‘Pasaulio lietuvio’ veiklai banke 
saugoma $44698.85. Sekančiais metais PLB valdybos 
numatytas biudžetas $63700.

Lietuvos vaikams ir našlaičiams šelpti Saulutės draugi
jos komitetas skyrė $80223.54.

Pasaulio lietuvis pagal 1998 m. 10-ies mėn. apyskaitą 
turėjo $61720.14 pajamų ir 
$48571.33 išlaidų. Nežiūrint to, 
sekančių metų biudžetas numato 
$6620 nuostolį. Leidinys turi 600 
prenumeratorių, ko padidėjus 
spausdinimo ir administravimo 
išlaidoms nepakanka. PLB Valdyba 
ragina Kraštų bendruomenes 
ieškoti naujų skaitytojų savo kraštu
ose.
Pranešimą apie Dainų šventę 

padarė koordinatorė dr. V. Vasai- 
tienė. Entuziazmas Dainų šventei 
išeivijoje neužgęso, bet, vis dėlto 
dalyvių skaičius sumažėjo. Dalyvavo 
399 šokėjai, 315 daininkų, ir 231 
ansamblių dalyvis iš 12-os kraštų. 
D. Britaniją atstovavo ‘Gimtinės’ 
ansamblio dainininkai, vadovau
jami V. O’Brien. ►
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Toliau sekė švietimo reikalai ir darbai. Pranešimą _ v
padarė PLB Švietimo komisijos pirm. Regina Kučienė. 
Ji plačiai apibūdino Lituanistinio švietimo darbus JAV, 
Kanadoje, Lenkijoje, Karaliaučiaus krašte ir kt.

Palaikomi ryšiai su Lietuvos Respublikos mokslo ir 
švietimo vadovais ir įstaigomis. Numatyta išplėsti 
vadovėlių mokykloms platinimo tinklą ir į talką kvieči
amos visų kraštų lietuviškos bendruomenės. Pranešimo 
mintis aiški - Lituanistinis auklėjimas yra tiek pat svar
bus dabar, kaip kad jis buvo svarbus ir Lietuvos oku
pacijos metu.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) 
pranešimą perskaitė PLJS pirmininkas Rimas Baliulis 
(Vokietija) ir Henrikas Antanaitis (Australija). Pa
grindinė tema buvo sekančio Jaunimo kongreso ruoša 
Australijoje, ryšiai tarp kraštų bendruomenių ir jau
nimo organizacijų, ir jaunų veikėjų dalyvavimas krašto 
bendruomenių veikloje.

Pirmosios pasitarimų dienos pabaigai buvo skirta 
gana daug laiko klausimams ir pageidavimams ko tiki
masi iš PLB Valdybos ir ko Valdyba pageidautų iš 
kraštų bendruomenių ir Jaunimo sąjungos.

Iš diskusijų matėsi, kad PLB Valdyba norėtų gauti 
daugiau informacijos iš kraštų valdybų, kad reaguotų į 
aplinkraščius ir siųstų pranešimus apie savo veiklą, nu
tarimus ir problemas. Pageidavimų iš kraštų ben
druomenių susilaukta daugiau iš Rytų Europos ir Rusi
jos, kur veikla dar nesustiprėjusi, yra daug trukdymų iš 
vietinės valdžios, trūksta finansų ir patalpų. Daug vilčių 
dedama į pagalbą iš Lietuvos.

Apsvarstytos kai kurių bendruomenių problemos, ku
riose vyksta nesantaika ir skilimai, kas trukdo ir kenkia 
vieningai veiklai ir gerbūviui. Buvo pageidavimų, kad 
PLB valdžia atkreiptų į tai dėmesį ir stengtųsi savo 
patarimais ir apsilankymais padėti valdyboms surasti 
kelią į vienybę savo kraštuose.

Antroji pasitarimų diena prasidėjo pranešimu apie 
regioninių problemų ir Tautinių mažumų departamento 
prie LR Vyriausybės veiklą. Kalbėjo generalinis direk
torius Remigijus Motuzas.

Departamento pagrindinis uždavinys yra remti 
užsienyje gyvenančius lietuvius kultūros ir švietimo sri
tyse, teigti pagalbą norintiems grįžti į Lietuvą ir bendrai 
su PLB siekti geresnių sąlygų lietuviškoms ben
druomenėms išeivijoje. Jau yra įsteigtas lietuvių 
Grįžimo į Tėvynę centras Vilniuje, su LR vyriausybės 
pagalba statomi kultūros centrai Lenkijoje ir Baltarusi
joje, panašius projektus yra galimybė finansuoti ir 
Vakaruose. Yra įsteigta koordinacinė komisija, veikia 
lietuvių kalbos kursai Vilniaus universitete, ruošiamos 
jaunimo stovyklos "Atgaja’ lietuvių kultūros ir ekologijos 
tikslams ir ‘Liepsnelė’, kur praktikuojamos liaudies 
tradicijos ir papročiai. Anykščiuose veikia politinių 
kalinių ir tremtinių poilsio stovykla ir išleidžiama eilė 
vaizdajuosčių apie Lietuvą įvairiomis temomis.

Plačiau apie Grįžimo į Tėvynę informacijos centrą 
pranešė jo direktorius Žilvinas Bieliauskas. Yra 
paruošti nuostatai ir gairės su tikslu pašalinti kliūtis ir 
problemas dėl grįžimo, kaip nuosavybės atgavimas, ap

sigyvenimo formalumai ir kt. Bus suteikiama informa
cija, o dėl paslaugų galės parūpinti patikimus patarėjus.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro pranešimą padarė direktorė Dalia Kuodytė. Šiuo 
metu vyksta žinių registracija Lietuvoje ir užsienyje. 
Tam yra paruošta speciali anketa tautiečiams išeivijoje, 
nukentėjusiems nuo okupantų. Anketą bus galima gauti 
DBLS centre. Genocido ir rezistencijos centras garan
tuoja anketų anonimiškumą, žinių naudojimo sąlygas, 
nepažeidžiant asmens teisių ir saugumą.
Liet, kultūros paveldo tūkstanmečio virtuali paroda
Apie šį projektą pranešimą padarė Lietuvos liaudies 
buities muziejaus valdytojas Ignas Miniotas. 19 Euro
pos valstybių, tarp jų ir Lietuva, turinčios turtingą 
kultūros palikimą, nutarė pasinaudoti naujomis infor
matikos priemonėmis ir surengti Europos kultūros par
odą. Paroda bus atidaryta internete 2000 m. sausio 1 d. 
Šį projektą remia LR Seimas, sudarytas komitetas, 
kuriam pirmininkaus prof. V. Landsbergis. Taigi par
odą galima bus aplankyti kompiuteriu internete, 
neišeinant iš namų.
Lietuvos archyvų departamento pranešimas
Direktorius Vidas Grigoraitis pranešė, kad Lietuvoje 
yra 18 archyvų įvairiose krašto vietovėse ir jų svarba 
labai didelė. Pranešėjas kreipėsi į bendruomenių at
stovus, prašydamas saugoti buvusius ir esamus organi
zacijų archyvus ir, kur neįmanoma, siųsti juos į Lietuvą. 
Labai svarbu išsaugoti ir pasižymėjusių asmenų ir 
veikėjų dokumentų rinkinius kaip archyvinę medžiagą. 
Būtų naudinga kiekvienai bendruomenei turėti asme
nis, kurie palaikytų ryšius su Lietuvos archyvų departa
mentu.
NATO ir Lietuva
Tuo klausimu kalbėjo užsienio reikalų ministras Algir
das Saudargas, plačiai apibūdindamas Lietuvos įstojimą 
į NATO ir Europos sąjungą, kaip du pagrindinius už
davinius, kuriuos atlikus būtų galima užtikrinti mūsų 
šalies saugumą politiniu ir ekonominiu atžvilgiu. Mis- 
nistras kvietė pasaulio lietuviškas bendruomenes, ypač 
Vakaruose, ir toliau siekti savo šalių vyriausybių prita
rimo dėl Lietuvos integracijos į šias dvi pasaulio struk
tūras, nežiūrint į tai, kad Rusija ir toliau protestuoja ir 
trukdo. Jis pabrėžė, kad svarbu palaikyti gerus santyk
ius su Lietuvos kaimynais, šiuo metu - ypač su Bal
tarusija, kur jaučiami neramumai. Ministras taip pat 
paminėjo Karaliaučiaus padėtį ir padėkojo PLB už ben
dradarbiavimą.

Pasitarimams einant prie pabaigos, PLB vi
cepirmininkė Milda Lenkauskienė pasiūlė ir ateityje 
ruošti panašius suvažiavimus. Nutarta susitikti vėl 1999 
m. vasarą Vilniuje. Pasitarimuose dalyvavo 45 dalyviai. 
Einamuosius reikalus baigiant, posėdžio pirmininkas 
Algis Rugienius padėkojo viasiems už dalyvavimą, 
linkėdamas gražiai sudalyvauti Dainų šventės iškilmėse. 
Po uždarymo buvo sugiedota Tautiška giesmė. Po to 
sekė išvyka į prezidentūrą, kur dalyvius priėmė ir pasi
dalijo mintimis LR prezidentas Valdas Adamkus. At
sidėkodami PLB atstovai prezidentui įteikė simbolinę 
dovanėlę ir buvo padaryta bendra nuotrauka.
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Savaitės komentaras
Darius Furmonavičius
Tik ką Lietuvoje vyko kariniai manevrai ‘Baltic Chal- 
lenge’98’. Šie manevrai buvo gan plačiai nušviesti 
amerikietiškoje spaudoje. Beja, Rusija taip pat, matyt, 
atsakydama, vykdė didelius karinius manevrus Baltijos 
jūroje, kuriuose buvo treniruojamasi išsilaipinti pa
jūryje. Pagal Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
organizacijos nuostatas Rusija privalėjo iš anksto 
pranešti apie šiuos manevrus kaimyninėms valstybėms. 
Lietuvai ir, matyt, kitoms Baltijos valstybėms, tuo tarpu, 
ji nieko apie manevrus nepranešė, pažeisdama savo 
tarptautinius įsipareigojimus. Lietuvos vyriausybė pri
valėtų šį klausimą iškelti artimiausioje Europos ir 
Saugumo bendradarbiavimo organizacijos konferenci
joje.

BBC televizija parodė gudrų Lietuvos pasienio sargy
binį, nutiesusį vamzdžius per Lietuvos - Latvijos sieną ir 
kontrabanda pergabenusį apie dešimt tonų alkoholinių 
gėrimų. Lietuvos vyriausybė teigia, kad kova su spirito 
kontrabanda bus jos didžiausias kovos su nusikalsta
mumu prioritetas.

Lietuvoje dar neatsirado pagrobtas kunigas Ričardas 
Mikutavičius. Spauda komentuoja, kad, greičiausiai, jis 
bus nužudytas, o didžioji jo paveikslų kolekcijos dalis 
išvežta į užsienį. Iš tiesų, dėl didelio nusikalstamumo 
daug gyventojų tiesiog nesijaučia Lietuvoje saugūs. Aki
vaizdu, kad Lietuvos vyriausybė per mažai skiria dėme
sio kovai su nusikaltėlių gaujų siautimu. Iš tiesų, 
nusikaltėlių sutramdymas turėtų būti tikrasis vienas 
didžiausių Lietuvos vyriausybės dabarties veiklos prior
itetų.
NATO pratybos Lietuvoje
Iš anglų kalbos vertė Darius Furmonavičius
Washington Post korespondentas Steve Vogei liepos 26 
d. numeryje iš Klaipėdos rašo, kad aplink šį uostą vyko 
didžiausi kada nors buvę Baltijos regione kariniai 
manevrai jūroje, erdvėje ir sausumoje. ‘Vienintelis da
lykas ko trūko, tai daugumos Vakarų sąjungininkių. 
Žymia dalimi, NATO tebuvo tik vardas. Daugiau nei 
40% dalyvavusių karių buvo amerikiečiai. Dauguma iš 
trijų Baltijos valstybių: Latvijos, Lietuvos ir Estijos’.
Straipsnyje sakoma, kad pratybose dalyvavo tik 3 iš 16 

NATO narių, tačiau ir jų dalyvavimas buvo minimalus. 
Danija atsiuntė grupelę karininkų; Vokietija - du 
minininkus laivus, tik pakartotinai paprašius Lietuvos 
vyriausybei; Norvegija - būrį karių. Nei britų, nei 
prancūzų, nei italų nebuvo matyti.
Vašingtonas apmokėjo didžiąją dalį išlaidų ir 

amerikiečiai drauge su lietuviais vadovavo pratyboms.
Kitų NATO narių nedalyvavimas rodo, kokį sunkų 

kelią reikės nueiti Baltijos valstybėms įtikinant 
sąjungininkus suteikti joms narystę. Sąjungininkų 
sostinės susirūpinusios, kad NATO narystės suteikimas 
trims valstybėms, kurios kažkada buvo Sovietų Sąjun
gos dalis, žymiai labiau nuteiks Rusiją prieš Vakarus, 
nei Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos pakvietimas narystei.

Kitą vertus, Lietuvos politikai laiko šias pratybas 
esminiu žingsniu krašto NATO narystės siekiui. ‘Baltic

Challenge yra išskirtinės svarbos įvykis Lietuvai ir jos 
karinėms jėgoms’, pasakė Lietuvos gynybos ministras v
Česlovas Stankevičius. Lietuvos Ministras Pirmininkas 
Gediminas Vagnorius per šių pratybų atidarymą 
pasakė, kad jis laukia, jog ‘svarbus sprendimas’ bus 
pasiektas sekančių metų NATO viršūnių susitikime dėl 
Lietuvos narystės aljanse.

JAV pareigūnai yra susirūpinę, kad Baltijos valstybės 
nusiteikia, kad jos bus priimtos Vašingtono viršūnių 
susitikime į NATO, nors sprendimas pakviesti šias tau
tas nepanašu, kad būtų padarytas. ‘Ar sprendimas bus 
padarytas, ar ne - Baltijos kraštų žmonės negali būti 
nuvilti’, pasakė Keith Smith JAV Ambasadorius Lietu
voje.

Sausio mėnesį, Prezidentas Clinton užtikrino Baltijos 
kraštų vadovus, kurie lankėsi Vašingtone, kad JAV 
stums jų reikalą NATO, tačiau negali garantuoti, kad 
NATO jas priims.

Tarp sudėtingų klausimų, kuriuos reikės išspręsti yra 
NATO saugumo garantijų vertė Baltijos valstybėms.

Amerikos kariškiai mano, kad Baltijos kraštų lygios 
vietovės daro šiuos kraštus beveik neapginamus nuo 
Rusijos atakos.

Amerikos ir Lietuvos kariškiai skausmingai bandė 
nesuerzinti šiomis pratybomis rusų.

‘Jie tikrai dėl to yra nervingi’, sakė Smith, ‘Mes ban
dome juos užtikrinti, kad tikrai mes nekuriame NATO 
struktūros nukreiptos prieš Rusiją’.

Pratybų scenarijus buvo apibūdinamas, kaip nepoliti
nis, susidedantis iš humanitarinės pagalbos, įvykus ug
nikalnio išsiveržimui.

‘Šios pratybos nėra nukreiptos prieš Rusiją’, sakė 
Vagnorius.

Rusijos pareigūnai, drauge su Ukrainos ir Baltarusi
jos atstovais buvo čia stebėtojai; jie stebėjo treniruotes 
ir aplankė Amerikos laivus prisišvartavusius Baltijos 
jūroje.

‘Nėra nieko įslaptinto apie tai, ką mes darome’, 
pasakė jūrų pulkininkas James Haynie, Amerikos šių 
pratybų vadas. ‘Iš esmės jos yra jiems atviros’.

Tačiau Rusija negalėjo dalyvauti, dėl Lietuvos konsti
tucijos. ‘Jei toks pakvietimas butų buvęs, aš tikiu, kad 
mes būtume dalyvavę’, pasakė Rusijos kariškis. Tačiau 
Amerikos pareigūnų teigimu, Rusijai buvo pasiūlyta 
galimybė dalyvauti anksčiau vykusiuose taikos 
palaikymo pratybose Baltijos jūroje ir ji atsisakė.

Tuo tarpu daugelis Lietuvos kariškių yra visiškai įsiti
kinę Lietuvos NATO naryste. ‘Kodėl ne?’'paklausė 
kapitonas Saulius Stonkus. ‘Kada nors tai įvyks. Prieš 
dešimt metų taip pat niekas netikėjo, kad Baltijos val
stybės bus laisvos’

Buvusi Izraelio garsioji ministrė primininkė Goldą 
Meir paklausė savo kolegą:
- Biblija sako, kad Mozė keliavo po dykumasketuri- 
asdešimt metų, kol surado mums namus. Pasakykit 
man, nes aš negaliu suprasti, kodėl jis pasirinko tokią 
ginčytiną vietą?
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Lietuva pasaulyje
Parengė Darius Furmonavičius
Vokietija žada panaikinti vizas lietuviams
VILNIUS, rugpjūčio 13 d. Vokietijos Bundestago Balti
jos šalių draugų grupės pirmininkas Wolfgang von Stet
ten susitikime su Seimo Pirmininku Vytautu Lands
bergiu sakė, kad jis tikisi, jog netrukus bus pasirašytas 
Lietuvos ir Vokietijos susitarimas dėl vizų panaikinimo. 
Rusijai nebus leidžiama dalyvauti manevruose Lietuvoje 
VILNIUS, rugpjūčio 13 d. Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevičius Rusijos informacijų 
agentūrai Interfax pasakė, kad pagal Lietuvos įstatymus 
Rusija ir ateityje nebus kviečiama dalyvauti apmoky
muose Lietuvoje. Manevruose galės būti tik Rusijos 
stebėtojai.
Latvija galėtų būti tiltu tarp Rusijos ir Vakarų
RYGA, rugpjūčio 13 d. Belgijos užsienio reikalų minis
tras Erik Derycke pavadino Latviją svarbiausia valstybe, 
sprendžiant ‘Europos problemą’ - ‘Rusijos problemą’. 
Spręsdami reikalus, mes turime įsiklausyti į Latviją, 
bandydami įsiklausyti į Latviją, mes rasime būdą, kaip 
spręsti klausimus su Rusija, kas yra neišvengiamybė, 
sakė Derycke. Agentūra DPA rašo, kad Vokietijos 
užsienio reikalų ministras Klaus Kinkei lankydamasis 
Rygoje ‘barė’ Rusiją, tačiau JAV valstybės sekretorės 
pavaduotojas Strobe Talbott tik ‘trumpai stabtelėjo’ ties 
‘diplomatiniais nesutarimais’ tarp Latvijos ir Rusijos.
Spirito kontrabanda
VILNIUS, rugpjūčio 12 d. Reuters pranešė, kad Lietu
vos alkoholio gamintojai patyrė smunkančias pajamas. 
Lietuvos - Latvijos pasienyje policija po žeme aptiko 3 
km ilgio plastmasinę spirito perpumpavimo liniją. Spiri
tas iš Latvijos buvo siunčiamas į Lietuvą.
Demonstruoja smulkūs prekybininkai
VILNIUS, rugpjūčio 12 d. Apie 2,000 smulkių preky
bininkų susirinko Vilniuje į Nepriklausomybės aikštę 
protestuoti prieš naująjį įstatymą, kuriuo reikalaujama, 
kad prekiautojai turėtų tikslius dokumentus apie gautus 
produktus. Jų teigimu, jei toks įstatymas įsigalios, 

prekyba pigesnėmis prekėmis turguose ir kioskuose bus 
sužlugdyta.
Lietuvos vadovai dalyvavo Tremtinių ir pasipriešinimo 
kovų dalyvių šventėje
VILNIUS, rugpjūčio 11 d. Lietuvos Prezidentas V. 
Adamkus, Seimo Pirmininkas V. Landsbergis, Gynybos 
ministras Č. Stankevičius, kiti Lietuvos vadovai daly
vavo Ariogaloje Dubysos slėnyje vykusioje Tremtinių ir 
pasipriešinimo kovų dalyvių šventėje. Lietuvos Prezi
dentas pasakė: ‘Brangūs broliai ir seserys, Jūsų kovomis 
ir kančiomis buvo išsaugota, apginta ir prikelta Tėvynės 
laisvės idėja. Su gilia pagarba minime kovoje žuvusiųjų 
ir sovietų režimo nukankintųjų auką, gerai suvokdami 
jos didžią prasmę šiandienai. Tai dabartį įpareigojanti 
auka. Jos atminimas ragina kuriamą Lietuvos valstybę 
statyti ant istorinės tiesos ir teisingumo pagrindų. Ta 
tiesa sunki ir skaudi, o teisingumas ne visada lengvai 
pasiekiamas. Bet be šių moralinių pagrindų nebus tvirta 
Lietuvos valstybė, nebus brandi lietuvių tauta. Istorinė 
tiesa šiandien turi tiesinti Lietuvos žingsnius, ji privalo 
padėti atsitiesti, bet niekas nenugalės tautos, nors ji 
pergyveno ir sunkius laikus’.
Naujasis D. Britanijos Ambasadorius Lietuvoje
VILNIUS, rugpjūčio 11 d. Skiriamuosius raštus Lietu
vos prezidentui Valdui Adamkui įteikė naujasis Jungt
inės Karalystės Ambasadorius Lietuvoje Christopher 
Robbins. Jis pažadėjo prisidėti visomis jėgomis prie 
krašto stiprėjimo. D. Britanijos Ambasada Vilniuje nuo 
įsikūrimo padidėjo trigubai. Ambasadorius sakė, kad 
stengsis skatinti investicijas į Lietuvą, tarpininkaus 
padedant Lietuvos kariuomenei, sieks D. Britanijos 
politinės paramos Lietuvai. Prezidentas V. Adamkus 
pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė yra laikoma ypač svar
bia partnere Europoje Lietuvos integracijos į NATO 
Europos Sąjungą procese. Ambasadorius Ch. W. Rob
bins sakė Lietuvos Aidui: ‘Mes tikrai esame įsipareigoję 
tiek visam Europos Sąjungos plėtros procesui, tiek L- v
etuvai. Žmonės su kuriais bendravau Londone, žino 
daug apie Lietuvą, jie nori padėti jos kelyje į ES. Mes 
trokštame pamatyti visas Baltijos valstybes, užimančias

Valstybės dienos paradas prie seimo rūmų
teisėtą vietą naujoje Europoje. 
Tokį tikslą puoselėjome daugeli 
metų. O kai nukrito geležinė už
danga, mums tai - prioritetas.’ 
Belgija žada paremti Lietuvos siek
ius
VILNIUS, rugpjūčio 11 d. Lietu
vos Prezidento spaudos tarnyba 
pranešė, kad Belgijos užsienio 
reikalų ministras Erik Derycke, 
susitikime su Prezidentu Valdu 
Adamkumi pasakė, kad Belgija 
remia Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje ir NATO. Vokietijos in
formacijos agentūra DPA pranešė, 
kad Belgijos užsienio reikalų min
istras pareiškė, jog būtų politinė 
klaida svarstyti Europos Sąjungos 
išplėtimo klausimą grynai ekono
miniu aspektu. Lietuva, Latvija ir
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Estija mano, kad Europos Sąjungos narystė sustiprintų 
jų nepriklausomybę.
Rusijos laivyno manevrai Baltijos jūroje
VILNIUS, rugpjūčio 11 d. BNS pranešė, kad Baltijos 
jūroje vyksta Rusijos kariniai manevrai. Dalyvauja 40 
karo laivų, 15 pagalbinių laivų, 4,500 kareivių. Šių 
manevrų metu planuojamas desantinių būrių išsilaipini
mas Baltijos jūros pakrantėje, dalyvaujant 70 šarvuočių 
ir 500 jūrų pėstininkų. Lietuvos gynybos ministerija 
jokios informacijos apie šiuos manevrus negavo.
Skrandos problema Latvijoje
VILNIUS, rugpjūčio 11 d. Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas spaudos konferencijoje 
pasakė, kad Rusija siekia pratęsti radiolokacinės stoties 
darbą Skrundoje, Latvijoje mainais į geriausio 
palankumo prekyboje santykių išlaikymą. Lietuva 
‘apgailestavo’ dėl tokios Rusijos laikysenos.
Rusijos finansinė krizė neturi įtakos Lietuvai
VILNIUS, rugpjūčio 11 d. Reuters rašo, kad Lietuvos 
Centrinio banko politikos departamento direktoriaus 
pavaduotojas V. Geralavičius teigia, kad Lietuvoje nėra 
finansinės krizės požymių. Finansiniai neramumai 
kaimyninėje Rusijoje daro mažą įtaką Lietuvos 
ekonomikai. Jo nuomone, turi būti tikrinama galima 
grėsmė eksportui. Taip pat jis pažymėjo, kad yra 
požymių kurie gali kelti susirūpinimą. Tai benrdojo 
vidaus produkto augimo sulėtėjimas ir lito kurso 
sumažėjimas.
Rusijos, Latvijos ir Graikijos komunistai vienyjasi
VILNIUS, rugpjūčio 8 d. Rusijoje viešinti Graikijos 
komunistų partijos sekretorė Aleksandra Papariga 
Sankt Peterburge susitiko su Rusijos komunistų darbo 
partijos lyderiu Viktoru Tiulkinu ir Latvijos komunistu 
Alfredu Rubiku ir aptarė Europos komunistų forumo 
surengimą bei Kominterno atkūrimo galimybę.
Rusija sustiprins savo pajėgas ties Baltijos valstybių 
sienomis
VILNIUS, rugpjūčio 8 d. Rusijos Federalinės tarnybos 
direktorius Nikolaj Bordiuž pareiškė, kad Rusijos 
pasieniečiai sustiprins sienų su Baltijos valstybėmis ap
saugą, rašo BNS.
Estijai šautuvus dovanoja ir JAV
TALLINN, rugpjūčio 8 d. BNS rašo, kad JAV 
padovanojo Estijai 40,500 seno modelio automatinių 
šautuvų M14, kurių vertė 43,4 milijonai kronų. Estijos 
gynybos ministerija sumokės 5,4 mln kronų už šių šau
tuvų atgabenimą. Dovanotais ginklais žadama apginklu
oti Estijos vyrus visuotinės mobilizacijos atveju.
JA V parama Lietuvos kariuomenei
VILNIUS, rugpjūčio 13 d. Jei Estija su dėkingumu 
priima JAV dovaną, Lietuvos krašto apsaugos vicemi
nistras Jonas Kronkaitis turi įrodinėti spaudai apie 
tokios dovanos priėmimo būtinybę. ‘Kelia nuostabą 
viename šalies dienraščių pasirodžiusi kritika ir 
abejonės dėl tokios ginkluotės reikalingumo, sprendi
mas apginkluoti kariuomenę M-14 konstrukcijos šautu
vais vadinamas nesąmone. Šautuvą M-14 iki šiol nau
doja JAV jūrų pėstininkai, automatas buvo gaminamas 
atsižvelgiant į Europos topografines sąlygas, todėl šis 
ginklas yra efektyvesnis šaudant didesniu atstumu.’,
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rašo viceministras Lietuvos Aide.
Mirė Lietuvos Ministro Pirmininko mama
VILNIUS, rugpjūčio 8 d. Vyriausybės spaudos tarnyba 
pranešė, kad eidama 77-uosius metus, sunkiai sirgdama 
mirė Oktavija Vagnorienė, Lietuvos Ministro 
Pirmininko Gedimino Vagnoriaus mama. Ji buvo 
palaidota Lieplaukio kapinėse rugpjūčio 10 d. Šv. 
mišios laikytos Telšių katedroje.
Lietuvos saugumo vadovas informavo apie verbuojamus 
šnipus
VILNIUS, rugpjūčio 7 d. Lietuvos Saugumo departa
mento direktorius Mečys Laurinkus informavo vi
suomenę ir Lietuvos vadovus, kad jų aplinkoje yra as
menų, kuriuos bandė užverbuoti užsienio šalių spe
cialiosios tarnybos. Įdomu tai, kad į Saugumo Departa
mento vadovo nuomonę sureagavo Maskva pareiškusi, 
kad yra ‘nepagrįsti kaltinimai Rusijai, jog ji aktyvina 
savo žvalgybų veiklą Baltijos valstybėse’.
Lietuva siūlo ‘Lukoilui’Lietuvos naftos įmonių akcijų 
VILNIUS, rugpjūčio 4 d. BNS teigia, kad Lietuvos ūkio 
ministras Vincas Babilius pasakė, kad tebegalioja siūly
mas ‘Lukoil’, Rusijos naftos kompanijai, įsigyti 33% 
Lietuvos naftos įmonių akcijų. ‘Lukoil’ tuo tarpu 
nenori, kad 33 % akcijų įsigytų JAV kompanija 
‘Williams International Company’. Lietuva jau pasirašė 
susitarimą su ‘Williams’, tuo pačiu atsisakydama 
tolimesnių derybų su ‘Lukoil’.
Latvijos sieną saugos Siemens technika
RYGA, rugpjūčio 3 d. Latvija pasirašė sutartį dėl vok
iškos ‘Siemens Nixdorf elektroninės sienos apsaugos 
aparatūros pirkimo už 26.75 milijonus dolerių. Iš viso 
iki 2000 metų Latvija išleis 103 milijonus dolerių sienų 
apsaugos aparatūrai pirkti. Panašus sandėris ruošiamas 
ir tarp Lietuvos vidaus reikalų ministerijos bei Siemens 
firmos.
Berlyne sugrąžintas Ambasados namas Estijai 
BERLYNAS, rugpjūčio 2 d. Vokietijos teismas patenk
ino Estijos ieškinį dėl SSSR pasisavinto Estijos ambasa
dos namo Berlyne sugrąžinimo. Teismo sprendimu ru
sai privalo palikti pastatą iki rugsėjo 30 dienos.

SKAITYKIME ‘LIETUVOS AIDĄ
Lietuvos Valstybės laikraštį
Pasaulyje pripažįstamas, kaip patikimiausias ir geri
ausias Lietuvoje žinių ir politikos dienraštis

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

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

v . ** . • Z “į?

DARIŲ FURMONAVICIŲ,
Lietuvos Aido9 įgaliotinį Jungtinėje Karalystėje
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16 Hound Rd.,
West Bridgford ’ ‘ ’
Nottingham NG2 6AH 
tel. 0115-982-1892
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Lietuvos saugumo vystymasis tarptau
tinių santykių teorijų kontekste
Darius Furmonavičius
Šiuo metu nėra sukurto teorinio modelio, kuris galėtų 
paaiškinti Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų saugumo 
padėties vystymąsi po jų išsivadavimo iš Sovietų oku
pacijos. Neorealistinis aiškinimas yra problematiškas, 
kadangi, šiuo atveju, ne valstybė, bet tauta buvo pagrin
diniu politiniu veiksniu, atstatant nepriklausomybę ir 
išstumiant Rusijos armiją. Šios armijos išvedimas iš 
tiesų yra neįsivaizduojamas be nuolat aukštesnes ver
tybes kuriančios politinės kultūros, paremtos dalyvav
imu, vadovybės tvirtumu, ypač Lietuvoje ir tarptautinės 
paramos. Pliuralistinis aiškinimas būtų geresnis, nes 
nėra aiškaus skirtumo tarp vidinės ir užsienio politikos. 
Tai ypač paaiškėja, prisimenant sausio 13-ąją, kurios 
metu vidaus politikos žingsnis, tuo pačiu, buvo ir tarp
tautinės politikos žingsniu. Kita vertus, pliuralistinės 
idėjos apie transnacionalizmą ir tarpusavio priklau
somybę, iš tiesų, yra beveik nenaudingos, kadangi tau
tos pabrėžė savo tautinį identitetą, kuris buvo slopina
mas per penkiasdešimt okupacijos metų. Struktūral
istinė perspektyva, paremta Markso klasių kova, negali 
paaiškinti Baltijos kraštų saugumo vystymosi, nes, 
pavyzdžiui, per Baltijos ‘dainuojančią revoliuciją’ būtų 
sunku identifikuoti veikiančias pagrindines klases.

Baltijos valstybės 90-ųjų pradžioje netelpa ir į realis
tinio tarptautinių santykių požiūrio rėmus, kuris teigia, 
kad valstybės yra svarbiausi tarptautinės politikos 
veikėjai; jos gali būti apibrėžtos, kaip racionalūs veikė
jai; jos apskaičiuoja savo interesus, pagal savo galios 
pasiskirstymą tarptautinėje sistemoje; yra besiorga
nizuojančioje anarchijos sistemoje. Trumpai tariant, 
būtų labai sunku įžvelgti kokį nors racionalų besivaduo
jančios Lietuvos įtakos galios tarptautinėje sistemoje 
apskaičiavimą, nors, savaime suprantama, kiekviena 
valstybė paiso visų pirma savo interesų.

Struktūrinio realizmo požiūris taip pat netinka Lietu
vai ir kitoms Baltijos valstybėms. Šis požiūris, 
pradedant nuo Thomas Hobbes ir baigiant Kenneth 
Waltz, siūlo ‘ilgalaikės taikos’ paaiškinimą, paremtą 
bipoliarinės taikos ir branduolinių ginklų modeliu. Pa
gal struktūrinius realistus, ‘dviejų polių tarptautinė 
taika’ labiau taikingesnė, nei ‘daugiapolė taika’. Tokia 
‘dvipolė taika’ užgarantuoja stabilų dviejų didžiųjų ir 
mažesnių valstybių elgesį. Šios, verčiamos išorinių fak
torių, šliejasi prie silpnesnės valstybės. Tad atsiranda 
stabili, išbalansuota sistema. Dar daugiau, bran
duoliniai ginklai daro hegemoninius karus beprasmiais.

Lietuvos gi atveju, buvo bandoma šlietis prie stipres
nių Vakarų, o ne prie silpnesnių Rytų. Toks mechaninis 
modelio supaprastininimas tikrai negali atspindėti 
politinės realybės, kuri persipina su kultūriniu iden
titetu, savęs identifikavimu visiškai kitoje istorinėje ir 
geopolitinėje erdvėje, nei, tarkim, Nepriklausomų Val
stybių Sandraugos šalys. Apie stabilią išbalansuotą sis
temą vėl gi pradžioje neįmanoma kalbėti. Yra tik 
siekiama tos stabilios sistemos ir ji bus pilnai atsiekta, 
kuomet Lietuva pilnai įsijungs į Europos ir transat

lantinio saugumo sistemą. Taigi, dar sykį, Lietuva krypo 
ir krypsta ne prie silpnesnių Rytų, bet, priešingai, 
stipresnių Vakarų. Vadinasi, aukščiau paminėtas mod
elis nėra tinkamas.

Liberalusis požiūris į tarptautinius santykius paremtas 
tuo, kad valstybės nėra laikomos vieninteliais tarp
tautinės politikos veiksniais. Vidaus politiniai procesai 
ir struktūros yra žymia dalimi atsakingos už valstybės 
elgesį. Tuo pačiu, anarchija yra nebūtinai vyraujanti 
tarptautinės sistemos savybė. Pilnai besireguliuo
jančioje sistemoje susiformuoja daugiau ar mažiau ap
spręstas susireguliavęs elgesys.

Vis tik, Lietuvos atvejis yra artesnis liberaliajam 
požiūriui. Pirmiausiai, gali būti parodyta, kad Baltijos 
valstybės apibrėžia savo saugumo interesus ir tuo pačiu 
savo identitetą, kaip demokratinių valstybių ben
druomenės narės. Antra, karas tikrai yra neįsivaizduo
jama konflikto sprendimo priemonė nei tarp Baltijos v
valstybių, nei tarp Baltijos ir kitų Siaurės Europos, 
Centrinės, Vakarų Europos valstybių. Tad, tikrai gal
ime drąsiai teigti, kad saugumo bendruomenė išsiplėtė į 
rytinį Baltijos pajūrį, apimdama Baltijos valstybes.

Liberali perspektyva pabrėžia elgesio taisyklių ir 
normų laikymąsi tarptautiniuose santykiuose. Pagal 
Thomas Risse-Kappen, normos ne tik veikia valstybių 
elgesį, bet ir būdą, kuriuo jos apsprendžia savo na
cionalinio saugumo interesus. Normos prisideda prie 
veikėjų elgesio taisyklių kitimo. Liberalūs respublikonai 
teigia, kad demokratijos siekia internacionalizuoti savo 

_ vidines elgesio taisykles ir normas, kai turi reikalų su 
kitomis demokratijomis, iki tokio lygio, kad ekonom
inės ar karinės galios pasiskirstymas tampa beveik 
nereikšmingu. Galiausiai, liberaliuoju požiūriu taip pat 
pabrėžiama, kad vienos valstybės dalys sueina į tarpvyri
ausybines koalicijas su kitų valstybių struktūrinėmis dal
imis, net nesant formaliam valstybiniam sprendimui.

Taigi, liberalusis požiūris intuityviai yra artimesnis, 
nusakant dabarties Lietuvos saugumo problematikos 
teorines gaires, tačiau išsamaus teorinio modelio nėra. 
Lietuva visada stengiasi apskaičiuoti savo interesus, 
kaip teigiama realistiniame požiūryje, tačiau, kitą vertus 
ji yra žymia dalimi veikiama tarptautinių normų, struk
tūrų ir interesų, kuriuos geriau aprašo liberalusis 
požiūris.

Sąjūdžio revoliucijos reikšmė Europai
Darius Furmonavičius
1998 m. rugpjūčio 23 d. sukanka 10 metų nuo pirmojo 
didžiojo Sąjūdžio mitingo Vingio parke Vilniuje. Po 
vienerių metų 1989 - aisiais slaptasis Ribentropo - Molo
tovo paktas buvo paminėtas ‘Baltijos keliu’ - dviejų mili
jonų baltų demonstracija, nusidriekusia 650 kilometrų ir 
sujungusia trijų Baltijos valstybių sostines Vilnių, Rygą k 
Taliną. Tai, iš tiesų, buvo pirmasis referendumas per 50 
okupacijos metų parodęs Vakarams ir Sovietų Sąjungai, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija sieks taikiu, parlamentiniu 
būdu atkurti nepriklausomas valstybes.

Šis taikus baltų kelias pasirodė ęsąs pražūtingas Sovi
etinei imperijai. Ribentropo - Molotovo pakto pripažini
mas griovė didžia dalimi Sovietinės propagandos pamatus.
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Kokio Europos lietuvio mes norime ir kiek 
pasiruošę jam išleisti pinigų
K Tamošiūnas, LNB pirmininkas
Į šį klajūną yra labai sunku atsakyti, nes kiekvienas Euro
pos lietuvio skaitytojas turi savo polinkius, - kokios žinios 
jam yra svarbiausios. Skirtingus skaitytojų pageidavimus 
gali patenkinti tik turintieji didelį formatą ir daug puslapių, 
ir dar su priedais, kaip pavyzdžiui The Times, Independent 
ir kt. leidiniai.

Man būnant Midlande ir Mančesteryje, žmonės pasisakė 
už dabartinį EL tekstą, bet pageidavo, ar nėra galimybės 
grįžti į ankstesnį didelį formatą. Aišku, mūsų pokarinės 
išeivijos generacija neapsiriboja vien tik išeivijos gyvenimo 
informacija, dauguma nori žinoti, kas vyksta mūsų gimt
inėje - Lietuvoje. Užsiprenumeruoti Lietuvoje išeinančius 
laikraščius mums yra labai brangu, kadangi dauguma yra 
pensinio amžiaus, tad su pensija ne daug ką gali švaistytis. 
Todėl labai retas prenumeruoja iš Lietuvos laikraštį.

Kita priemonė yra gauti žinias per internetą, bet ši 
priemonė yra gan brangi ir retas mūsų ją turi. Todėl EL 
pateikia ne vien tik mūsų išeivijos gyvenimo žinias, bet 
duoda daug žinių ir iš Lietuvos ir apie Lietuvą.

Bet visa ši informacija (iš Lietuvos ir apie Lietuvą) neat- 
seina pigiai. Jau praėjo tie laikai, kuomet turėjome 
pakankamai plunksnos žmonių, kurie užpildinėdavo 
laikraščio puslapius - ir svarbiausia be mokesčio ir didesnio 
honoraro. Deja, šiandien tokių raštingų žmonių labai 
mažai mūsų tarpe teliko. Ir tie palikę ne visi reguliariai 
rašo į EL, faktas, kad jau dabar jie laikraščio puslapių 
neužpildys.
. Todėl jau grąžinus EL redaguoti ir spausdinti į Londoną 
buvo turėta mintyje surasti pastovesnius EL spaudos ben
dradarbius. Du iš jų yra iš dabartinės Lietuvos. Audrius 
Balsevičius, studijuojantis Ealing’o universitete spaudos 
kompiuterinę technologiją ir dr. Darius Furmonavičius, 
dirbantis Bratfordo universitete, Europinių studijų kate
droje.

Pagal redaktoriaus aiškinimą, dr. Furmonavičius sutiko 
paruošti reguliariai EL žinias už atlyginimą. Bendrame 
išlaidų pakvitavime už kiekvieną EL numerį dr. Furmonav- 
ičiui buvo išmokama £40. Dr. Furmonavičius įrodinėjo, 
kad tai tiktai dengia jo asmenines išlaidas sąryšy su tele
fonu, kompiuteriu, popierių, rašalu ir kt.

Suprantama, šios medžiagos surinkimas, išvertimas bei 
paruošimas spaudai pareikalauja daug darbo ir pastangų. 
Nenuostabu, kad dr. Furmonavičius už jo pateiktą 8 mėn. 
informaciją EL paprašė £3800 honoraro. Lietuvoje tai yra 
įprasta, bet pas mus panašaus precedento nėra buvę. Tad 
nenuostabu, kad dalis Valdybos narių buvo labai nustebinti 
ir pasisakė prieš tokios sumos išmokėjimą, bet valdyba 
įvertindama dr. Furmonavičiaus įdėtas pastangas ir darbą, 
nutarė jam išmokėti £ 800. Ateityje leidėjai mokės £100 už 
kiekvienam EL numeriui pateiktą 4 puslapių medžiagą.

Taip pat valdyba, atsižvelgdama į vis didėjančias EL 
leidimo išlaidas, mažą skaičių prenumeratorių (apie 320), 
nutarė paskirti £10000 metinę paramą. Tokiu būdu EL 
turės savo apribotą metinį biudžetą:
Parama iš Lietuvių namų bendrovės £10000
Pajamos už metinę prenumeratą £6000
Skaitytojų parama £400
Skelbimai £800
Viso £17200
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Po šio nemalonaus nesusipratimo, jo išsprendimo, ir 

paramos paskyrimo, reikia tikėtis, kad EL ateitis yra 
užtikrinta ilgesniam laikui. Be to, valdyba ieško būdų sug
rįžti į ankstyvesnį laikraščio formatą. Tuo norima pri
traukti naujus ir senus skaitytojus, kurie atsisakė EL, jį 
perkėlus į Vilnių, o vėliau sumažinus formatą į sąsiuvinio 
dydį.

Broliai lietuviškai nesikalba
Liepos 5-15 d. d. Panevėžio vaikų globos namų auklėtinis 
Edvinas Valeika svečiavosi Škotijoje. Keturiolikmetis vaik
inukas ten pirmą kartą pamatė savo brolį Aurimą, kurį 
prieš porą metų iš Kauno vaikų globos namų įvaikino škotų 
šeima.

Panevėžio globos namuose Edvinas gyvena nuo 3 
metukų. Iki tol jis augo Kauno kūdikių namuose. Jo mama 
buvo prašiusi vaiką tik paauginti, bet vėliau jos paieškos 
buvo bergždžios.

Edvinas iki 12 metų net nentuokė, kad turi brolį, panašų 
į jį kaip du vandens lašai.

Pernai vasarą Edvinas pirmą kartą pamatė savo brolį: 
įtėviai atvežė jį aplankyti Lietuvos.

Vaikai jau nebesusikalbėjo lietuviškai. Škotijoje pakito ir 
mažojo brolio vardas - škotams neįprastas Aurimas buvo 
pakeistas į Alaną.

Škotų šeima Panevėžyje svečiavosi gerą pusdienį. Jie 
susipažino su aplinka, kurioje auga Edvinas. Iš pradžių 
brolių susitikimas nebuvo per daug jausmingas, juolab, kad 
trukdė kalbos barjeras.

Panevėžio vaikų globos namų direktorė Stasė Paške- 
vičienė pasakojo, kad vaikščiodami po namų teritoriją abu 
broliai tvirtai susikibo rankomis. ‘Tada ir supratau, kad 
dvasinis ryšys tarp šių dviejų vaikų išliko", - sakė ji.

Praėjusią vasarą Lauros ir Davido Duncanų šeima dar 
kartą klausė Edvino, ar šis norėtų gyventi kartu su broliu, 
bet vaikas tvirtai laikėsi savo nuomonės ir atsakymas buvo 
- ne. Tada jie pasiūlė atvažiuoti Aurimo aplankyti į Škotiją.

Vienintelis kelias Edvinui Valeikai bendrauti su broliu - 
gerai išmokti anglų kalbą. Prieš kelionę į Škotiją ponai 
Duncanai jam pasamdė 5-ojoje vidurinėje mokykloje anglų 
kalbos vaikus mokiusį škotą. Keletą mėnesių vaikas inten
syviai mokėsi, nes vaikų globos namus pasiekiantys laiškai 
taip pat buvo rašomi angliškai.

Londone Edviną pasitiko ponas Davidas, ir dar po valan
dos skrydžio kelionės tikslas buvo pasiektas. Lietuvio 
atvykimo proga ponia Laura, dirbanti teisėja, pasiėmė 
atostogas, kad abiem broliams galėtų parodyti šalies 
įdomybes.

Įspūdžių buvo daug. Berniukai lankėsi draustiniuose, 
atrakcionų parkuose, žaidė golfą, kriketą. Duncanų šeima 
turi nuosavą jachtą.

Paklaustas apie tai, kas Škotijoje nepatiko, Edvinas at
sakė, kad ponia Laura ruošdavusi kažkokį patiekalą, kurio 
sudėtinė dalis buvo agurkai. Gal būtų ir nieko, bet agurkai 
buvo patiekiami karšti (troškinti ar virti).

Visą dieną ant stalo stovėdavo lėkštė su šviežiais vaisiais, 
bet vaikų namų globos auklėtinis prieš valgydamas visada 
paklausdavo.

Grįžęs iš užsienio Edvinas sakė, kad ten gyventi, bent jau 
dabar, nenorėtų.

Iš Lietuvos spaudos
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Vyras reiškia herojų
M. Barėnienė
Sakoma, kad antikinės graikų, sanskrito, lotynų ir dar 
viena kita kalbos yra mirusios, nes jomis niekas 
nebekalba. Bet iš tikrųjų kai kurios tų kalbų yra ne
mirtingos ir vien dėl jų paliktų raštų, kuriuos šiandien 
galima skaityti ir suprasti. Pavyzdžiui, graikų rašytojų 
kūriniai juk davė pradžią Europos tautų demokratijai, 
literatūrai, teatrui ir t.t.

Iš pradinės indoeuropiečių prokalbės kilusios ir baltų 
kalbos. Viena jų, prūsų kalba, yra mirusi. Ir susipažinti 
su ja tėra mažas žodynėlis, kurį parengė vokietis, dau
giau nieko raštiško nebėra. Iš tos kalbų grupės gyvos 
liko latvių ir lietuvių kalbos. Latvių kalbai įtakos darė 
germanų kalba. O lietuvių kalba artimiausia yra san
skrito ir antikinei graikų kalbom. Ji antikinių raštų 
neturi, bet gali didžiuotis savo gyva kalba ir turtingiau
sia tautosaka Europoje.

Jeigu norime pabrėžti, kokia sena, archaiška lietuvių 
kalba, tai lyginame ją su senovės antikiniais graikų, 
sanskrito, lotynų kalbų žodžiais, pasinaudodami jų raš
tais, ir matome, kad yra labai panašių žodžių, turinčių tą 
pačią prasmę ar giminingą reikšmę.

Tais panašumais pasinaudodama, paimsiu žodį 
‘vyras’ ir panagrinėsiu liaudiškai jo etimologiją, t.y. 
žodžio reikšmę.

Baltams ne man ar koks anthrobos, o herojus 
Indoeuropiečių kalbų grupėje, kuriai priklauso ir lietu
vių kalba, vyras anglo-saksų kalboje, anglų, olandų, 
germanų vadinasi man, mann, graikų andros, anthro
bos, lotynų mas, maskulinus, rusų muž, sanskritų manu 
ir prūsų smunents (žmogus), o anglai provincinėje tar
mėje turi dar žodį mun, kuris reiškia vyrą. Senojoje 
germanų kalboje dar buvo žodis wer, kuris reiškė vyrą- 
žmogų. Galbūt tik išliko mitologinis vokiečių werwolf - 
vilku pasivertęs žmogus, vyras.

Tuo tarpu baltų šaka, lietuviai, latviai ir prūsai, pasi
liko saviti lietuviškai vyras, latviškai virs, prūsiškai wijra.

Vadinas, baltų šaka nepavadino savo vyrą manas, 
mužas ar munas, kaip kitos indoeuropiečių kalbos.

Tos kalbos pasiliko herojaus vardo esmę, reikšmę ir 
prasmę, nes sanskrito kalboje žodis vira reiškia herojus, 
lotynų - vir ir graikų heros. Tos visos senosios kalbos 
vyrą laikė herojum.

Rašysiu apie lietuvius. Pasilikę vyro-herojaus 
reikšmę, jie ir toliau kultivuoja tą įvaizdį. Net didžiai 
gerbiami mūsų kalbininkai, kurių pavardžių nedrįsčiau 
minėti, taip pat tvirtina, kad sanskrito vira lietuviškai 
reiškia vyrą. Aš pasinaudojau anglų Chambers žodynu, 
kuriame, be kitų etimologų, bendradarbiavo ir žymiausi 
antikinės graikų kalbos etimologai Liddell ir Scott.

Dar net pagyrūnas kartais
O kad vyrai kartais virsta net pagyrų puodais, rodo ir 
viena seniausių Henricus de Latti, ‘Livonijos kronika’, 
kurioje aprašomi 13 a. pradžios įvykiai. Ten yra ir toks 
pasakojimas, paimtas iš 1205 metų. 2000 lietuvių, jo
dami į Estiją užsuko į Rygą. Jų vadas (lotyniškai Svel- 
gate) Žvelgaitis su draugais rygiečių buvo pasitiktas 
taikiai, fryzas Martynas davė jam midaus. Išgėręs midų, 
Žvelgaitis nuėjo prie savo draugų ir sakė: ‘Ar jūs ne

matėt, kai to teutono (vokiečio), prinešusio man mi
daus, drebėjo rankos? Vos tik juos pasiekė gandas apie 
mūsų atvykimą, jie taip išsigando, kad ir dabar

• y

tebedreba. Bet šiuo metu negriausimi miesto, bet kaip 
nugalėsim visą kraštą, prieš kurį einame, tai visus sug- 
audysime ir išmušime, o jų kaimą (vilam) sunaikinsime. 
Kažin, ar šitame mieste rasis tiek dulkių, kad mūsiški
ams tektų po pilną saują’ (posakis iš Biblijos). (Iš H. de 
Letti ‘Livonijos kronikos’, vertė istorikas akademikas 
Juozas Jurginis 1991 m.).

Jeigu būtų sunaikinęs Rygą, Žvelgaitis būtų herojus. 
Bet istorija sako, kad grįžtančius su grobiu is Estijos, 
lietuvius užpuolę teutonai, ir Žvelgaitis buvo nudurtas 
rogėse. Tada lietuviai nupjovę jo galvą, įsidėjo prie 
krūvos kitų nupjautų galvų nusivežę namo. .

Vėliau vienas dvasininkas, buvęs tuo metu Lietuvoje, 
pasakojo, kad 50 moterų, žuvus jų vyrams, pasikorė.

Ir ant puoduko sėsdavo vyrai ir į karą jodavo
Bet tęskime istoriją apie vyrus-herojus. Senų senovėje į 
karą Lietuvoje jodavo ne kariai, o tik vyrai. Net ir šie 
laikai taip pat rodo: ‘Vėliavos iškeltos plakas, renkas 
vyrai, žygis bus... ar ir sustos prie vyro vyras...’ ir t.t.

Nuo pat mažens jau pratina juos tokiais būti. Štai 
motutė savo vaikelį nukėlusi nuo puoduko, džiaugiasi: 
‘Tai vyras, tai geras vyras!’ Paaugusį berną vakaruškose 
susimetę į krūvą herojai ragina: ‘Duok į snukį, būk 
vyras!’, arba ‘Nebūk bailys, būk vyras!’, ar paniekina
mai: ‘Boba, ne vyras’.

O moterys, ištekėjusios už herojų, taip pat filosofiškai 
guodžiasi: ‘Geriau duoną valgyti blogo vyro, o ne gero 
vaiko’, ‘Šioks toks iš pupų nevaromas, bile vyras’, 
‘Dangus brangus - vyras dar brangesnis’ ir t.t.

Susenęs jau nebe vyras
O kai pasensta vyras, tai jau sakoma: senis, senokas, 
senukas, žilius, bet ne senas vyras. Vadinasi, herojus 
nebereikalingas. Dar pasakoma senas žmogus. O tau
tosakoje nusišypsomą: ‘Senelis - kaip puodelis, greit 
susikulia’, ‘Senas ir mažas abu tokie’, ‘Senas parvirsta ir 
negirtas’ ir t.t. Senieji ir toliau kultivuoja herojaus 
įvaizdį.

Didvyris privalo ginti didvyrę
Kadangi žodis herojus yra skolinys iš kitų kalbų, tai 
lietuvių kalba sugalvota ypatingais atvejais išskirti ir 
paėmė žodį didus (kurio šaknis di graikų kalba reiškia 
du) ir pasidarė didvyris, didvyriai. Dvigubas vyras - 
herojus. Kad išlaikytų tą savo herojaus įvaizdį, net 
moterį pavadino didvyre, ne didmotere. Vis tiek antra 
žodžio pusė yra vyras-herojus. O ta didvyrė skamba kaip 
virė, rfr

Senąjį sanskritų žodį manu-vyras lietuvės pasisavino 
ir, atrodo, pavadino vyrus - maniškis, tai yra mano. 
Sanskrito mata, matri, graikų mater reiškia motiną.

Dar gal būtų įdomu, kad antikinėje graikų kalboje 
žodis ‘gynė’ reiškia moterį. Prūsų kalbos ‘gerina’ taip 
pat moteris. Du žodžiai graikiškai hero (ir) gynė. 
Prūsiškai wijra (ir) geimą. Vyras ir moteris. O jie turi 
reikšmingą ryšį. Vyras gina moterį. Tai daro ir visa žalia 
gamta. Patinai savo pateles gina ir nuo jų gena kitus 
amoralinius varžovus. O kas laimi, tas jaučiasi herojum.
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Ir vėl klaidos anglų 
enciklopedijose 
M. Barėnienė
Vilniuje Literatūra ir Menas 1998 m. 
liepos 25 d. išsispausdino Algio Stulgio 
straipsnį ‘Apie kultūrinį plaukiojimą’. 
Be kitų dalykų ten štai kas rašoma:

‘Anglijos universitetų auklėtiniai is
torikai tik atvykę į Lietuvą sužino, kad 
Kryžiaus karai nesibaigė Palestina, o 
dar truko porą šimtmečių - buvo kari
aujama prieš Europos senbuvius Bal
tus. Normanas Daviesas (Norman 
Davies - M.B.), pateikiantis ‘angliškai 
bešališką’ Europos istoriją, tokio kar
aliaus Mindaugo su jo krikštu ne
siteikia nė paminėti, o aprašydamas 
Žalgirio-Griunvaldo mūšį, nė 
neužsimina apie kokį nors kuni
gaikščio Vytauto dalyvavimą jame, 
nors švedai riterių laiškais įrodė, kad 
būtent Vytautas su savo ‘žemaičiais’ 
išplėšė pergalę. Latviams ir estams iš 
viso teskiria tiek pat vietos kiek 
dainelei ‘Lili Marlen’ - puslapį; nors 
pats pažymi, kad Baltai ir Finai - vien
inteliai Europoje tūkstantmečiais 
gyvena savo žemėje’.

‘Britų leidinys Cultural Atlas of the 
Viking World (leidėjas - Jamesas Gra- 
hamas Campbellas (James Graham 
Campbell - M.B.), An Andromeda 
Book, 1994 visą rytinį Pabaltijį VIII - 
XII a. apibūdina kaip slavų žemę’.

Visiems mums aišku, kad lenkai rašė 
ir teberašo Lietuvos istoriją. O anglai 
kartoja ir kartos, iki kas nors pradės 
rūpintis.

Jau esu minėjus ir dar kartą pri
menu, koks gražus ir prasmingas dar
bas būtų atliktas Anglijos lietuvių jau
nimo, jei jis susiorganizuotų ir 
padarytų visų Anglijoje išleidžiamų en
ciklopedijų atspaudas apie Lietuvą ir 
pasiųstų į Istorijos institutą Vilniuje. 
Istorikai galėtų atitaisyti klaidas ir vi
sokias nesąmones. Aišku, visų pirma 
reikėtų išsiaiškinti su Istorijos institutu 
ar mūsų ambasada.

ELR - Britų istorikas Norman Davies 
yra vedęs lenkę. Jos bei savo uošvio, 
lenkų gimnazijos direktoriaus, skatina
mas parašė Lenkijos istoriją. Vėliau jis 
buvo prašytas parašyti Lietuvos istoriją, 
bet atsisakė.

Lithuanian Airlines
NEW SUNDAY SERVICE

Monday, Tuesday, Wednesday, 
Friday, Saturday, Sunday

TE452
VILNIUS 
dep. 13.15

HEATHROW

Monday, Tuesday, Friday, Saturday

HEATHROW 
dep. 16.15

VILNIUS 
arr. 20.05TE 453 —

Wednesday, Sunday

HEATHROW 
dep. 17.05

VILNIUS 
arr. 20.55TE 453 —

BOEING 737 aircraft
Attractive prices for senior travellers

Flight reservations and enquiries 
Phone: 0181 759 7323 Fax: 0181 745 7346

Lithuanian Airiines

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

10



LSS Europos Rajono ‘Vytauto ir Birutės’ 
vasaros stovykla Lietuvių Sodyboje 
v.s. V. Gasperienė
Šie metai yra ypatingi lietuviškai skautijai, nes sukako 
80 metų nuo pirmų skautavimo žingsnių Lietuvoje, 
kada įsikūrė pirmosios draugovės ‘Vytautas’ ir ‘Birutė’, v
Šiuo vardu ir pavadinome Europos Rajono vasaros 
stovyklą gražiame skautų kalnelyje, Lietuvių sodyboje 
liepos 25 d. - rugpjūčio 1 d.

Norėdama palengvinti programą, LSS Vadija nutarė 
pasiųsti priešstovyklinę grupę aptvarkyti palapines, vir
tuvės reikmenis ir t.t. Viskas buvo puikiai atlikta. 
Atvykę pirmieji stovyklautojai rado pastatytų 30 palap
inių ir pilnai veikiančią virtuvę. Suvažiavo per 70 skau- 
tautojų, matėsi daug naujų veidų. Amžiaus vidurkis 
svyravo nuo 10 iki 15 metų. Oficialios dalies pradžioje, 
keliant stovyklos aikštėje trispalvę ir anglų vėliavas, 
stovyklos viršininkas s.s.v. Vincentas O’Brien palinkėjo 
visiems sėkmės, o garbingi svečiai DBLS pirmininkas 
v.s. Jaras Alkis ir viešnia iš Lietuvos, LSS tarybos narė 
v.s. Alina Dvoreckienė, palinkėjo visiems smagių skau- 
tavimo dienų. LSS Vadija pasveikino s.v. Liną Kaspar- 
iūną, atvykusį iš Australijos, Aldoną Pilienę iš JAV ir 
Genę Cornish, kurie stipriai padėjo organizuojant 
savaitės skautišką programą. Jaunieji ėmėsi darbo 
puošti skautišką stalą, aikštę, statyti pastovyklių vartus 
ir daugybę kitų darbų stovyklai. Sekmadienio ryte šv. 
mišias prie Sodybos kryžiaus už mirusius skautus, 
tėvelius ir skautaujantį jaunimą atnašavo kunigas 
A. Geryba, savo turiningu pamokslu užimponuodamas 
klausančius jaunuolius. Paruošiamieji darbai buvo 
baigti sekmadienio popietyje ir prasidėjo rimta skau
tiška programa.

Na o pati programa buvo intensyvi - veikė skautavimo 
kursai, iškylos, įvairūs skautiški žaidimai, sportas, 
dainavimas. Anais metais stovykloje, kai turėdavome 
mažai kalbančių lietuviškai, vykdavo lituanistikos 
pamokos. Pastarųjų dviejų metų stovyklose pasirodė 
nemažai jaunų ateivių iš Lietuvos. Daugiau laiko buvo 
skiriama lietuviškam skautavimui. Vakarai buvo ypatin
gai smagūs, nes lietuviška daina ir jaunatviškas linksmu
mas skambėdavo po visą slėnį ir netolimą mišką.

Stovykla pasiskirstė į 4 pastovykles: Berniukų 
‘Žalgiris’ su viršininku s.v. Povilu Augaičiu, mergaičių 
‘Sapno tąsa’ su v.s. Ria Charles, šeimų pastovyklė 
‘Ateitis’ su viršininke prit. sk. vyr. sk. kand. Nijole 
O’Brien ir vadovų pastovyklė ‘Atžalynas’ vadovaujama 
s.v. Algio Gaspero. Bendra seserijos priežiūra - seseri
jos atstovė ps. Kristina Harmes. Virtuvės darbus tvarkė 
skautininkai-vilkai Irena ir Algis Gerdžiūnai su 
talkininke Rūta Masteikiene. Pionierijos darbus atliko 
s.v. Linas Kaspariūnas, laužavietę prižiūrėjo Aldona 
Pilienė, dainavimą dirigavo brolis Vincentas O’Brien ir 
v.s. Vida Gasperienė, pirmoji pagalba - ps. Antanas 
Philpott, o skautoramos kusus pasidalijo LSS vadija ir 
sesė Alina Dvoreckienė. Stovyklos komendanto 
pareigas puikiai atliko s.v. Scot Mineikis. Skautų vyčių 
veiklą vedė s.s.v. Vladas Gedmintas. Specialias skautų 
pareigas atliko vyresnės skautės ir skautai vyčiai.

Trečiadienį surengėme ekskursiją į pajūrį (Southsea) ir 8 
instruktoriai su 4 skautukais praleido smagią dieną pa
jūryje. Deja, oras nebuvo labai palankus ir kai kuriems 
ekskursantams teko sušlapti nuo staigaus lietaus 
antplūdžio. Didelių nuostolių ar negalavimų po to neb
uvo ir visi grįžome su daina į stovyklą, kur jau laukė 
skanus ir vietomis apskrudęs kugelis! Čia reikėtų pam
inėti, kad Sodyboje gyvenantys pensininkai pietų metu 
buvo vaišinami ‘gardžia’ sriuba iš stovyklos virtuvės.

Ketvirtadienio programa buvo ramesnė. Vakare, prie 
laužo, programa buvo trumpesnė su ramiom dainom ir 
po to visi susibūrėme į aikštę paaukoti mūsų maldas 
mirusiems skautams, tėveliams - prisiminti Lietuvos 
kančias kovojant už laisvę. Dvasios vadui kun. A. Gerybai 
negaluojant, vadija parengė religinę valandėlę su gies
mėmis ir skaitymais iš skautiško vadovėlio ‘Deiv’s yr’ čia’. 
Vakaras buvo baigtas sugiedant ‘Lietuva brangi’ ir skau
tišką giesmę ‘Ateina naktis’.

Penktadienio saulutė išsklaidė jaunųjų saldų miegą ir 
vėl prasidėjo skautoramos darbai, popietis buvo skirtas 
sportinei programai. Vakare buvo suruošta iškilminga 
vakarienė. Veikė bufetas su šaltais patiekalais. Sodybos 
vasarotojai, rėmėjai, svečiai buvo pakviesti kartu 
pavakarieniauti su skautais. Deja, pasipylė lietus ir sveči
ams teko skanauti virtuvės pastogėje. Vakaro laužas 
įvyko skautų būkle, nes lietus visą laiką pylė kaip iš 
kibiro. Lauželio inprovizacija leido pasireikšti jau
natviškam talentui - net stogas šokinėjo nuo šauksmų, 
dainų, smagaus juoko. Vėliau lietus apstojo ir visi 
grįžome pasigardžiuoti karšta kakava stovykloje.

Šeštadienį vadai atsiduso. Stovykla apsitvarkė, apsiš
varino kampus, nublizgino vėliavų ir palapinių kuolus bei 
stulpus; po to prasidėjo užbaigimo iškilmės. Atvyko 
tėveliai, svečiai, rėmėjai. Stebėjo pionierijos darbus - čia 
suolas, kėdė, trikampis (stalas?) ir kitos įvairenybės. 
Stovykla išsirikiavo tvarkingai ir ramiai išklausyti sveikin
imų, įsakymų. O sveikino stovyklą Lietuvos Ambasados 
Londone patarėjas A. Brūzga, kapitonas Valdas Kibar- 
tas, NATO štabe Šiaurės Vakarų Jungtinių Pajėgų Va
davietės High Wycombe Partnerių Štabo karininkas, 
DBLS pirmininkas J. Alkis.V.s. Alina Dvoreckienė per
skaitė Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos pirmininko A. 
Berkevičiaus pasveikinimą, LSS Rajono atstovė v.s. V. 
Gasperienė perskaitė gautus sveikinimus iš v.s. B. Banai
tienės, Lietuvių Skautų sąjungos tarybos pirmininkės, Šv. 
Kazimiero parapijos vardu S. Kasparo pasveikinimą ir 
sveikinimus gautus iš kan. V. Kamaičio, kun. S. Matulio 
MIC, v.s. J. Maslausko, v.s. S. B. Vaitkevičiaus.

Padėka buvo pareikšta DBLS Sąjungai, Lietuvių namų 
bendrovei, Sodybos vedėjams p.p. P. ir B. Dobrovolski- 
ams, stovyklos talkininkams ponams Mažuliams, 
Grygeliams, svečiams iš Lietuvos, Australijos ir JAV, 
virtuvės šeimininkams Irenai ir Algiui Gerdžiūnams ir 
broliams ir sesėms, kurie su pasiryžimu dirbo stovyklos 
sėkmingumui. Didelis ačiū išreikštas DBLS skyriams, 
nariams ir pavieniams aukotojams. Jų aukos davė gal
imybę iškviesti viešnią iš Lietuvos ir parūpinti būtiniausių 
skautiškų reikmenų lietuviškam skautavimui.

Skauto priesaiką davė 15 mergaičių ir berniukų ir ►
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tapo naujais skautais bei skautėmis. Prityrusio skauto 
priesaiką davė 10 skautų, o skautais kandidatais tapo 16 
vaikų. Taip pat 6 skautėms buvo įteigti stovyklavimo 
specialybės ženkliukai. Pavyzdingiausi skautai stovyk
loje buvo pripažinti : Karolis Za- r 
harauskas ir skautė kandidatė Al- 
gina Lipskytė. Jiems buvo įteikti 
atitinkami skautiški ženkleliai.

Deja, po šių iškilmių dangus vėl 
prasivėrė ir išsisklaidė svajonės 
užkurti paskutinį laužą prie ežero. 
Svečiai buvo pavaišinti žagarėliais .. 
su kava stovyklos virtuvėje ir tuoj 
po to visi nužygiavo į Sodybos 
namo salę paskutiniam pasirody
mui - laužui. Tai buvo vienas iš iįf 
smagiausių ir gražiausių laužų, fe 
kurį teko matyti, nes visa stovykla į 
su pakilia nuotaika dainavo, 
šposavo, net pravirkdė svečius 
juoko ašaromis. Tokius skautiškus 
laužus prisimenam tik iš senų 
laikų, kai buvome lietuviai skautai 
kartu.

Bet viskam turi būti pabaiga - 
atsistoję sugiedojome ‘Lietuva 
brangi’, spaudėme vienas kitam
rankas linkėdami gero kelio išvykstantiems ir žadėdami 
susirišti netolimoje ateityje ir vėl kartu susitikti kitos 
vasaros stovykloje, mūsų skautų kalnelyje.

Vakare nuleidome vėliavas, paskutinį kartą sugiedo
dami vakaro giesmę ‘Marija Marija’ ir Lietuvos Valsty
bės himną.

Budėkime kartu, tarnaudami Dievui, Tėvynei ir ar
timui.

J. Vw>*/ Afc^.įš«
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daviniais ir, bent tai kas liečia Lietuvą arba lietuvius, 
daug kur neatitinka teisybei. Be to, su faktais jis elgiasi 
skupiai - kaip nagas. Gale straipsnio situaciją paryškina 
ELR priedas, kad N. Davies yra vedęs lenkę. Galiu 
patvirtinti, būdama viena tos lyties atstovė ir netaip jau 

seniai daili, grakšti bei apie kurią 
dar sukinėjasi visas ratukas bernų, 
kad N. Davies žmona padariusi jam 
daug įtakos. Išeitis mums turėtų 
būti aiški: lenkė didvyrė pasiaukojo, 
ištekėjo už žymaus anglo istoriko ir 
pakreipė Europos istoriją Lenkijos 
garbei...

Girdėjau net iš trečių bumų: į An
gliją atvyksta daug ‘gegučių’ iš Li
etuvos. Štai proga joms tapti did- 
vyrėmis - tegul susiranda anglus is- 
torikus, mokslininkus ir kitus ‘ikus’ 

I) ir pakreipia juos Lietuvos naudai...
x Dar kita išeitis, girdėjau iš vieno 

I DBLS direktoriaus: Turėtume
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paskatinti N. Davies tapti musul- 
monu. Tada, be lenkės žmonos, jis
galėtų vesti dar tris: lietuvaitę, lat- 
vaitę ir estę, ir Europos istorijos 
klausimas būtų išspręstas....

Po europinio dydžio reikalų, man 
paknietėjo surasti pasaulinių ir, kaip aklai vištai grūdas, 
paėmusi į rankas pirmą pasitaikiusį anglišką žurnalą, 
skaitau apie sudėtingiausius pasaulyje kūrinius: mus, 
moteris. Kadanti tai yra gyvybinis reikalas, norėčiau '* 
skaitytojus supažindinti su jais, kad pasinaudotumėte 
išmintimi ir pasilengvintumėte sugyvenimą.

Jei ją pabučiuoji, tu nesi džentelmenas
Jei ne, tada tu ne vyras
Jei ją pagiri, ji galvoja, kad meluoji

Padėka
Norėčiau išreikšti gilią padėką Lietuvių skautų sąjungos 
Europos rajono vadijai, ypač vadovei v.s.s. Vidai Gaspe- 
rienei, v.s.b. Vincui O’Brien, v.s.b. Steponui Vaitke
vičiui, kurių dėka po 8 metų vėl galėjau apsilankyti 
Lietuvių sodybos kalnelyje, kur vyko LSS Europos Ra
jono jubiliejinė 80-oji “Birutės ir Vytauto” vardo skautų 
vasaros stovykla. Taip pat dėkoju sesėms ir broliams, su 
kuriais galėjau pagyventi skautiška dvasia, pabūti 
vakarais prie skautiškų laužų, padainuojant, pabendrau
jant. Buvo malonu susipažinti su dar nepažįstamais 
stovyklautojais ir ypač su b. Žygimantu.

Linkiu ir ateityje neprarasti lietuviškos skautiškos 
dvasios.

Skautiškas Jums visiems ‘ačiū’! Budžiu!
V.S.s Alina Dvoreckienė, 

Lietuvos Skautų sąjungos tarybos narė, 1989 m. atkurtos Lietuvos Skautų 
sąjungos seserijos vyriausia skautininke, 1998 m. rugpjūčio 10 d.

Tete; Merle; ;1ciltt;
Europos istorija
Šiame Europos lietuvyje M. Baronienė rašo, kad anglų 
istorikas N. Davies patiekia Europos istoriją lenkų

Jei ne, tu niekam tikęs
Jei su visais jos pageidavimais sutinki, esi silpnas
Jei ne, tuomet tu jos nesupranti
Jei tu ją dažnai lankai, ji galvoja, kad tai nuobodu
Jei ne, ji tave apkaltins svetimoteriavimu
Jei tu gerai apsirengęs, ji sako, kad esi playboy’us
Jei ne, tu esi neįdomus
Jei pavydi, ji sako, kad tai blogai
Jei ne, ji pasakys, kad tu jos nemyli
Jei sieksi romantiškesnių santykių, ji pasakys, kad tu jos 
negerbi
Jei ne, ji pagalvos, kad ji tau nepatinka
Jei pavėluosi bent minutę, ji skųsis, kad jai nekantru
Jei vėluoja pati, sako, kad tai natūralu
Jei eini į svečius pas kitą vyrą, reiškia švaistai laiką
Jei pas ją ateina draugė, ji sako ‘o, tai natūralu, mums 
moterims ’
Jei tu ją pabučiuoji tik kartais, ji laiko tave šaltu vyru
Jei bandai tai daryti dažnai, ji šaukia, kad aplenki įvykius
Jei nepadėjai jai pereiti gatvės, tu ne etiškas
Jei padėjai, ji pagalvos, kad tai eilinis triukas, kad suviliotum
Jei žiūri į kitą moterį, ji apkaltins tave flirtavimu
Jei į ją žiūri kiti vyrai, suprask - iš pagarbos
Tau bešnekant, ji nori, kad klausytum
Jei klausaisi, ji nori, kad šnekėtum
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Kronika
Northamptonas v
Šventinės pamaldos
Northamptono lietuviai praėjusį sekmadienį skubėjo į 
Lenkų Katalikišką bažnyčią. Kun. dr. S. Matulis, MIC 
laikė pamaldas.Tai gera proga susirinkti ir pabendrauti. 
Po pamaldų parapijos klube buvo surengta arbatėlė, 
kurią suruošė Alfredas Petruševičius ir kiti. Šeimininkai 
skoningai pavaišino svečius, kun. S. Matulį bei Rūtą ir 
Darių Furmonavičius. Direktorius Darius Furmonav- 
ičius trumpai papasakojo susirinkusiams tautiečiams 
apie DBLS CV ir LNB darbus, paragino Northamptono 
lietuvius atkurti savo DBLS skyrių. Buvo kalbama ir
Northamptono skyriaus branduolys po pamaldų

apie ‘Europos Lietuvį’, kurį DBLS CV siekia pagerinti, 
sugrįžti prie anksčiau buvusio Anglijoje laikraščio dy
džio, daugiau spausdinti aprašymų, kronikos iš lietu
viškos veiklos Didžiojoje Britanijoje. Darius Furmonav
ičius ragino užsisakyti ‘Europos Lietuvį’. Busimieji 
skaitytojai, tuo tarpu, pageidavo ‘Europos Lietuvyje’ 
rasti daugiau žinių kas gimė ir mirė, kas su kuo ap
sivedė, daugiau kronikos ir skyrių veiklos aprašymų. 
Alfredas Petruševičius, K Utka, Stasys Šimkus, graži 
Švalkų šeima, tikriau net kelios šeimos, tai tvirtas šio 
atsikuriančio Didžiosios Britanijos Lietuvių skyriaus pa
grindas. Buvo kalbėta ir apie būtinybę išlaikyti Lietuvių 
Sodybą, kaip vieną iš Lietuviškos veiklos Didžiojoje 
Britanijoje židinių, galimybes surengti Sodyboje lietuvių 
vaikams Jaunimo Stovyklą, kurioje vaikai porą savaičių 
mokytųsi ir gilintų lietuvių kalbos žinias. Direktorius 
Darius Furmonavičius tokioms mintims visapusiškai 
pritarė ir žadėjo pasiūlyti DBLS CV tokią Jaunimo 
Stovyklą - Lietuvių Kalbos Vasaros Mokyklą Sodyboje 
suruošti kitų metų vasarą. Jaunųjų Švalkų šeima sakė 
mielai talkininkautų tokios stovyklos ruošos darbe. 
Svečiai nuoširdžiai dėkoja Alfredui Petruševičiui, 
Švalkų šeimoms ir visiems susirinkusiems lietuviams už 
jaukų priėmimą Northamptone. R.F
Birminghamas
Lietuvių Susibūrimas
Rugpjūčio 16 dieną dalis Birminghamo ir Wolver- 
hamptono lietuvių susirinko šv. Onos bažnyčioje Birm- 
inghame, kur kun. dr. S. Matulis, MIC laikė pamaldas. Į 
svečius buvo atvykę ir dr. Rūta bei Darius Furmonav- 
ičiai su dukrele Ievute. Sunegalavus Didžiosios Britani
jos Lietuvių Katalikų Bendrijos skyriaus pirmininkui

Stasiui Jazerskiui, susibūrimui vadovavo DBLS skyriaus 
pirmininkas Stasys Štarka. _ -.6

Po pamaldų Direktorius Darius Furmonavičjaįs pakvi
etė lietuvius atvykti į Rudens Sąskrydį Nottmghame, 
kuris rengiamas Ukrainiečių Klube rugsėjo 26x1. 17 vai. 
Kun. dr. S. Matulis, dr. Rūta bei Darius Furmonavičiai 
su dukrele buvo pakviesti užkandžiui, kurį suruošė Sta
sys Štarka. Skyriaus pirmininkas informavo Darių Fur- 
monavičių, kad išsiuntė laišką savo apylinkės parlamen
tarui, palaikantį Lietuvos NATO siekį. Greitai gautas ir 
atsakymas, kuriame rašoma, kad su DBLS Birming
hamo skyriaus pirmininko Stasio Štarkos mintimis yra 
supažindinamas Didžiosios Britanijos Gynybos minis
tras, kuris turėtų atsakyti į parlamentaro paklausimą. 
Laiško atsakymas būsiąs prisiųstas p. Starkai. Džiugu, 
kad DBLS Politikos grupės raginimas rašyti laiškus savo 
apylinkėse išrinktiems parlamentarams, prašant 
paramos Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių NATO siek
iui rado atgarsio lietuviškoje Anglijos visuomenėje. 
Svečiai nuoširdžiai dėkoja Stasiui Starkai ir kitiems 
Birminghamo lietuviams už vaišes ir malonią popietę.

R.F
Boltonas
Auksinės vestuvės
Rugpjūčio 8 d. vietiniai lietuviai Ona ir Juozas Eidukai 
atšventė savo auksines vestuves.

Po karo Danijoje susitikę Ona ir Juozas atvyko į 
Angliją ir 1948 m. rugpjūčio 7 d. Boltone susituokė. Jie 
užaugino du sūnus ir šiandien jau turi 5 anūkus, anūkę 
ir du proanūkius. Vienas iš jų sūnų tarnauja 
D.Britanijos policijoje (gal būt ir yra vienintelis lietuvių 
kilmės policininkas Anglijoje) ir jau pasiekęs seržanto 
laipsnį. Kitas sūnus yra stalius.

Onutė ir Juozas yra ilgamečiai ir aktyvūs DBLS 
Boltono skyriaus nariai. Jų auksinių vestuvių balius 
įvyko Boltono ukrainiečių klubo salėje ir jame dalyvavo 
apie 50 žmonių - vietinių ir aplylinkės lietuvių ir anglų. 
Pobūviui gausų ir labai skanų maistą paruošė pati 
Onutė, o jai padėjo Stasė Keturakienė ir Marytė 
Paulikonienė.

Auksinių vestuvių balius praėjo labai šauniai. Lietu
viai sudainavo ‘Ilgiausių metų’ ir dar pora dainų o 
sukaktuvių tostą angliškai pasakė H. Vaineikis.

Auksinės vestuvės tikroje lietuviškoje šeimoje Angli
joje yra labai retos ir mums visiems belieka linkėti 
Onutei ir Juozui dar ilgos, laimingos ir skaisčios 
ateities. į:.

H. Vaineikis 
a           mu įį r

Autobusas nuo Lietuvių Namų Londone
17 Freeland Road į

Rudens sąskiydį, Tautos šventės minėjimą
Notinghame (žiūr. skelbimą 1 pusi.)

Meninę programą atliks .„š*

Nelė Paltinienė ■
Lietuvių estrados žvaigždė ~ \

Norinčius vykti autobusu prašome iš anksto užsireg
istruoti Lietuvių namuose tek: 0181 896 0355
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Lietuvių namų bendrovės 
Direktorių valdybos 
pasiskirstymas pareigomis
K. Tamošiūnas - pirmininkas, pro
jektai ir finansai
J. Alkis - vice pirmininkas
E. Šova - sekretorius, Lietuvių 
namų direktorius
J. Levinskas - Sodybos direktorius

Kronika
Mančesteris
Du gimtadieniai
Rugpjūčio 10 d. MLSoc klubo 
sekretorius Stasys Lauruvėnas, su
laukęs 78 m. amžiaus, ir baro vedė
jas Antanas Bendžius, sulaukęs 75 
m. amžiaus, lietuvių klube surengė 
šaunų gimtadienių paminėjimą - 
pobūvį, kuriame dalyvavo jų drau
gai bei pažįstami.

Gimtadienių proga, juos visų 
vardu pasveikino ir geros kloties 
gyvenime bei pareigose palinkėjo 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis ir 
įteikė visų pasirašytas korteles. Visi 
jiems sugiedojo ilgiausių metų ir 
išgėrė tostą už jų sveikatą. Juos dar 
sveikino ir porą anekdotų pasakė 
klubo vicepirmininkas
H. Vaineikis.

Visi linksmoje nuotaikoje ben
dravo, pasižmonėjo ir praleido 
popiečio laiką.

Ilgiausių metų.
i . r . A. Podvoiskis
Wolverhamptonas
Auksinio gimtadienio jubiliatai
Gražinos Narbutaitės-Lockley ir 
Algirdo Bundonio auksinių gimta
dienių proga juos sveikina DBLS 
Wolverhamptono skyriaus valdyba

bei nariai, linkėdami sulaukti dar daug 
gražių gimtadienių ir linksmai juos 
atšvęsti. A. L

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

Suaugusiems jau vyksta lietuvių kalbos 
kursai susitarus privačiai.

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

Taip pat Lietuvių namuose organizuo
jamas jaunučių sporto klubas. Meistrai 
instruktoriai mokys pageidaujančius rytų 
kovos menų.

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

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
Bradforde
Rugsėjo 6 d., 12.15 vai.
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį - 14.00 vai.
Eccles
Rugsėjo 13 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.
Mančesteryje
Rugpjūčio 30 d., 12.30 vai. v
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
0115 982 1892. Pamaldos šiokiadieni
ais 8.00 vai. ryte. Sekmadieniais - 
11.15 vai.
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