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Lietuva priimta į 
Europos Tarybą LIFE is |ife

Gegužės 14-ąją aikštelėje prieš 
Europos Tarybos (ET) pastatą greta 
26 valstybių vėliavų suplevėsavo Lie
tuvos trispalvė. ET ministrų taryba, 
kurią sudaro šalių-narių užsienio rei
kalų ministrai, formaliai patvirtino 
Europos Tarybos parlamentinės asamb
lėjos nutarimą priimti Lietuvos Res
publiką tikrąja nare į ET. Ta proga į 
Strasbūrą atvyko Seimo delegacija 
(A. Sakalas - Seimo pirmininko pava
duotojas; V. Landsbergis - opozicijos 
lyderis, A. Gricius - LDDP; Z. Sieme- 
nowiczius - lenkų sąjunga).

Diskusijoje dėl priėmimo į Euro
pos Tarybą politinių reikalų komiteto 
vardu kalbėjęs Tonny Bauksas pritarė 
Lietuvos prašymui įstoti tikrąja nare į 
ET. Jis teigiamai įvertino demokrati
jos būklę Lietuvoje, kartu nurodė, kad 
lėtai vyksta ekonomikos reformos. Jis 
ir kiti kalbėtojai pabrėžė V. Landsber
gio vaidmenį Lietuvos kovoje dėl ne
priklausomybės. Teisinių reikalų ir 
žmogaus teisių komiteto atstovas W. 
Oehry pabrėžė, kad Lietuva nuo pat 
nepriklausomybės paskelbimo pradėjo 
ir sėkmingai kuria pliuralistinę demo
kratinę sistemą, surengė laisvus rinki
mus.

Santykių su šalimis, kurios nėra 
ET narės, komiteto atstovas M. Tars- 
chys (beje, jo tėvai kilę iš Lietuvos) 
prisiminė tragiškus sausio įvykius ir 
ET reakciją bei paramą Lietuvai. 
Konstatavęs, kad Lietuva įvykdė ET 
nariui keliamus reikalavimus, M. 
Tarschys pasakė, kad ET ir toliau do
mėsis tautinių mažumų padėtimi, ste

Įvykiai Lietuvoje

Mokytojų ir vairuotojų streikai

Gegužės 11 d. Vilniuje, Mokytojų 
namuose, vykusioje mokytojų streikų 
komitetų konferencijoje, kurioje da
lyvavo 138 mokyklų atstovai, buvo 
priimtas nutarimas gegužės 13 d. pra
dėti neterminuotą (kol nebus pasiekta 
priimtinų rezultatų) streiką. IX ir XII 
klasių moksleiviams artėja egzami
nai, tad kiekviena mokykla savaran
kiškai nuspręs, ar rengs konsultaci
jas, ar ne. Gegužės 20 d. numatyta 
sušaukti (nenutraukiant streiko) dar 
vieną konferenciją ir aptarti tolesnius 
veiksmus.

Nei Lietuvos mokytojų profesinė 
sąjunga, nei Lietuvos švietimo dar
buotojų profsąjunga oficialiai neprita
ria tokiai kraštutinei protesto formai.

28 Vilniaus vidurinių mokyklų 
pedagogai streiko dienomis bus savo 
darbo vietose, bet nieko nemokys. 
Piketo prie Vyriausybės rūmų metu 
jie reikalavo žymiai pakelti atlygini
mus, atostogų pinigus apskaičiuoti 
pagal paskutinio mėnesio uždarbį, o 
ne metų vidurkį.

Praėjusią savaitę streikavo ir Kau
no miesto troleibusų parko vairuo
tojai. ’’Lietuvos aido" pranešimu, 
direkcija atsisakė patenkinti darbuo
tojų reikalavimą pakelti atlyginimus, 
kad jie būtų tokie kaip ir Vilniaus 
troleibusų parko (vilniečiai vairuoto
jai kovo mėnesį vidutiniškai gavo 
20443 talonus, kauniečiai 14 926).

Kaune 14 transporto organizacijų 
profsąjungų komitetų atstovų konfe
rencija pritarė streikams.

Panaši konferencija įvyko Klaipė
doje. Joje buvo svarstoma, streikuos 
ar nestreikuos Klaipėdos autobusų 
parko darbuotojai. Jų vidutinis atlygi
nimas 13 900 talonų. Profsąjunga 
reikalavo padidinti jį 200 proc., di
rekcija siūlo 40 proc. Tai visiškai ne
tenkina darbuotojų. 

bės, kaip laikomasi žmogaus teisių, 
įstatymų, domėsis seksualinių mažu
mų padėtimi.

Lietuvos priėmimui pritarė visi 
kalbėtojai, tarp jų ir Lenkijos bei Ru
sijos atstovai. Tiesa, Lenkijos pasiun
tiniai kėlė kai kurias lenkų mažumos 
Lietuvoje problemas, tačiau iš esmės 
jų pasisakymai buvo palankūs. Rusi
jos vardu kalbėję J. Ambarcumovas ir 
S. Glotovas sveikino Lietuvos narystę 
ET, tvirtino, kad iš Lietuvos Rusijos 
kariuomenė bus išvesta iki rugpjūčio 
31 dienos. Lietuva vykdo kariuome
nės išvedimo sąlygas, Rusija neturinti 
jokių imperinių ketinimų nei dėl Lie
tuvos, nei dėl kitų Baltijos šalių.

Trumpoje kalboje V. Landsbergis 
padėkojo Europos Tarybai už draugiš
ką paramą ir dėmesį Lietuvai, pasakė, 
kad mums tai džiaugsminga diena: 
nors narystė ET yra įsipareigojimas, 
kartųjį suteikia ir papildomų saugumo 
garantijų.

Lietuvos vėliavos pakėlimo prie 
ET būstinės oficialioje ceremonijoje 
dalyvavo Seimo pirmininkas Č. Juršė
nas, užsienio reikalų ministras P. Gy
lys, kiti Lietuvos atstovai.

Tai didelis ir svarbus įvykis Lietu
vos gyvenime. Mūsų valstybė tampa 
pilnaverte šiuolaikinės Europos teisi
nės sistemos dalimi. Narystė ET pa
greitins Lietuvos integraciją į Europos 
institucijų struktūras, tampa nauja de
mokratijos įtvirtinimo bei plėtojimo 
žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo 
garantija.

ELR

Pabrango duona

Už ’’Kauno“ ir ’’Dzūkų” duoną 
nuo gegužės 12 d. mokama maž
daug du kartus daugiau. Tai - pas
kutinis maisto produktas, kurį iki 
šiol dar dotavo valstybė. Dabar vi
sos maisto kainos ’’laisvos“. 
Dauguma jų - pasaulinės arba net 
didesnės. Deja, kokybe pasaulio 
standartams prilygsta retas pro
duktas.

Valstybė dar dotuoja kai kurias 
paslaugas: padengia dalį miesto 
transporto išlaidų bei dalį gamti
nių dujų (naudojamų butams šil
dyti), krosnių kuro ir butų nuomos 
(šiluminės energijos) kaštų.

Vidaus reikalų ministras - 
jau generolas

Lietuvos vyriausybė vidaus reika
lų ministrui R. Vaitekūnui suteikė vi
daus tarnybos generolo laipsnį.

Iki jo Lietuvos Respublikos vi
daus reikalų tarnybos generolo laips
nis buvo suteiktas ministro pavaduo
tojui, vidaus kariuomenės vadui A. 
Svetulevičiui bei buvusiam vidaus 
reikalų ministrui P. Valiukui.

Taip pat pranešta, kad iš Lietuvos 
telegramų agentūros (ELTA) genera
linio direktoriaus pareigų atleistas A. 
Gurskis.

Daug gaisrų

Pernai iki birželio 1 d. Lietu
voje buvo kilę 95 miško gaisrai, o 
šiemet, dar neįpusėjus gegužei, jau 
užregistruota 181 miško gaisras, 
sunaikinęs 113 ha Lietuvos žaliojo 
apdaro. Padažnėjo tyčiniai padegi
mai. Tačiau dažniausiai dega turis
tų bei poilsiautojų pamėgti Rytų 
Lietuvos bei priemiestiniai miškai. 
Didžiausi gaisrai užfiksuoti Prienų 
rajone (išdegė 1,5 ha), Šalčininkų 
(1,4), Vilniaus (1,2 ha).

’’Per tuos dvejus metus, kai ruošė
mės tarptautiniam teatro festivaliui, 
didžiausia abejonė buvo, ar Dievas su 
mumis, ar prieš mus. Ir kai šiandien pa
matėm šviečiančią saulę, supratom - 
Dievas su mumis“, - tokius žodžius 
LIFE direktore R. Wiman ištarė festi
valio atidarymo dieną. Išties, vasara 
drąsiai įsisuko į Vilniaus gatves, prieš 
savaitę parkuose pražydo kaštonai, ir 
jokios oro išdaigos negalėjo sutrukdyti 
nei Senamiestyje vykstančios mugės, 
nei Ispanijos ”Xarxa“ teatro fejerverkų 
Katedros aikštėje.

Ispanų trope pirmoji atvyko į Vilnių 
ir greitai įsijungė į LIFE iškilmės. Pir
mąjį Lietuvos tarptautinį teatro festivalį 
pasveikino Respublikos Prezidentas A. 
Brazauskas, o “Xarxa” muzikantai su
sitikimą užbaigė sugrodami ispaniško
mis dūdelėmis Lietuvos Respublikos 
himną.

Tą dieną galerijoje “Vartai“ skam
bėjo F. Šopenas ir J. Štrausas, putojo 
šampanas - LIFE proga atidaryta Lietu
vos dailininkų ir grafikų paroda. ”Ku- 
paro“ tautodailės galerijoje festivalio iš
kilmių proga eksponuojami žaismingi 
pasakų herojai, raganos, J. Misiūraitės 
sukurtos teatro aktorių figūros. Didin
giausia (24 900 talonų) - V. Noreikos 
figūra Otelo drabužiais, kurią daininin
kas prieš išvykdamas į Venesuelą norė
jo įsigyti. Ragana Kabė Abė gal dėl tų 
žalių parėdų ir įkainuota "žaliai“ - 200 $. 
Deja, festivalio atstovai turbūt pamiršo, 
nes atidarymo dieną taip ir neapsilankė 
"Kupare". Tik "Xarxa" karnavalo akto
riai, žadėję linksmą pragarą, atėjo 
aplankyti savo sesučių raganų.

Su jumoro jausmu "Xarxa“ aktoriai 
atsakinėjo ir į žurnalistų klausimus. Vai
dinančių linksmą pragarą aktorių, pasi
puošusių kuklusklanininkų drabužiais, 
išpaišytais žaliais ir raudonais vel
niūkščiais, skaičius simboliškas - tryli
ka. Kaip jie ir tikėjosi, pasipylė klausi
mai apie trotilą - kiek? kaip pervežti 
per sieną? ar buvo sužeistų? ar aktoriai 
renkami pagal atsparumą sprogimams? 
"Kandidatą reikia apšlakstyti benzinu ir 
padegti. Jei lieka gyvas, priimam, - at
sakė teatro vadovas, aktorius L. Esca
milla. - O jei rimtai, aktorius nebūtinai 
turi būti profesionalas. Jis turi būti entu
ziastas, idėjų kupinas žmogus. Ir turi iš
tverti gyvenimą ant ratų - "Xarxa” be
veik visus metus keliauja.“

Švenčių ir gatvės linksmybių nuo
taiką nešantis teatras semiasi įkvėpimo 
iš įvairių Ispanijos provincijų liaudies 
kūrybos, kurią padaro suprantamą vi
sam pasauliui. "Xarxa” daugiausia vai
dinęs teatras per Žiemos olimpiadą Al
be rvilyje.

Sužeistų, sako, dar nepasitaikė, bet 
linksmų nuotykių - begalės. Štai po 
spektaklio Prancūzijoje viena anglė 
ateina ir dėkoja aktoriams: "Jūs grąži
note man norą gyventi“.

Temstant Katedros aikštė jau buvo 
pilna smalsuolių ir linksmuolių, pa
tiems vikriausiems pasisekė užsiimti 
vietas medžiuose ir ant kioskų stogų. 
Liuciferis užsiropštė ant scenos, ir su
tratėjus būgnams prasidėjo "Magiškoji 
naktis“. Šakėmis ir lagaminėliais su pi
rotechnika apsiginklavę jo padėjėjai 
puolė į minią - turbūt jie įsivaizdavo 
esą velniai, kuriems pats laikas įvesti 
tvarką pragare. Kad būtų linksmiau 
tvarkytis, keturi muzikantai būgnijo rit
mus, ir negalėjai suprasti, ar patekai į 
pirmykščių pobūvį, ar į autodafė, kur 
inkvizitoriai išves kokią raganą sudegi
nimui. Tuo tarpu penki aktoriai šaudė, 
svaidė sprogdino, leido į dangų žaiža
ruojančias uodeguotas kometas ir ju
dėjo per minią Telegrafo pastato link. 
Ten įrengtoje pakyloje, muzikai su
skambus afrikietiškų ritmu, užsiliep

snojo buivolo galva ir pradėjo suktis 
fejerverko ugnys. Pragaro tvarkdariai 
blaškėsi po minią ir iš kažin kokio prie
taiso ant ratų purškė ugnies žiežirbas. 
Klyksmas, juokas ir liūliuojanti masė 
apsukusi ratą grįžo prie Katedros. Ko
lonas nušvietė raudona pragaro ugnies 
šviesa aktoriai užsilipo ant scenos, pa
leisdami į dangų ryškiausius žaiža
ruojančius rutulius. Skambėjo paskuti
niai būgnų garsai, ispanai šokdami 
traukėsi nuo galvų gobtuvus. "Magiš
koji naktis" geso. Minia dar reikalavo 
magijos, aktyviausi buvo prižiūrimi 
budrios policininkų akies. Ir po truputį 
žmonės ėmė skirstytis. Kas traukė na
mopi, kas netyčia užklydo į Jaunimo 
teatro kiemą. Aktoriai nutarė išgyventi 
savą LIFE. Improvizuota kavinė ir 
džiazo žvaigždės sužavėjo ne mažiau 
negu ispanų fejerverkai. Aktoriai išlei
do spalvotą festivaliui skirtą laikraštį 
"Bravo“.

Kiti (turintys galimybę) patraukė į 
"Vidurnakčio klubą“, skirtą LIFE daly
viams, svečiams ir akredituotiems žur
nalistams. Ir turbūt nusivylė. Gal todėl, 
kad menininkų naktiniam klubui "Lie
tuvos“ viešbutis nėra pati tinkamiausia, 
nors ir patogiausia ten gyvenantiems 
dalyviams, vieta (tiesa, treninguotų ber
niukų nors kartą nesimatė).

Išaušo "Magiškosios nakties" rytas. 
Tvarkytojai demontavo sceną, šalia 
matėsi pelenų krūvelės. Rimtų nuosto
lių lyg ir nebuvo: kažkam numynė bato 
sagtį, barzdočiausi ir smalsiausi foto
grafai, geros nuotraukos vardan, truputį 
apsvilo barzdas ir krepšius.

Edukaciniame LIFE centre Meni
ninkų rūmuose jau nuo pirmos dienos 
verda veikla: susitikimai su rusų teatro 
žvaigždėmis, 1. Bergmano filmai. Pra
dėjo veikti pirmoji - suomių rež. Asko 
Sarkola’os laboratorija, kurioje patirties 
semiasi mūsų ir užsienio aktoriai. Ak
torystės mokys ir japonas T. Kavvamu- 
ra bei lenkų intelektualaus kino režisie
rius K. Zanussis, kurio filmus taip pat 
turėsime galimybę pamatyti.

Pirmieji spektakliai, pirmieji įspū
džiai, pirmoji festivalio savaitė... Vieni 
sako, kad jei LIFE tebūtų vienintelis 
dalyvis švedų karališkasis teatras, at
vežęs I. Bergmano režisuotą "Markizę 
de Sad", festivalis jau būtų pavykęs. 
Tragiško likimo autoriaus Yukio Mi
shima dramą, interpretuojamą šešių ak
torių, kurioms spauda ir kritikai negaili 
pagyrimų, veržiasi pamatyti visi. Sako, 
kad už bilietą prieš spektaklį privatūs 
asmenys prašė iki 40 $. Ką gi, kas gali, 
teleidžia sau, o kiti negali įpirkti ir 6 $ 
ar 9 $ kainuojančio bilieto. Mačiusieji 
Katona Jozsef teatro (vieno geriausių 
Europoje) "Revizorių“, negali atsilai
kyti prieš vengrų aktorių įkūnytą N. 
Gogolio juodą jumorą ir teigia kad šis 
spektaklis taip pat festivalio sėkmės 
garantas. Netgi kai režisierius Gabor 
Zsambeki paskutinę minutę atsisakė 

sinchroninio vertimo. Rizikavo: arba 
žiūrovai išeis iš salės, nes nesupranta 
kalbos, arba žiūrovai išeis iš salės, nes 
mašinaliai verčiant spektaklio jumoras 
praras savo blizgesį. "Pradžioje buvo 
sunku“, - pasakoja akt. Peteris Blaško 
(Gorodničius), - tačiau kai pradėjo ryš
kėti situacijos, jautėme pastovų kontak
tą tarp scenos ir žiūrovų". Režisierius 
mano, kad "šis spektaklis visada susi
laukia adekvačios reakcijos šalyse, tu
rinčiose panašų su Vengrija likimą. Jei 
Amerikoje "Revizorius“ atrodė kaip 
kuriozas, tai Rumunijoje, kur prieš du 
mėnesius teko jį suvaidinti, buvo pati 
tikrovė". Akt. Janos Ban (Chlestako- 
vas) mano, kad "kiekvienas gastrolinis 
spektaklis išvirsta į penktą, dešimtą, 
dvidešimtą premjerą, net turėdamas 
pakankamai patirties (spektaklis vaidi
namas nuo 1987 m.), niekada negali ži
noti, kaip reaguos žiūrovas“. Užsienio 
spauda recenzavo spektaklį: ’’šitame 
irimo ir brutalumo pasaulyje, kur vis
kas neskoninga nenuoširdu, egoistiška 
visuomenės padugnių žiurkės eina į 
žūtbūtinę kovą dėl gyvenimo ir mirties: 
jie visi bjaurūs, purvini, pikti. ... Atro
do, kad jie liko gyvi po atominio karo, 
kur viskas degeneruoja ir virsta karika
tūra.“ Juolab Gabor Zsambeki režisuo
tas "Revizorius“ atspindi ne caro laikų 
Rusijos N. miestą, bet eilinį socialis
tinio lagerio provincijos centriuką: par
tine uniforma - pilku kostiumu - apsi
rengęs Gorodničius, jo sėbrai su odi
niais (taip pat uniforminė detalė) 
švarkais, jo žmona (akt. Juli Basti) - 
blondinė, bufetininkės manieromis, pri
iminėjanti garbingą svečią iš pradžių 
svetainėje, po to ir buduare. Pasaulis, 
kuriame viskas gali būti nupirkta ir par
duota, kuriame klesti kvailybė ir viską 
valdo baimė. Vengrams, kaip ir lietu
viams, to aiškinti nereikia. Geležinės 
dekoracijos, šaržuoti kostiumai, nepa
prastai tiksli vaidyba, kūno ekspresija 
lyg nebylaus filmo kadrai. Po trijų va
landų spektaklio, kurio nė viena repli
ka nebuvo suprasta lingvistine prasme, 
salė plojo atsistojusi, metė gėles į sce
ną, šaukė "bravo!“.

Operos ir baleto teatre karaliauja 
Daisan Erotica teatras. Tai ne tradicinis 
japonų teatras, bet mums vis tiek egzo
tiškas, kaip ir patys trupės aktoriai. 
"Žmogus, vaidu Makbetas“ - Šekspyro 
kruvina tragedija Japonijos gansgterių 
pasaulyje.

Festivalio programoje ir lietuviški 
spektakliai 'Ten būti čia“ ir "Galilėjus“.

Šią savaitę susitiksime su Ameri
kos, Anglijos, Šveicarijos, Rusijos 
teatrais. Ar bus joje tokia pat talento ir 
profesionalumo sukurta emocinė at
mosfera, tokia pat įtampa? Gyvenimas 
parodys.

Erika Umbrasaitė

Z. Nekrošiaus nuotraukoje - 
fejerverko akimirkos aikštėje.
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Maskvoje įsteigta Rusijos lietuvių bendruomenė
Gegužės 8-9 dienomis Maskvoje 

įvyko Rusijos lietuvių bendruomenės 
steigiamasis suvažiavimas, nors pagal 
delegatų skaičių įprastesnis būtų susi
rinkimo pavadinimas. Maskvos lietu
vių iniciatyva į jį buvo pakviesti po du 
atstovai iš mūsų tautiečių telkinių įvai
riose Rusijos vietose. Be maskviečių 
atvyko Sankt Peterburgo. Murmansko 
lietuvių draugijų, Sibiro lietuvių są
jungos atstovai iš Tomsko, taip pat iš 
Karaliaučiaus (Kaliningrado), Tilžės 
(Sovetsko). Samaros lietuvių klubas 
"Snaigė“ atsiuntė telegramą, kurioje 
atsiprašė, kad negali dalyvauti tame 
susirinkime, pranešė, kad savo balsus 
atiduoda už Rusijos lietuvių bend
ruomenės įsteigimą.

Diskusijos dėl naujos organizacijos 
struktūros, veiklos programos, statuto 
buvo emocingos, pateikta kontraver
siškų pasiūlymų. Ne kartą deklaruota 
tautinės vienybės idėja, tačiau negali
ma pasakyti, kad ji padėjo įveikti nuo
monių skirtumus, rasti visiems priim
tiną sprendimą. Todėl Sankt Peterbur
go lietuvių kultūros draugijos atstovės 
nedalyvavo iki Rusijos bendruomenės 
steigiamojo susirinkimo pabaigos. 
Kaip rašoma į ”EL" atsiųstame jų pa
reiškime, Sankt Peterburgo atstovės 
nesiima atsakomybės už Rusijos lietu
vių vardu daromus sprendimus ir pa
reiškimus (ta pozicija artimiausiuose 
numeriuose bus atspindėta plačiau).

Tilžės lietuvių vardu kalbėjęs Sigi
tas Šamborskis pasakė, kad jų draugi
ja pasisako už Rusijos lietuvių bend
ruomenės rėmėjos statusą, dėl narys
tės dar neapsisprendė, tuo labiau, kad 
yra galimybės tiesiogiai palaikyti ry
šius su Lietuva. Jis priminė, kad Til
žės lietuvių draugija priimta į Pasaulio 
lietuvių bendruomenę (PLB).

Nutarime dėl Rusijos lietuvių bend
ruomenės su centru Maskvoje įsteigi
mo pripažįstama PLB Chartija ir 
Konstitucija, prašoma naująją Rusijos

lietuvių organizaciją priimti į Pasaulio 
lietuvių bendruomenę. Nutarime kon
statuota, kad stiprėja Rusijoje gyve
nančių lietuvių asimiliacijos procesas, 
daugelis lietuvių kilmės asmenų jau 
nekalba tėvų ar senelių kalba. Beje, 
suvažiavime buvo Sibiro lietuvių są
jungos deleguota atstovė, kuri, regis, 
kiek suprato lietuviškai, bet kalbėti ga
lėjo tik rusiškai. Kai pasakojo vienas 
iš Sibiro lietuvių sąjungos pirmininkų 
V. Bernatonis, ji iš mišrios šeimos 
(tėvas - lietuvis, motina - rusė), baigu
si institutą dirba Tomske. Pastarųjų 
metų įvykiai Lietuvoje, lietuvių drau
gijos veikla ją prikėlė iš tautinio letar
go miego, paskatino lankyti lietuvių 
kalbos pamokas lietuvių sekmadieni
nėje mokykloje. Pats Vilius Bernato
nis Sibire atsidūrė dar vaikas būda
mas. pokaryje iš Anykščių apylinkių 
su tėvais buvo ištremtas į Krasnojars
ko kraštą. Vėliau įsikūrė Tomske, dir
ba politechnikos institute. Jis aktyviai 
dalyvavo kuriant lietuvių kultūrines 
draugijas Sibire, dažnai apsilanko 
Tėvynėje.

Rusijos lietuvių bendruomenės 
pirmininke dvejiems metams išrinkta 
maskvietė gydytoja Nijolė Martyniuk. 
Kas ketveri metai numatyta kviesti 
bendruomenės suvažiavimus. Sufor
muotos ir bendruomenės taryba bei 
valdyba. N. Martyniuk man sakė, kad 
vienas iš artimiausių darbų - į Maskvą 
pasikviesti Lietuvos Seimo, vyriau
sybės atstovus, išdėstyti jiems Rusijo
je gyvenančių lietuvių problemas, pa
geidavimus. Atrodytų, kam to reikia, 
šįkart buvo atvykę Seimo deputatai E. 
Raišuotis (LDDP) ir J. Beinortas 
(Krikščionių demokratų partija), vy
riausybės patarėjas išeivijos reikalams 
S. Stungurys, Sanryšos pirmininkas 
A. Augulis. Jų kalbose, taip pat susi
rinkusiems perskaitytuose Seimo pir
mininko Č. Juršėno, PLB atstovo Vil
niuje dr. P. Lukoševičiaus sveikinimo

raštuose netrūko daug gražių žodžių, 
gerų linkėjimų. Tačiau kaip pastebėjo 
iš Sankt Peterburgo atvykusi J. Lau- 
čiūtė, linkėjimų neužtenka. Negirdė
jau konkrečių įsipareigojimų, kuo no
rime ir galime padėti dėl įvairių prie
žasčių svetur atsidūrusiems tautieči
ams, nors įtakingų svečių iš Lietuvos 
susirinko beveik tiek pat kaip Rusijos 
bendruomenės steigėjų. Užtat visi 
nuoširdžiai dėkojo folklorinio an
samblio "Jotija“ iš Kauno dalyviams, 
kurie linksmino tautiečius, įtraukė 
juos į šokio sūkurį, padainavo gražių 
lietuviškų dainų.

Rusijos lietuvių bendruomenės 
steigėjų kreipimesi į Lietuvos Prezi
dentą A. Brazauską prašoma priimti 
įstatymus "Dėl Lietuvos diasporos“, 
"Dėl politinių kalinių ir ištremtųjų, gy
venančių už Lietuvos ribų", siūloma 
padaryti papildymus pilietybės įstaty
me. kad būtų atstatyta pilietybė lietu
vių kilmės asmenims, gyvenantiems 
už Lietuvos ribų, garantuotos jų teisės 
į nekilnojamąjį turtą gimtinėje ir kita. 
Kreipimesi į B. Jelciną išsakytas drą
sus reikalavimas, kad Rusijos kariuo
menė iš Lietuvos būtų išvesta griežtai 
laikantis suderinto su Lietuva grafiko, 
taip pat keliami opūs politkalinių ir 
tremtinių reabilitacijos klausimai.

Sakoma, kad kiekviena pradžia 
sunki. Toks ir Rusijos lietuvių bend
ruomenės kūrimas. Nors girdėjau kri
tinių atsiliepimų dėl organizacinių ne
sklandumų, nors suvažiavimą paliko 
Sankt Peterburgo delegacija, vis dėlto 
šis lietuvių susiėjimas Maskvoje - 
svarbus įvykis siekiant konsoliduoti 
mūsų tautiečių draugijas Rusijoje, su
aktyvinti jų pastangas išsaugoti lietu
vybę, organizuotai ginti savo teises 
Rusijos valstybinėse institucijose, pa
laikyti ryšius su gimtine. Bet. aišku, 
prieš akis - labai didelis darbas.

Mindaugas Milieška

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais 
(amerikiečių, anglų) .

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
j dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus - 
mažesnis mokestis.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643 
= "" - -a

i Keturių tekstilės įmonių Lietuvoje į 
viešas akcijų pasirašymas
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Lietuvos valdžia pagal privatizaacijos programą siūlo | 
pirkti akcijų paketus šiose įmonėse:

Panevėžio linas
(lininių medžiagų gamyba)
Vilija
(megztų drabužių gamyba)

Audėjas
(baldų apdengimo gamyba)
Lentvario kilimai
(kilimų gamyba)

Platesnės informacijai apie šių bendrovių akcijas kreipkitės:

Peat Marwick
Policy Economics Group 

Lietuvos Respublikos valdžios patarėjai

4 Gagarino g. 
2001 Vilnius 
Tel: (370) 2 62-08-96 
Fax: (370) 2 22-60-65
Arūnas Pemkus

the

2001 M Street NW
Washington, DC 20036
Tel: 202-467-3333
Fax: 202-728-0546
Jennifer McFarlane

The contens of this statemment have been approved for 
Purposes of Section 57 of the Financial Services Act 1986 by1 
KPMG Peat Marwick, which is authorized by the Institute of ' 
Chartered Accountants in England and Wales to carry on invest- I 
ment business. Užs. 790 I
-------------------------------------------------------------------------------- J

Progresive Tours Ltd.

SIEFWNHOS ©HIENOS
Ar melsimės Valstybei?

Lietuvoje šiuo metu neramiai 
jaučiama galimų streikų banga - 
neišspręstas mokytojų pragyvenimo 
klausimas, bruzda vairuotojai. Strei
kų politika nėra kažkas nenor
malaus ar antiįstatymiško, tačiau 
Žmonėse jaučiamas ir 50 metų ugdy
tas vergiško tikėjimo valstybės galia 
antspaudas. Sovietų valstybės sam
prata turėjo išstumti tikėjimą Dievu, 
pasitikėjimą savimi; viską gali ir 
atlieka Valstybė! Tokias ir panašias 
mintis sukelia filosofinis A. Degučio 
straipsnis "Apie valstybę ir valdžią 
be mistikos" laikraštyje ’’Savinin
kas" N r. 13.

"Valstybės mistifikavimas ir 
dievinimas, kuriuo užsiima politikai, 
moralistai ir daugelis kitokių švie
suolių, atrodo tikrai stabmeldiškas. 
Kadaise žmonės kreipdavosi maldo
mis į Dievą, kad jis juos apsaugotų 
nuo nepelnyto vargo. Dabar jie iš
mokyti kreiptis peticijomis į vals
tybę, kad ji juos apsaugotų ir nuo 
pelnyto vargo. Dievas teikdavo viltį, 
valstybė žarstosi pažadais. Valstybė 
vaizduojasi visažinė ir visagalė, ir iš 
jos atkakliai laukiama stebuklų“. Ta
čiau valstybė, - toliau rašoma straips
nyje, - nėra kažkas daugiau, kaip ta 
pati visuomenė, tik susaistyta paval
dumo ryšiais - valdančiųjų ir valdo
mųjų sambūvis.

Gariūnai vis populiarėja

Apie šį turgų netoli Vilniaus gali
ma pasakyti, kad - "be abejonės, 
pirmaujame Rytų Europoje!" - 
rašoma R. Plumpienės straipsnyje 
"Vakarinėse naujienose" 05 11.

Kai vieni Lietuvos piliečiai lau
kia malonių iš valstybės, kiti - ne
snaudžia patys. "Pagal neoficialią 
statistiką dabar kiekvienas trečias 
Lietuvos gyventojas vienaip ar ki
taip susijęs su prekyba... Pakelėse,

krūmuose, dulkinose aikštelėse - vi
sur, kur įmanoma - mašinos. Autobu
sai iš Baltarusijos, Estijos, Ukrainos, 
Lenkijos, Sankt Peterburgo, lengvieji 
automobiliai iš Vokietijos, Belgijos, 
Suomijos, Rusijos“ - toks yra šiandie
nos Gariūnų vaizdas. Improvizuotos 
gatvelės, informacija apie prekes su
teikiama keliomis kalbomis. Lietuviš
ki talonai čia - labiausiai nepageidau
jama atsiskaitymo forma, o nusipirkti 
galima tiesiog viską - net gyvą tigriu
ką (2 tūkst. dolerių). Naktį jūsų pa
slaugoms - vogti daiktai, pusveltė po
grindinė degtinė, narkotikai ir... "jau
na, graži palydovė, kuri jus galės lydė
ti visur ir visada“ - kaip kad apie pros
titutes sako autorė - frazė iš vis dažnė
jančių skelbimų laikraščiuose... Auto
rė šį Vilniaus kampelį ironiškai pava
dina Lietuvos "bamba“ ir pabrėžia, kad 
atidžiau įsižiūrėjus čia tėra vien įvai
riaspalviai skarmalai iš tų pačių Kinijos 
ir Turkijos turgų, vienadienė avalynė, 
pigūs plastmasiniai akiniai ir 1.1.

Kiekvienas turi savo 
biznį...

"Apage Sutanas! (atstok, šėtone!)" 
- taip vadinasi K. Ignaičio straipsnis 
"Pirmadienio" laikraštyje N r. 18 apie 
Vilniuje viešėjusią garsiąją Tibeto 
(anot skelbimų) netradicinės medici
nos baltąją magę Kolsaną Dalmą.

Straipsnio autorius dalindamasis 
savo įspūdžiais pastebi, kad "organi
zatoriai net neslėpė savo tikrojo primi
tyvoko tikslo - iš žiūrovų ištraukti kuo 
daugiau talonų... Po 1000 talonų buvo 
pardavinėjamos Kolsanos nuotraukos, 
prisodrintos energija. Tereikia tą nuot
rauką paguldyti ant atkimšto butelio 
su vandeniu, ištiesti virš jos rankas, 
sukalbėti "Sveika. Marija“ arba kitos 
išpažįstamos religijos maldą ir vanduo 
virsta... energetiniu skysčiu, kurio 
sriūbtelėjęs, energijos turi visai dienai 
ir nakčiai. Po 500 talonų buvo parda
vinėjamas laikraštukas su Kolsanos ir

kitų žynių receptais nuo nutukimo, 
nuo užkalbėjimo, nuo blogos akies ir 
pan. Po 1000 talonų prekijai siūlė 
saujelę žolelių, kurias padeginus, ga
lima iš namų išvyti piktąsias dva
sias“. Autorius pastebi, kad "susirin
kusi liaudis, tikėdama stebuklingo
mis žolelėmis ir dar stebuklingesne 
nuotrauka, pirko aktyviai“.

’’Tautos narni! idėja ore 
plauko..."

Taip pavadintas M. Augulytės 
straipsnis išspausdintas "Tiesoje" 
05 11.

"Kultūros švietimo ministerijoje 
susirinkę būrys kultūros žmonių, 
menininkų ir politikų aptarė Tautos 
namų kūrimo idėją. Steigiamosios 
tarybos įsitikinimu, ji laikytina vienu 
iš darbų Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimo kelyje, viena iš pastangų 
žadinti pilietinį visuomenės aktyvu
mą, skatinti tautos gyvybingumą, 
gaivinti etninės kultūros tradicijas. 
Praktiškai tai būtų savotiškas kultū
ros ir visuomeninio gyvenimo cent
ras, išreiškiantis ir saugantis mūsų 
tautos istorijos bei kultūros tradicijas, 
siekiantis aprėpti ir pažinti tautos gy
venimo visumą“. Straipsnyje pažy
mima, kad, nors Tautos namų taryba 
buvo susirinkusi nebe pirmą kartą ir 
kalbėjo ne vien apie pačią idėją, bet 
ir jos įgyvendinimo būdus, "vis dėlto 
kol kas tai tėra vizija, neturinti api
brėžtų kontūrų“. Čia galima būtų pa
brėžti priešingas pozicijas. Viena iš
sakyta etnologo Jono Trinkūno, Tau
tos namų tarybos pirmininko, kad 
"šie namai pirmiausia turėtų būti ats
vara plintančiam tautiniam nihiliz
mui ir kosmopolitizmui. Jam pasi
priešinti galima tik gaivinant, puose
lėjant ir ugdant etninę, baltiškąją 
kultūrą". Antra išsakyta buvusio kul
tūros ir švietimo ministro D. Kuolio. 
Jis pastebėjo, kad 'Tautos namai ku
riasi perdėm lietuviškai - neapibrėž
tai, be vakarietiškos precizikos; tėra 
būrys žmonių su gražiom idėjom".

V. Dimas

Organizuoja ekskursijas į Lietuvą 1993 m.
Lietuvos oro linija iš Terminai 3

Liepos 26 - rugpjūčio 09 d., 
liepos 26 - rupjūčio 16 d., 
liepos 26 - rugpjūčio 23 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 1 3 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 20 d., 
rugpjūčio 30 - rugsėjo 27 d.
- kaina £240 plius draudimas.
Registruojantis užmokėti £50.00 deposito.

Smulkesnės informacijos kreiptis:
P. V. BULAITIS, 40. CONNAUGHT AVE„

NORTH CHINGFORD. LONDON E4 7AA. Tel: 081-529 1393
Dėl individualiu kelionių į Vilnių ar kitus Baltijos šalių miestus 

prašome kreiptis:
PROGRESSIVE TOURS LTD.. 12. PORCHESTER PLACE, 

MARBLE ARCH, LONDON W22BS 
Tel: 071-262 1676. Fax: 071-724 6941

Keliaujantieji apdrausti gerai žinomos
Anglijos draudimo kompanijos CON1ERCIAL UNION

Progresive Tours Ltd. yra 
ARTA 50669, ATOL 447 ir IATA narė

Užs. 789

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir 
atgal:

Pirmadieniais ir šeštadieniais
Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir penktadieniais
Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1 PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 31144, Fax: 0706 

526668
Užs. 782
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Ypatingas išėjimas - 
nuo Nemuno krantų į pasaulį

EUROPOS LIETUVIS

Dosnaus žmogaus jubiliejus
Jurgio Baltrušaičio eilėraščius į 

lietuvių kalbų yra vertę B. Sruoga, F. 
Kirša, T. Žickus, kiti poetai. Tačiau tik 
Linui Brogai buvo lemta išversti jo 
visą rusiškai rašytą kūrybą - rinkinius 
"Žemės Laiptai“, “Kalnų Takas“, 
"Lelija ir Pjautuvas“. Vilniuje Moks
lininkų rūmuose surengtame Jurgio 
Baltrušaičio 120-ųjų gimimo metinių 
minėjime vertėjas papasakojo apie šių 
knygų likimus Lietuvoje, kelią į gim
tąją kalbą. Būdamas Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto studentas L. 
Broga 1948-aisiais pradėjo šį darbą. 
Tačiau niekaip negalėjo gauti “Žemės 
Laiptų“. Jo nustebimui bibliotekoje 
rado kortelę ir pačią knygą, čia pa
tekusią iš B. Sruogos bibliotekos. 
Tekstus nusirašė ir ją grąžino. Po 
mėnesio kai ką norėjo patikslinti, bet 
nei kortelės, nei rinkinio bibliotekoje 
nebuvo. “Kalnų Taką“ jam parūpino 
Graičiūnai. Tačiau, kaip papasakojo 
L. Broga, vingiuočiausias buvo “Leli
jos ir Pjautuvo“ kelias. Knygą tokiu 
pavadinimu J. Baltrušaitis ėmė rengti 
1913-aisiais. Kai tapo Lietuvos spe
cialiosios misijos vadovu, o vėliau ne
paprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju 
ministru Maskvoje bei dirbdamas 
Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje 
patarėju, kūrybai rasdavo mažai laiko. 
Rinkinį “Leliją ir Pjautuvą“ lipdė iki 
mirties, paskutinio eilėraščio data 
1941-ieji. Poetas minė neužbaigęs tos 
knygos. Su dideliu vargu ją, vykdy
dama paskutiniąją vyro valią, Pary
žiuje išleido žmona Marija. Kadangi 
tokiam leidiniui tuomet į Lietuvą 
patekti buvo sunku - jį laiškuose M. 
Baltrušaitienė po lapelį atsiuntė Juozui 
Urbšiui. Iš jo pasiskolinęs L. Broga 
vertė eilėraščius, kurie netrukus išeis 
Lietuvoje.

Profesorė, monografijos “Jurgis 
Baltrušaitis“ (1974 m.) autorė V. 
Daujotytė-Pakerienė papasakojo apie 
tėvo Jurgio Baltrušaičio ir jo sūnaus 
Jurgio, gimusio 1903 metais gegužės 
7 d. (balandžio 24 d.), taip pat Jurginių 
laiku, santykius, supažindino su 1934 
metais Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Humanitarinių mokslų fakul
teto, kuriame jis dėstytojavo, išleista 
"Visuotinės meno istorijos“ pirmąja 
dalimi, dedikuota “Mano tėvui“. Apie 
jaunesnįjį Jurgį Baltrušaitį profesorė 
taip atsiliepė:

"Buvo tai gerokai paslaptingas 

Memorialinė lenta Maskvos centre 
diplomatui ir poetui pagerbti

Gegužės 8-ąją Maskvos centre, Vorovskio gatvėje, prie namo N r. 24, 
atidengta memorialinė lenta, kurioje lietuvių ir rusų kalbomis parašyta: 

Čia 1920-1939 m. gyveno ir dirbo pirmasis Lietuvos Respublikos pa
siuntinys Rusijoje ir Tarybų Sąjungoje, diplomatas, poetas Jurgis 
Baltrušaitis . Virš užrašo - jo bareljefinis atvaizdas. Lenta atidengta J. 
Baltrušaičio gimimo 120-ųjų metinių proga. Jos autorius - dailininkas 
Jonas Stravinskas, pagamino Vilniaus dailės kombinatas.

Ta proga įvykusiose iškilmėse kalbėjo Maskvos meras J. Lužkovas. 
Netoli esančio Marinos Cvetajevos muziejaus steigėja ir direktorė 
Nadežda Katajeva-Lytkina priminė Jurgio Baltrušaičio draugystę su ta 
Žymia Rusijos poete, sakė, kad jis Marinos Cvetajevos gyvenimo sunkiu 
laikotarpiu jai padėjo išvykti į užsienį. Į renginį atėjo būrelis Maskvos 
inteligentų, dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius R. Kozyrovičius, 
buvo svečių iš Lietuvos, tautiečių iš įvairių Rusijos vietų, atvykusių į 
steigiamąjį Rusijos lietuvių bendruomenės suvažiavimą.

Dabar tame name, kur buvo ambasada, veikia Maskvos lietuvių vaikų 
pradinė mokykla "Šaltinėlis“.

Vytauto Domaševičiaus nuotraukoje: memorialinės lentos J. 
Baltrušaičiui atidengimo metu.

žmogus, keistuolis, labai užsidaręs. 
Ir šie būdo bruožai sieja jį su tėvu, 
kurio kitoniškumas, paslaptingu
mas, atšiaurus tylumas ne vienam 
krisdavo į akis. Poetas ne kartą yra 
bėgęs nuo žmonių į kalnus, į vie
nuolynus, ieškojęs tylos ir vienat
vės.

Su sūnumi santykiai buvo ko
rektiški ir pakankamai šilti. Nuo 
1939 metų jaunesnysis Jurgis, 
vedęs prancūzaitę Flelen, apsi
gyveno Paryžiuje. Marčią poetas 
mokė lietuviškai, eiliuodamas jai 
lengvo turinio, sklandžius eilėraštu
kus, kreipdavosi “Elenute“. Netru
kus į Paryžių persikėlė ir poetas su 
žmona, gyveno kartu su sūnaus šei
ma, su vaikaičiu Žanu. Vokiečių 
okupacijos metais (1943 08 02) tei
sininkui ir diplomatui Vaclovui 
Sidzikauskui rašytame laiške yra 
tokia užuomina: “Ir Jurgis su šei
myna gyvuoja kaip ir mudu. Jis tai
pogi labai daug ir pasekmingai nu
dirbo“. Pritariamai žiūrima į daug 
dirbantį sūnų, jo darbas vadinamas 
pasekmingu. Bet gyvenimo poetui 
bebuvo likę nedaug - jis mirė pa
čioje 194'1 metų pradžioje. Po tėvo 
mirties jaunesnysis Jurgis Baltru
šaitis dar parašė kelis laiškus į Lie
tuvą, pranešė, kad likęs tėvo archy
vas milžiniškas ir chaotiškas. Bet 
toliau tėvo kūrybos ir archyvo liki
mu, atrodo, nesidomėjo. Žmona no
rėjo persiųsti archyvą į Maskvą, bet 
nespėjo, mirė 1948 metais, dar 
išleidusi rinkinį “Lelija ir Pjautu
vas“.

Jurgis Baltrušaitis mirė 1988 m. 
sausio 26 d., sulaukęs 85 metų. Pa
laidotas šalia savo tėvų. Tebegy
vena žmona Helen ir sūnus - ar
chitektas. Marti yra parašiusi, kad 
Jurgio Baltrušaičio archyvas yra 
saugus mažame Prancūzijos kai
me, kaip supratau, Baltrušaičių 
viloje.“

Minėjimo pabaigoje profesorė iš
reiškė viltį, kai minėsime kitą J. Balt
rušaičio jubiliejų, gal kas nors bus pa
matęs poeto rašytinį palikimą Pary
žiuje bei suieškojęs maskviškiuose 
archyvuose.

Savojo krašto sūnaus - būties poeto 
ir diplomato jubiliejų paminėjo ir jur
barkiečiai.

Danutė Šiaudinytė

Dominykas Urbas Įeina į Lietuvos 
rašytojų - “senjorų“ (gimusių pirma
jame šio šimtmečio dešimtmetyje) 
penketuką. Tik E. Viskanta, J. Grei
čiūnas, S. Anglickis ir K. Jankauskas 
yra už jį kiek vyresni. Beje, pirmieji 
du jau devyniasdešimtmečiai: E. Vis
kanta tokį jubiliejų atšventė pernai, o 
J. Greičiūnas švęs jį birželio 10-ąją. 
Kalbu apie gyvuosius ir Lietuvoje gy
venančius rašytojus, nors ir svetur nu
blokštų D. Urbo vienmečių ne ką 
daugiau.

Manau, kad garbusis E. Viskanta 
neįsižeis, jeigu aš ir maestro D. Urbui 
suteiksiu vertėjų patriarcho vardą. Per 
šv. Bonifacą gegužės 14 d. jam suka
ko 85-ri. Jo verstos ir redaguotos kny
gos sudarytų tikrai įspūdingą bibliote
ką, nedarančią gėdos net išrankiau
siam bibliofilui.

1936 metais baigęs Vytauto Di
džiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetą, D. Urbas jau šešis 
dešimtmečius tarnauja knygai - reda
guoja, verčia. Per jo rankas praėjo 
daugybė šlovingojo “Sakalo“ leidinių. 
Padirbėjęs Vytauto Didžiojo kultūros 
muziejaus moksliniu bendradarbiu, 
paragavęs mokytojo duonos, D. Ur
bas 1949 m. atėjo į dabartinę “Vagos“ 
leidyklą, su kuria bendrauja ligi šiol. 
Nevardysiu visų jubiliato redaguotų 
kūrinių, kuriuos tiksliai vargu ar su
skaičiuotų pats redaktorius. Priminsiu 
tik keletą jo verstų grožinės literatūros 
kūrinių. Dauguma jų - pasaulinė kla
sika. Didžiulę dovaną skaitytojams 
paruošė darbšti ir prityrusi jubiliato 
ranka. Prancūzai F. Rablė, H. Balza
kas, G. Mopasanas, Moljeras, rusai L. 
Tolstojus, F. Dostojevskis, V. Belins- 
kis, A. Ostrovskis, vokiečiai Broliai 
Grimai, H. Falada, žydas Šolom-Alei- 
chemas, lenkai V. Reimontas, J. L 
Kraševskis ir M. Jastrunas, latviai A. 
Upytis, A. Grigulis, A. Brigaderė, bel
gas M. Meterlinkas, austras J. Rotas ir 
danas H. Andersenas jo prakalbinti 
seniai kalba lietuviškai, liudydami 
apie didžiulius pasaulinės literatūros 
lobius, jos autorių ir vertėjo aukštą 
meistriškumą. Ir visi šie kūriniai versti 
iš originalo kalbos - maestro nepripa
žįsta pažodinių pusfabrikačių.

Kai prieš daugelį metų nunešiau į 
leidyklą savo pirmą negrabų vertimą, 
nepamenu dabar, kas - K. Jankauskas 
ar E. Matuzevičius - patarė man pa
skaityti D. Urbo vertimus. Net pado
vanojo Š. Pero “Pasakas“. Idant pasi- 
žavėčiau vaizdinga lietuvių kalba, pasi
gardžiuočiau jos neišsemiamu žodynu.

Vėliau, ar ne 1972 metais, įsigijau 
garsųjį F. Rablė romaną “Gargantiua 
ir Pantagriuelis“. Buvau skaitęs, kad 
net patiems prancūzams šis veikalas 
keliąs daugybę sunkiai sprendžiamų 
problemų - jo tekstas sklidinas bega
lybės mįslių, galvosūkių, netgi paslap
čių. Kažkas pasakė, kad D. Urbas, ry
žęsis lietuviškai prakalbinti tuodu ne

eilinius literatūros herojus, atliko tikrą 
žygdarbį. Kadaise truputį mokęsis 
prancūzų kalbos, bet ją pamiršęs ligi 
kokio pusšimčio žodžių, būdamas Pa
ryžiuje sugebėjau versti tik iškabas. To
dėl lyginti negaliu. Užtat kokia laimė 
skaityti “Gargantiua ir Pantagriuelį“ 
lietuviškai. Tiesiog pasineri į melodin
gos lietuvių kalbos skaidriasrovę gel
mę. Paklausykite, cituoju pirmą pasi
taikiusį sakinį: “Tasai gudragalvis, suti
kęs ant kranto vieną Mirbo observato
rijos pranciškoną, brolį Adomą Kus- 
kualį, prižadėjo pasiūdinti jam habitą, 
jeigu pemešiąs ant kukurių jį per upę. 
Mat, tasai pranciškonas buvo stambus 
bernas. Susitarė. Brolis Adomas pasi
kaišė jupą iki dzingolų, užsitempė ant 
kukurių tą Dodeną ir žengia nelyginant 
šv. Kristupas“. Vienas tas “ant kuku
rių“ ko vertas?! O dzingolai, o jupa?.. 
Keli sakiniai, b kiek lietuviškos šnekos 
lobių, kiek kalbinių deimančiukų! Beje, 
prie šitos knygos savo pirštus yra priki
šęs ir nepamirštamas mūsų diplomatas, 
Gulago kankinys Juozas Urbšys, reda
gavęs šią knygą.

Apie visa tai, ir dar daugiau, negai
lėdami padėkos ir pagarbos žodžių, šlo
vindami jubiliatą ir jo darbus kalbėjo ir 
gegužės 5-ąją į Rašytojų sąjungos klu
bą susirinkę kolegos-rašytojai, gausus 
skaitytojų bei gerbėjų būrys.

Jubiliejiniam pokalbiui vadovavęs 
Rašytojų sąjungos pirmininko pava
duotojas P. Dirgėla, eilinį kartą primi
nęs jubiliato nuopelnus, pabrėžė, kad 
reiklią ir priekabią D. Urbo redaktoriš- 
ką ranką ir akį didžiai vertino Petras 
Cvirka, Ieva Simonaitytė, Kazys Boru
ta ir Jonas Marcinkevičius, kad maestro 
aktyviai dalyvavo rengiant spaudai D. 
Poškos, Žemaitės, S. Daukanto, Lazdy
nų Pelėdos ir kitų klasikų raštus bei ats
kiras knygas.

Apie didžiulę - tiesiog valdovišką, 
netgi diktatorišką D. Urbo autoritetą ir 
įtaką “Vagos“ leidyklos kolektyvui 
kalbėjo jos buvę vadovai - direktorius 
J. Čekys ir vyriausiasis redaktorius J. 
Tomau. Atsinešęs didžiulę patirtį ir ne
ginčijamą kompetenciją iš šlovingosios 
“Sakalo“ leidyklos, jubiliatas ir “Vago
je“ netruko suburti jaunų talentingų ir 
darbščių redaktorių ir vertėjų būrį - pa
sak E. Stravinskienės, vertimų redakci
jos vedėjos, 42 metus dirbusios greta - 
“Dėdės Urbo darželį“. Tas “darželis“, 
kaip tą vakarą pabrėžė ir kiti jo nariai - 
vertėjai ir redaktoriai S. Sabonis ir V. 
Visockas - tapo savotiška lietuviško 
grožinio vertimo mokykla, paruošusią 
ir išugdžiusią ne vieną dešimtį sumanių 
ir išradingų literatūros darbuotojų. 
Dėdė Urbas ne tik buvo geras ir reiklus 
patarėjas verčiant ir redaguojant, bet 
skatino jaunuosius kolegas mokytis 
užsienio kalbų. Kalbėjusieji - to pavyz
dys. Pati E. Stravinskienė išmoko šve
dų, suomių, norvegų kalbas, išvertė to
kius Skandinavijos rašytojus, kaip S. 
Lagerlef ir A. Lindgren, S. Salmien ir J. 

Linankoskis, J. Miurdalis ir M. Mar
tinson. S. Sabonis tapo puikiu serbų- 
chorvatų, slovakų ir slovėnų kalbos ir 
literatūros specialistu, o V. Visocko 
išversti čekų ir slovakų rašytojų K. 
Čapeko, J. Nerudos, S. Olbrechto, J. 
Otšenašeko, J. Tomano, L. Mniačkos 
kūriniai pasižymi gražia vaizdinga 
kalba, aukšta vertimo kultūra.

Visi kalbėtojai prisiminė linksmas 
ir nuotaikingas žodžių paieškas, ku
rias organizuodavo ir skatindavo 
Dėdė Urbas.

Tarp Nevėžio ir Šuojos įstrigusį 
gimtąjį jubiliato Švaininkų kaimą, 
linksmus jaunystės nuotykius prisimi
nėjo žemietis ir moksladraugis, dabar 
JAV verslininkas K. Pabedinskas.

Ponia Amelija Urbienė, 56-sius 
metus šventai ir ištikimai sauganti 
šeimos židinį, ginanti vyro kūrybinį 
darbą, džiaugėsi ir didžiavosi, kokia 
Dievo dovana yra jos vyras. Ojų šei
mą dabar sudaro 23 galvos. Tai 4 vai
kai, marčios, žentai, anūkai ir proanū
kiai.

Ir vis dėlto pats įdomiausias buvo 
paties jubiliato pasakojimas apie kelią 
į lituanistiką. Jis prasidėjo Panevėžy. 
Jubiliatas prisiminė savo pirmąją lie
tuvių kalbos mokytoją panelę Anę 
Pabedinskaitę, mokytojus-lituanistus 
M. Grigonį, P. Būtėną, J. Lindę-Do- 
bilą, gimnazijos steigėją ir inspekto
rių K. Bizauską, o vėliau, mokantis 
VDU - profesorius - brolius Mokytą 
ir Vaclovą Biržiškas ir, žinoma, nepa
kartojamąjį V. Mykolaitį-Putiną. Ne
pamiršti buvo ir žymieji moksladrau
giai A. Skardžius, J. Keliuotis, P. Pa- 
karklis. Linksmai paporino, kaip jis 
laikė tikybos egzaminus pas J. Lindę- 
Dobilą kartu su bendraklasiu Kazi
miera Barausku, kurį londoniškiai (ir 
ne tik jie) seniai pažįsta kaip įžymų 
lietuvių rašytoją, ilgametį “Europos 
lietuvio“ redaktorių K. Barėną.

Klausydamiesi jubiliato, vakaro 
dalyviai galėjo dar ir dar kartą įsiti
kinti, kokia graži, turtinga ir melodin
ga yra mūsų tėvų kalba, tinkanti ir 
rimtai poringei, ir žaismingam pa
šmaikštavimui.

O pabaigai link jubiliato staliuko 
nusitiesė ilga ilga eilė su pavasario 
gėlių puokštėmis. Laimingą Dėdę 
Urbą sveikino kolegos, vertėjai, bend
radarbiai, redaktoriai, gerbėjai ir tie
siog - skaitytojai. Tai buvo pagarbos 
ir padėkos puokštės. Tarp sveikinusių 
buvo ir Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas V. Martinkus, atskubėjęs į va
karą tiesiai iš Prezidentūros, kur apie 
kultūros ir literatūros reikalus kalbė
tasi su Lietuvos Respublikos Prezi
dentu Algirdu Brazausku.

Dosnus žmogus yra Dominykas 
Urbas - dosnus kolegoms, skaityto
jams ir Lietuvos raštijai.

Petras Keidošius
Algimanto Žižiūno nuotr.
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Spaudos šventė
Prieš 89-rius metus, 1904 metų 

gegužės 7 dienų, po ilgos Lietuvos 
šviesuolių kovos, po narsiųjų knyg
nešių žygdarbio carinė valdžia buvo 
priversta nusileisti ir panaikinti 
lietuviškos spaudos draudimą. Prisi
mindama tą įvykį, Lietuva jau keleri 
metai mini Spaudos atgavimo, kal
bos ir knygos šventę.

Šiemet nemažas būrys spaudos, 
radijo ir televizijos darbuotojų iš 
visos Lietuvos buvo pakviesti į tre
čiuosius Seimo rūmus susitikti su 
Prezidentu, ministru pirmininku, 
Seimo pirmininku.

Pokalbį, Žurnalistų sąjungos 
pirmininko R. Eilunavičiaus paragin
tas, pradėjo praėjusių metų V. Kudir
kos premijos laureatas, neseniai 
svečiavęsis pas Londono lietuvius, 
žinomas publicistas ir filosofas A. 
Juozaitis. Jis, negailėdamas nei pa
gyrų, nei kritikos, kalbėjo apie reikš
mingą spaudos vaidmenį kuriant 
demokratinę visuomenę, prisiminė 
pernai laimėtą penkių dienraščių dar
buotojų streiką, kuomet tuometinė 
valdžia bandė pažaboti masinės in
formacijos priemones, primesti joms 
savo valią. Tapę opozicija, pasakė 
kalbėtojas, tie žmonės vėl norėtų pri
versti spaudą tarnauti savo asmeni
niams interesams.

Respublikos Prezidentas A. Bra
zauskas, prisiminęs sunkų, šlovingą, 
anaiptol ne rožėmis klotą lietuviško 
žodžio kelią, paprašė plunksnos dar
buotojus perdaug nesmerkti žmonių, 
suteikti jiems teisę apsiginti. Pasi
guodęs, kad pats ilgą laiką buvęs 
nuolatiniu spaudos taikiniu, jis ir 
dabar nestokoja žurnalistų dėmesio.

Prezidentas įteikė Sausio 13-sios 
medalius grupei žurnalistų ir ir tele
vizijos bei radijo techninių darbuo
tojų. Apdovanotųjų tarpe ir žinomas 
JAV verslininkas bei žurnalistas 
Almus Šalčius.

Niujorke gyvenanti žinomo prieš

kario Lietuvos ir išeivijos politiko ir 
žurnalisto Vinco Rastenio našlė ponia 
Emilija įsteigė vyro vardo premiją už 
spaudos kūrinius. Tarp keturių šių 
metų laureatų - Eduardas Viskanta. 
Lietuvos žurnalistų sąjungos narys 
nuo 1938 metų, vyriausias amžiumi 
Lietuvos rašytojas, pernai atšventęs 
savo 90-tąjį gimtadienį. Jį pasveikino 
Rašytojų sąjungos sekretorius V. 
Sventickas.

Žurnalistai narsiai ir sutartinai 
atakavo klausimais ir prašymais val
džios vyrus. Jiems labiausiai rūpėjo 
redakcijų pastatų ir valstybinių masi
nės informacijos priemonių privatiza 
vimas, brangstančios prenumeratos 
problemos. Vienos plunksnos brolis 
netgi pasiskundė, kad ypač pabrango 
mėlyni dažai.

Vėliau spaudos darbuotojai per
sikėlė į Žurnalistų namus, kur toliau 
tęsė šventinį pokalbį, aplaistydami jį 
alučiu ir koka-kola.

P. Vardenis

******
Gegužės 7 dieną Knygnešio drau

gijos, Rašytojų ir žurnalistų sąjungų 
Kaune miesto skyriai kauniečius 
pakvietė į Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus sodelį. Čia, prie Knygnešio pa
minklo, paminėta Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos diena.

Keturis dešimtmečius spausdinto 
gimtojo žodžio kelias į lietuvių namus 
buvo ne tik sunkus, bet ir pavojingas.

"Pilkieji didvyriai“ - knygnešiai 
kasdien rizikavo pakliūti į caro žanda
rų nagus, kiekvienam jų grėsė katorga 
ir tremtis. Susirinkusieji padėjo gėlių 
prie paminklo, pagerbė visų žinomų ir 
nežinomų knygnešių atminimą.

Buvo platinami Petro Rusecko 
"Knygnešio“ abu tomai, kauniečių, 
knygnešių ainių Juozo Ardzijausko ir 
Juozo Grušio lageriuose parašytų 
eilėraščių knygelės "Eilėraščiai“ ir 
"Jonvabalių kraujas“. Surinkta nema

žai knygų Vilnijos mokyklų biblio
tekoms.

Gegužės 8 d. Arkikatedros bazilikos 
koplyčioje Jo ekscelencija vyskupas 
Sigitas Tamkevičius aukojo šventas 
Mišias už knygnešį, du kartus Sibiro 
tremtinį Juozą Akelaitį. Petrašiūnų 
kapinėse, kur palaidoti jo iš tremties ir 

žūties vietos parvežti palaikai, buvo 
pašventintas paminklas tauriam lietu
vių tautos sūnui Juozui Akelaičiui.

Nuotraukoje: prie paminklo 
knygnešiui Juozui Akelaičiui (auto
rius - skulptorius Sigitas Streigis) 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Ąžuoliukai ir liepaitės 
primins didvyrius

Balandžio 24 d. Kvėdarnos sąjū
džio ir Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Kvėdarnos sky
riaus iniciatyva pasodinta keli tūkstan
čiai ąžuoliukų ir liepaičių prie kelio iš 
Dariškės kaimo prie Judrėnų (Klaipė
dos raj.), į Vytogalą prie Upynos (Ši
lalės raj.). Tai skirta lietuvių didvyrių, 
Atlanto nugalėtojų S. Dariaus, kilusio 
iš Dariškės, ir S. Girėno, kilusio iš Vy. 
togalos, skrydžiui įamžinti. Prasidėjus 
atgimimui prie to kelio jau buvo paso
dinta ąžuolų alėja pagerbti žuvusius la
kūnus. Tačiau dalis pasodintų ąžuoliu
kų neprigijo, dalį sunaikino piktos ran
kos ir gyvuliai. Todėl šiais metais nu
tarta alėją atnaujinti. Medelius sodino 
ne tik Šilalės rajono žmonės, bet ir at
vykę iš Šilutės, Tauragės ir kitų rajonų.

Rezistentų ir tremtinių iniciatyva 
ąžuoliukai pasodinti ir prie vadinamų
jų Mogylų Kvėdarnoje, kur į gyvento
jų bulvių rūsius pokaryje sovietiniai 
stribai ir enkavedistai sumesdavo 
Kvėdarnos saugume nukankintus bei 
apylinkėje nužudytus nekaltus žmo
nes. Toje vietoje dabar stovi Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Kvėdarnos skyriaus rūpesčiu pastaty
tas kryžius.

Kęstutis Balčiūnas

’’Šalčios žemė“
Taip vadinasi Stanislovo Bucha- 

vecko knyga, kurioje atsispindi Rytų 
Lietuvos praeitis, lietuvybės istorijos 
šiame krašte dramatiški puslapiai. Po 
to, kai ”EL“ balandžio 8 d. paskelbė
me to leidinio anotaciją, gavome 
skaitytojų laiškų, juose klausiama, kur 
knygą įsigyti. Siūlome kreiptis tiesiai į 
autorių adresu: Gelvonų 9-5, Vilnius 
2010, Lietuva (Lithuania), namų tele
fonas 46 56 91. S. Buchaveckas bus 
dėkingas kiekvienam, kas įsigydamas 
knygą parems ir jo nelengvą darbą 
šioje srityje, nes leidinys nebuvo pel
ningas.

ELR

Sigutė Trimakaitė: ’’Gastrolių metu pasiilgstu savo profesinių koncertų“
Dainininkė Sigutė Trimakaitė 

(sopranas) 1985 metais baigė Lietu
vos konservatoriją. 1984 m. tapo M. 
Glinkos dainininkų konkurso Mask
voje laureate, 1987 m. laimėjo tarp
tautinį Maria Callas dainininkų 
konkursą (1 vieta kamerinio dainavi
mo grupėje) Graikijoje. Dažnai ruo
šia solines programas su Lietuvos 
vargoninkais bei pianistais. Dainavo 
su Lietuvos, Atėnų. Kijevo. Maskvos 
simfoniniais ir kameriniais orkest
rais. Gastroliavo Vengrijoje, Vokieti
joje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Angli
joje, Šveicarijoje, daug koncertuoja 
Lietuvoje, įrašinėja plokšteles, daly
vauja IV ir radijo laidose.

Sigutė Trimakaitė, ruošdamasi 
kelionei į Angliją, apsilankė "Euro
pos lietuvio" redakcijoje.

- Tai ne pirmas Jūsų vizitas į 
Angliją, kur vykstate lietuvių bend
ruomenės kvietimu. Kaip užmezgėto 
ryšius su Didžiosios Britanijos lietu
viais?

- Prieš porą metų dalyvavau Lie
tuvių studijų savaitėje Šveicarijoje. 
Po koncerto mane užkalbino Jaras 
Alkis, Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas. Jis pa
kvietė į Londone vykstančią Tautos 
šventę. Iš Šveicarijos patekau tiesiai į 
Angliją, tai ir buvo pirmoji mano 
pažintis su ten gyvenančiais lietu
viais. Šiais metais taip pat gavau pa
kvietimą af>silankyt i tokioje šventėje.

Turbūt neteks dalyvauti Popie
žiaus atvykimo iškilmėse, nes rugp
jūčio mėnesį būsiu Vokietijoje, o 
rugsėjo 19 d., jei pavyks, dalyvausiu 
Londono lietuvių tautos šventėje. 
Ankstesnio apsilankymo metu didelį 
įspūdį paliko lietuvių bendruomenės 
šv. Kazimiero bažnyčia Londone, 
kurioje turėjau galimybę pagiedoti. 
Bet šį kartą ko gero neteks, nes 
šventė vyks Šiaurės Anglijoje.

- Kokios laukia kitos kelionės?
- Pirmą kartą vyksiu į Daniją, 

kur vyks Vasaros muzikos festivalis. 
Ten dainuosiu Mindaugo Urbaičio 
Vieną dainą balsui ir vėluojančiai sis
temai. Turėsiu ir solinį koncertą vie
noje iš šalies bažnyčių.

- Visuotinė krizė ypač palietė me
no sritį. Taisyklė, kad tikras talentas 
turi būti alkanas, nepasitvirtino, ir 
greitai Lietuva gali netekti pačių ge
riausių savo menininkų, kuriuos pri
glaus Vakarai. Ar Jūs neturite planų 
išvykti į užsienį dirbti ar stažuotis?

- Kol kas tokių planų neturiu. Jei 
pasiūlytų, gal ir sutikčiau, pavyzdžiui, 
kokiame nors teatre padainuoti partiją. 
Bet šiuo metu tokių pasiūlymų kaip ir 
nėra, nes i Lietuvą neatvyksta mene
džeriai. kurie darytų perklausas. Tiesa, 
buvo viena prieš kokius penkerius me
tus. Aš dalyvavau ir lyg gavau pakvie
timą į buvusią Čekoslovakiją, bet toli
mesnio kontakto nebuvo. Žinau, kad 
Operos teatro solistai turėjo galimybę 
išvažiuoti ten dirbti. Kadangi aš dirbu 
Nacionalinėje filharmonijoje, tai lyg ir 
nėra tokių galimybių dalyvauti perklau
sose. Nebent su orkestro, bet jei tuo 
metu su orkestru nedainuoji kokios 
partijos, kantatos ar oratorijos, tai at
puola ir šis variantas. Lieka tik asme
niniai ryšiai. Kai lankysiuosi Anglijoje, 
gal atsiras galimybė pagiedoti bažny
čiose. Teko dainuoti Vasario 16-osios 
šventės iškilmėse, kur mane pastebėjo 
ir pakvietė atvykti birželio mėnesį į 
Krokuvą. Turiu įrašiusi daug kasečių 
su vargonais, solinių kūrinių su fotepi- 
jonu. Išleidau savo pajėgomis plakatą. 
Siunčiu įrašus, laiškus į įvairias šalis, 
parašiau į Vengrijos muzikos centrą, 
bet dažnai negaunu jokio atsakymo. 
Skaudu, kai taip tyli.

- Ar nelengviau būtų dirbti, turint 
savo menedžerį?

■ Deja, niekas nesidomi menedže- 
riavimu. ypač klasikinio žanro, kuris 
yra nepelningas. Menedžerius, direk
torius turi dideli orkestrai, džiazo ko
lektyvai. o mes, kameriniai dainininkai. 

viskuo turime rūpintis patys. Neseniai 
įrašiau savo plokštelę su vargonininku 
Leonidu Melniku, bet neturime lėšų iš
leisti ją. Dar planuoju išleisti kompakti
nį diską ir kasetę. Ir be galo sunku pa
čiam už save prašyti, eiti ir kalbėti, kai 
dažnas net neklauso. O kur dar išvykų, 
kelionių išlaidos: ne visada kviečiantys 
turi galimybę apmokėti vizitą.

Kartais žmonės, visiškai nesusieti 
su menedžeriavimu. atlieka tokį darbą. 
Pavyzdžiui, lietuvė Alina Veigel pa
kvietė atvykti į Vokietiją ir globojo 
mane. Jos iniciatyva buvo suorgani
zuotas koncertas Freudenstadte. Priva
čių asmenų kvietimu ir rūpesčiu nuvy
kau į Angliją, Vokietiją, Ameriką, Ka
nadą. Tai ir yra tikrieji meno mece
natai.

- Ar netrūksta nurimusio konkur
sų šurmulio?

- Manau, kad jau praėjo kažkoks 
etapas, kuriame įrodžiau sau ir kitiems, 
ką galiu, ko esu verta. Dabar konkur
suose nedalyvauju, nors dar norėjau 
važiuoti į R. Šumano konkursą Cvi- 
kau, į Niderlandų kamerinio dainavi
mo konkursą. Tačiau pagalvojau, nuo 
to niekas nesikeičia, gyvenimas eina ir 
turi dirbti, mokytis, rodyti rezultatus. 
Be to, konkursai kainuoja labai daug 
emocinės įtampos, nervų, tai be galo 
didelė atsakomybė. Kai stovi prieš to
kius korifėjus kaip garsūs pasaulio te
norai Luidži Aiva. Džiuzepė di Stefa
no, neišlaiko net geriausi dainininkai. 
Po M. Glinkos ir Maria Callas kon
kursų buvau TV ir spaudos dėmesio 
centre. Tiesa, kolegos ne visi džiaugė
si mano sėkme, šilčiau reagavo publi
ka. Ši reklama atliko labai teigiamą 
vaidmenį, padėjo suburti savo audito
riją. Net kaimuose, kur retai tenka nu
vykti ir koncertuoti, žmonės žino ir iš 
karto prašo padainuoti Avė Maria. 
Labai šiltai priima moksleiviai. Turiu 
savo auditoriją Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Druskininkuose ir kitur.

Lietuvoje dabar vyksta muzikos grį

žimas į iki šiol užmirštą erdvę - baž
nyčias. Žmonėms malonu po mišių 
pabūti toje muzikoje, ir mes turime 
savo klausytojus. Juolab kad dabar iš 
koncertų salių klausytojas bėga, neno
riai eina į renginius, nesvarbu, koks be
būtų koncertas: kvarteto, daininininko 
etc. Kamerinės muzikos tradicija ir taip 
buvo netvirta Lietuvoje, o dabar su 
sunkiu gyvenimu ji dar susilpnėjo.

- Kaip Jus priima užsienio publika?
- Teko lankytis JAV, dainuoti 

amerikiečių publikai keliuose univer
sitetuose, koncertų salėse, privačiuose 
namuose. Dainavau ir lietuviams, ku
rie buvo be galo pasiilgę lietuviškų 
dainų, pabendravimo su lietuviška 
muzika. Dabar gal jau tai yra kiek pa
bodę, kai tiek daug kolektyvų - gerų ir 
blogų - atvyksta su savo programo
mis, bet tada jie mane priėmė be galo 
šiltai, maloniai. Gastrolių metu pasi
ilgstu savo profesinių koncertų, to. ką 

Sigutė I rimakaitė gastrolių metu su pianistu A. Vasiliausku ir 
fleitistu A. Radziukynu. Algimanto Žižiūno nuotr.

mes darom čia, Lietuvoje. Bet tenka 
taikytis su tuo, ką mums siūlo.

- Jūs lankėtės Italijoje. Galbūt 
teko pamatyti žymiąją La Scalos 
sceną kaip žiūrovei?

- Italijoje vyko paroda, kurioje aš 
dainavau lietuvių liaudies dainas. 
Labai norėjau pamatyti La Scalos 
sceną, nors didesnius sentimentus jai 
turbūt jaučia operiniai dainininkai. 
Deja, bilietų gauti yra neįmanoma ir 
jie labai brangūs. Tvarka ten labai 
griežta, ir niekaip nepavyko įkalbėti, 
kad mane įleistų pasižiūrėti. Tačiau 
po to buvo ekskursija po miestą ir vi
sus nuvedė į La Scalą. Teko pama
tyti žymiąją sceną iš viršaus. Smagu 
buvo. Ji truputį panaši į Kauno muzi
kinio teatro sceną, panašūs balkonai. 
Ir be galo nuostabi akustika.

- Ačiū už pokalbį ir sėkmės.

Erika Umbrasaitė
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Bukime 
kilnūs

Gegužės 7 dieną Vilniuje, Kaune. 
Panevėžyje, kituose mūsų miestuose 
bei rajonuose į gatves išėjo jaunieji 
Raudonojo Kryžiaus nariai - moks
leiviai, gailestingosios seserys, kiti 
šios organizacijos aktyvistai. Jų ran
kose buvo aukų dėželės su Raudonojo 
Kryžiaus ženklu. Ši akcija skirta 
Pasaulinei Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio dienai. Auko
tojams įteiktos gairelės, Raudonojo 
Kryžiaus bilietai. Kas norėjo, galėjo 
nusipirkti ir suvenyrinių skėčių. Gana 
daug jų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija šiai akcijai gavo iš Švedijos 
Ostergotlando srities Raudonojo Kry
žiaus. Visos surinktos lėšos tarnaus 
labdarai - bus remiami invalidai, seni.

' vieniši, našlaičiai.
Būkime kilnūs! - rašoma Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus kreipimesi į 
visus žmones. Visi, kas gali, raginami 
paremti humanitarines Raudonojo 
Kryžiaus akcijas. Būkime kilnūs šim
tams milijonų pasaulio žmonių, ken
čiančių nuo karo padarinių, nuo etni
nio smurto, stichinių nelaimių, ligų.

Gailestingų rankų šiluma
Prieš kelias savaites ”EL“ 

rašiau, jog papasakosiu, kaip 
Lietuvos Raudonasis Kryžius, da
lindamas daugelio šalių labdarą ir 
pats jų remiamas, savo jėgomis ir 
ištekliais padeda negandos nu
skriaustiems žmonėms. Apie šiuos 
reikalus pakalbėti susitikome su 
Raudonojo Kryžiaus draugijos 
pirmininku dr. Juozu Šapoka.

Pirmiausia sužinau, kad Lietu
vos miestuose bei rajonuose dar
buojasi 106 gailestingosios seserys. 
Jos prižiūri per 3,4 tūkst. glo
botinių. Daugiausia - apie 1700 - 
invalidų, 570 našlaičių, likę - vieni
ši ligoti seneliai. Kiekviena gailes
tingoji sesuo vidutiniškai globoja 
30 varguolių, o kasdien turi praver
ti 6 globotinių duris.

- Mūsų paramos dar prireiktų 
apie 8 tūkstantiems žmonių, - sako 
J. Šapoka. - Ypač sunkiai vaikš
čiojantiems seneliams. Beveik visi 
jie turi šiokį tokį būstą, gauna pen
sijas ir jokiu būdu nenori važiuoti į 
pensionus arba, kaip patys sako, 
ubagyną. Prižiūrimi ir lankomi 
galėtų ir leisti savo dienas. Deja, 
dėl lėšų stokos daugiau gailestin
gųjų seserų priimti negalime, todėl 
šie seneliai ir verčiasi kas kaip iš
mano.

Labai reikėtų padėti motinoms, 
kurios augina vaikus visiškus inva
lidus. Na, sakykim, išleisti į miestą, 
į kokį nors kultūrinį susibūrimą, 
kad jos bent retkarčiais galėtų atsi
pūsti nuo nesibaigiančio vargo. Juk 
daugelis tokių moterų neturi ar pra
rado vyrus ir iš esmės yra vienišos. 
Vilniaus gailestingosios seserys jau 
globoja vieną kitą nelaimingą ma
mą. Tačiau mūsų išgalės riboja pla
čiau dirbti šį kilnų darbą.

- Gailestingoji sesuo ateina pas 
senelį. Ką ji turi daryti?

- Daugelyje pasaulio šalių Rau
donojo Kryžiaus savanoriai lanko 
negalios ištiktus žmones. Tačiau šie 
vizitai yra humanitarinio pobūdžio: 
aptariamos naujienos, geriama kava 
ar arbata, ką nors žaidžiama. Pas 
mus gi tikslai dar kitokie. Gailestin
goji sesuo turi atnešti gydytojo nu
rodytus vaistus, juos suleisti, masa
žuoti. Žodžiu, atlikti mediko funk
cijas. Nors yra specialūs darbuoto
jai, gailestingosioms seserims daž
nai tenka ir maistą paruošti, butą 
sutvarkyti, už jį sumokėti, atstovau
ti globotinio reikalus kokioje nors 
įstaigoje. Gavus labdarą, pavyz
džiui, drabužių, šios moterys žino, 
kam ką nunešti.

Mes džiaugiamės gailestingųjų 
seserų kantrybe ir pasišventimu. 
Štai ukmergietė Petronėlė Minde-

Bukime kilnus ir savo krašto žmo
nėms, kurie yra vieniši, seni, ligoti, 
kurie laukia kilnumo. Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus organizacija kreipiasi 
į firmas, įmones, įstaigas, pavienius 
asmenis, kviesdama padėti rinkti 
aukas. Tiems, kurie pasiryžę padėti 
nelaimingiems savo broliams, prime

rienė pas globotinius daugiau kaip 
20 metų mina takus. Jos akiratyje - 
78 asmenys, tarp kurių 22 invalidai. 
Vienus lanko nuolat, kitiems pa
skambina - visiems randa šiltą, 
paguodžiantį žodį.

Ne ką trumpiau darbuojasi ir 
Adelė Pauliukatienė iš Joniškio. Ji 
vienintelė gailestingoji sesuo rajone. 
Turi 41 globotinį. Reikėtų, sako, dar 
prižiūrėti apie 60. Todėl nesibodi 
nueiti pas vietinę valdžią, paakinti ją 
labiau rūpintis seneliais ir invalidais.

Galėčiau apie kiekvieną Raudo
nojo Kryžiaus darbuotoją daug gero 
pasakyti. Juk tokios naštos negali 
nešti žmogus, abejingas kito likimui.

- Kraujas - tai gyvybė. Jį teikia 
donorai. Kaip jūsų draugija priside
da plėtojant kraujo brolių sąjūdį?

- Ne taip seniai Raudonasis 
Kryžius surasdavo donorus, skleis
davo jų kilnią misiją. Dabar šiems 
reikalams pristigome lėšų, todėl 
donorystė perėjo sveikatos apsaugos 
įstaigų žinion. Tai nereiškia, kad 
draugija abejinga humanitarinėms 
akcijoms. Jose dalyvaujame pagal 
išgales. Antai Raudonojo Kryžiaus 
Jonavos rajono komitetas padeda 
rengti donorų sąskrydžius, geriau
sius paskatina, visi drauge pasilinks
mina. Vyksta čia ir donorų konferen
cijos. Kalbama, kaip kuo daugiau 
pritraukti žmonių, kurie savo krauju 
padėtų išgelbėti kitų sveikatą ar net 
gyvybę.

Daug pastangų donorystei plėtoti 
rodo Kauno rajono Raudonojo Kry
žiaus savanoriai. Mes, draugijos res
publikinio komiteto vadovai, kiek
viena proga dėkojame savo darbuo
tojams, sugebantiems bendrauti su 
kraujo tarnybomis. Savo ruožtu ak
tyviausius donorus apdovanojame. 
Kaip, pavyzdžiui, neįteikti ką nors 
atminimui Jonavos gydytojui A. Ga- 
bužiui, kuris daugiau kaip 40 metų 
duoda kraują. Beje, galvojame iš
leisti įtaigų plakatą, skirtą donorystei 
propaguoti, ieškosime kitų būdų pri
sidėti prie šio kilnaus sąjūdžio.

- Mokėti nelaimės atveju suteikti 
pirmąją medicinos pagalbą, vadi
nasi, išgelbėti gyvybę. Ką šioje srity
je esate nuveikę?

- Prieš porą metų kolegos norve
gai mums padovanojo penkis kom
plektus vaizdumo ir mokymo prie
monių pirmajai pagalbai teikti. Turi 
jas Kaunas, Šiauliai, Panevėžys ir, 
suprantama, mūsų respublikinis ko
mitetas. Pernai kursus lankė daugiau 
kaip 2000 žmonių. Tai nėra daug. 
Netrukus mokytis daryti dirbtinio 
kvėpavimo, teisingai tvarstyti žaiz
das ir kitų pirmosios pagalbos 
dalykų pakviesime pensininkus. Su 

name Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
sąskaitą: Nr. 700992 Komercinis 
bankas ’’Vilniaus bankas“, kodas 
260101777.

Nuotraukoje: Dalia Reklaitienė 
ir Rita Šeškuvienė reklamuoja 
Raudonojo Kryžiaus suvenyrus.

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerija su
tarta plėsti šį darbą, steigti moky
mo grupes fabrikuose, didelėse 
įstaigose.

- Karas, sunkūs pokario metai 
išskyrė šeimas, išblaškė gimines. 
Raudonasis Kryžius stengiasi vėl 
sujungti žmones. Kaip veikia tokia 
tarnyba Jūsų draugijoje?

- Taip, mes padedame ieškoti 
pasimetusių artimųjų. Pernai gavo
me 324 prašymus. Nemažai pareiš
kėjų galėjome nudžiuginti. Štai 
Alina Šerevičienė iš Širvintų ieško
jo giminaičio Juozo Karolio, gyve
nusio Kalifornijoje. JAV Raudona
sis Kryžius pranešė, jog rasta jo 
šeimos narė Olga Karolis. Ji skaito 
ir rašo lietuviškai. Savo artimuo
sius, gyvenančius Amerikoje, sura
do vilnietė Janina Radzevičienė, 
tauragietis Alfonsas Balnis tikriau
siai greit pasimatys su ilgai ieškota 
pussesere. Reikia pasakyti, jog pas
taruoju metu vis daugiau gauname 
prašymų surasti gimines iš Pietų 
Amerikos. JAV.

- Draugijos veiklai reikia ne
mažai lėšų. Kaip verčiatės?

- Nors padedame vykdyti vy
riausybės programas, deja, išjos fi
nansinės paramos, bent šiemet, var
gu ar sulauksime. Mus žada parem
ti, ypač gailestingąsios seseris, 
Tarptautinė Raudonojo kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio draugijų 
federacija Ženevoje. Šiek tiek pini
gų aukoja turtingesnės firmos, įmo
nės, šiaip geradariai žmonės. Pa
teiksiu pavyzdžių iš Anykščių. Per
nai tik gruodžio mėnesį į Raudono
jo Kryžiaus draugijos sąskaitą lab
daringos organizacijos ir gyvento
jai pervedė 65,5 tūkstančio talonų. 
Tai prekybos centras, komercinė 
firma ’’Setą“, turizmo firma 
’’Anykščiai“, Čekonių, ’’Juostos“, 
’’Anykščių Šilelio“ žemės ūkio 
bendrovės. Daugiau kaip 11 tūks
tančių talonų paaukojo Kurklių pa
rapijos klebonas Žygimantas Ve
selka ir parapijos žmonės. Veltinių 
fabrikas vienišiems seneliams do
vanojo 311 porų veltinių. Prekybi
ninkai, duonos kepėjai, vyno ga
mintojai našlaičiams, invalidams, 
seneliams Kalėdų, Velykų proga 
išdalijo daug saldainių, sausainių, 
kalėdaičių, žaislų. Žodžiu, pasaulis 
ne be gerų žmonių. Ir ne tik Anykš
čiuose. Raudonojo kryžiaus dar
buotojai, savanoriai lankydami sa
vo globotinius, dalindami labdarą, 
praskaidrina šių negalios ištiktų 
žmonių nuotaiką ir teikia viltį su
laukti šviesesnių dienų.

Algimantas Jazdauskas

Dėkoju tautiečiams

Nuoširdžiai dėkoju “Europos 
lietuvio“ redakcijai, paskelbusiai 
mūsų kreipimąsi į tautiečius dėl 
humanitarinės pagalbos Daivai 
Surplienei, o dar nuoširdžiau - vi
siems Lietuvos ir pasaulio lietu
viams, atsiliepusiems į šį prašymą ir 
paaukojusiems nemažas pinigų 
sumas Daivos širdies operacijai.

Dabar jau turime 1914 JAV do
lerių, 125 Britanijos svarus ir 255 
146 talonus arba perskaičiavus 2596 
JAV doleriai. Tad tikimės greitu 
laiku turėti visus reikalingus 4500 
dolerių.

JAV dolerius paaukojo:
"Vakarų“ bankas - 500 (pirmi

ninkas R. Karbauskas),
"Litimpex" bankas - 300 (buvęs 

pirmininkas R. Visokavičius),
’’Hermio“ bankas - 200 (pirmi

ninkė N. Novickienė),
ūkininkas G. Mickevičius - 100. 
p. E. Grimalienė - 10.
796 doleriai nupirkti už talonais 

gautąsias lėšas.
P. J. Stulgaitis iš Anglijos skyrė 

100 svarų,
p. K. Jankus iš Anglijos - 25 sva

rus.
Viso į taloninę sąskaitą yra per

vesta 607 956 talonai.
Agrocheminis susivienijimas - 

100 tūkst. talonų (viršininkas P. 
Mitkevičius), Akcinis inovacinis 
bankas - 100 tūkst. tai. (pirmininkas 
A. Balkevičius), Vilniaus komerci
nis bankas - 250 tūkst. talonų (pir
mininkas J. Niedvaras), Veiviržėnų 
apylinkės gyventojai - beveik 54 
tūkst. tai., Gargždų parapijos bažny
čia - 10 tūkst. talonų (klebonas J. 
Paulauskas), Gargždų globos ir rū
pybos skyrius - 10 tūkst. tai., 
Gargždų elektros tinklai - 10 tūkst.

’’Austėjos“ savanoriai
"Austėjos“ savanoriai tariasi, kur 

dirbs, kur važiuos šią vasarą. Pernai 
Lietuvoje jie kartu su užsieniečiais 
dalyvavo archeologiniuose Vilniaus 
Žemutinės Pilies kasinėjimuose, tvar
kė Vingio parką, atstatinėjo Verkių 
Kalvarijas, remontavo Pažaislio vie
nuolyną.

"Austėja“ - tai prieš trejus metus 
Vilniuje įsikūrusi jaunimo savanoriš
kos veiklos organizacija. Kaip pasako
jo jos prezidentas Jokūbas Lileika, 
savanoriai dirba ekologijos, archeo
logijos, restauravimo objektuose, 
vaikų ir senelių namuose be jokio 
atlyginimo. Toks judėjimas senokai 
populiarus visame pasaulyje, dabar jis 
pasiekė ir Lietuvą. "Austėja“ siekia, 
kad kitų šalių jaunimas savo akimis 
pamatytų Lietuvą, suprastų, kas čia 
vyksta, ne iš laikraščių žinotų, kaip 
gyvena ir mąsto žmonės mūsų krašte. 
Nors šiuo metu, kaip sakė J. Lileika, 
darbo randama sunkiai. Štai reikėtų 
atstatyti Verkių Kalvarijas. Deja, šiuo 
metu nei klebonija, nei restauratoriai 
neturi pinigų reikalingoms medžia
goms ir kitoms būtinoms išlaidoms. 
Gal finansiniai reikalai pagerės, kai 
Seimas priims šalpos ir paramos įsta
tymą. Tenka laukti.

Savanoriško judėjimo idėja - socia
liai naudingas darbas, jį atliekantys 

tai. (viršininkas L Daugintas), 
Gargždų duonos kepykla - 10 tūkst. 
tai. (direktorė M. Pronskienė), UAB 
"Garsia“ - 7 tūkst. tai. (pirmininkas 
VI. Stašaitis), Klaipėdos rajono 
statybos ir remonto AB - 8 tūkst. 
tai. (direktorius A. Rudzevičius), 
gamybinė-komercinė firma "Fortū
na“ - 5 tūkst. tai. (direktorius A. 
Daugėla), Gargždų komunalinių 
paslaugi! įmonė - 5 tūkst. tai. (direk
torius V. Dačkauskas), Lietuvos 
komercinio banko Klaipėdos sky
rius - 7 tūkst. tai.. J. Cicėno firma 
"Hidra“ - 2,5 tūkst. tai., Gargždų 
Caritas - 1,6 tūkst. tai., Gargždų 
vaistinė - 1 tūkst. tai. (vedėja L. 
Tautkienė).

Maloniai dėkojame visų įmonių 
vadovams ir kolektyvų nariams, o 
taip pat Klaipėdos rajono gyvento
jams: O. Sabeckienei, V. Monstavi- 
čienei, I. Motiejaitienei, A. Anužiui, 
V. Gedmintienei, Tarvydų ir Sargu- 
nų šeimoms, A. Malakauskienei, S. 
Ložienei, Abraitienei, Lisauskienei, 
J. Jurkui, L Kasparavičienei, Riau
baitei, Venckienei, Birbalienei, Si- 
monavičienei, Mineikienei, Norvy- 
dienei. Lapini, V. Arnašienei, D. 
Leketienei, Verslauskienei, Končie
nei, Gęstantienei, Jenciui, Šiauly- 
tienei. Juodžiams. S. Staponienei, 
A. Ziburienei, M. Tarvydienei, Ta
mošauskienei, llginienei, O. Remi- 
nienei, M. Misienei, Mickevičienei, 
D. Dromantienei, A. Zevertienei, E. 
Kaubrienei, E. Cirtautui, Sironai- 
tienei, A. Pušinskienei, R. Žilaitie- 
nei, Šimkienei, S. Serapinui, Šj- 
leikienei, S. Kemagiui, Mažeikaitei.

prof. K. Antanavičius 
Lietų vos Re si ntblikos

Seimo narys

turi jausti dvasinį pasitenkinimą. Juk 
šiaip kokį nors užsiėmimą kiekvienas 
gal rastų ir savo šalyse. Tačiau nebus 
to jausmo, kad padarei naudingą dar
bą kitame krašte. Partnerių yra įvai
riose šalyse - tai Tarptautinė savano
riško darbo taryba Bonoje, Tarptau
tinis savanoriško darbo komitetas prie 
UNESCO, kurio narė yra ir "Austėja“.

Neseniai gautas laiškas iš Danijos, 
- sako J. Lileika. Jame pranešama, kad 
grupė tos šalies jaunuolių norėtų ap
lankyti Lietuvą, čia surasti draugų. 
Toks jaunimo socialinis turizmas, pa
sikeitimas grupėmis, pažintiniai susi
tikimai su partijomis, organizacijomis 
kitoje valstybėje - tai irgi viena iš 
"Austėjos“ darbo krypčių. Deja, nėra 
lengva svečius priimti. Mūsų stovyk
lose sąlygos paprastos. Atvykėliai iš 
užsienio daugiausia gyvena bendrabu
čiuose, patys gaminasi maistą. Mes 
stengiamės kaip nors geriau, kiek tai 
įmanoma, priimti turistus, - kalba J. 
Lileika. Malonu tai, kad, pasak svečių, 
visus nepatogumus atperka dienos, 
praleistos Vilniuje, Kaune, Trakuose, 
Palangoje, bendri šokių vakarai.

Danutė Šiaudinytė
Nuotrauka iš pernykštės vasaros: 

’’Austėjos“ savanoriai prižiūri vai
kus.
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Susitikimai su "ateitimi“
Neseniai Lietuvos žurnalistai 

dar kartą susitiko su Pasaulinės 
sveikatos organizacijos (PSO) pa
siuntiniais - PSO Europos biuro di
rektoriumi dr. J. E. Asvallu, šio 
regiono patarėja dr. A. Ritsatakis, 
ekspertais dr. M. E. Warneriu, dr. 
L. Serra Majemu ir kitais. Sakau 
’’dar kartą“, nes pastaraisiais metais 
PSO darbuotojai - dažni Lietuvos 
svečiai. Tarp jų pasitaiko ir mūsų 
tautiečių. Ir šiuo metu Europos 
regiono biure Kopenhagoje epi
demiologijos ir tyrimų statistikos 
skyriaus konsultantu dirba kaunie
tis medicinos mokslų kandidatas R. 
Prochorskas, o lėtinių ligų skyriaus 
konsultante - taip pat Kauno ats
tovė, medicinos mokslų kandidatė 
I. Šačkutė.

Lietuva, tapusi Jungtinių Tautų 
Organizacijos nare, netrukus buvo 
priimta ir į PSO kaip tikruoji narė. 
Ji dalyvavo ir dalyvauja 15-oje 
PSO koordinuojamų projektų, kaip 
antai Kauno-Roterdamo intervenci
jos studijoje (jos objektas - širdies 
ligų profilaktikos tyrimai), miokar
do infarkto registre (tiksliai, moks
liškai registruoja šia liga sergan
čiuosius), MONICA (rizikos su
sirgti faktorių tyrimai) ir kituose.

O dabar apie tai, kas svarbiau
sia, - ką tokie susitikimai ir progra
mos duoda Lietuvos žmogui? Ne
būdamas medicinos specialistas, 
apie tai mėginsiu pasamprotauti iš 
žmogaus, besinaudojančio medikų 
paslaugomis, pozicijų.

Man asmeniškai susitikimai su 
PSO specialistais yra tarsi susitiki
mai su Lietuvos medicinos ateitimi. 
Mat tai, ką išsivystęs pasaulis turi 
šiandien, Lietuva kada nors irgi tu
rės. Todėl bendraudamas su užsie
nio specialistas, tarsi praskleidi 
laiko uždangą, susimąstai, kokia 
bus Lietuvoje sveikatos apsaugos 
raida.

Prisimenu, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, visu balsu praš
nekome apie privačią, mokamą 
mediciną, kurios paslaugų kokybė 
būsianti nepalyginamai aukštesnė 
už ’’valdišką“ gydymą. Susižavėję 
šia idėja, maždaug 600 Lietuvos 
gydytojų įsigijo privataus gydytojo 
licencijas. Tačiau jomis naudojasi 
ir pragyvenimą pelno maždaug tik 
50. Kodėl taip yra, nesunku paaiš
kinti. Ekonomikos nuosmukio, inf
liacijos ir kitų negandų nusteken
tam Lietuvos žmogui svarbiausia 
išgyventi nuo algos iki algos. O į 
privataus gydytojo kabinetą gali 
pasibelsti tiktai mūsų "nuvorišai“ iš 
Gariūnų ir kitų turgaviečių. Kaip 
sakoma, kiekvienam savo...

Gerai suvokdami savo piniginės 
ir lietuviškųjų talonų “pajėgumą“, 
netrukome užkibti dar ant vieno 
jauko. Turiu omenyje vadinamąją 
draudimo mediciną. Nė neįsivaiz
duodami, kiek įnašų už ją kas mė
nesį reikės pakloti, kai kurie 
plunksnos broliai ją netruko aps
kelbti savotiška panacėja arba vais
tu nuo visų ligų.

Matydamas, kaip galvodami 
apie sveikatos apsaugos ateitį, mū
sų žmonės blaškosi nuo vieno kraš
tutinumo prie kito, pripažįsta tik 
arba viena, arba kita ir visai negal
voja, kad gali būti derinamos įvai
rios sveikatos apsaugos formos, su 
malonumu klausiausi užsienio sve
čių pasakojimų apie sveikatos ap
saugos reikalus jų šalyse. Žymus 
sveikatos apsaugos finansavimo ir 
draudimo specialistas anglas Alla- 
nas Maynardas padėjo sugriauti 
mūsų sąmonėje tūnojusį mitą apie 
tai, kad kiekvienas be išimties iš
sivysčiusios šalies gyventojas gry
nais atsiskaito už vizitą pas gydyto
ją, vaistų tabletę arba tos išlaidos 
dengiamos iš sveikatos draudimo 
mokesčio. Jeigu, pavyzdžiui, JAV 
iš kiekvieno dolerio, skirto sveika
tos apsaugai, valstybė dengia net 
42 centus, jei Vokietijoje ir Prancū
zijoje sveikatos apsaugai skiriami

net 8-9 procentai vi 
suminio nacionalinio 
produkto, tai kodėl 
turime būgštauti, kad 
Lietuvoje visas gydy 
mo išlaidas turės 
dengti patys jos pi 
liečiai? Matyt, ateity 
je ir Lietuvoje vienas 
greta kito egzistuos 4 
pasaulyje labiausiai 
įsigalėję sveikatos 
apsaugos modeliai: 
pati valstybė finan 
suoja sveikatos ap
saugą ir teikia paslau
gas; sveikatos apsau 
ga finansuojama iš 
privačių ir visuome
nės sukauptų šaltinių, 
pirmiausiai sveikatos 
draudos, bet ligoninė 
ar kita gydymo įstai
ga priklauso valsty
bei; valstybė visiškai 
ar iš dalies finansuoja
privačių ligoninių ir kilų gydymo 
įstaigų paslaugas; paslaugas finan
suoja ir teikia privačios organizaci
jos bei asmenys. Naudojantis šiais 
modeliais, praktiškai įgyvendinama 
sveikatos apsaugos ’’equity“. Šis 
medikų dažnai kartojamas angliš
kas terminas reiškia ne tiek žmo
nių, gaunančių medikų paslaugas, 
lygybę (nors šis žodis turi ir tokią 
reikšmę), kiek tų paslaugų prieina
mumą kiekvienam žmogui. Šia 
prasme neturėtume gėdytis vadi
namojo tarybinio žmogaus anks
čiau turėtos teisės nemokamai gy
dytis. Juk tokią pat teisę turi ir 
daugelio išsivysčiusių šalių mažiau 
pasiturintys žmonės. Svarbiausia, 
kad ši teisė nebūtų sutapatinama su 
bet kokiu, atmestinu gydymu, kad 
medikas žmogui iš tikrųjų stengtųsi 
padėti, tai darytų dalykiškai ir kva
lifikuotai.

Antroji pamoka, kurią mums 
davė PSO specialistai - pratinimas 
pirmenybę teikti ne pačiam gydy
mui, koks jis bebūtų geras ir tobu
las, o ligų prevencijai ir profilak
tikai, pastangoms užkirsti kelią 
ligoms. Vienas PSO Europos biuro 
strateginių tikslų yra toks: ”2000- 
aisiais visos valstybės-narės turi 
suformuoti ir pradėti įgyvendinti 
orientuotą į sveikos gyvensenos 
propagandą ir skatinimą politiką ir 
užtikrinti efektyvų gyventojų daly
vavimą tą politiką kuriant ir įgy
vendinant.“ Paskutinio susitikimo 
su Lietuvos žurnalistais metu PSO 
Europos regiono patarėja dr. A. 
Ritsatakis šią tezę taip komentavo: 
’’Priminsiu, kad daugiausia žmonių 
miršta nuo širdies ir kraujagyslių 
susirgimų. Vien ligoninės jų neiš
gydys. Svarbiausia - keisti gyveni
mo būdą ir aplinką. Į tai orientuota 
turėtų būti ir Lietuvos vyriausybės 
mokesčių politika. Tarkime, val
džia padidino tabako akcizą. Iš to 
gautos papildomos lėšos turėtų būti 
naudojamos ne bet kam, o sveika
tos apsaugai“. Bet sugrįžkime prie 
minėtų širdies ir kraujagyslių ligų, 
tapusių žmonijai tikra giltinės dal
ge. Tik vienus žmones ta dalgė la
bai skaudžiai, o kitus kiek mažiau 
’’šienauja“. Tarkime, Ispanijos Ka- 
talonijos provincijoje nuo šių ligų 
žmonės miršta tris kartus rečiau 
negu Lietuvoje, iš Barselonos į Vil
nių atvykusiam dr. L. Serra Maje- 
mui tokį kontrastingumą paaiškinti 
buvo visai nesunku. Vienos konfer
encijos pertraukos metu tarp mūsų 
įvyko toks dialogas:

- Jeigu ne paslaptis - kokių svai
galų kartais pasitaiko išgerti?

- Nagi paprasčiausios baltos 
degtinės. Tauresniems gėrimams 
stokoju lėšų.

- Sviestą valgote?
- Taip. Tik jis pas mus labai 

brangus.
- O mes Katalonijoje sviesto nė į 

burną. Užtat alyvų aliejų kasdien 
vartojame.

- Sportuojate.’
- Rytais darau mankštą, vakare 

pasivaikštau.
- Aš taip pat. . .
Jau iš šio trumpo pokalbio ma

tyti, kad kataloniečiai vengia gy
vulinių riebalų, kraujagysles valo ir 
cholesterino kiekį kraujuje mažina 
geru raudonu vyneliu. Beje, net bet 
kokios žuvies jie nevalgo, renkasi 
"baltąją“, lašišų grupės. O mes, lie
tuviai. tenkinamės, anot katalo- 
niečio, ’’mėlynomis", daug pras
tesnės kokybės (ir, beje, labai bran
giomis) žuvelėmis. Jei dar pridur
sime, kad Katalonijoje gamta daug 
geriau saugojama negu mūsuose, 
maistas, oras, aplinka mažiau ter
šiami, taps aišku, kodėl Lietuvoje 
žmogus daug greičiau susidėvi. Dar 
galima pridurti, kad piktnaudžiau
jame svaigalais, ypač stipriaisiais, 
daug rūkome, dėl sunkaus gyveni
mo dažnai patiriame stresus. Dėl 
tokių ir kitų priežasčių postkomu
nistinėje šalyje gimęs kūdikėlis 
pasmerktas gyventi vidutiniškai 6,4 
metų trumpiau, negu tuo pačiu me
tu kurioje nors Europos Ekonomi
nės Bendrijos ar Šiaurės Europos 
šalyje gimęs jo bendraamžis.

Trečia ir paskutinė (bent šiuo 
metu) PSO Lietuvai duota pamoka 
- su tokia padėtimi negalima taiks
tytis. remiantis PSO Europos biuro 
strateginiais tikslais iki 2000 metų 
(jie paskelbti žurnale “Sveikata“, 
1993 m. Nr. 2, p. 7-8), būtina turėti 
nacionalinę programą “Sveikata 
visiems“. Ją Lietuva jau imasi įgy
vendinti, tačiau, kuriant nacionali
nės politikos ir strategijos planą, 
dar teks daug padirbėti. Neseniai 
pasibaigusioje PSO Europos regio
no biuro ir Lietuvos sveikatos ap
saugos ministerijos organizuotoje 
konferencijoje kaip tik ir buvo 
svarstoma nacionalinė sveikatos 
politika, sudaryta medikų ir visuo
menės atstovų darbo grupė. Ne
laukdami, kol jos nariai juodu ant 
balto surašys, kas taisytina, jau 
šiandien turime įsikalti į galvą, kad 
šiais visuotinio stygiaus ir ekono
minio nuosmukio laikais kiekvie
nas mūsų turėtų susidaryti asmeni
nę sveikatingumo programą, kurios 
pagrindas būtų ne piliulės ir žmo
nių su baltais chalatais paslaugos, o 
mūsų pačių pastangos saugotis ligų, 
tausoti sveikatą ir nugyventi ne tą 
be galo kuklų vidutinį statistinį 
amželį (1992 m. Lietuvos vyrams 
jis buvo tik 65,1, o moterims - 76,1 
metų), o kartu su gyvenimo drau
gais ir draugėmis atšvęsti auksines, 
o gal ir deimantines vestuves.

Rimantas Cetnnolonskis

V. Gulevičiaus (ELTA) nuo
traukoje'. Pasaulinės sveikatos 
organizacijos Europos biuro 
direktorius J. E. Asvallas (kairė
je) su Lietuvos sveikatos apsau
gos ministru J. Brėdikiu.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Aukos Skautų stovyklai
Skautų stovyklai aukojo: A. 

Butkus, gyvenantis Sussex - 10 
sv., Vyt. Gurevičius, LSS garbės 
narys, gyvenantis Bradforde - 20 
sv.. Manchesterio lietuvių sociali
nis klubas - 50 sv.. loterijos, vyku
sios Motinos minėjimo proga 
Manchesteryje. pelnas - 33 sv.

Gerbiamiems skautiškos idėjos 
rėmėjams: A. Butkui. Vyt. Gurevi
čiui. s. I. Gerdžiūnienei. Manches
terio ir Bradfordo klubų valdybai, 
visoms ir visiems, aukojusiems 
loterijai fantus bei prisidėjusiems 
prie loterijos pasisekimo, reiškiamas 
nuoširdus ir skautiškas AČIŪ!

Patikslinimas
"Europos lietuvyje“ (balandžio 8 d.. Nr. 13) įvelta klaida. 

Maidenheade gyvenantys P. Girnys ir P. O. Žukai skautų stovyklai 
aukojo po 10 sv.. o ne po 7 sv., kaip buvo pažymėta.

Gerbiamus skautiškos idėjos rėmėjus už klaidą atsiprašome.

LSS EUROPOS RAJONAS 
mielai kviečia skautus, skautes ir 

jaunas šeimas

į DEIMANTINIO JUBILIEJAUS 
STOVYKLĄ

liepos 24-31 dienomis Lietuviu Sodyboje 
Picketts Hill, Near Bordon, Hampshire.

Dėl registracijos kreiptis į
s. V. Gaspariene
arba
v. s. J. Maslauska.
Lietuvių Namai,
2 Ladbroke Gardens,
London Wil 2PT (iki liepos 1 d.)

Tradiciniame Nottinghamo miesto festivalyje, 
kuris vyks nuo gegužės 20 iki birželio 6 d., 
pasirodys lietuvių meniniai kolektyvai.

Tarptautinis koncertas vyks paskutinę festivalio 
dieną - sekmadienj, birželio 6 d., 7.30 vai. vakare 
gražioje Albert Hall koncertų salėje, North Circus 
Street, Nottingham, kuri yra miesto centre.

Kviečiame atsilankymu paremti šį įdomų koncetą.

a isisrsfSfSfEisiBisjsisiEJ&rsjsr&rsrsrsisiEiJsisisjsrsrsjsisj^isisj&isiį
Derby miesto muziejuje į

Pickford House, 4 1 Friar Gate, Derby

nuo gegužės 22 iki liepos 11d. [u
3

vyks tradicinių lietuvišku rubu. |
mezginiu paroda, 

į!
Maloniai kviečiame aplankyti šią. turtingą parodą. :

DBLS Kultūros reikalų vedėjai ji G l
0 raiajaiajsjEjaidJdjardoasoanrajaisjaiejaidjEIjajsjeisreiajdJSW

Birželio mėn. 13 d. (sekmadienį) DBL S-gos 
Derby skyrius rengia Tragiškų Birželio įvykių

MINĖJIMĄ

Minėjimas įvyks Ukrainiečių klubo patalpose, 
27 Charnwood Street, Derby, 2.00 vai. p. p.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius maloniai 
kviečiame į minėjimą gausiai atsilankyti ir draugi 
pagerbti šį tragišką mūsųTautos įvykį.

Skyriaus valdyba

Ypatingai dėkojame kan. V 
Kamaičiui už dvasinę globą ir 
maldas, atnašautas Motinų garbei. 
E. Vainorienei už kanklių muzi 
kos programą, mamytėms ui 
malonų dalyvavimą. Mancheste- 
rio ir Bradfordo "Vytis“ klubo 
valdybai, už tikrai parodytą širdį, 
vaišingumą ir globą dalyvavu
siems skautams ir skautėms. Visų 
dalyvavusių vardu broliškai-skau 
tiškai dėkojame!

Budžiu
v. s. Juozas Maslauskas 

LSB Europos Rajono Atstovai

G. R.E.N.E. komitetas
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Išeivijos spaudoje

Pamiršta Vasario 16 gimnazija
Gyvenime didesni įvykiai nustel

bia mažesnius, didesnės apimties 
rūpesčiai atitraukia žmonių dėmesį 
nuo mažesnių, nors jų svarba yra 
galbūt vienoda.

Nepriklausomybę atgavusios Lie
tuvos rūpesčiai išeivijos lietuvių tar
pe nustelbė nemažai išeivijos gyvybi
nių reikalų. Moralinė ir materialinė 
išeivijos lietuvių parama naujai atsi
kuriančiai Lietuvos valstybei privalo 
būti pirmaeilė, tačiau ji neturėtų pa
likti merdėti išeivijos egzistencijai 
Vakaruose svarbių institucijų ir jų 
darbų.

Viena svarbiausių lituanistinio 
švietimo ir mūsų jaunimo auklėjimo 
institucijų yra Vasario 16 gimnazija 
Vokietijoje. Ji 1950 m. įkurta Diep- 
holze, vėliau, 1953 m., perkelta į 
VLB nupirktą Renhofo pilį Hiuten- 
felde, be pertraukos, iki šių dienų, iš
liko vienintelė nepriklausomos Lietu
vos švietimo tvirtovė Vakarų ir Rytų 
pasaulyje. Kai per 50 metų pavergtos 
Lietuvos mokykla buvo prievartauja
ma sovietinės sistemos ir žalojama 
komunistinio auklėjimo, melu bei 
dvasiniu nuosmukiu, Vasario 16 
gimnazija vedė lituanistinio švietimo 
ir tautinio krikščioniško auklėjimo 
keliu lietuviukus ir lietuvaites iš visų 
pasaulio kraštų.

Vasario 16 gimnaziją per visą 
veiklos laikotarpį rėmė Vakarų pa
saulio kraštų Lietuvių bendruomenės.

Lietuva Europos orbitoje
PARAMA BIZNIO STUDI

JOMS. Kauno technologijos uni
versitetas ir Norvegijos vadybos 
instituto Baltijos šalių vystymo 
centras pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį. Norvegai padės kaunie
čiams rengti studijų programas, 
apsirūpinti mokymo priemonėmis 
ir literatūra, kelti dėstytojų kvali
fikaciją.

Centras rūpinasi biznio studijų 
plėtimu ir tobulinimu Baltijos ša
lyse. Lėšų šiam reikalui skiria 
Norvegijos vyriausybė.

TARPTAUTINIS KERAMI
KŲ SIMPOZIUMAS. Jis penktą- 
kart liepos mėnesį vyks Panevė
žyje. Pirmasis buvo 1989 m. Pa
kviesti Amerikos, Australijos, Ita
lijos, Austrijos ir Skandinavijos 
šalių menininkai. Jiems tarnaus 
Panevėžio stiklo fabriko kerami
kos degimo krosnis. Teorinėje 
konferencijoje bus svarstomas ke
ramikos kūrybinio centro įsteigi
mo sumanymas.

DANŲ KALBOS KURSAI 
DIRBSIANTIEMS DANIJOJE. 
Šią vasarą grupė Kauno medicinos 
akademijos studentų dirbs gydy
tojų padėjėjais Danijos ligoninėse.

Ryšiai su šios šalies gydymo įs
taigomis užmegzti prieš trejus me
tus. Kalundborgo, Thistedo ir kito
se ligoninėse per vasaros atostogas 
jau dirbo nemažai akademijos stu
dentų.

Docento Kęstučio Tiknevi- 
čiaus, poligloto, mokančio ir da
nų kalbą, iniciatyva organizuoti 
danų kalbos kursai, kad studentų 
praktika būtų efektyvesnė. Vado
vėlių įsigyti padėjo Danijos am
basada.

Visi studentai, kurie šią vasarą 
dirbs užsienio šalyse, išlaikė 
KMA kalbų katedros, studentų 
atstovybės ir akademijos tarptau
tinių programų koordinavimo 
skyriaus surengtą anglų kalbos 
egzaminą.

POZNANĖ SIEKS AKTY
VESNIŲ RYŠIŲ SU LIETUVA. 
Lenkijos tarptautinių parodų cent
ras - Poznanė - nori pagyvinti eko
nominį bendradarbiavimą su Lie
tuva. Lietuvos ambasadoriaus 
Lenkijoje Dainiaus Junevičiaus 

Greta jų gimnazijai finansinę paramą 
rinko specialūs rėmėjų būreliai. Nuo 
jų skelbimų, atsišaukimų ir veiklos 
aprašymų mirgėjo mūsų lietuviškoji 
spauda JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Europoje ir Pietų Amerikoje. Iš šių 
kraštų važiavo moksleiviai į Vasario 
16 gimnaziją su gausiomis Lietuvių 
Fondo stipendijomis.

Paskutinių poros metų laikotarpy
je garsas apie Vasario 16 gimnaziją 
pritilo. Ją retai bepamini išeivijos ir 
laisvę atgavusios Lietuvos spauda. 
Nebematyti išeivijos spaudoje ir 
Vasario 16 gimnazijai remti būrelių 
veiklos. Kas atsitiko? Ar mes nu- 
skendome Lietuvos, o gal savo buiti
niuose rūpesčiuose, kaip Čičinsko 
dvaras?

Vasario 16 gimnazija tebesklei
džia lituanistinio švietimo ir tautinio 
sąmoningumo spindulius iš Renhofo 
pilies Vokietijoje. Dabar gautas Va
sario 16 gimnazijos 1991-1992 metų 
’’Metraštis“ 74 puslapiuose rodo, kad 
ši mūsų švietimo tvirtovė su 90 
moksleivių ryžtingai savo darbą tęsia 
ir laukia mūsų paramos. Moksleivių 
1992 metais buvo iš daugelio kraštų: 
53 iš Vokietijos, 12 iš Lietuvos, 10 iš 
JAV, 3 iš Kanados, 3 iš Brazilijos, 3 
iš Argentinos, 3 iš Australijos ir po 
vieną iš Uragvajaus, Mali ir Rusijos. 
Mokytojų ir auklėtojų 1992 metais 
gimnazijoje buvo net 32. Tokio tur
tingo mokytojų-mokinių santykio 

susitikime su Poznanės miesto ir 
vaivadijos vadovais susitarta 
užmegzti tiesioginius Lenkijos 
miestų ir Lietuvos didžiųjų miestų 
sąjungos ryšius.

D. Junevičius taip pat lankėsi 
Poznanės Adomo Mickevičiaus 
universitete, kur rengiami lietuvių 
kalbos specialistai. Gegužės vidu
ryje mokslą baigė pirmoji litua
nistų laida. Susitarta dėl Lietuvos 
paramos gerinant studentų meto
dinį rengimą, organizuojant jų 
praktiką Lietuvoje.

SEIMO PIRMININKAS PRAN
CŪZIJOJE. Prancūzijos Senato 
pirmininko R. Monori kvietimu 
Paryžiuje lankėsi Lietuvos Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas. Lietuvos 
Parlamento vadovas susitiko su 
Senato pirmininku, lankėsi Nacio
nalinėje asamblėjoje, kalbėjo 
Prancūzijos diplomatijos akademi
jos klausytojams.

Susitikime su Prancūzijos par
lamentarais aptarti Lietuvos ir 
Prancūzijos santykiai, investavi
mo į Lietuvą problemos, Lietuvos 
ambasados pastato grąžinimo 
klausimas.

DAUG JAUNŲ NUSIKAL
TĖLIŲ. Asmenys, nesulaukę pil

Gegužės 7 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Povilas Gylys ir 
Lenkijos ambasadorius Lietuvoje Janas Vidackis pasirašė sutartį dėl 
bevizinio įvažiavimo į šias dvi šalis.

Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr.

turbut neturi nė viena pilnalaikė mo
kykla.

Vasario 16 gimnazijos 1991-1992 
m. ’’Metraštis“, gausiai iliustruotas 
nuotraukomis, parodo plačius švietimo 
ir auklėjimo aspektus, gimnazijos 
meninės, kultūrinės ir visuomeninės 
veiklos kroniką. Parodo abiturientus, 
mokinių pažangumą, meno saviveiklą, 
skautų ir ateitininkų veiklą ir finansinę 
gimnazijos būklę. Gimnazijos pagrin
dinis finansinis išlaikymas gaunamas iš 
Vokietijos federalinės vyriausybės ir 
Hesseno valdžios, kas sudaro 70% 
pajamų. Mokslapinigiai sudaro 12.6%. 
Europos Bendruomenės parama - 
6.2%. Aukos - 4.7% ir 6.5% sudaro 
kitos įvairios pajamos. Tai 1991 metų 
finansinė statistika, 2,138,304.27 mar
kė pajamų, 2,154,446.60 markių iš
laidų, 16,142.33 markių skolai.

Kai šiandieną mus labai jaudina 
Lietuvos Seimo ir Prezidento rinki
mai, kai nuolat girdime ir skaitome 
apie sunkią ekonominę būklę, skurdą 
ir desperaciją tėvynėje, lydimą išnau
dotojų ir mafijos ’’berniukų“ smurto, 
sunku prisiminti mūsų išeivijos švie
timo tvirtovę - Vasario 16 gimnaziją. 
Siųsdami siuntinius ir dolerius Seimo 
ar Prezidento rinkimams Lietuvoje, 
prisiminkime ir mūsų jaunąją kartą 
Vasario 16 gimnazijoje. Jai priklauso 
mūsų ir Lietuvos ateitis.

Bronius Juodelis
’’Draugas“, Nr. 32

nametystės, pernai Lietuvoje pa
darė daugiau kaip 18 procentų 
visų teisėtvarkos pažeidimų, pa
gausėjo sunkių nusikaltimų - nu
žudymų, sunkių kūno sužalojimų. 
Tam įtakos turi tai, kad apleista 
prevencinė veikla, nebėra visuo
meninių organizacijų, kurios tuo 
rūpinosi. Dabar praktiškai visas 
darbas tenka vien policijai. Kaip 
rodo statistika, nepilnamečių nu
sikalstamumas pastaraisiais me
tais Lietuvoje išaugo. Tai turi vis 
didesnę įtaką šalies kriminoge
ninei būklei.

Šios problemos aptartos Vil
niuje tarptautiniame seminare 
’’Nepilnamečių nusikalstamumas 
kaip socialinis reiškinys“. Šį se
minarą surengti padėjo Europos 
tarybos teisinių reikalų direk
toratas. Pranešimus nepilnamečių 
baudžiamosios teisės, vaikų teisės 
klausimais, apie nepilnamečių 
nusikalstamumo pobūdį bei pre
venciją, specialistų darbui su jau
nimu rengimą skaitė svečiai iš 
Didžiosios Britanijos, Olandijos, 
Prancūzijos.

Seminaro dalyviai susipažino 
su Vakarų šalių nepilnamečių nu
sikalstamumo prevencijos sis
tema, tarnybų, kurios rūpinasi 
paaugliais, darbu.

40-OJI EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITĖS

(1993 m. rugpjūčio 1-8 d Augsburge, 
Haus St. Ulrich)

PROGRAMA
Sekmadienis, rupjūčio 1 d.
20 vai. susipažinimo vakaras

Pirmadienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. Atidarymas
DARIUS KUOLYS (Vilnius) "Inteligentija posttotalistinėje 

Lietuvoje“.
20 vai. VINCAS BARTUSEVIČIUS (Wittlich) ’’Socializmo 

liekanos Lietuvos žmonių santykiuose“.

Antradienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. VINCAS NATKEVIČIUS (Viernheim) "Putino lyrika“.
19.30 vai. Studijų savaičių kūrėjų prof. A. Maceinos, prof. Z. 

Ivinskio, prof. J. Griniaus pagerbimas: VAIDOTAS DAUNYS 
(Vilnius) "Gruodas už lango. Jasmanto ir Putino poezijos prasmenys“, 
ALFREDAS BUMBLIAUSKAS (Vilnius) "Zenono Ivinskio vieta 
mūsų istoriografijoje“, VIDMANTAS VALIUŠAITIS (Kaunas) 
"Putinas Jono Griniaus žvilgsniu“.

Trečiadienis, rugpjūčio 4 d.
10 vai. Kun. JONAS JURAITIS (Termen/Kaunas) ”Iš kokios 

praeities semsim stiprybę ir gudrybę - mintį ir išmintį?“ (Teologija, 
filosofija ir sielovada Lietuvoje).

Popiet ekskursija į Bavarijos pilis
20 vai. TOMAS SODEIKA (Kaunas) "Šiuolaikinė religijos situaci

ja Lietuvoje“.

Ketvirtadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vai. KĘSTUTIS GIRNIUS (Mūnchenas) "Politinė padėtis 

Lietuvoje“.
17 vai. VYTENIO M. VOSYLIŪNO (Northeim) vargonų koncer

tas: J. S. Bacho, J. Gaidelio, A. Ginastera'os, H. Howells kūriniai.
20 vai. ALGIRDAS STEPAITIS (Arlington Hts) "Žemės alyvos 

(naftos) svarba kasdieniniame gyvenime“.

Penktadienis, rugpjūčio 6 d.
10 vai. SAULIUS PEČIULIS (Vilnius) "Ekonominės reformos 

raida Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo“.
20 vai. TĖVYNĖS VALANDĖLĖJE - prof. VYTAUTO LANDS

BERGIO žodis ir M. K. Čiurlionio kūriniai pianinui.

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d.
10 vai. KAJETONAS ČEGINSKAS (Uppsala) ”40 savaičių ir kas 

po to?“ (Pasisakymas dėl Savaičių ateities).
20 vai. LILIJOS ŠUKYTĖS (Northeim) koncertas, palydint 

VYTENIUI VASYLIUNUI.

Sekmadienis, rugpjūčio 8 d.
10 vai. Šv. Mišios. Aukoja vysk. A. DEKSNYS.
1 1 vai. Savaitės uždarymas.

Savaitę moderuoja Kajetonas J. Čeginskas (Uppsala), Saulius 
Girnius (Mūnchenas), Vincas Natkevičius (Viernheim). Rengėjai - 
Alina Grinienė ir Richardas Hermanas iš Mūncheno.

Kapelionas - kun. J. Jūraitis.
Nakvynė su maistu kainuos 490,-DM. 

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.
Registruotis:
A. Grinius 

Diamanstr. 7, 
D-8000 Mūnchen 50

Rengėjai
Užs. 781

DOVANA IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE

VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gamina
mus vaistus. (Jei žinomas vaistų pavadinimas - receptai nereika
lingi).

MAISTAS - Siuntinys Nr. 10. Praktiškas ir įvairus: konservuota 
mėsa (6 dėžutės), 1 sv. margarino, 1 indelis tirpstančios kavos, 2 
sv. pupelių kavos, 4 sv. cukraus, 2 sv. sūrio, 1 dėž. saldaus 
pieno, 2 dėž. šprotų, 1 dėž. saldainių, 2 I valgomosios alyvos, 4 
sv. geros rūšies dešros, 1 butelis alkoholinio n ’ mc - £70.

RŪBAI - vietoje rūbų, avalynės : - eigų mes patariame
tam tikslui .paskirti dolerių sumą, tai praktiškiau ir naudingiau, 
nes gavėjas galės dovanas pasirinkti pats. Pinigus pervedame 
greitai ir taupiai.

Parduodame OPTIMA (portable) rašomąsias mašinėles su 
lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, pervedame palikimus j Lietuvą arba 
kitus kraštus pageidaujama valiuta ir atliekame finansines ir 
bankines operacijas.

BALTIC STORES & CO. (Z. Juras & V. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643
Užs. 785
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AUKOS SPAUDAI
R. Vaškelis - 2 sv.
St. Jakubėnienė - 7 sv.
T. Grablienė - 2 sv.
K. Vaicekauskas - 2 sv.
V. M. Lekavičius - 2 sv.
UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

Turtinga lietuvių šeima norėtų 
susipažinti su lietuvių šeima, nebe
turinčia giminių Lietuvoje.

Atvykus į Lietuvą, galėsime Jus 
sdtikti, suteikti pastogę ir transportą, 
padėsime surasti buvusią Jūsų šei
mos žemę ir artimųjų kapus.

Mūsų adresas:
Vladas Požėla
P. Cvirkos 123
Šiauliai
Lietuva
Taip pat galima kreiptis tele

fonu 8-214 36 858.

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Išnuomojami
atskiri kambariai 

ir butai 
užsienio svečiams.
Mokestis valiuta.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“
Strazdelio 1
2600 Vilnius
Lietuva

PAMALDOS
Nottingham - gegužės 23 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Stoke-on-Trent - gegužės 23 d., 

14.30 vai., Wolstanton.
Nottingham - gegužės 30 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Wolverhampton - gegužės 30 d., 

15 vai., St. Peter-Paul.
Manchester - gegužės 30 d., 12.30 

vai.
Bradford - birželio 6 d., 12.30 

vai.
Eccles - birželio 13 d., 12.15 vai.

LONDONE
AUKOS TAUTINĖS 
PARAMOS FONDUI

(Gavus a.a. dr. S. Kuzminsko 
knygą)

A. Janusevičius - 24.24 sv. Po 10 
sv. - E. Vilčinskienė, P. Gimys. Po 5 
sv. - A. Vilčinskas, Br. Puodžiūnienė, 
Pr. Vencaitis, V. Miškinis, A. Jakima
vičius. Tirevičius. Po 4 sv. - J. Zokas, 
S. Starka. Po 3 sv. - V. Chadakauskas, 
S. Lauruvėnas, A. Podvoiska, 2 sv. - 
B. Kupstienė.

Kas dar norėtų atsilyginti už šią 
knygą, aukas prašome siųsti šiuo 
adresu:
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS 

2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT, England

Pajamos skiriamos Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungai ir 
nukentėjusiems 1991 m. sausio 13 d. 
Vilniuje, ginant Radijo ir televizijos 
pastatus.

Dėkojame už aukas.
TPF valdyba

JO KARALIŠKOJI 
DIDENYBĖ KENT 

KUNIGAIKŠTIS 
LANKYSIS LIETUVOJE

Gegužės mėn. 17-18 dienomis Vil
niuje lankysis Jo Didenybė Kent 
Kunigaikštis. Jį lydi gausi Didžiosios 
Britanijos pramonininkų ir verslininkų 
delegacija.

Š. m. birželio mėnesį 
į Lietuvą vyksta Zig
mas Juras.

Dėl įvairių reikalų Lie
tuvoje prašome kreiptis 
iki birželio 5 dienos tele
fonu 081 460 2592.

SEKMUNEŲ ŠVENTĖ SOIWWJJE 
įvyks gegužės 30 d.

Šv. Mišios -11.30 vai.
Autobusas išvyksta nuo Lietuvių bažnyčios 8.45 vai.;

nuo Lietuvių Namų - 10.00 vai.
Kaina vienam asmeniui į abi puses £6.

Pasirodys latvių, estų ir lietuvių šokių kolektyvai.

Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kas padės išvengti ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

Kent Kunigaikštis susitiks su Lie
tuvos Respublikos vadovais.

Be to, numatoma aplankyti senąją 
Lietuvos Kunigaikščių sostinę Trakus.

KUNIGAS 
BERNARDAS TOLAIŠIS

PAS LONDONO LIETUVIUS
Klaipėdos Kristaus Karaliaus para

pijos klebonas ir Klaipėdos uosto jūri
ninkų kapelionas Bernardas Tolaišis 
buvo atvykęs į Didžiąją Britaniją da
lyvauti ir atstovauti Klaipėdos uosto 
jūrininkų reikalams tarptautinėje jūri
ninkų kapelionų konferencijoje Black
pool mieste.

Grįždamas atgal Lietuvon, savait
galiui apsistojo Londono lietuvių 
Švento Kazimiero parapijoje. Sekma
dienį, gegužės 9 d. atnašavo Mišias, 
pasakė pamokslą, išsakydamas dabar
tines bėdas Lietuvoje.

Po pamaldų susitiko su Londono 
lietuviais parapijos svetainėje.

BRADFORDE
MOTINOS DIENA

Sekmadienį, gegužės 2 d., Brad- 
forde įvyko Anglijos lietuvių skau
tų organizuotas Motinos dienos mi
nėjimas.

Jis prasidėjo Lietuvos motinoms 
skirtomis mišiomis, kurias St. Ann's 
bažnyčioje atlaikė kan. V. Kamaitis. 
Per mišias giedojo Vida Gasparienė ir 
jos sugiedota "Avė Maria“ paliko 
labai gilų įspūdį. Vargonavo J. Hor- 
well.

Vėliau minėjimas tęsėsi Bradfordo 
lietuvių klube, kurį pravedė s. A. Ger- 
džiūnas. Programos pradžioje v. s. J. 
Maslauskas apdovanojo klubo sekre
torių S. Grybą ordinu "Už nuopelnus“ 
su Rėmėjo Kaspinu. Pasirodo, S. Gry
bas yra buvęs didelis skautų veikėjas 
Vokietijoje ir, kaip visiems gerai žino
ma, išeivijoje dirba visą laiką Lietu
vos labui. S. Grybas trumpu žodžiu 
padėkojo už suteiktą garbą, bet pami
nėjo, kad jis jautėsi nesąs tokios gar
bės užsitarnavęs.

V. s. J. Maslauskas pasakė neilgą, 
bet prasmingą kalbą apie Lietuvos 
Motiną ir jos pasiekimus tautos auklė
jime.

Po jo kalbos sekė koncertas, kuria
me pasirodė s. 1. Gerdžiūnienė , ji la
bai gražiai kartu su jauna seserimi ir 
dviem broliais skautais padeklamavo 
motinai paminėti eilėraščius.

Š. m. gegužės 22 d. Latvių klube 
(Standhill Rd., Nottingham)

įvyks metinis DBLS Nottinghamo skyriaus narių 
susirinkimas.

Pradžia 18.30 vai.
Bus renkama skyriaus valdyba, revizijos komisija, taip pat svarsto

mi einamieji skyriaus reikalai.
Visus skyriaus narius bei prijaučiančius kviečiame dalyvauti.

Skyriaus valdyba
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I
I Si tradicinė Klubo išvyka bus liepos 3 d. (šeštadienį). | 

Išvažiuosime nuo Klubo patalpų 8.30 vai.; nuo I 
j bažnyčios - 9 vai.

Kaina £3, norintys važiuoti užsirašo Klube.

Koncerte taip pat dalyvavo dalis 
"Gimtinės“ ansamblio kanklininkių, 
kurias minėjimo dalyviams pristatė s. 
V. Gasperienė. E. Vainorienės veda
mos J. Horwell ir R. Gasperaitė, kon
certe pas i rodydamos du kartus, visus 
sužavėjo lietuviškomis melodijomis.

Programai baigiantis s. V. Gaspe
rienė padėkojo bradfordiečiams už 
malonų priėmimą. Atsakydamas pir
mininkas V. Gurevičius klubo vardu 
išreiškė padėką kan. V. Kamaičiui, 
minėjimo programos dalyviams ir 
svečiams, kurie savo pasitenkinimą 
išreiškė gausiomis katutėmis.

Minėjimą uždarydamas s. A. Ger- 
džiūnas pakvietė visus sugiedoti 
"Marija Marija“, malonus popietis 
pasibaigė iškilmingu Tautos Himnu.

Atsilankiusiems į minėjimą buvo 
labai smagu atnaujinti senas pažintis ir 
draugystes. Svečių tarpe buvo taip pat 
malonu pastebėti iš Lietuvos atvykusį 
maisto technologijos daktarą, profeso
rių adjunktą Rimantą Venskutonį, ku
ris šiuo metu savo žinias gilina Leeds 
universitete.

Bradfordo lietuvių klubas savo 
vaišingumu yra gerai žinomas visiems 
išeivijos lietuviams. Neatsiliko jis ir šį 
kartą - ir svečiai, ir programos daly
viai buvo gerai ir gražiai pavaišinti.

Bravo skautai! Bravo Bradfordo 
tautiečiai!

H. Vaineikis

Š. m. liepos 12-26 d. numa
toma surengti anglų k. kursus 
klaipėdiškiams. Tam reikalin
gi dėstytojai iš Anglijos (nebū
tinai pedagogai).

Kreipiuosi į tautiečius, vasarą 
vykstančius į Lietuvą - paaukokite 
pusdienį, apsilankykite kursuose, 
pabendraukite su žmonėmis, norin
čiais kuo daugiau sužinoti apie už
sienį. Papasakokite kursų klausyto
jams apie savo darbą, gyvenimą 
Anglijoje.

Kelionės išlaidas reikės užsi
mokėti patiems. Jeigu galite pa
dėti, rašykite ar skambinkite:

Aldona Waterman
1 Eastwood Rd.
Sittingbourne
Kent ME10262.
Tel. (0795) 421125

PASAULYJE
Anglijos konservatoriai 

pralaimėjo
Rinkimų rezultatai retai sukels 

tiek daug dėmesio, kiek sukėlė sat 
valdybių rinkimai Britanijoje. Valdai 
ti konservatorių partija išlaikė pozic 
jas tik vienoje savivaldybėje iš ture, 
16. Rinkimai šį kartą vyko kaimuov 
miestų gyventojai nebalsavo. Tą paį 
dieną vyko ir vieno naujo parlament 
nario rinkimai vietoje nesenai min. 
sios konservatorių partijos atstovės, i 
per ankstyvesnius rinkimus turėjt 
12000 balsų persvarą. Šį kartą libe 
ralų-demokratų partijos atstovas laį 
mėjo rinkimus net 22 000 balsų per 
švara. Tai sukrėtė visą konservaton. 
partiją, nors leiboristai dar daugis, 
nukentėjo. Savivaldybių rinkimuos, 
pirmąją vietą užėmė liberalų-demt. 
kratų partija, parlamente turinti lak 
mažai atstovų.

Už pralaimėjimą rinkimuose yt 
kaltinama vyriausybė, reikalaujam 
jos narių pakeitimų. Ypač nemalonu 
yra finansų ministras Norman L 
mont, nusiskundžiama ir dėl pači: 
John Major, kuris esąs per silpnas iii 
tis griežtų priemonių reformoms įg 
vendinti, pakeisti netinkamus vyriau 
sybės narius. Vyriausybė pareiškė 
kad ji priims balsuotojų pageidav 
mus, bet nepuls į paniką ir tęs savi 
politiką, kuri išvedė kraštą iš pasauli 
nės ekonominės krizės ir žada geresni 
ateitį.

Demonstracijos prieš 
Jelciną

Karo su Vokietija laimėjimo su 
kaktuvės Maskvoje buvo paminėto 
dvejopai. Prezidentas Jelcinas iii 
su premjeru Viktoru Černomyrdint 
padėjo vainiką prie Nežinomoj 
reivio kapo. Jo priešininkai - vice 
prezidentas Ruckojus, parlamenti 
pirmininkas Chasbulatovas ir kon
stitucinio teismo pirmininkas Zot 
kinas tai atliko atskirai, pabrėždami 
skilimą valdžios sluoksniuose.

Nesutariama dėl 
Bosnijos

Karinės jėgos panaudojimai 
Bosnijoje išryškino skirtumus tarę 
europiečių ir Amerikos, kuri pagis 
sino bombarduoti ginklų sandėliu 
ir susisiekimą Serbijoje, jeigu Bos 
nijos serbai nesustabdys savo atak- 
prieš Bosnijos musulmonus. Euro 
piečiai bijo pradėti tokias atakas, 
nes serbai gali atsisukti prieš euro- 
piečių karius, kurie ten padeda teik 
ti humanitarinę pagalbą. Europ: 
norėtų, kad ir Amerikos kariai pri
sidėtų prie pagalbos telkimo nukeli 
tėjusiems Bosnijoje.

Baltieji šiaušiasi prieš 
juoduosius

Nors vyriausybė susitarė su AM 
(juodųjų organizacija) Pietų Afrikos 
perduoti valdžią daugumos gyvento- 
atstovams, baltųjų nepasitenkininff 
tuo nemažėja. Susikūrė vadinamas 
"Generolų komitetas“, vadovauja® 
buvusio kariuomenės vado generole 
Viljoen. Jis siekia suvienyti visu 
dešiniųjų pakraipų žmones kovais 
tiek prieš juoduosius, kiek prie 
komunistus, kurių vadas Chris Han 
buvo neseniai nužudytas, todėl dalį 
asmenų areštuota. Ypač aktyvūs 1» 
tieji ūkininkai, neseniai demonstrai 
prieš, kaip jie vadina, "komunisR 
revoliuciją“ ir reikalaujantys teisė 
turėti atskirą "afrikanų tėvynę". Al 
rikiečiai yra tame krašte gimę Pietį 
Afrikos baltieji gyventojai. Pre? 
dentas de Klerk įspėjo visus nep 
tenkintus, kad vyriausybė netolen 
os pasipriešinimo reformoms.

Naujas komunistų partijos v: 
das, lietuvių kilmės John Sieve it? 
esąs pavojuje. Pranešama, kadpol' 
cijos apsauga buvo sustiprinta pi 
gautų grasinimų nušauti vieninte 
baltą komunistų partijos vadą. Kt 
munistų partija yra svarbiausiu 
ANC narys.
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