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Iš Lietuvos kaimo
‘Pensijos gaunu tik 84 litus, privilegijų neturiu jokių. Ir 
nesitikiu gauti, nes visur valdžioje - komunistai. Todėl 
noriu atsiimti nors savo tėvų žemę. Mano žemė buvo 
komunistų priskirta pilkajai zonai, nors aplink nė vieno 
savininko žemė nebuvo priskirta. O be to, mano žemė 
randasi 5 km atstumu nuo bendrovės centro. Specialiai 
taip padarė, kad neatsiimčiau. Dabar, kai panaikino 
pilkąsias zonas, tai pradėjau reikalauti, kad man ją 
(žemę) atiduotų. Kai atvyko matuoti Šiaulių matininke, 
pasirodė, kad mano žemės ribos sukeistos. Gera mano 
žemė atiduota kitiems, o man pridėta vietoj geros 3 ha 
pelkėtų balų. Aš turiu smetoninį savo žemės planą ir 
galiu įrodyti dokumentaliai savo ribas. Dar prieš Prezi
dento rinkimus Joniškio rajono Kriukų agrarininkės 
pasakė: ‘Išrinksim Paulauską prezidentu, ir tu žemės 
negausi’. Rašiau skundą Seimo kontrolieriams. Gavau 
atsakymą 1998 m. sausio 19 d., kuriame liepiama šį 
klausimą spręsti Šiaulių apskrities viršininkui. Šis 
pavedė Žemės tvarkymo departamento direktoriui. Tas 
išsikvietė Joniškio agrarininkus ir mane ir liepė per- 
matuoti, paieškoti variantų. Bet Joniškio agrarininkai 
pasakė taip: ‘Mes savo darbą padarėm ir nieko 
nekeisim’. Vėl parašiau Seimo kontrolieriams vasario 
26 d. Gavau atsakymą kovo 5 d., kuriame vėl liepiama 
spręsti Šiaulių apskrities viršininkui. Gavau atsakymą ir
iš Šiaulių apskrities, kuriame rašoma, kad į mano 
klausimą jau yra man atsakyta vasario 24 d., ir liepia 
informuoti Joniškio rajono žemėtvarkininkus Kriukų 
seniūnijoje. Pasirodo, kad komunistai taip susiraizgė, 
kad mazgo niekaip neatriši. Jie visi pyksta ant manęs, 
kad aš - buvęs partizanas, kad priklausau šauliams ir 
konservatoriams. Ką toliau daryti - nežinau’.

Komentuodamas šį laišką, Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis taip rašo: ‘Žmogus galėtų paklausti - kieno 
ši valdžia?

Ko gero turėčiau jam sąžiningai atsakyti: jei viskas 
taip, kaip rašote, tai Joniškyje tebėra tarybų valdžia.

Be kita ko, net Nepriklausomybės Akto signatarą ten 
ir niekino, ir sunaikino neatleidę, kam kadaise buvo 
sąjūdininkas, kam Atgimimo metais atsisakė raudonos 
nomenklatūros terpės’.

Su panašiais ‘patarnavimais’ tenka kovoti ir užsienio 
lietuviams bandantiems atgauti savo namus ar žemę 
Lietuvoje. Paskutiniu metu vis daugiau išeivių, kaip 
alternatyvą, pasirenka kompensaciją vietoj nekilnojamo 
turto. Pasirodo, kad tos pasiūlomos kompensacijos yra 
tokios menkos, kad nepadengia nei vienos kelionės iš 
Anglijos į Lietuvą išlaidų.

Žinome kieno dauguma Seime, bet taip pat žinome, 
kad už Seimo esanti komunistinė nomenklatūra mažai 
pasikeitė.
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Lietuva pasaulyje
Parengė Darius Furmonavičius
Baltijos valstybių vadovai sveikina naują Rusijos premjerą 
Baltijos valstybių vadovai rugsėjo 14 d. sveikino Jev
genijaus Primakovo paskyrimą Rusijos premjeru ir 
teigė, kad šis pasirinkimas turėtų užbaigti pavojingą 
politinę įtampą Rusijoje. Primakovas yra gerai žinomas 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Estijos premjeras Mar
tas Siimanas nusiuntė sveikinimo laišką Primakovui ir 
sakė, kad jo paskyrimas premjeru reiškia poslinkį pozi
tyvia linkme bei patvirtino Estijos pasiryžimą ben
dradarbiauti su Rusija. Latvijos prezidentas Guntis Ul
manis taip pat sveikino Primakovo paskyrimą. 
Manoma, kad šilčiausiai Primakovo paskyrimą turėtų 
sutikti Vilnius, kur jis lankėsi liepos mėnesį. Nors Pri
makovas griežtai pasisako prieš Lietuvos priėmimą į 
NATO, jis yra geranoriškiau nusteikęs dėl jos narystės 
Europos Sąjungoje. Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas sakė, kad gerai, kai į tokį postą 
paskiriamas pažįstamas žmogus. (REUTERS, 
98.09.15).
Rusijos neramumų baimė Baltijos valstybėse
Sumaištis Rusijoje sukėlė kaimyninių Baltijos valstybių 
nuogąstavimus dėl galimo pabėgėlių antplūdžio ir 
sustiprino jų nekantravimą įstoti į Vakarų struktūras - 
NATO bei Europos Sąjungą. Be krizės padarinių 
ekonomikai, prisidėjo socialinių neramumų už sienos 
baimė. Baltijos šalių vyriausybių pareigūnai svarsto ga
limybes sustabdyti galimą pabėgėlių bangą iš Rusijos, 
tačiau pripažįsta, kad tam yra prastai pasiruošusios. 
Nepaisant to, kad Baltijos šalys jau 7 metus yra neprik
lausomos, tačiau tik šiemet buvo uždaryta Rusijos radi
olokacijos stotis Latvijoje. Pernai NATO neįtraukė 
Baltijos šalių į priimamų valstybių sąrašą ir tuo sukėlė 
dar didesnį vietos žmonių nerimą dėl saugumo. Rusija 
vėl įrodė esanti neprognozuojama, todėl narystė NATO 
yra absoliučiai būtina Lietuvai, teigia lietuviai. Šalia 
narystės NATO, kitas prioritetinis Baltijos šalių už
davinys yra įstoti į Europos Sąjungą. Iš Baltijos valsty
bių tik Estija pateko į pirmąją deryboms pasiruošusių 
šalių grupę. Neseniai Lietuvoje viešėjęs Danijos 
užsienio reikalų ministras Nils Helveg Petersen sakė, 
kad Rusijos krizė rodo, jog Europos Sąjunga turi plėstis 
greitai, ir kad ji turi būti stabilumo židinys Europoje. 
(REUTERS, 1998.09.15)
Rusijoje į valdžią grįžo komunistai
Buvęs Rusijos vicepremjeras Borisas Nemcovas mano, 
kad į valdžią Rusijoje atėjo komunistų partija. Jegoras 
Gaidaras vyriausybę vadina komunistine. Komunistų 
partijos lyderis Genadijus Ziuganovas pareiškė, kad 
Valstybės Dūmos komisija dėl nepasitikėjimo prezi
dentu Borisu Jelcinu tęs darbą. Žiuganovas mano, kad 
Jurijus Masliukovas gali vyriausybėje dirbti kartu su 
Grigorijum Javlinskiu. Javlinskis pareiškė, kad 
‘Jabloko’ nepakviesta dirbti vyriausybėje ekonomikos 
bloko sudėtyje. Rusijos liberalų demokratų partijos ly
deris Vladimiras Žirinovskis ir jo frakcija Valstybės 
Dūmoje pranešė, kad jie ‘pasirengę investuoti 20 mili
jardų JAV dolerių’ į tą ministro postą, į kurį bus pasiū

lytas Rusijos liberalų demokratų partijos atstovas. 
(INTERFAX, 98.09.14)
Aleksandro Lileikio teismas atidėtas
Aleksandro Lileikio, kaltinamo žydų genocidu bylos 
nagrinėjimas atidėtas neribotam laikui. Vilniaus apy
gardos teismas pranešė, jog patikrinti Lileikio tvirti
nimus dėl blogos sveikatos reikės laiko. Remiantis 
Lietuvos įstatymais, teismo procesas negali vykti, neda
lyvaujant kaltinamajam. Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Europos Sąjunga ragino Lietuvą kaip galima greičiau 
pradėti šios bylos nagrinėjimą, atsižvelgiant į kalti
namojo amžių. Kuo daugiau laiko praeina, tuo mažiau 
galimybių, jog jis bus nuteistas, kadangi jis yra labai 
senas, - sakė Simon Wiesenthal centro atstovas Efraim 
Zuroff, atvykęs į bylos nagrinėjimą. Zuroff, Lietuvoje 
gerai žinomą neatidėliotinų karo nusikaltimais kalti
namųjų teisminių nagrinėjimų lobistą, Vilniaus teismo 
salėje sutiko Petras Cidzikas ir dar du protestuotojai, 
laikę plakatus, kuriuose buvo pavaizduotas įsmeigtas 
kruvinas durtuvas į Lietuvos žemėlapį. Cidzikas, atkišęs 
plakatą Zurofui į veidą, pasakė: ‘tavo broliai buvo 
žudikai. Teisėjų komanda leido protestuotojams pasi
likti teismo salėje. (DPA, 1998.09.11)
NATO neketina steigti bazių Ukrainoje
NATO spaudos tarnybos pranešime sakoma, kad 
NATO neketina steigti karinių bazių Ukrainoje, taip 
pat kitose valstybėse, atsiradusiose buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje. Pranešime pažymima, kad NATO 
neketina steigti karines bazes Ukrainos poligone prie 
Lvovo. Dingstį tokiems Ukrainos žiniasklaidos 
priemonių spėliojimams davė neseniai surengtas 
Amerikos karinių ekspertų vizitas į Lvovą, kurio metu 
ekspertai tenorėjo susipažinti su didžiausio Europoje 
poligono galimybėmis ir sužinoti, ar jis tiktų aljanso 
taikos palaikymo pajėgų treniruočių centrui įrengti. 
(ITAR-TASS, 1998.09.11)
Lietuva ir kitos Baltijos valstybės stiprina sieną su Rusija 
Estijos premjeras Mart Siiman pareiškė, kad ben
dradarbiaujant su Lietuva, Latvija ir Ukraina ruošia
masi galimam pabėgėlių iš Rusijos antplūdžiui. Latvijos 
premjeras Guntars Kraštas pareiškė, kad Latvijoje šiais 
motyvais ruošiamasi stiprinti sienų apsaugą ir gerinti 
pasienio apsaugos bei policijos pareigūnų bendradar
biavimą. Lietuvos pasienio policijos departamento vy
riausiasis komisaras Algimantas Songaila sakė, kad 
stiprinama ir Lietuvos sienos apsauga. Rusijos am
basadorius Lietuvoje Aleksandras Mozelis susitikime su 
žurnalistais Vilniuje pareiškė, kad lapkritį numatytas 
Lietuvos premjero Gedimino Vagnoriaus vizitas į 
Rusiją dėl krizės gali būti atidėtas. Pasak Mozelio, 
Lietuvos parama Karaliaučiaus kraštui būtų naudinga, 
tačiau Rusija turi nuspręsti, kokios pagalbos Kali- 
ningradui reikia. Ambasadorius taip pat informavo, kad 
antradienį įvykusiame jo ir Lietuvos prezidento 
patarėjo Albino Januškos susitikime buvo aptarti kai 
kurie nauji Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo as
pektai. Mes turime naujų idėjų dėl galimos Lietuvos 
narystės Vakarų organizacijose, tačiau jas dar anksti 
skelbti, sakė Mozelis. (INTERFAX, 1998.09.11)
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Padėtis Karaliaučiaus krašte
Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 
paragino vyriausybę kreiptis į Europos Sąjungą, kad 
būtų organizuota tarptautinė pagalba Karaliaučiaus 
kraštui. Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius 
pranešė žurnalistams, kad Lietuva suteiks humanitarinę 
5 milijonų litų pagalbą Karaliaučiaus krašto gyvento
jams maisto produktais ir būtiniausiais medikamentais. 
Pasak premjero, Lietuva dalyvaus ir tarptautinėse pa
galbos Kaliningradui akcijose. Pagalbą Karaliaučiaus 
kraštui žada suteikti ir Danija. Karaliaučiaus krašto 
Dūmos pirmininkas Valerijus Ustiugovas pasisakė už 
pagalbos iš Lietuvos priėmimą. Tuo tarpu, pasak pir
mojo Kaliningrado srities administracijos vadovo 
pavaduotojo Aleksandro Sakanovo, sritis dar neišsėmė 
savo galimybių, kad prašytų Lietuvos pagalbos. 
(INTERFAX, BNS, 1998.09.11)
Ypatingoji padėtis Karaliaučiaus krašte ir Rusijoje
Iš Leningrado srities Rusijos kariniam laivynui Karali
aučiaus krašte atgabenta 87 tonos maisto produktų. 
Tuo tarpu Karaliaučiaus merijoje diskutuojama apie 
kortelių maisto produktams ir pirmo būtinumo 
prekėms įvedima. Kol Maskvos centrinė valdžia bando 
išeiti iš aklavietės, susidariusios Jelcinui bandant 
paskirti premjerą, rublio vertės kritimas sukėlė grūstis 
dėl būtiniausių produktų. Reginys nematytas nuo 
paskutiniųjų Sovietų Sąjungos gyvavimo dienų. Vladi
vostokas išleido įsakymą, kuriuo prekybininkams 
draudžiama kelti kainas, tačiau neatrodo, kad iš jo būtų 
kokios nors naudos. Urale parduotuvėse išnyko druska, 
cukrus, aliejus, makaronai. Karaliaučiuje paskelbta 
‘ypatingoji padėtis’ skamba grėsmingai panašiai į 
‘karinę padėtį’, tačiau, pasak gubernatoriaus Leonido 
Gorbenkos, tai tereiškia prašymą nedidinti kainų. 
Suomijos Europos reikalų ministras Ole Norrback, ap
silankęs Murmansko regione, spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad Rusijos krizė dar nepasiekė tokio lygio, 
kad reikėtų Vakarų humanitarinės pagalbos. Norrback 
teigė, kad prekybos normalizavimas yra pagrindinis da
lykas, siekiant išvengti maisto trūkumo Rusijoje. Tačiau 
jeigu prekyba nebus normalizuota ir maisto produktai iš 
užsienio negalės patekti į Rusiją, situacija pablogės. 
Norrback taip pat pasakė, kad Suomijai nereikia sekti 
Norvegijos pavyzdžiu, kuri ruošiasi dideliam pabėgėlių 
iš Rusijos srautui. Jo nuomone, toks pavojus negresia. 
(REUTERS, 1998.09.11)

Rusijos įtaka pasaulio ekonomikai yra nedidelė
Prancūzijos finansų ministras Dominique Strauss- 
Kahn, rugsėjo 9 d. pristatydamas 1999 metų Prancūzijos 
biudžetą, pasakė, kad Rusijos krizės poveikis Europos 
ekonominiam augimui bus gana ribotas, kadangi Rusi
jos vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje nėra didelis. 
Prancūzijos eksportas į Rusiją sudaro tik 1 %. ‘Kai 
kurios šalys kenčia dėl prasto vadovavimo, jos ir turi 
išsikuopti savo namus. Rusija yra pavyzdys. Tarptautinė 
bendruomenė negali pakeisti vyriausybių, kurių užduo
tis yra tinkamai vykdyti reikalingas programas’, kalbėjo 
ministras. Analitikų požiūriu, Rusijos bankų krizė ne
turės didelės įtakos Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slo

vakijos bankams, kadangi jų tiesioginiai ryšiai su Rusi
jos bankais yra riboti. Labiau gali nukentėti buvusios 
Sovietų sąjungos respublikų ir Baltijos šalių bankai dėl 
jų vis dar stiprių saitų su Rusijos ekonomika. Didžiau
sias smūgis teks Latvijos bankams, nes jos komerciniai 
ryšiai su Rusija yra tvirčiausi iš visų Baltijos šalių. 
Latvija yra daugiausiai investavusi į Rusijos vertybinius 
popierius. Lietuvos ir Estijos bankai saugesni, kai kurie 
jų iš Rusijos krizės gali turėti naudos. Dėl Rusijos 
finansinės krizės Europos Rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas patirs didelių nuostolių, kurie sunaikins visą per 
pirmąjį pusmetį gautą pelną. Manoma, kad šio banko 
nuostoliai rugsėjo pabaigoje sieks 170 milijonų JAV 
dolerių. (REUTERS, 1998.09.10)
Lietuva įsteigė Karaliaučiaus krašto stebėjimo centrą 
Vilnius įsteigė komandą, kuri stebės padėtį Kaliningrad 
Oblast, susidariusią dėl Rusijos ekonominės krizės. Li
etuvos Prezidentūros teigimu, komanda gaus informa
ciją iš Lietuvos konsulato Karaliaučiaus krašte ir ‘kitų 
šaltinių’. Nors Karaliaučiaus krašto valdžia neprašė pa
galbos, Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas pasakė ‘prašymai buvo gauti kituose lygiuose 
padėti ligoninėms ir kitoms įstaigoms. Lietuvos vyri
ausybė tik ką paskelbė suteikianti humanitarinę pagalbą 
Karaliaučiaus kraštui vertą 5 milijonų litų (1.25 milijonų 
dolerių) (RFE, 1998.09.14)
Europa nestabili be Baltijos valstybių
Vilniuje įvykusioje Tarptautinėje konferencijoje 
‘Euroatlanto integracija - pagrindinis stabilumo aspek
tas’ Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus pasakė: 
‘Mes siekiame, kad Lietuva pradėtų derybas dėl narys
tės Europos Sąjungoje dar šių metų pabaigoje, ir 
tikimės, kad 1999 m. NATO viršūnių susitikime Wash
ingtone bus nubrėžtos gairės kitam Šiaurės Atlanto 
aljanso atsivėrimui, apimsiančiam geriausiai pasiruošu
sias kandidates, tarp jų ir Lietuvą’. Tarptautinės gyny
bos patarėjų grupės Baltijos šalims pirmininkas Garry 
Johnson teigė, kad Europoje nekantriai laukiama tos 
dienos kada į Europos Sąjungą bus pakviestos naujos 
Europos demokratijos, įskaitant ir Baltijos valstybes. 
Vokietijos Bundestago narys Dietrich Genscher sakė: 
‘Istorijos ratas niekada nebus pasuktas atgal. Vokietija 
nekels papildomų sąlygų šalims, jau pakviestoms į ES, 
tačiau čia vietą turi surasti ir Baltijos valstybės. Tai turi 
įvykti ne kada nors ateityje, o dabar’. Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pasakė: Baltijos valstybių 
nutylėjimas 1999 m. balandyje būtų blogas ženklas apie 
įtvirtinamų Rusijos interesų zoną. Būtų apmaudu, jei 
Vakarai atsitrauktų prieš Rusijos politinio elito valią’. 
Seimo pirmininkas priminęs, kad Lietuva jau prieš 5 
metus pareiškė norą įstoti į NATO, ironiškai klausė, 
‘kas tai per įstaiga, kuri tiek laiko nesugeba duoti at
sakymo. Mes prisidėjome prie jūsų saugumo ir jūs su
taupėte milijardus. Tačiau tada, kai mes norime gauti 
saugumo garantijas, atsimušame lyg į mūro sieną’. F. 
Stephen Larrabee, RAND Corporation pabrėžė, jog 
Baltijos šalims pačioms reikia stiprinti savo gynybą, kad 
potencialus agresorius žinotų kokią kainą teks sumokėti 
už savo veiksmus. (Lietuvos Aidas, 1998.09.04)
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Lietuvoje
Parinko ELR
Lietuvos verslininkai jau skaičiuoja milijoninius nuos
tolius, patirtus dėl įvykių Rusijoje, tačiau vyriausybė 
turi vilčių, kad ta krizė krašto ūkio per daug nesukrės. 
Vyriausybė žada imtis šių priemonių:
1. stabdys importo srautą;
2. atidės mokesčių mokėjimo terminus savo produkciją 
Rusijai parduodančioms įmonėms;
3. įpareigos valstybines institucijas pirkti lietuviškus 
gaminius.

Rusijos krizė netiesiogiai po kelių mėnesių atsilieps ir 
bankininkystei.

♦♦♦
Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras, kuriame buvo 
svarstomas ankstyvas Ignalinos elektrinės uždarymas, ir 
tai Lietuvai kainuotų 15-17 milijardų litų, bet elektrinės 
gyvavimo laiką lems ne pinigai, bet jos saugumas. 
Priešlaikiniu uždarymu laikomas elektrinės uždarymas 
dviem etapais: 2005 m. pirmasis blokas ir 2010 m. 
antrasis blokas. Elektrinės uždarymas Lietuvos 
ekonomikai būtų gana skaudus. Jau 1999 m. Valstybinė 
atominės saugos inspekcija turės pratęsti licenciją pir
majam blokui ir iki to laiko dar reikia daug investuoti į 
bloko saugumą.

***
Maskvos automobilių gamykla siūlo Lietuvos rinkai 
4500-10000 USD kainuojančių ‘Moskvič’ modelių 
Mažiausiai žinomas modelis yra ‘Kniaz Vladimir’ 4.7 m. 
ilgio.

***
Rugpjūčio mėn nedarbas Lietuvoje nepadidėjo. Išliko 
toks pats kaip ir liepos mėn. - 5.4 % Rugsėjo 1 d. 
užregistruota 96300 bedarbių, kurių 53 % moterų.

♦ * *
‘Šiaulių maisto’ bendrovė, dėl ekonominės krizės Rusi
joje sustabdo mėsos produkcijos eksportą. Anksčiau 
bendrovė į Kaliningrado sritį bei Maskvos ir S. Peter
burgo rajonus išveždavo apie 40 % savo produkcijos. 
Numatyta atleisti pusę darbuotojų. Rusijos pirkėjai 
įmonei liko skolingi 240000 litų.

***
Per rugsėjo mėn. pirmąją savaitę apvogti 53 vilniečių 
butai. Nuo šių metų pradžios įvykdytos 1692 vagystės, 
per praėjusius metus butai buvo apvogti 2676 kartus.

Iš Palangos gintaro muziejaus pavogtas XIX a. 
pabaigoje ant medžio tapytas paveikslas ‘Audra jūroje’.

**♦
Vilniaus universitetas beveik dvigubai padidino 
užmokestį už dienines pagrindines studijas studentams.

**♦
Prezidentas V. Adamkus pasirašė dekretą, kuriuo teikia 
Seimui ratifikuoti Europos tarybos ir UNESCO kvali
fikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu pripažinimo Eu
ropos regiono valstybėse konvenciją.

***
Šiemet Lietuvoje veiks 2356 bendrojo lavinimo mokyk
los. Daugiau kaip 90 % jų bus lietuviškos, 88 mišrios, 80 
- rusų, 63 - lenkų dėstomomis kalbomis. Daugiausia yra 

pradinių mokyklų - 824, vidurinių - 702 o pagrindinių 
vidurinių 585. Lietuvos vyriausybė siūlo šių metų imi
gravimo kvotą padidinti nuo 1000 iki 1500. Šiemet iki 
rugpjūčio 15 d. į Lietuvą leista imigruoti 827 asmenims: 
iš Rusijos - 407, Ukrainos -154 iš Baltarusijos -128.
Rugpjūčio pabaigoje pamaryje prasidėjusios liūtys Ši
lutės rajone užliejo apie 2500 hektarų javų, 450 hektarų 
bulvių ir kitų daržovių. Nuostolis siekia keletą milijonų 
litų.

***
Dėl Rusijos finansinės krizės Lietuvos nekilnojamas 
turtas gali brangti apie 5 %. Šiuo metu 2 kambarių 
butas Vilniuje kainuoja nuo 18000 USD naujuose ra
jonuose ir iki 30000 USD centre.

* * *
Rugsėjo 1 d. Amerikos dienraštyje ‘Wašington Times’ 
buvo rašyta, kad Lietuvos laukia sunki kova kelyje į 
Europos Sąjungą ir NATO, tačiau yra vilties, kad 
narystė bus pasiekta dar nesibaigus prezidento V. 
Adamkaus 5 metų kadencijai. Lietuva jau atšventė rusų 
kariuomenės išvedimo 5-ąsias metines. Laikraštis pam
inėjo V. Adamkaus kovą su Lietuvą okupuojančiais 
Rusijos kariais karo pabaigoje ir pasitraukimą į 
Ameriką.

* * *
Šiais metais Lietuvoje didelis baravykų derlius. Apie 
Varėną ir Merkinę tikra grybų karalija. Vietiniai dzūkai 
skundžiasi iš tolimesnių miestų atvykstančiais grybauto
jais, kurie savo mašinas palieka miškuose ir teršia 
aplinką. Daug baravykų eksportuojama į Vokietiją, 
Prancūziją ir Italiją.

***
Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, pagal 
kurį turguose prekiaujantys asmenys darbo vietoje pri
valo turėti prekių įsigijimo dokumentus. Turgavietėse 
maisto produktų skyrių vietose daug kur matosi tuščių 
prekystalių.

* * *
‘Būtingės naftos’ terminale pradėtas tiesti vamzdynas 
jūroje. 914 mm ir 750 m ilgio vamzdžiais į tanklaivius 
bus pumpuojama nafta. Vamzdynas jūroje bus 7,5 km 
ilgio.

* * *
Vilniaus Kalnų parke Lietuvos čigonai surengė pirmą 
dainų ir šokių vakaronę ‘Lietuvos čigonų taboro laužas’. 
Lietuvoje gyvena apie 2000 čigonų.

* * *
Lietuvos kariuomenėje ruošiamasi įkurti karo policiją 
įstatymo projektas jau įregistruotas Seimo sekretoriate.

* * *
10 600 Lietuvoje gyvenančių buvusių Rusijos kariškių 
rugpjūtį negavo pensijų. Rusijos gynybos ministerija, 
per Lietuvos bankus jiems pervedė 4 000 000 litų.

* * *
Giruliuose ‘Liepsnelės’ stovykloje vyko jaunųjų politikų 
rudens stovykla. Dalyvavo 50 studentų ir dvyliktokų, 
kurie atstovauja 9 iš 10 jaunųjų politikų organizacijų.

**♦
Rugsėjo 19 d. prezidentas V. Adamkus vyko į Niujorką 
dalyvauti J.T. Generalinės Asamblėjos darbe. Spalio 
pabaigoje jis Vašingtone susitiks su JAV prezidentu.
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Išlydint Gigantą
Paul Goble
Estijos Ambasadorius Ernst Jaakson bus palaidotas 
šiandien New Yorke ir iškilmės bus panašios į jį patį: 
kuklios, kilmingos, ir labiau simbolinės nei asmeninės.

Nuo mirties rugsėjo 5-ąją, apie E. Jaakson, kaip, kad 
jis buvo visuotinai žinomas, susikaupė nekrologai iš viso 
pasaulio, pažymėdami jo ypatingą diplomatinę karjerą, 
nuo 1919-ųjų iki pat mirties.

Sis įrašas nenutrūkstamos tarnybos - pirmiausiai, kaip 
Estijos Ambasadoriaus Rygoje vertėjo, vėliau, kaip Es
tijos konsulo JAV prieš ir per Sovietinę okupaciją, ir 
galiausiai, kaip Estijos Ambasadoriaus Washingtone ir 
Jungtinėse Tautose - niekam neprilygs.

Bet tuo pačiu, E. Jaakson tarnybos ilgis - 79 metai - 
yra mažiau reikšmingas, nei kelias, kuriuo šis laiko
tarpis buvo užpildytas. Tai buvo nuoširdžiausio kuk
lumo žmogus. E. Jaakson niekada nesupainiojo savo 
reikalų su tais, kuriuos jis atstovavo, ar kada nors statė 
savo interesus aukščiau nei savo krašto.

IŠ tiesų, kai jis prieš keletą metų atspausdino savo 
memuarus, daugelis skaitytojų buvo nuliūdinti, kad jis 
įdėjo tiek mažai detalių apie save, paryškindamas, 
priešingai, didelius įvykius, kuriuos jam teko pergyventi.

Bet, kaip, kad E. Jaakson būtų pasakęs, tai ir buvo jo 
gyvenimo prasmė. Jis atstovavo Estiją, kai ji buvo maža 
valstybė toli nuo Jungtinių Amerikos Valstybių. Jis at
stovavo ją per ilgus metus, kuomet ji buvo Sovietų 
Sąjungos okupuota ir kada mažai kas galvojo, kad kada 
nors ji vėl bus laisva. Ir E. Jaakson vėl gyveno, atsto
vaudamas Estiją, kai ji atstatė savo nepriklausomybę 
1991-aisiais.

Todėl daugeliui Estijoje ir Vakaruose, žymia dalimi, 
E. Jaakson ir buvo Estija, kadangi jis nedvejojamai save 
pašventė šiam tikslui.

Ypatingo kilnumo žmogus, E. Jaakson atliko visas 
jam suteiktas pareigas sąžiningai, su geromis 
manieromis, ir žavingumu. Per ilgus Sovietinės okupaci
jos metus, kai Baltijos valstybių atstovai vakaruose daž
nai buvo smalsumo ar išprašymo pasijuokiant objektais, 
E. Jaakson turėjo visuotiną pagarbą. Ir jis tą pelnijo ne 
dogmatiškumu, bet asmeniniu autoritetu.

Net ir tie, kurie buvo linkę atsisakyti Baltijos valstybių 
bylos, iš susitikimo su juo išeidavo įtikinti, kad Estija ir 
jos kitos Baltijos kaimynės bus vėl laisvos. Ir kai Baltijos 
valstybės drauge siekė atstatyti nepriklausomybę, E. 
Jaaksono asmeninis autoritetas buvo toks, kad prezi
dentai, ministrai pirmininkai, ir valstybių sekretoriai 
dažnai jo klausydavo.

Palyginti su kitais dviem savo kolegomis Washing
tone, E. Jaakson pasisakydavo palyginti mažai viešu
moje ar privačiai. Bet kai jis kalbėjo, dažnai po kitų, jo 
bendradarbiai žinojo, kad jie girdės kažką ypatingo.

E. Jaaksonas padėjo kreipti Estijos žmones ir jų ly
derius į nepriklausomybę, ir jis taip pat jiems padėjo - 
visada švelniai, bet tvirtai - išmokti, kaip sąveikauti su 
likusiu pasauliu, kai jie tą pasiekė. Galiausiai, E. Jaak
son buvo simbolis. Per visą karjerą ir ypatingai per 
tamsiausias Sovietinės okupacijos dienas, jis buvo vadi
namas p. Estija. Neperseniausiai, kai Estija atkūrė 

nepriklausomybę, daugelis jį vadino ‘Estijos sąžine’, 
vyru, kuris laikė Estijos svajonę gyva tuo laiku, kai 
daugelis buvo pasidavę.

Iš tiesų, pripažįstant šį specialų statusą, jis yra vienin
telis Estijos pareigūnas, neskaitant prieškario prezi
dentų, kurio biustas stovi Estijos prezidento rūmuose 
Kadriorge. Ir tik ką, dėl neturinčio lygių tarnybos ilgio, 
jis buvo charakterizuotas, kaip ‘legendinis’ diplomatas.

Bet E. Jaakson buvo daugiau nei tai.
Jis buvo simboliu kito amžiaus, laikotarpio, kuomet 

asmenybės vientisumas buvo labiausiai vertinamas, 
kada pasiaukojimas aukštesniam tikslui buvo idealas, ir 
kada diplomatai palikdavo žymę savo ilgais darbo 
metais, o ne žybtelinčiais žaidimais masinės informaci
jos priemonėse.

Visi jį pažinojusieji patvirtintų, E. Jaakson buvo gi
gantu ne tik tarp diplomatų, ar estų. Jis buvo žmonijos 
gigantu.

Tie, kurie jį pažinojo, buvo privilegijuoti; jie žinojo 
koks tai retas E. Jaakson buvo žmogus.
Laisvosios Europos Radijo žinių rugsėjo 14-osios komentaras. Paul 
Goble yra Laisvosios Europos Radijo Direktorius. Iš anglų kalbos 
vertė Darius Furmonavičius

Tebemyli Lietuvą
Lenkijos leidykla išleido puošnų albumą ‘Mieželaitis 
Santakoje’ apie Lenino premijos laureatą poetą, Ed
uardą Mieželaitį (dabar jau miręs) ir jo vasaros reziden
ciją Santakoje (tarp Žeimenos ir Lakajos upių).

Veikalo autorius poetas lenkas Henryk Szylkin su 
meile ir nostalgija rašo apie savo ir E. M. praleistas 
vasaras, pokalbius, kaip jie rašė eiles, žvejojo, kaip 
svetingai priimdavo atklydėlius gražioje miškų ir upių 
karalijoje.

Szylkin pristato poetą E. Mieželaitį visai kitaip, kaip 
kad išeivijos ir tėvynės lietuviai turi susidarę nuomonę 
apie jį.

Pernai Lenkijoje buvo išleista Szylkin knyga ‘Nasz 
Ojciec’ (Mūsų tėvas), apie jo tėvą etnografą ir 
muziejininką Ignacą. Dar jis yra išleidęs ‘wjakoldach 
Lokai" (Lakajos vingiuose). Kaip knygose, taip ir savo 
poezijoje, kaip 'Literatūra ir menas’ rašo, jis reiškia 
‘pavydėtiną meilę gimtinei’. Paprastai šnekant, nostal
giškai su meile ilgisi lietuvių tėvynės -Lietuvos.

Jis yra ne pirmas ir ne paskutinis, kuris tebenuodija 
lenkų sąmones apie prarastą Lietuvą-uniją. Ne veltui tik 
susidurk netyčia su lenku Anglijoje o jis išsitempia, 
kelia akis į kaktą, pakiliai, iškilmingai ir nostalgiškai 
pradeda ‘Litva ojczyzno moja’ (Lietuva, tėvyne mano).

M. Barėnienė

Stovi gatvės kamputyje žmogėnas pamėlynavusia 
nosimi ir prašo praeivių:
- Draugai, ar negalėtumėte manęs sušelpti dešimtuku?

Vienas iš praeivių taria:
- Ateik čia, aš užmokėsiu už tamstos pusryčius.
- Heli, - nusikeikė angliškai žmogėnas, - aš jau tris 
kartus šiandieną buvau pakviestas pusryčių, o dabar 
noriu susimedžioti keletą dešimtukų alučiui.
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Vokiškos pabiros
K Baronas
Rugsėjo mėn. 27 d. Vokietija rinks naują Bundestagą - 
parlamentą.

Dabartinę koaliciją sudaro Krikščionių demokratų 
sąjunga (CDU), Bavarijos krikščionių socialinė sąjunga 
(CSU) bei Laisva demokratinė partija (FDP) . 
Paskutinės apklausos parodė, kad vokiečiai numato 
‘nuversti’ dabartinę koaliciją, tad tuo pačiu kancl. H. 
Kohl’į ir jo vyriausybę, daugumą balsų atiduodami So
cialdemokratų partijai (SPD). Nauju kancleriu tuomet 
būtų jų kandidatas, keturis kartus vedęs G. Schroeder. 
Bet kas atsitiks, jeigu Bundestage vienai SPD partijai 
nepavyks gauti daugumos balsų? Be abejo, SPD ieškos 
paramos ‘žaliųjų’ grupuotėje (nevadinu ‘žaliųjų’ partija, 
kadangi jie yra dar vaikų bateliuose), kuri iš anksto 
stato reikalavimus: užsienio reikalų ministras turi būti 
partijos ‘galva’Jaška Fischer! Tai jaunas politikas, labai 
gabus, geras kalbėtojas, tačiau jaunystėje, gatvių 
demonstracijose į policijos gretas metęs ‘Molotovo kok
teilius’. Prieš šešetą metų jis buvo išrinktas į Hesseno 
krašto parlamentą, pakviestas gamtos apsaugos mi
nistro pareigoms, priesaiką priėmęs be kaklaraiščio, 
krepšinio batais, gerokai nudėvėtu švarku ir ‘džins’ kel
nėm. Be to, Vokietijos gamtos apsaugos ministras turi 
būti komunistuojantis J. Tritin, bei statybos kairiųjų 
pažiūrų H. Haidecke. Vokiečiai bijo tokios koalicinės 
vyriausybės, siūlydami koaliciją sudaryti kartu su CDU- 
CSU partijom. Tačiau partijų ‘šulai’ bei kancl. H. Kohl 
su CSU partijos pirmininku ir finansų ministru prie 
Augsburgo gimusiu švabu T. Waigeliu griežtai atsisako. 
Bet ... jeigu koalicijoje įvyktų lūžis, tuomet kanclerio 
vietą užimtų G. Schroeder, o vicekancl. vietą numatoma 
atiduoti (kartu ir užsienio reikalų) dabartiniam krašto 
apsaugos ministrui V. Ruehe. Be to, CDU partijai tektų 
dar penkios ministerijos.

* * *
Keturis metus buvęs Augsburgo policininkas- 
pensininkas, iškilminga JAV pulkininko uniforma 
vaikščiojo ir važinėjo Švabijos žemėje, visuomet su pa
garba ir mielai matomas Leipheimo Vokietijos karinių 
lėktuvų bazėje (netoli Guneburgo, Stuttgarto - 
Muncheno greitkelyje). Vokietis save vadino prof N.R. 
Scott, kalbėjo amerikietišku akcentu. Jis visuomet buvo 
kviečiamas į pobūvius, iškilmingus minėjimus, sodinant 
‘aukštą svečią’ į garbingą vietą. Leipheimo bazėje 
‘pulkininkas’ turėjo savo kambarį su telefonu, bei lei
dimu kiekvieną dieną įeiti į bazę.

Ši apgaulė, vedžiojant aukštus Vokietijos pareigūnus 
‘už nosies’, paaiškėjo šį pavasarį. Už klastą Vokietijos 
teismas nuteisė buvusį policininką aštuonių mėnesių 
bandomojo laiko bauda bei 3000 m. mokesčiu.

Vokietijos karo bazės vadovybė ir po teismo negalėjo 
suprasti, kaip eilinis policininkas galėjo tokia klasta net 
ketvertą metų laisvai vaidinti JAV kariuomenės 
pulkininką? Karininkai teisme liudijo, kad žilagalvis, 
aukštaūgis vokietis savo išvaizda atrodė, kaip tikras 
politikas ir valstybės pareigūnas, bazės kambaryje pa
kabinęs net JAV prezidento B.Clintono paveikslą, o 

prie durų prisisegęs ‘Tactical commander’ titulą. Vo
kiečių karininkam visuomet sakydavęs esąs labai užim
tas kelionėm, nes taip pat einąs NATO Europos 
būstinėje aukščiausio teisėjo pareigas. Karių renginiu
ose ar naujokų priesaikoje jis važiuodavo mašina su 
vairuotoju, nes bazės vadovybė taip pat turėjo garbės 
tokį aukštą svečią atvesti į iškilmę. Klastota pažyma 
vokietis įeidavo net į stipriai saugomą atominę jėgainę 
Gundremmingene, kurioje kartu su meru dalyvaudavo 
iškilminguose pietuose.

Jo siekis, dar aukštesnio laipsnio, baigėsi nelaimingai: 
vieną dieną vokiečiams pasisakęs, esąs pakeltas į briga
dos generolo laipsnį. Vokiečiai karininkai nutarė 
‘generolą’ taip pat iškilmingai pagerbti, pakviesdami 
JAV 3 žvaigždžių generolą. Nenorėdami prasilenkti su 
protokoline tvarka, vokiečiai paskambino į NATO 
būstinę. Karininkai krito nuo kėdžių išgirdę, kad jokio 
pulkininko M.R. Scott nėra. Suimtas policininkas pa
sisakė tikrą pavardę. Jis jau baustas 1982 m. už važiav
imą į įvairius renginius, pobūvius Augsburge taip pat 
amerikietiškos mašinos bei JAV majoro uniforma.

* * *
Netoli lietuvių gimnazijos yra maisto parduotuvė. Per
traukų metu gimnazijos mokiniai nusiperka gėrimų, 
saldumynų, siunčia laiškus tėvams ir draugams, nes 
krautuvėje veikia pašto skyrius.

Rugpjūčio mėn. 19 d. į krautuvę įbėgęs jaunas vyras, 
pagrasinęs pardavėją virtuvės peiliu, iš kasos pagrobė 
pinigus ir pašto ženklus. Į gatvę išbėgusi pardavėja 
šaukėsi pagalbos. Pripuolamai gatve važiavo judėjimo 
policija. Iš automobilio iššokę policininkai pradėjo vytis 
plėšiką, tuo pačiu metu telefonu paprašydami artimų 
nuovadų pagalbos.Tuoj pat atvažiavo 20 policininkų, 
malūnsparnis. Buvo apsuptas visas gimnazijos rajonas. 
Albanui nieko kito nebeliko, tik iškėlus rankas 
‘pasiduoti’ lietuvių gimnazijos kieme.

Hūttenfeldo miestelyje yra gan didelis lietuvių 
telkinys. Su gimnazijos mokiniais bei nuolatos čia gyve
nančiais lietuviais bendruomenę sudaro per 100 lietu
vių.

* * *
Vokietijos prezidento R. Herzogo kviečiamas į Berlyną 
ir Boną spalio mėn. atvyksta prezidentas V. Adamkus. 
Numatoma, kad jis aplankys ir Vasario 16-osios gim
naziją.

y

SyfiAafaA, - Ave&atą toflyk.
Žmona sako vyrui:
- Brangusis ar tu mylėsi mane tada, kai mano plaukai bus 
žili?
- Žinoma, koks skirtumas? Mylėjau kai buvai brunetė, 
mylėjau kai buvai blondinė. Argi žila spalva negraži?

***
Policininkas sustabdė automobilį ir sako vairuotojui:
- Tamstos automobilio užpakalinės šviesos neveikia.
Žmogus kaip įgeltas šoko iš mašinos. Pamatęs tokį išsigan
dusį šoferį, policininkas bandė raminti:
- Nusiramink tamsta, čia nieko ypatinga, pažeidimas gana 
smulkus...
- Tamstai nieko, bet aš pamečiau karavaną, kuriame mano 
žmona ir keturi vaikai!
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MON/PR TUE/A WEDST Thu/K FRI/Pn sat/S sunss

1 2 3 4
Šv. Teresė, Angelų sargų Šv. Faustas, Šv. Pranciškus,
Benigna, diena Alanta, Asiz.,
Mantas, Eidvilas, Evaldas, Auksuolė,
Mintė, Gervydas, Milgintas, Edvinas,
Remigijius Getautė, Teresė Eivydas,

Modestas Mąstautas 
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Šv. Placidas, Šv. Brunonas, Šv. Marijos Šv. Brigita Šv. Jonas, Šv. Pranciškus, Šv. Emilijonas,
Donata, Eismantas, Rožinis našlė, Leonardas, Borg., Daugvydė,
Gildą, Renatas, Butrimas, Daugas, Dionyzas, Bytaute, R^virmas^
Palemonas Vytenė Eivina, Demetras, Rūstis, Danielius, Zinaida,

Justina Gaivilė, Geditas, Gilvydas, Rimgaudas
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Šv. Serapinas, Šv. Edvardas, Šv. Ralistas, Šv. Teresė Šv. Margarita Šv. Ignacas Šv. Likas ev.,
Deimintė, Mintaras, Fortūnata, AviL, Al., Ant., i n tu <
Gaivinas, Nartautė, Mindaugas, Domante, Ambraziejus, Gytė, Liubartas,
Gantas, 
Rudolfas

Venancijus Rimvyde Leonardas, 
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Dovaldė, 
Gutautas, 
Jadvyga

Kintautas, 
Marijonas, 
Ritonė

Vaiva
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Šv. Jonas Breb., Šv. Jonas Kant., Šv. Uršulė, Šv. Pilypas Šv. Jonas Kap., Šv. Antanas Konstitucijos
Gesvilas, Adelė, Gilanda, vysk, k., Lolita, Klar., diena
Izaokas, Gedas, Hiliaras, Aliodija, Odilija, Daugailas, Šv. Krizantas,
Kleopatra, Gelmina, Raitvilas, Donatas, Ramvydė, Gilbertas, Darija,
Laura Saulė, 

Vendelinas
Vilma Severas, 
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# Europa Lietuvi# Nr. 18 1998 m, rugsėjo 17 a.
Susitikimas su Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministru Algirdu Saudargu
1998 m. ^rugpjūčio 26 d. Lietuvos Užsienio Reikalų 
MinistraPAlgirdas Saudargas lankėsi Lietuvių Namu
ose, kur susitiko su Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdyba, jos aktyviausiais talkininkais. 
Susitikime dalyvavo buvusio Lietuvos Ambasadoriaus 
žmona p. Balickienė, LNB Direktorius Klemensas Ta
mošiūnas, DBLS C V Pirmininkas Jaras Alkis su žmona, 
DBLS Politikos Grupės Pirmininkas Direktorius Dar
ius Furmonavičius su žmona Rūta, DBLS Politikos 
grupės narys Aleksas Vilčinskas, Sodybos Direktorius 
Levinskas su žmona, Direktorė Snabaitytė, ‘Europos 
Lietuvio’ redakcijos narys p. Keris ir kiti talkininkai, 
Lietuvos Ambasados tarnautojai ir ambasadorius Justas 
Paleckis, Lietuvos Oro linijų atstovai. Iškilmingą 
vakarienę pradėjo namų šeimininkas Klemensas Ta
mošiūnas. Algirdas Saudargas papasakojo apie nuolat 
gerėjančią ūkio padėtį Lietuvoje, Lietuvos užsienio 
politikos prioritetus, siekį įstoti į Europos Sąjungą ir, be 
abejo, NATO. Lietuva siekia suteikti valstybei tarp
tautinę padėtį, kad, jei iškiltų kokios nors bėdos tarp
tautiniame gyvenime, Lietuvai būtų tam tikros garanti
jos. Ministras kalbėjo: ‘Garantijos Lietuvos žmonėms, 
verslininkams, ir užsieniečiams, kad jie ateitų, ateitų su 

siu į vidurį pataikyti. Gal vis dėl to reikia pakartoti, 
tokias galbūt akivaizdžias aplinkybes. Europos saugumo 
struktūra dabar ir šioj aprėpiamoj ateity yra transat
lantinė. Tai yra, neatskiriama nuo Jungtinių Amerikos 
Valstijų dalyvavimo Europoje. Aš nežinau, deja, ar ne 
deja. Iš istorinės perspektyvos, analizės žvelgiant, jei 
šimtmečio, ar šio šimtmečio pradžioje Europoje, visame 
pasaulyje dominavo Britanija, dabar realija yra tokia, 
kad tokia pasaulinė jėga ir karinė, ir ekonominė yra 
Jungtinės Amerikos Valstijos. Europos saugumas ir 
dabar, ir aprėpiamoj ateityje yra transatlantinis. Tam 
organizacija, aišku yra NATO. Visa kita yra jau diako- 
ras. Žinoma, yra tokia tema svarstoma Europos valsty
bėse, ir teisingai svarstoma tai, kad dabartinėse reali
jose Europai tektų didesnis krūvis ir atskaitomybė, nei 
dabar, didesnio svorio prisiėmimas. Tai vadinamas Eu
ropinis lygmuo, įvairiai NATO organizacijoje tai yra 
formuluojama. Tai, formuojasi Europos Sąjungos rė
muose, bet formuojasi labai lėtai. Europos Sąjunga yra 
komplikuota struktūra. Kad transatlantinis lygmuo 
sumenkėtų, yra tikrai sunku prognozuoti. Tai štai, iš 
Lietuvos, Europos saugumo struktūra turbūt matosi 
panašiai, kaip ir iš kitur. Manau, yra svarbu suvokti ir 
turėti pozityvią saugumo dienotvarkę. Rusijos dalyvavi
mas nėra lozungas. Tai yra labai rimta, solidi NATO

savo kapitalu. Ne tam, kad išpirktų Li
etuvą. Jūs suprantate, kad kapitalas yra, 
kaip tam tikra kraujotaka. Jei, jo yra daug, 
tai pagyvina ūkį, gyvenimą, sukuria darbo 
vietas. Kol kas Lietuvoje nėra didelė 
problema, tiesioginė problema nedarbas, 
kaip jaučiama Europos Sąjungos kraštu
ose, bet ko gero, kai integruosimės į Eu
ropą su jos gerais pasiekimais, ir su blo
gesniais, ji ateis’! Algirdas Saudargas pa
pasakojo taip pat apie tą pačią dieną 
vykusį susitikimą su Robin Cook, Britų 
Užsienio Reikalų Ministru. Buvo 
kalbama ir apie Lietuvos narystę Europos 
Sąjungoje ir NATO, ir apie padėtį Rusi
joje. Algirdas Saudargas pasakė manąs, 
kad rusams pavyks išspręsti krizę 
ekonominėmis priemonėmis, jų pačių 
kokiais nors metodais, be politinių nera
mumų. Vakarienės metu ministras atsakė 
į klausimus, kurių buvo pateikta daug. 
Klemensas Tamošiūnas kėlė Karaliauči
aus problemą, Levinskas - nemandagaus 
Britų emigracijos pareigūnų elgesio su Li
etuvos piliečiais problemą ir t.t. Po 
vakarienės ministras kalbėjosi su polito
logu Dariumi Furmonavičiumi ‘Europos 
Lietuviui’.
DF: Gerbiamas Ministre, gal galėtumėte 
Jūs trumpai nusakyti, kaip iš Lietuvos 
šiuo metu yra matoma pačios Lietuvos 
padėtis Europos saugumo struktūroje ? 
AS: Na, matot yra ir platus atsakymas į 
Jūsų klausimą ir trumpesnis. Aš pabandy-
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strategija. Ji siekia, kad mažėtų įtampa tarp Rytų ir 
Vakarų. Su dideliais sunkumais, bet yra pozityvių mo
mentų. Ir dabartinėse politikos realijose Jūs matote, 
turbūt Huntingtono formuluojamas civilizacijų konflik
tas reiškiasi kitose vietose. Mes tikimės pozityvios 
kloties Baltijos valstybėse, kad nebus įmanoma įžiebti 
konflikto. Tai yra sunkus kasdieninis darbas. Bet mūsų 
politika yra prieš kokio nors atskiro Baltijos valstybių 
regiono sukūrimą, kokio nors pakaitalo transatlantinei 
struktūrai, kuri veikia patikimai jau penkiasdešimt 
metų, sukūrimą. Tema yra labai svarbi ir galima būtų 
diskutuoti ne vieną vakarą.
DF: Labai ačiū. Sakykite, Gerbiamas Ministre, štai 
Rusija naudoja dideles diplomatines pastangas, kad 
įtikintų Vakarus, kad, jeigu Baltijos valstybės bus priim
tos į NATO organizaciją, ji jausis izoliuota, kaip, 
tarkim, jautėsi izoliuota Vokietija po Versalio sutarties, 
ir aš norėčiau grįžti prie to paties klausimo, kurį aš 
uždaviau šioje salėje Prof. Vytautui Landsbergiui. Kok
ius vis tik argumentus naudoja Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, kad atmuštų, atremtų šituos rusiškus įtik
inėjimus.
AS: Daug vartoja, priklausomai nuo situacijos. Galbūt 
pats toks, trumpai paėmus, visa apimantis, argumentas 
yra, kad ši Rusijos nuomonė priklauso praeičiai. Ji 
neturi galimybės būti projektuojama į ateities struk
tūras. Tai tiek trumpai. Ką reiškia, kad Baltijos valsty
bių NATO dalyvavimas izoliuoja Rusiją? Reiškia, mes 
niekada neleisim, kad buvusi Sovietų Sąjungos bloko 
valstybė dabar pereitų į kitą bloką^O tokia padėtis 
priklauso praeičiai. Ji neturi jokio politinio, psi
chologinio mechanizmo, kuris būtų perkeltas į 
svarstymą dėl ateities struktūros. Tai šituo keliu mes 
paprastai bandome kirsti. Aš nesakau, kad tai yra 
lengva, bet įmanoma. Ir kiekvienoje atskiroje situacijoje 
bandoma. Baltijos valstybių NATO narystė nėra 
kažkoks nediskutuotinas klausimas. Galima visai nor
maliai diskutuoti ir su Rusijos pareigūnais. Ir atrodo jie 
tą supranta. Aš pats du kartus tą esu daręs su Rusijos 
Užsienio reikalų ministru Primakovu. Paskutinį kartą, 
kai jis buvo Vilniuje. Mes dvi valandas diskutavom, tose 
diskusijose buvo ir NATO klausimas. Ir kada kalbama 
apie ateitį, na, Baltijos valstybės tampa NATO narėmis, 
o NATO transformuojasi. Tas klausimas yra diskutuoti
nas, kitaip sakant, išnyksta tie argumentai, jei mes žvel
giame į ateitį. O, jei mes žvelgsime į praeitį, tai lįsime į 
visas problemas, bet niekas nenori to daryti. Kiekviena 
Europos valstybė nenori, nes ji tiek turi problemų, 
pavyzdžiui, tarp Prancūzijos - Vokietijos, ir t. t., 
nereikia nė Rusijos.
DF: Gerbiamas ministre, gal galėtumėte trumpai 
apibūdinti, kokie yra Jūsų nuomone, pagrindiniai fakto
riai lėmę sėkmingą Lietuvos išsivadavimą iš Sovietų 
okupacijos?
AS: Tokie pagrindiniai faktoriai yra du: lietuvių tautos 
labai aiškiai pareikšta ir suformuluota valia. Tai vienas 
esminis faktorius. Antras faktorius, pačios Sovietų 
Sąjungos supuvimas ir subyrėjimas. Gal net trys 
pasakyčiau faktoriai. Trečias faktorius, tai tarptautinės 
bendrijos pozicija. Tęsinys kitame numeryje

Didžiulis lettonų keršto žygis
M. Bariėnienė ■ C-Livonijos kroniką rašė trys autoriai: Henricus de Lettis 
(Henrikas Latvis), nežinomas autorius ex Eiliuotąją 
kroniką ir Hermani de Wartberge (Hermanas Vart- 
bergė). Latvio ir Vertbergės kronikos rašytos lotyniškai, 
proza be sentimentų, dalykiškai ir yra patikimesnės. 
Eiliuotoji Kronika buvo rašyta Rygos miesto magistro 
dvariškio vokiškai ir eilėmis. Eiliuota prastai, be talento 
ir, kaip galvojama, ne tokia patikima.

Kas tas Henrikas Latvis? Neaišku. Iš tų kronikų 
matyti, kad tai galėjo būti iš Vokietijos atv^cęs ger
manas, ar latvis, mažas išgabentas į Vokietiją, išauklėtas 
ir išmokslintas krikščioniškoje kultūroje ir atgal at
gabentas. Žinoma, kad jis 1208 m. įšventintas kunigu, 
mokėjo latviškai, buvo vertėjas.

Aišku, kaip ir kiti du, jis rašė Pabaltijo tautų istoriją, 
apie germanų kryžiuočių, kalavijuočių kovas su baltų 
tautomis. Krikštytojų tikslas buvo uždėti ‘saldų 
krikščionybės jungą’ pagonims-netikėliams, kad jie ap
sikrikštytų, dalyvautų apeigose ir atiduotų dešimtinę 
bažnyčiai. Jų žemes pasisavindavo užkariautojai.

Pirmoji buvo užpulta ugro-finų tauta - lyviai, po to kai 
buvo įsteigta Rygos vyskupija, germanai kryžiuočiai pa
sivadino čia Livonijos ordinu. Krikštyti estus, latvius 
sunkiai jiems sekėsi. Čia jie būdavo apkrikštyti, čia 
atsimesdavo, nusiplaudavo krikštą Dauguvos upėje, čia 
vėl apkrikštydavo, čia atsimesdavo, čia keldavo maištus, 
puldavo, žudydavo dvasininkus, ordinų riterius, pili
grimus, čia vėl padėdavo germanams kariauti prieš savo 
gentis, ir, aišku, tarpusavyje pakariaudavo.

H. Latvis savo kronikoje latvius vadina lettus (lettia), 
lettigalus (lettigalia), lietuvius-lettonus (lettonia). Prie 
žodžio ‘lett’, ‘galia’ reiškė didelius žemės plotus, ar 
didelės žemės kraštą.

Kronikininkas, kaip krikščionis, aišku, simpatijas 
reiškė germanams krikštytojams, bet ne pagonims 
netikėliams, su kuriais kariaudavo.

Įžangoje į kronikas istorikas J. Jurginis rašo, kad 
pradžioje apie lietuvius buvo rašoma ne tik palankiai, 
bet ir giriamai: jie narsūs kariai, geri raiteliai, klauso 
seniūnų ir karvedžių, nelaisvėn patekusius stengiasi iš
vaduoti, o žuvusius - pagarbiai palaidoti. Į nelaisvę 
patekusių graikų apeigų krikščionių jiems negalima 
žudyti ir baudžiant pralieti jų kraują. Bet vėliau 
pažiūros apie lettonus/lietuvius, keitėsi.

Čia paskaitykite H. Latvio papasakojimą apie lettonų/ 
lietuvių, nuotykius 1027 m.
Lietuvių žygis į Tureidos žemę
Lettonai, prisiminę savuosius, prieš dvejus metus žuvu
sius nuo rygiečių ir semigalų, pasiuntė šauklius po visą 
Lettoniją ir surinko didelę kariuomenę. Persikėlę per 
Dauguvą, visą naktį Kristaus gimimo išvakarėse jie ėjo į 
Toreidą, anksti rytą perėjo Koivą ir pasipylė po visus 
kaimus, ir kadangi jie šitam krašte nesutiko kokios nors 
kariuomenės pasipriešinimo, tai nemažai žmonių už
mušė ir daugelį paėmė į nelaisvę.

Kalėdų dieną du dvasininkai - Johanas Strikas ir 
Teodorikas - su patarnautojais atliko lyviams pamaldas
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Kubeselės bažnyčioje. Po pirmųjų mišių Johanas 
pradėjo kitas, tuo tarpu parapijiečiai, išgirdę artėjant 
kariuomenę, išbėgiojo iš bažnyčios. Tie, kurie pasislėpė 
miško tankymėje, išsigelbėjo, o tie, kurie skubėjo į na
mus, pakeliui buvo sugauti ir daugelis užmušti. Tuomet, 
kada bažnyčioje iš eilės buvo skaitoma Evangelija, let- 
tonai atjojo su savo greitais žirgais ir užpuolė bažnyčią, 
kur Viešpats Dievas saugojo savuosius, ir dvasininko 
namus, iš kurių išsivedė arklius ir galvijus, paėmė 
drabužius, maistą, viską, ką rado, ir sukrovė į roges. 
Lettonai parapijos namus (curia) siaubė taip ilgai, kad 
per tą laiką dvasininkas bažnyčioje baigė šventąją Vieš
paties kūno ir kraujo paslaptį ir nesvyruodamas pats 
aukojosi, pavesdamas save Viešpačiui. Su juo liko 
ištikimieji, dvasininkas Teodorikas, patarnavęs pamal
dose, ir tarnas, kuris saugojo duris. Jie drąsino 
dvasininką nenutraukti pamaldų iš baimės prieš pago
nis. Ir kada Dievo apvaizdos dėka pamaldos buvo 
baigtos, jie surinko šventuosius indus, drabužius ir suėjo 
į zakristijos kampą ir ten pasislėpė. Vos tik jie baigė 
ruoštis, vienas lettonas įėjo į bažnyčią, viską apėjo ir jau 
buvo beveik prie zakristijos, bet kada pamatė, kad alto
rius nudengtas ir ant jo nieko nėra, kas jam tiktų, 
pasakė: ba! ir išėjo iš bažnyčios pas savuosius. Pagrobę 
viską, ką rado, lettonai patraukė savo keliu. Ir vos tik 
jie išjojo iš kiemo, atėjo kita jų minia, galingesnė už 
pirmąją; radę nusiaubtus namus, išskubėjo paskui savu
osius. Vienas lettonas raitas įjojo į bažnyčią ir čia, 
neradęs ką paimti ir neįtardamas, kad kai kas pasislėpė 
kampe, taip pat išskubėjo. Atėjo ir trečia minia lettonų, 
vienas jų pervažiavo bažnyčią rogėmis ir dvasininkų 
nepastebėjo. Dvasininkai dėkojo Viešpačiui, kad ap
saugojo nuo pagonių sveikus ir nenukentėjusius; letton- 
ams pasišalinus, jie vakare išėjo iš bažnyčios ir pabėgo į 
mišką. Nevalgę tris paras, ketvirtą parą atėjo į Rygą.

Lettonai, nusiaubę visą aplinkinę žemę nakvoti 
susirinko Anno kaime ir anksti rytą (gruodžio 26) 
išvyko namo, pasiėmę daug moterų ir vaikų ir didelį 
grobį. Kalėdų naktį lyviai pasiuntė šauklį pas vyskupą 
pranešti, kad į Livoniją įsiveržė lettonų kariuomenė, o 
po to atvyko kitas šauklys ir papasakojo, kiek pagonys 
užmušė žmonių, kiek paėmė į nelaisvę, kaip apiplėšė 
bažnyčių ir kiek žalos padarė šiai jaunai bažnyčiai.
Mūšis prie Askradės
Tai išgirdęs, vyskupas sušaukė brolius riterius bei pirk
lius ir ragino dėl nuodėmių atleidimo stoti už Viešpaties 
namus ir išvaduoti bažnyčią nuo priešų. Visi paklausė 
vyskupo ir ėmė ruoštis mūšiui. Visiems lyviams ir le- 
ttams buvo pranešta ir pagrasinta: ‘Kiekvienas, kuris 
neateis ir neprisidės prie krikščionių kariuomenės, 
sumokės tris markes baudos’. Visi išsigando, prisidėjo 
ir nuėjo prie Dauguvos susitikti su rygiečiais. Vyko į 
Leneverdę,čia susijungė, suėjo į pilį ir tyliai laukė grįž
tančių lettonų. Pasiuntė žvalgus sužinoti, kur eina let
tonai; jie pasitiko lettonus, ledu besikeliančius per Dau
guvą su belaisviais ir grobiu prie Leneverės. Lettonų 
valdovas su palydovais privažiavo prie pilies, pašaukė 
pilies viršininkus, paklausė, kur susirinkę krikščionys, ir 
sakė: ’Eikite ten ir sakykite krikščionims: prieš dvejus 

metus jūs sumušėte mano iš Estonijos grįžtančią kari
uomenę, kada ji miegojo; o dabar rasite mane ir visus 
mano vyrus žvalius’!

Tai išgirdę, krikščionys skubėjo melstis ir anksti rytą 
puolė vytis priešą. Ir, trečią valandą priėję Dauguvą prie 
Askradės, ten rado lettonus. Pagonys, pamatę, kad juos 
persekioja, ir su baime pajutę, kas jų laukia, pradėjo 
garsiai šaukti, kviesdami savuosius, ir atsigręžė prieš 
krikščionis. Krikščionys, neišsigandę nei jų riksmo, nei 
šauksmo, pasidavę Dievo malonei, su iškeltomis vėli
avomis puolė lettonus ir guldė juos į kairę ir į dešinę, 
mūšis buvo atkaklus iš abiejų pusių. Lettonai, vikresni ir 
žiauresni už kitas tautas, kaip jau sakyta, kautynėms 
buvo pasirengę, todėl ilgai ir narsiai grūmėsi su 
krikščionimis, iki pagaliau ėmė trauktis. Pasirodo, jie ne 
tik greiti kautis, bet ir greiti bėgti. Vieni metėsi į mišką, 
kiti bėgo keliu, palikę vietoje belaisvius ir grobį. 
Krikščionys persekiojo juos visą dieną, daug jų užmušė, 
kiti išsigelbėjo pabėgdami. Grįžę prie letonų palikto 
grobio, atrišo moteris ir išvadavo mažus naujakrikštų ir 
visų kitų belaisvių vaikus. Ir susijungė visi naujakrikštai, 
tiek lyviai,tiek ir lettai, su teutonais ir dėkojo Viešpačiui 
dievui už paklydusią ir rastą avį, tikriau pasakius, už avį, 
išgelbėtą iš vilko nasrų. Pasidalijo grobį ir belaisviams 
leido vykti pas savuosius.
Sėlių pilies užpuolimas, reikalaujant iš Jos pašalinti 
lietuvius ir krikštytis.
Viešpačiui Dievui apgynus savo bažnyčią nuo pagonių 
užpuolimo, vyskupas baiminosi, kad, jam išvykus, gali 
pasikartoti panašus užpuolimas ir liktų nusiaubta visa 
lyvių žemė, todėl jis nusprendė sugriauti sėlių 
(selonum) pilį, kuri, įsiveržiant ir atsitraukiant 
(lietuviams), praverčia kaip slėptuvė. Ir išsiuntė vysku
pas savo šauklius po visą Livoniją ir Lettigaliją, kvies
damas visus, kas jau priėmė krikščionių tikėjimą, į karo 
žygį. Kada susirinko didelė kariuomenė, pasiuntė 
vyskupas abatą Teodoriką ir probstą Engelbertą ir 
kartu su jais brolius, Kristaus riterius, nugalėti sėlių. 
Ateidami prie Askrados ir pereidami Dauguvą, rado 
anksčiau užmuštų ir nepalaidotų lettonų kūnus, lipdami 
per juos ir vykdami keliu, pasirengę kautis priartėjo prie 
sėlių pilies. Apsiautė pilį iš visų pusių, daugelį buvusių 
pačioje pilyje sužeidė strėlėmis, daugelį rastų kaimuose 
paėmė į nelaisve, kai kuriuos užmušė; prinešė malkų ir 
sukūrė didelę ugnį, dieną ir naktį nedavė ramybės piliai 
ir kartu varė baimę sėliams. Tuomet sėlių seniūnai 
slapta kreipėsi į kariuomenę ir paprašė taikos. Jiems 
sakė: Jeigu norite tikros taikos, tai liaukitės tarnavę 
stabams ir priimkite į pilį tikrą taikos nešėją, koks yra 
Kristus, krikštykitės ir nedelsdami pašalinkite iš savo 
pilies lettonus, Kristaus vardo priešininkus’. Priėmusi iš 
jų berniukus įkaitais, kariuomenė liovėsi puolusi. 
Abatas su probstu ir kitais dvasininkais suėjo į pilį, ten 
parengė sėlius krikštui priimti, apšlakstė pilį šventuoju 
vandeniu ir ant pylimo iškėlė šventosios Marijos vėli
avą. Ir džiaugdamiesi pagonių atvertimu, ir dėkodami 
Dievui už bažnyčios sėkmę, jie su lettigalais ir lyviais 
laimingai grįžo į savo žemę.

J. Jurginis ‘Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė.
Livonijos kronikos"
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Kronika
Derby
Tautos šventė v
S. m. rugpjūčio mėn. 23 d. vietos skyrius surengė Tautos 
šventės minėjimą į kurį, nežiūrint labai blogo oro, 
susirinko gan didokas vietos bei apylinkės tautiečių 
būrys.

Numatytas mūsų garbusis paskaitininkas p. J. 
Maslauskas dėl ligos negalėdamas dalyvauti, pasiuntė 
kruopščiai ir nuodugniai paruoštą paskaitą, kurią per
skaitė J. Levinskas.

Po minėjimo buvo surengta arbatėlė su skanumynais, 
kurią paruošė A ir M Tirevičiai.
Vėliau dar buvo gausi loterija kur visi galėjo išmėginti 
savo laimę. Loteriją pravedė G. Zinkienė, M. Žemai
tienė ir B. Levinskienė.

Dar buvo pasidalinta nuomonėmis bei aptariami skyr
iaus bei kiti lietuviškieji reikalai. Labai susirūpinta 
paskutiniais įvykiais Sodyboje, kur kai kurie elementai 
daro žalą bei žemina Sodybos vardą.

Numatyta kaip galint daugiau tautiečių vykti į DBLS- 
gos tradicinį Sąskrydį Nottinghame š. m. rugsėjo mėn. 
26 d. kur žada atvykti mūsų jau pažįstama solistė N. 
Paltinienė.

J. Levinskas

Tautos šventė
Dėl skyriaus valdybos susidariusių gyvenimo sumetimų, 
Tautos šventės iškilmės, kurios buvo numatytos rugsėjo 
6 d., buvo perkeliamos į rugpjūtį.

Rugpjūčio 23 d. į Ukrainiečių klubo patalpas gausiai 
susirinko derbyškių ir tolimesnių apylinkių nariai ir 
svečiai, priešakyje su DBLS Derby skyriaus pirm. J. 
Levinsku ir žmona iš Bordono, tuo parodydami toleran
ciją ir pavyzdį, kaip ištikimai ir sąžiningai gerbiamos 
tautinės ir valstybinės šventės.

Skyriaus pirmn. J. Levinskas, šventę atidaręs ir 
pasveikinęs, pabrėžė, gyvendami išeivijoje galime keisti 
pavardes, pilietybes, tačiau tautybės, tautos ir istorijos 
niekuomet. Kur lietuvis begyventų, visuomet turi jaustis 
tautos dalis, o ne smėlio smiltelių krūva, kad vėjui 
papūtus, mus išnešiotų po visus pasaulio kraštus amži
nam dingimui. Mūsų misija yra parodyti žmonijai, kad 
lietuviai yra brangūs grūdai nešantys derlių visur, kur 
tik jie nukristų į žemę, kai šiandiena tauta nusikračiusi 
okupanto vergijos ...

J. Maslauskui sunegalavus, Tautos šventės minėjimo 
proga jo paruoštą žodį J. Levinskas perskaitė, kuriame 
priminta praeitis, kad Tautos šventė turi mums priminti 
tuos laikus, kada Vytautas Didysis sukūrė didžiulę val
stybę, ryžosi vainikuotis Lietuvos karalium. Jis tai darė 
ne sau garbės ieškodamas o norėdamas sutvirtinti ir 
užtikrinti nepriklausomos Lietuvos ateitį. Arba 
pavarčius istorijos lapus ir stabtelėjus prie 1429 metų 
įvykių ir Lucko mieste įvykusį suvažiavimą, nustebins tie 
Vytauto Didžiojo garbingi užsispyrimai, kada buvo 
pasiūlyta karūnuotis Lietuvos karalium o lenkai pasi
priešino ir pasiųstąjį Imperatoriaus vainiką Vytautui 
lenkai sulaikė. Tas įvykis Vytautą sunkiai sukrėtė ir 
susirgęs 1430 metais mirė.

Rugsėjo 8-toji Tautine švente buvo paskelbta Vy
tauto Didžiojo garbei, minint 500 metų mirties sukaktį. 
Tuo pačiu rugsėjį švenčiama švenčiausios-Mergelės 
Marijos gimimo šventė. *

Gyvendami išeivijoje tautinės ir valstybines šventes 
minėjome ir minėsime, tiesa, gal su mažesnėmis jė
gomis, tačiau yra nepajudinamas mūsų veiklos ir visų 
įsipareigojimo principas. Taip pat yra primintina, kad 
įvairiausi tiek senimo ir jaunimo susibūrimai ir išėjimas 
į gyvenamo krašto visuomenę, spausdintas žodis, yra 
tautos kultūros veiksnys ir veidrodis. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. „ '‘t?

J. Levinskas pravedė diskusiją, pasikalbėjimą, 
plačiai apibūdindamas Lietuvių namų daromą pažangą. 
Apgailestavo, kad mūsų brangus kampelis - Sodyba, 
atsilankančių jau pradedama neįvertinti, ir jos turtas 
paverčiamas laužaviete, kaip stalai, kėdės ir kit. Vi
etiniai atostogautojai pradeda nusiskųsti elgesiu ir 
problemomis.

Ilgiau sustota prie E.L. teksto ir kitko. Derbybiškiai 
dėkodami E.L. redakcijai yra patenkinti tekstu ir 
esančia žinių informacija, apgailestavę kad mažai efek
tyvių pluksnos žmonių teturime, kurie dirbdavo be hon
oraro. Diskutuota dėl išvykos į rudens sąskrydį, Tautos 
šventės minėjimą Nottinghame.

Kaip ir visuomet A. M. Tirevičiai paruošė kavutę, 
pačių narių ir svečių sunešti prizai, vyko loterija. Laimė 
aplankė beveik visus. Prie užkandžių ir kavutės, 
pasišnekučiuojant praleistas sėkmingas popietis. 
Vėliau, A. M. Tirevičių seklyčioje įvyko skyriaus valdy
bos pasitarimas. Principiniai nutarta lapkričio mėnesyje 
atžymėti Kariuomenės šventę, vėl susirinkus praleisti 
prasmingai pensininkų ratelyje dieną, tuo praskaidri
nant pensininkų dienas.

J. Levinskas išreiškė padėką visiems už prizus, mielą 
prisirišimą prie skyriaus veiklos ir gausų dalyvavimą.

Dalyvis
Derby
A. a. Bronius Urbanavičius.
S. m. rugsėjo 2 d., po ilgesnio negalavimo, žmonos 
Stefanijos globoje, namuose, Broniaus Urbanavičiaus 
širdis nustojo plakusi. Bronius užmerkė akis amžinam 
miegui, palikdamas liūdesyje žmoną Stefaniją, dukras 
Alytę, Kastulę, Adomą, Luką, lan, dvi seseris ir du 
brolius Lietuvoje, gimines ir pažįstamus bei Derby 
skyrių, kurio su šeima buvo uolus narys.

A. a. Bronius Urbanavičius 77 metų amžiaus, buvo 
gimęs 1921 m. vasario 2 d., 5 vaikų ūkininko šeimoje, 
Kaišiadorių valsčiuje. Vokiečių okupacijos laiku, buvo 
aprengtas kariška uniforma ir dalyvavo Rytų mūšiuose.

Vėliau, kaip ir dauguma mūsų, per Vokietiją 1947 m. 
pasiekė Angliją, gyveno Darley Moor, dirbo žemės 
ūkyje ir kurį laiką virtuvėje, maitino ūkio darbininkus, o 
1949 m. persikėlė į Derby, įsidarbino McMillan spaus
tuvėje iki pensijos. Gyvendamas Derbyje sukūrė lietu
višką šeimą, išaugino dukraites, kurios jaunystės 
dienose dalyvaudavo Derby skyriaus renginiuose, ak
tyviai reiškėsi programose, deklamacijose, taip kaip ir 
mamytė, dėdienė-Kastutė.
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Bronius Urbanavičius su žmona ir vėliau žmonos 
seserimi Kastute, ilgus metus globodavo apsilankiusius 
dvasiškius į Derby ir buvo Derby lietuvių parapijos 
maršalka, dėl sveikatos buvo priverstas pasitraukti. 
Skaitė ir rėmė spaudą, ‘Šaltinį’, ‘Europos Lietuvį’, 
‘Tėviškės žiburius’ ir kita. Per visą okupacijos laikotarpį 
palaikė tamprius ryšius su tėviškėje likusiais seserimis ir 
broliais, jų nepamiršdavo paremti. Tėvynei Lietuvai 
laisvę atkūrus, Bronius pats apsilankė tėviškėje, susitik
damas su seserimis ir broliais (du broliai Lietuvoje jau 
mirė).

Išėjęs į pensiją, buvo gražiai įsikūręs Derbyje, lanky
davo lietuviškas pamaldas, prižiūrėdavo savo gražų rūtų 
darželį. Kiekvieną apsilankiusį nuoširdžiai ir lietuviškai 
priimdavo. Nepamiršo, kur tik reikėjo, ir labdarai 
rankos ištiesti. Staigi jo mirtis yra skaudus smūgis 
šeimai, Bendrijai ir Derby skyriui.

Rugsėjo 14 d. šv. Marijos bažnyčioje, Derby, kun. St. 
Matulis, MIC, atnašavo gedulingas pamaldas, susirinko 
visa eilė giminių, pažįstamų ir darbo draugų. Karstą 
puošė skyriaus, namiškių, bendradarbių ir draugų 
vainikai ir gėlės. Tai rodė, kad a.a. Bronius buvo popu
liarus, mylimas, gerbiamas ne tik lietuvių, bet ir ki
tataučių.

Po pamaldų buvo palydėtas į Derby kapinių lietuvišką 
kampelį, kur jau daugelis derbiečių palaidoti. Palaido
tas šalia Broniaus žmonos Stefanijos motinos kapo.

Kun. S. Matulis, MIC, atsisveikino jausmingu žodžiu 
Bendrijos vardu, visa eilė derbyškių ir anglų, velionio 
žmonai, našlaičiams, seserims, broliui, giminėms 
pareikšta užuojauta. Sugiedota Marija, Marija.

Po laidotuvių visus pakvietė į Ukrainiečių klubą ar
batėlei, kur dalyviai pareiškė šeimai nuoširdžią užuo
jautą o Stefanija padėkojo kun. S. Matuliui, MIC, ir 
atvykusiems į laidotuves.

Tegul Tau, Broniau, būna lengva svetima Anglijos 
žemė, toli nuo tėvynės brangios, kurią Tu taip mylėjai, o 
Tavo sielai Viešpats tesuteikia amžiną laimę ir dži
augsmą danguje.

Juozas Maslauskas, Derby skyriaus vadovas.

Po ilgos ir sunkios ligos š.m. rugsėjo mėn. 2 d. 
mirė ilgametis DBLS-gos Derby skyriaus narys 
a.a. Bronius Urbonavičius. Liūdesio valandoje, 
jo žmoną Stefaniją, dukrą Alytę ir anūkus bei 
gimines Lietuvoje giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

S k. Valdyba ir Nariai.

Nottinghamas
A. a. Motiejus Janulis.
Vėl su dideliu liūdesiu atsisveikiname su dar vienu 
aktyviu ir plačiai žinomu Nottinghamo lietuvių ben
druomenės nariu Motiejum Januliu.

Velionis buvo gimęs 1912 m.gegužės 9 d. ,Laibaigalių 
kaime, Lazdijų apskrityje baigė Veisėjų vidurinę 
mokyklą. 1933 - 1935 m.laikotarpyje atliko karinę 
prievolę 9-jame pėstininkų D.L.K.Vytenio pulke, Mari

jampolėje. Atlikęs karinę prievolę,kurios metu užsitar
navo jaun. puskarininkio lapsnį, pradėjo tarnybą 
pasienio policijoje Seinų - Marijampolės bare. 
Prasidėjus vokiečių - lenkų karui buvo trumpam laikui 
mobilizuotas o po to įstojo į viešąją policijos tarnybą 
Marijampolėje. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą 
buvo atleistas iš policijos tarnybos ir pasitraukė gyventi 
į Karaliaučių ir dirbo viename fabrike. 1941 m. grįžo į 
Lietuvą ir tarnavo Vilniaus krašto policijoje. 1944 m. 
artėjant antrajai sovietų okupacijai, velionis kaip ir kiti 
tautiečiai pasitraukė į Vakarus - Vokietiją. Pasibaigus 
karui ir negalint grįžti į savo kraštą, a.a.M. Janulis 
pasirinko Angliją ir čia atvyko 1947 m. Žinoma su 
viltimi, kad gal greitu laiku galės sugrįžti į savo tėviškę. 
Dirbo žemės ūkyje iki 1951 metų, kol persikėlė į Not- 
tinghamą kur ir gyveno iki mirties.

A.a.M.Janulis buvo aktyvus lietuvių bendruomenės 
Nottinghame narys, rėmė ir palaikė lietuvišką Veiklą 
Didžiojoje Britanijoje, plačiai skaitė ir rėmė lietuvišką 
spaudą Vakaruose. Velionis nepamiršo savo šeimos ir 
giminių Lietuvoje, kiek jo sąlygos leido visus 
ekonomiškai rėmė.

M. Janulis buvo vienas iš pirmųjų lietuvių Anglijoje, 
kuriam pavyko išrūpinti žmonai, gyvenančiai Lietuvoje, 
Anglų valdžios pensiją.
M. Janulis mirė 1998 m. rugpjūčio 17 d. University 
ligoninėje Nottinghame gana staiga dėl susidėjusių 
širdies ligos komplikacijų. Laidotuvės vyko rugpjūčio 25 
d. Nottinghamo katedroje. Gedulingas pamaldas at
našavo kun. S. Matulis, MIC. Kapuose laidotuvių apei
gos buvo užbaigtos sugiedojus Marija, Marija. Laidotu
vių vaišės vyko Notthingamo latvių klube. Čia Z.Juras 
visų laidotuvių dalyvių vardu paskutinį kartą at
sisveikino su velioniu, išreiškė užuojautą sūnui, anūkei 
ir kitiems giminėms Lietuvoje. Taip pat padėkojo, gi
minių vardu, gausiam būriui Nottinghamo lietuvių, 
kurie dalyvavo katedroje, kapinėse ir laidotuvių vaišėse.

Prisiminsime Motiejų Janulį kaip nuoširdų, draugišką 
ir malonų asmenį, tikrą patriotą kuris iki pat mirties 
domėjosi ir sielojosi lietuviškais reikalais.

Z. Juras
Kun. S. Matulio, MIC žodis Nottinghamo kat
edroje Motiejų Janulį laidojant
Brangus velionis Motiejus, prieš 86 metus pradėjęs 
gyvenimo kelionę Šlavantuose, Veisėjuose, Lazdijų - 
Seinų apskrityje, karo ir pokario audrų blaškomas 
pasiekė ir apsistojo Nottinghame. Čia pragyveno apie 
pusę šimto metų. Jį pažinome, kaip uolų lietuvį - kata- 
liką, paslaugų, draugišką žmogų. Jam tiko simpatiškas 
vardas - Maikis, į kurį tilpo visos jo geros savybės. Jis i 
visus vis palydėdavo į paskutinę kelionę. Dabar maldin
gai lydime ir jį patį.

Tačiau kapas nėra paskutinė stotis. Todėl at
gabenome jo kūną į Dievo namus - katedrą ir aukojame 
už jį šv. Mišias, melsdami Dangiškąjį Tėvą, kad jo Sū
naus mirtis nuvalytų Motiejaus sielos dėmes. Jėzus 
meldžiasi su mumis. Todėl mūsų maldos išklausomos.

Amžiną atgaivą teiki Brangiam Motiejui, Viešpatie!
Mes jį maldingai prisimename, o jis, tikimės, iš amži

nos Tėvynės mūsų neužmiršta!
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Gloucesteris

Gloucester skyriaus branduolys po iškilmingų pamaldų Tautos 
šventės minėjime. Centre kun. S. Matulis, MIC ir M. Gelvin- 
auskienė - skyriaus pirmininkė

v

Tautos Šventės minėjimas Gloucesteryje
Rugsėjo 12 d. šv. Petro bažnyčioje kun. S. Matulis, MIC 
laikė šv. Mišias Gloucesterio ir Stroudo lietuviams. Po 
pamaldų direktorius Darius Furmonavičius pakvietė 
susirinkusius į DBLS Rudens sąskrydį Nottinghame. 
Marija Gelvinauskienė surengė svečiams kun. S. Ma
tuliui, MIC, dr. Rūtai ir Dariui Furmonavičiams su 
dukrele Ievute pietus savo namuose. Šeimininkai 
pasakojo apie puikią šokių grupę, tiek metų veikusią, 
vadovaujant nuostabiai vadovei Marijai Gelvin- 
auskienei. Valentą, Cibulskas ir kiti džiaugėsi lietuviška 
spauda, gyrė Europos Lietuvį. Prašė, kad 
leidėjai neatsisakytų Europos Lietuvio 
leisti kas savaitę. Valentą įdomiai 
pasakojo apie savo vasaros viešnagę į 
Lietuvą. Jo gimtajame miestelyje Liš
kiavoje, jam užėjus į pamaldas choras už
traukė Tautos himną. Kunigas paklausęs, 
kodėl himnas giedotas. Choristai, beja tie 
patys, kuriuos Valentą prisimena nuo 
jaunystės laikų, atsakė, kad toks svarbus ir 
garbingas svečias iš Anglijos atvažiavęs. 
Šeimininkai taip pat išsakė savo skyriaus 
bėdas - dalis žmonių mirė, keli išvažiavo į 
Lietuvą, tačiau bandys suorganizuoti au
tobusiuką į Nottinghamą. Šeimininkai 
džiaugėsi iškilmingomis pamaldomis ir 
paminėjimu. Svečiai kun. S. Matulis, dr. 
Rūta ir Darius Furmonavičiai nuoširdžiai 
dėkoja už tokį puikų priėmimą.

RF

Te-tr; Merfav Skilti;
Brangioji Morta,
Vienoje karalystėje, po kritiko kalbos 
apie sočią rytdieną, nebeliko nei tortų, nei 
pyragų. Žmonės pradėjo valgyti duoną su 
sviestu. Dar po kelių kritiko ir pasyvaus 
žadėtojo kalbų apie sočią porytdieną 
nebeliko nei sviesto, nei margarino, nei 
pašvinkusių taukų. Dar po vienos kritiko 
ir pasyvaus žadėtojo karštos kalbos apie

dirbančiųjų užmojus, planus ir padarytą darbą, apie 
sočią ir prasmingą porytdieną nebeliko nei duonos, nei 
druskos, nei vandens. ~

Darbštieji šiek tiek nustebo, kritikų ir žadėtojų minia 
vėl išdrožė: kai dabar nebegraužiat nei tuščių parduotu
vių lentynų, grindų, pamatų, ragų, kanopų, pusbačių, 
medžių, tai jums negadins nei skrandžio, nei kepenų, 
kai medaus krantais tekės normalaus riebumo pieno 
upės. Sako, nesukite išdžiūvusias galvas, pradėsite 
vaikščioti be drabužių, nuogi lyg nekalti angeliukai.

Kada jums ateitų į protą, jeigu žmogus žmogui buvo 
vilkas, o dabar nori pasirodyti Žmogui angelu.. Sako, jei 
šuo vizgina prieš mus uodega, tai dar nereiškia kad jis 

Ponia Lietuva 98 Ligita Adoma- - žinias, muitininkas 
vičienė rugsėjo 19 d. Graikijoje laikas 
kovos dėl gražiausios visatos mo
ters titulo. Grožio konkurse var
žysis 50 šalių atstovės.

mums neįkąs. Būkime budrūs. Sako, kiekviena lapė 
giria savo uodegą, o vadovas-save. Taigi, jeigu visi 
žmonės būtų iš didžiosios raidės, žmonijai pritrūktų 
raidžių. Dirbti kartais būna malonu, bet gauti neuždirb
tus pinigus - dar maloniau.

Jeigu žmogus bijo savo šešėlio, jis turi vaikščioti arba 
požemiais arba tamsią naktį, ir jeigu žmogus mėgsta 
labai daug šnekėti, jam tik keli žingsniai lieka iki 
nusišnekėjimo. O, jei jam pradeda liežuvis kaisti, reikia 
tepalo-deguto ar medaus? O jei žmogelis nuolat traukia 
žmogų per dantį, jis greitu laiku liks be dantų, ir be 
liežuvio ir gali netekti net galvos.

Brangieji, potvyniai nuplauna visokias šiukšles, o 
gyvenimas - didingus žmgaus planus. Kai daleiskime: 

policija patikrina pasus, egzaminatoriai 
- lagaminus, o 

visus žmones, ir jeigu kur nors 
perskaitysite ar išgirsite sakant ‘iš sep
tynių sulaikytų vairuotojų devyni buvo 
neblaivūs - žinokite - padėtis nenormali. 
Taigi uraganas negali suvaldyti savo jė
gos, gaisras - liepsnos, o plepys - liežuvio 
... Bėgioti - sveika, bet pagulėti - dar 
sveikiau.

Sako, o mano mielas žmogelyti, jeigu 
likimas tau negailestingas, kovok su juo! 
- daug dirbk, nieko negauk, nieko 
nenorėk ir tu tapsi nugalėtoju! 
Tepadeda tau geležinė kantrybė, Dan
gus ir viso pasaulio galybė, bet 
prisimink: kareivis tikisi tapti generolu, 
vargšas - turtuoliu, o kritikas - ilgai 
gyventi, bet turi nepamiršti, - kad po 
žiemos ateina pavasaris, taika -gįp karo, 
o žmogaus nemirtingumas - po* jo mir- 
ties.

Taigi žodis - galingas ginklas, bet liežu
vis - dar galingesnis ir, jei žmogus nesug
eba valdyti liežuvio, nei rankų, jis gali 
netekti galvos. Be galvos ar būsime kada 
nors visi lygūs? - Tai nebent aname 
pasaulyje? Taigi gyvendamas žemiška
jame gyvenime ir nežinodamaf^kokiam 
dievui tarnauja, žmogus tiktai gali 
išaiškinti darbštuolis ar velnias?

EL Skaitytojas
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Kronika
Mančesteris
A. A. Vincas Juknelis
1998 m. rugpjūčio 23 d. miesto ligo
ninėje nuo širdies smūgio mirė V. 
Juknelis, sulaukęs 73 m. amžiaus.

Vincas gimė 1925 m rugpjūčio 25 d. 
Suvalkų Kalvarijoje, Marijampolės 
apskrityje. Buvo siuvėju. Karo metu 
tarnavo Vietinėje rinktinėje. Ją 
panaikinus, atsidūrė Vokietijoje, kur 
sulaukė karo galo. 1947 m. iš Flens- 
burgo, anglų zonoje, atvyko į Angliją. 
Dirbo plieno liejykloje ir tekstilėje. 
Vedė lietuvaitę ir sulaukė sūnaus 
Romo, kuris laisvai kalba lietuviškai. 
Lietuviškoje veikloje nedalyvavo, bet 
lankė lietuviškas pamaldas, renginius, 
skaitė lietuvišką spaudą, neatsisakė 
aukoti.

Liko nuliūdusi žmona, sūnus ir gim
inės Lietuvoje.

Palaidotas rugpjūčio 28 d. Mostono 
kapinėse prie lietuvių Aušros vartų 
paminklo. Pomirtines apeigas St. 
Chad’s bažnyčioje atliko kan. V. Ka- 
maitis. Dalyvavo 27 žmonės. Po laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti į lietuvių 
klubą arbatėlei. Šeimininkavo B. 
Kupstienė.

Ilsėkis, Vincai, ramybėje.
Vinco artimuosius giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
Mančesterio ir apylinkės lietuviai.

A. Podvoiskis

Gerbiami Lietuviai
Mano tėvas Dudėnas Petras, buvęs 
pasienio policijos tarnautojas neprik
lausomos Lietuvos laikais, buvo 
priverstas, artėjant rusų armijai pa
sitraukti iš Lietuvos ir apsigyveno An
glijoje, kur 1981 m. mirė.

Gavęs iš tėvo palikimą nusipirkau 
sodybą, prie Vilniaus lenkų krašte., 
norėdamas sulietuvinti Vilniaus 
kraštą.

Apsigyvenau tarp lenkų, jiems tai 
nepatiko. Ir šiais metais liepos 15 d. 
sudegino mano sodybą.

Bet aš iš Vilniaus krašto nesiruošiu 
trauktis. Lietuvinsiu tą kraštą, po 
truputį atstatinėsiu sodybą.

Jeigu galite lietuviui padėti atstatyti 

lenkų sudegintą sodybą, sušelpkite.
Mano adresas: Antanas Dudėnas, 
Žėručio 5-31, Vilnius 2043. Sąskaita Li
etuvos Taupomajam Banke Nr.: 
971005593. Banko kodas 60111. Adresas 
banko: Lietuvos Taupomasis Bankas, Sa
vanorių 19, Vilnius.

Su pagarba A. Dudėnas

Britų-Lietuvių vaikų fondas
Dar vienas geros širdies anglas paaukojo 
labai didelę sumą:
Wm. Meek, Jersey - £ 5000
Savo laiške Vaikų fondui jis rašo: 
‘Nelaukdamas kol numirsiu, nus
prendžiau atiduoti šiek tiek pinigų dabar, 
kad žmonėms džiaugsmo ir pagalbos 
suteikčiau kol gyvas esu. Linkiu Jums 
sėkmės jūsų darbuose’.

Lynes atsiprašymas
E.L. Nr. 16, p. A. Blinstrubas pranešė, 
kad prieš kurį laiką pasiuntęs £10 
’’Lynes” redakcijai ir tegavęs tik vieną šio 
leidinio numerį. 'Lynes' redakcija dėkoja 
p. Blinstrubui už prenumeratą ir auką, ir 
atsiprašo, kad nebuvo įtrauktas į prenu
meratorių sąrašus. Ši klaida yra atitaisyta 
ir tikimės, kad gausite 'Lynes' reguliariai 
be jokių kliūčių.

V. Gasperienė, Lynes Redaktorė

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
Derbyje - Bridge Gate
Kiekvieną 3-ią šeštadienį - 14.00 
vai.
Lietuvių sodyboje
Headley Park, Pickett’s Hill, Bor- 
don Hampshire GU35 8TE

Sekmadieniais 11.00 vai.
Londone, šv. Kazimiero 
bažnyčioje
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road).
Telefonas: 0171 739 8735.

Pamaldos sekmadieniais: 9.00 
vai. lotyniškai ir angliškai, 11.00 
vai. tik lietuviškai. Šiokiadieniais 
šv. Mišios 8.00 vai. ryte.
Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green, Central Line.
Nottinghame - Židinyje,
16 Hound Road, West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH. Tele
fonas: 0115 982 1892. Pamaldos 
šiokiadieniais 8.00 vai. ryte. Sek
madieniais - 11.15 vai.
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