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’’Lituanicos“ žygdarbis nemarus
Nuskambėjo kompozitoriaus Leo

no Povilaičio pjesė ’’Untytė“, ir pra
sidėjo iškilmingas vakaras, skirtas 
Lietuvos sūnų - Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno - žygio per Atlantą 
šešiasdešimtmečiui ir Pasaulio lietu
vių vienybės dienai paminėti. Ilgesin
ga ir liūdna kanklių ir birbynių melo
dija susirinkusius Vilniuje į Meninin
kų rūmus nuteikė rimčiai ir susikau
pimui.

Susisiekimo ministras Jonas Bir- 
žiškis apžvelgė tam tikrą istorijos 
tarpsnį, kuris glaudžiai susijęs su 
lietuvių vardais ir aviacijos raida 
apskritai. Pranešėjas paminėjo ir že
maičių bajoro Kazimiero Simona- 
vičiaus, artilerijos inžinieriaus vardą. 
Tasai žmogus nuo Raseinių lotynų 
kalba 1650 metais Amsterdame iš
leistoje knygoje ’’Didysis artilerijos 
menas“ aprašė raketų teoriją, kuri 
buvo įgyvendinta tik šio amžiaus 
viduryje. Simboliška, kad kitas že
maitis nuo Viekšnių prieš pusantro 
šimto metų savo "Garlėkiu“ mėgino 
įveikti žemės trauką. Kas nepasisekė 
Aleksandrui Griškevičiui, pasisekė 
Jurgiui Dobkevičiui su lėktuvu 
DOBI ir Antanui Gustaičiui su lėktu
vu ANBO jau Nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Gal todėl ir aviacijos 
kapitonui Steponui Dariui dar 1927 
metais kilo mintis vienu skrydžiu 
įveikti Atlanto vandenyną, gal todėl 
drąsiam žygiui apsisprendė Tėvynės 
Lietuvos labui ir kitas žemaitis - Sta
sys Girėnas. Ne tuščia garbė, o didi 
meilė Tėvynei skatino aukotis, ryžtis 
savo pavyzdžiu patraukti tautos sū
nus drąsesniems darbams ir prasmin
giems siekiams.

Pranešėjas priminė susirinkusiems 
jau istorija tapusius faktus: kaip buvo 
rengiamasi žygiui, kaip jis prasidėjo 
ir kaip tragiškai nutrūko... bet nesi
baigė. Šiandien gražus būrys Lietu
vos, vėl atgavusios laisvę, aviatorių 
skrodžia dangaus erdves, prasmingai 
tęsdami sparnuotųjų drąsuolių Stepo
no Dariaus ir Stasio Girėno darbus. 
Du lietuvaičiai, būdami anapus At
lanto, svajojo sujungti oro tiltais Lie
tuvą su pasauliu. Simboliška, jog 
kaip tik šlovingojo žygio sukakties 
dieną Lietuvos oreiviai atidarė naują 
trasą Yilnius-Stokholmas-Vilnius.

Istorijos mokslų daktaras Alfon
sas Eidintas apžvelgė Lietuvos ir 
užsienio lietuvių vienybės raidą. 
Pranešėjas prisiminė dar praėjusį 
šimtmetį Amerikoje gyvenusius lie

”Lituanica-3“ lakūnai Edvinas Velonskis (kairėje) ir Billas VValkeris

tuvius, kuriems valdžia nedarė kliū
čių steigti nei bažnytinių, nei pasau
lietinių draugijų, nedraudė leisti laik
raščius ir knygas gimtąja kalba, ne
trukdė nei lietuviškai dainuoti, nei 
lietuviškai vaidinti scenoje. Tuo tar
pu Lietuvoje viskas buvo caro prie
spaudos suvaržyta. Jau tada giliai su
voktas ir įprasmintas darbas skriau
džiamos Tėvynės labui skatino užsie
nio lietuvius aukoti kruvinai uždirb
tus centus ir dolerius, nuolat kelti 
Lietuvos laisvės bylą pasaulio aki
vaizdoje. Žinome, jog Nepriklauso
mos Lietuvos biudžeto dešimtąją dalį 
sudarė kaip tik užsienio lietuvių 
aukos. Vėliau, kai Lietuva šiek tiek 
sustiprėjo, pati ėmė rūpintis po pa
saulį pasklidusiais savo vaikais. 1931 
metais buvo įsteigta Draugija užsie
nio lietuviams remti. Nuo tada jau į 
užsienius iš Lietuvos buvo siunčiama 
spauda, literatūra, mokytojai, kuni
gai. 1934 metais ši draugija pritarė 
Lietuvos generalinio konsulo JAV 
Povilo Žadeikio siūlymui liepos sep
tynioliktąją minėti Pasaulio lietuvių 
vienybės dieną. Dar po metų įvyko 
pirmasis Pasaulio lietuvių kongresas. 
Draugija užsienio lietuviams remti 
kvietė tą dieną pamiršti visus ginčus, 
pykčius, visus pažiūrų ir luomų skir
tumus, ragino prisiminti, jog pirmiau
sia esi lietuvis, tik paskui - turčius ar 
vargeta, didis ar menkysta...

Tarsi įprasmindamas šiuos prane
šėjo istoriko Alfonso Eidinto žo
džius, garbus lietuvis iš Čikagos Vy
tautas Peseckas, atsiprašydamas 
susirinkusiųjų, pasilenkė ir simbo
liškai pabučiavo Lietuvos žemę.

- Lietuvą galima mylėti iš tolo. 
Bet man mieliau ir brangiau mylėti iš 
arti... O čia aš surinkau, tarsi mūsų 
visų vienybės įrodymą, nuo kalvio ir 
siuvėjo, nuo blaivininko ir girtuoklio, 
nuo kunigo ir bedievio, nedaug, bet 
3280 dolerių. Dariaus ir Girėno pa
minklui...

Iškilmingame minėjime koncerta
vo lietuvių liaudies instrumentų an
samblis "Sutartinė", choras "Vil
nius“, solistas Danielius Sadauskas, 
pianistas Andrius Vasiliauskas, eiles 
skaitė aktorius Laimonas Noreika. 
Taip pat buvo parodytas Roberto 
Verbos dokumentinis filmas "Litua
nikos“ sparnai“.

Paminklo Dariui ir Girėnui 
Kaune, Ąžuolyno parke, atidengimo 
ceremoniją pradėjęs Kauno tarybos 
pirmininkas V. Grinis pažymėjo

Ąžuolyno parke skulptoriaus J. Šlivinsko sukurta 3,5 tonos sverianti S. 
Dariaus ir S. Girėno skulptūra.

abiejų lakūnų, ypač S. Dariaus, ryšius 
su Kaunu, pastangas saugoti Atlanto 
nugalėtojų atminimą per visus šiuos 
60 metų. Iškilmėse kalbėjo Prezi
dentas A. Brazauskas, Seimo opozi
cijos lyderis V. Landsbergis, JAV 
ambasados reikalų patarėjas A. Ri
mas, paminklo statybos komisijos' 
pirmininkas A. Nasvytis, S. Dariaus 
bei S. Girėno skultūrų autorius. Dai
lininkų sąjungos Kauno skyriaus 
pirmininkas J. Šlivinskas, Lietuvos 
kultūros fondo Kauno skyriaus pir
mininkas S. Gečas, savo eiles skaitė 
K. Bradūnas ir L Jacevičienė. J. Šli
vinskas įteikė profesoriui V. Lands
bergiui sumažintą monumento skulp
tūrinės dalies kopiją.

Vainiką paminklo papėdėje pa
dėjo Punsko lietuviai. Susirinkusieji 
nešė, gėles, o grupė Lietuvos keliau
tojų sąjungos dviratininkų išvežė 
saują žemės į Dariaus ir Girėno žu
vimo vietą Soldine.

Paminklą atidengė Lietuvos avia
cijos veteranai, S. Dariaus eskadrilės 
lakūnas Juozas Dambrava ir S. Gi
rėno eskadrilės lakūnas Stasys Žeiba, 
pašventino - vyskupas Sigitas Tam- 
kevičius.

Susirinkusius pasveikino S. Da
riaus žmona Jaunutė. Tiesa, dėl 
prastos sveikatos ji nedalyvavo 
iškilmėse, jos anūkas Kretingos 
girininkas S. Maštaras atvežė dikto- 
foninį jos kalbos įrašą, pats kalbėjo 
iškilmėse.

Dariaus ir Girėno skydį pakartoję 
lietuvis Edvinas Velonskis ir profe
sionalus amerikiečių pilotas Billas 
Walkeris, atskridę iš Niujorko beveik 
per 9 valandas šiuolaikiniu reakty
viniu lėktuvu ”Gulfstream-4“, pava
dintu "Lituanica-3“, negalėjo nusi
leisti Aleksoto aerodrome, kur buvo 
laukiami, nes per trumpas nusileidi
mo takas, tik praskrido virš jo ir nu
sileido Karmėlavos aerouoste. Ten 
buvo iškeltos Lietuvos ir Amerikos 
valstybinės vėliavos. Po trumpos 

sutikimo ceremonijos Lietuvos kari
nių oro pajėgų lėktuvas "Lituanica- 
3“ lakūnus nuskraidino į Aleksoto 
aerodromą, ten juos sveikino didžiulė 
žmonių minia. Amerikos lietuviai šio 
skrydžio dalyviams pasiuvo specialią 
uniformą su Lietuvos tautiniais sim
boliais.

"Lituanica-3“ atskraidino pašto 
siuntą - 995 laiškus, adresuotus Lie
tuvos gyventojams. Jie antspauduoti 
specialiu Amerikos pašto kalendori
niu antspaudu, skirtu Dariaus ir Girė
no skrydžio 60-mečiui. Atvežta ir 15 
tūkst. vokų, kurie prieš mėnesį iš 
Lietuvos buvo išgabenti į Niujorką.

Kaip "E.L.“ pranešė Lietuvos 
nuolatinė misija, liepos 16 d. amba
sadorius A. Simutis kalbėjo Dariaus 
ir Girėno skrydžio 60 metų sukakties 
paminėjime Farmingdale aerouoste, 
iš kur Niujorko lietuviai išlydėjo su
kaktuvinį "Lituanica-3“ lėktuvą, ve
žantį Amerikos lietuvių dovaną Lie
tuvai - Niujorke stovinčios Laisvės 
statulos kopiją. Ją E. Velonskis 
Kaune įteikė A. Brazauskui.

Aleksoto aerodrome tądien nusi
leido iš Soldino grįžusi tiksli "Litua
nicos" kopija - jos konstruktoriaus 
panevėžiečio V. Kensgailos ir ameri- 
kos lietuvio V. Jasiūno pilotuojama 
"Lituanica-2“.

Kaune įvyko didelė aviacijos 
šventė.

Prezidentas A. Brazauskas pen
kiems lakūnams - J. Kairiui, V. 
Kensgailai, A. Mikučiui, E. Jasiūnui 
ir E. Velonskiui - įteikė atminimo 
medalius, Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas R. Visokavičius - po 
jubiliejinę 10 litų monetą.

Liepos 25 d. Lenkijoje lankėsi 
Lietuvos premjeras A. Šleževičius ir 
dalyvavo renginyje, skirtame S. Da
riaus ir S. Girėno žuvimo 60-mečiui 
pažymėti.

ELR
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Įvykiai Lietuvoje

Seimas atostogauja
Spaudos konferencijoje Seimo 

pirmininkas Č. Juršėnas ir kancleris 
N. Germanas informavo apie Seimo 
antrosios sesijos rezultatus. Įvyko 81 
plenarinis Seimo posėdis, jų metu 
priimta 68 įstatymai, 92 nutarimai ir 
3 rezoliucijos. Pasak Č. Juršėno, ne
pagrįstai kalbama, kad Seimas dau
giausia laiko skyrė tik įstatymų patai
soms. Priimta ir kelios dešimtys visai 
naujų įstatymų: Prezidento, Prezi
dento rinkimų. Konstitucinio teismo, 
Kariuomenės vadovybės. Labdaros ir 
kt. Šios sesijos pabaigoje Seime 
svarstyta interpeliacija finansų mi
nistrui E. Vilkeliui. Ją pasirašė 30 
Tėvynės Santaros koalicijos narių. 
Per balsavimą pasitikėjimą ministru 
pareiškė 63 Seimo nariai, nepasitikė
jimą -40.

Numatoma, kad Seimas vėl posė
džiaus rugsėjo 2 d. Darbas Seimo 
komitetuose prasidės rugpjūčio 21 d.

Politinės konsultacijos
Įvyko Lietuvos Krikščionių de

mokratų partijos ir Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) vadovų 
pasitarimas. Pasitarimo komunikate 
sakoma, kad abi partijos, būdamos 
itin artimos savo pažiūrų principais, 
kilme ir tarptautiniu kontekstu, kon
soliduoja Lietuvos demokratines po
litines jėgas. Partijų vadovybės ar jų 
įgalioti asmenys kas mėnesį konsul- 
tuosis svarbiausiomis Lietuvos vi
daus padėties ir užsienio politikos te
momis.

Lietuvos demokratų partijos, Lie
tuvos liberalų ir Lietuvių tautininkų 
sąjungų vadovų pasitarime pareikšta, 
kad "šis dokumentas, skelbiantis apie 
naujo politinio bloko sukūrimą ir ig
noruojantis mūsų mėginimus derinti 
pozicijas įvairiais šalies gyvenimo 
klausimais, prieštarauja demokratijos 
principams ir esmei, siekia diktuoti ir 
pajungti savo valiai Lietuvos demo
kratines jėgas“.

Seime visų šių organizacijų atsto
vai yra opozicijoje, bendradarbiauja 
Tėvynės Santaros koaliciniame blo
ke.

Konstitucinio teismo 
nariai susitiko 

su premjeru
Konstitucinio Teismo nariai 

buvo susitikę su Ministru pirmi
ninku A. Šleževiči ūmi. Pokalbyje 
dalyvavo Seimo pirmininko pava
duotojas A. Sakalas. Kalbėta apie 
tai, kad Konstitucinis Teismas vis 
dar negali pradėti normaliai dirbti 
pastate Vilniuje, Gedimino prospek
te, kuris jam perduotas beveik prieš 
tris mėnesius Seimo nutarimu. Iš ten 
turi išsikelti Energetikos ministerija.

Konstitucinis Teismas sudarytas 
šiemet kovo pabaigoje. Jis jau gavo 
5 pareiškimus, tarp jų - dėl įstatymo, 
kuriuo pakeistas ankstesnis Seimo 
rinkimų įstatymas, dėl to, ar vyriau
sybės aktai atitinka Žemės reformos 
įstatymą. Pasak Konstitucinio Teis
mo pirmininko J. Žilio, šios ir kitos 
bylos bus nagrinėjamos tik tada, kai 
Teismas visiškai įsikurs jam skirtose 
patalpose.

Inžinieriui
S. Nenortai atminti

"E. L.“ jau rašė, kad netekome 
vieno iškiliausių lietuvių Didžio
joje Britanijoje inžinieriaus Ste
pono Nenorto. 3 psl. spausdina
me praėjusią savaitę redakcijai 
atsiųstą nekrologą.
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Dar du Atlanto 
nugalėtojai

Liepos 19-osios pavakary Kau
no Karmėlavos aerouoste nusileido 
Jono Jukniaus ir Edvardo Slušnio 
pilotuojamas vienmotoris lėktuvas 
”Piper-140“. Startavę liepos 15- 
osios naktį iš Čikagos Lansingo 
aerouosto, jie planavo suspėti į S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydžio per 
Atlantą 60-mečio iškilmes Kaune. 
Deja, pavėlavo.

Lakūnai ore praleido daugiau kaip 
40 valandų. Jie skrido nedideliu 140 
AJ lėktuvėliu (pustrečio karto silp
nesnis kaip "Lituanica“, bet turėjo 
geresnę įrangą negu prieš 60 metų 
skridę S. Darius ir S. Girėnas).

Kaip pranešė "Lietuvos rytas“, 
Jonui Jukniui 49 metai, jis kilęs iš 
Šilutės rajono, baigęs Kalugos 
aviacijos mokyklą, lakūnas-instruk- 
torius, dirbo "Aeroflote“. Kaunietis 
Edvardas Slušnys 5 metais jaune- 
sis, irgi skraidęs civilinės aviacijos 
lėktuvais. Šiam skrydžiui jie ruo
šėsi Amerikoje. Jų planas įveikti 
Atlantą bent jau kiek įmanoma pa
našiu į "Lituanica" lėktuvu dauge
liui Amerikos lietuvių pasirodė ne
realus ir neįgyvendinamas. Jiems 
nepavyko surinkti pinigų nusipirkti 
didesnį lėktuvą, kad būtų galima 
perskristi Atlantą be degalų papil
dymo. Labai padėjo 80 metų čika- 
gietė Domicėlė Petrulytė, Ameri
kos lietuvių radijo programų vedė
jas Anatolijus Siutas. Teko nutūpti 
Amerikoje, Kanadoje (čia jie buvo 
įstrigę, Goos Bay aerouosto tarny
ba reikalavo inspekcinės licencijos; 
jos lietuviai neturėjo, nes menkos 
buvo gelbėjimosi priemonės), Is
landijoje, Norvegijoje. Virš Atlanto 
vandenyno buvo šaltas oras, stiprus 
priešpriešinis vėjas. Skrido apie 30 
metrų virš bangų, laikydamiesi 
pliusinės temperatūros zonoje, kad 
lėktuvas neapledėtų.

Taigi dardu lietuviai lakūnai pa
kartojo S. Dariaus ir S. Girėno 
maršrutą.

ELR

Gyvoji legenda
Tiktai prasidėjus Atgimimui 

Anykščių šilelyje besiilsintis senasis 
Puntukas, kuriame B. Pundzius 1943 
metais, minint skrydžio per Atlantą 
dešimtmetį, iškalė S. Dariaus ir S. Gi
rėno bareljefus, kasmet ėmė puoštis 
ąžuolo vainiku, gėlėmis, trispalviais 
kaspinais. Nuo 1988-ųjų metų ne
baudžiami ir nepersekiojami ėmėme 
minėti mūsų tautos didvyrių atmi
nimą. Kasmet liepos 16-osios vakare 
prie Puntuko renkasi anykštėnai tarsi 
simboliškai laukdami parskrendan- 
čiųjų - kaip tada, 1933 metais Kaune...

Šių metų vėlyvas liepos 16-osios 
vakaras. Tamsa gaubia Puntuką, tik 
šalia jo, ant aukuro, dega žvakės. Še
šiasdešimt liepsnelių kaip šešiasde
šimt netekties metų. Ugnelės plevena 
nakties tyloje, apšviesdamos baltų 
hortenzijų juostą aplink Puntuką - 
kaip Paukščių Taką, vedantį namo
lio, ir raudonų rožių glėbį jo papėdėje 
- kaip kraujo ir žūties ženklą... Nuo 
aukuro ugnelių vienas paskui kitą 
žvakutes užsidega atėjusieji, ir švie
sos ratas pamažu plečiasi. Tamsa 
sklaidosi, atgyja veidai, ir tada pama
tai, kiek mūsų daug čia šį vakarą. At
žygiuoja Anykščių S. Dariaus ir S. 
Girėno šaulių kuopos vyrai, savano
rių būrys, jų vėliavos sustoja abipus 
Puntuko. Už jo kaip skrydžio linija 
kyla į kalvą ir vėl leidžiasi žemyn fa- 
kėlų žiburiai. Dar aukščiau - tik pušų 
viršūnės ir žvaigždėtas dangus. Ir ty
la. Susikaupimas.

Paskui pasigirsta daina. Tyliai, 
santūriai. "Atskrend sakalėlis per ža
lią girelę, atmušė sparnelius į žalią 
eglelę...“ Dainą pagauna visi. Ir 
skamba graudžios liaudies dainos 
apie netektį, žūtį, širdgėlą ir viltį, nu
siraminimą neša giesmės, atliekamos 
Anykščių šv. Mato bažnyčios jauni
mo choro, etnografinio ansamblio, 
tremtinių ir Panevėžio šaulių choro. 
Jas jungia aktorių L. Laukaitienės ir 
A. Gogelio skaitomos anykštėno 
poeto K. Inčiūros poemos "Atlanto 
legenda“ eilutės - skausmo žodžiai 
žuvusiems lakūnams.

Nulis valandų trisdešimt minučių.

Anykščių šilelio skliautais nuaidi iš 
anų, 1933 metų atėjęs S. Dariaus bal
sas: "Tad šį savo skridimą ir aukojame 
Tau, Jaunoji Lietuva! Lituanicos pra
laimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto 
vandenyno gelmes tegu auklėja jau
nųjų lietuvių atkaklumą ir ryžtingumą, 
kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų 
klastingąjį Atlantą Tėvynės - Lietuvos 
garbei!“ Lakūnų testamentas skambėjo 
kaip jų priesakas mums.

Nulis valandų trisdešimt šešios 
minutės. Žūties akimirka. Tylos mi
nute pagerbiamas S. Dariaus ir S. 
Girėno atminimas.

Nakties tyloje lyg sprogimas su
drebina dangų salvės. Priesaiką pri
ima jaunieji savanoriai ir priklaupę 
bučiuoja būrio vėliavą. Skamba Lie
tuvos himnas.

Subanguoja žvakučių liepsnelės ir 
viena po kitos artėja prie aukuro. Šie 
mažyčiai nakties žiburėliai kaip švie
sos paukščiai leidžiasi prie žemės ir 
apjuosia Puntuką, išryškindami S. 
Dariaus ir S. Girėno bareljefus.

Ir drauge su poetu V. Cinausku 
kiekvienas iš mūsų širdyje tyliai sa
kom sau: "Ne! Jūs nežuvote. Jūs bu
vote kartu su Lietuva tuos šešiasde
šimt metų“...

Irena Andrukaitienė

Valstybinės paminklo priėmimo komisijos nariai su autoriumi B.
Pundziumi (centre). Reprodukcija Lš 1943 m. ’’Savaitės“.

Prie Puntuko prisiekia savanoriai.
Jono Junevičiaus nuotr.

Didelės teisės policijai 
Savaitraštis "Amžius" Nr. 29 infor
muoja:

"Liepos 13 d. Seime buvo priim
tas Operatyvinės veiklos įstatymo 
papildymas dėl prevencinio asmens 
sulaikymo. Remiantis šiuo papildy
mu, policija, turėdama pakankamą 
pagrindą įtarti asmenį priklausant 
nusikalstamai grupuotei ar užsiiman
tį asmens terorizavimu, galės šį as
menį sulaikyti. Turėdama prokuroro 
sankciją, policija gali suimtąjį išlai
kyti iki dviejų mėnesių.“ Opozicija 
vis dėlto nusiteikusi kritiškai. Ji tei
gė, jog "naudojant šį įstatymą, žmo
nės gali netekti laisvės ir dėl politi
nių motyvų". Minėta įstatymo pa
taisa galios iki 1994 metų sausio 1 d.

"Gyvenimas gerėja"
"Vakar po Kainų ir konkurencijos ta
rybos posėdžio taip pasakiusi ekono
mikos ministro pavaduotoja F. Jace
vičienė nusijuokė, - rašo "Res
publika" 07 17.

"Maisto produktų kainos stabi
lizuojasi. Perdirbimo įmonės žada 
didesnius siurprizus: nuo pirmadie
nio kai kurios sumažina mėsos ir 
pieno supirkimo kainas, kitos net 
mažmenines. Mat žemės ūkio pro
duktų pasiūla vasarą didelė, supir
kėjai tuo naudojasi nes yra pertekę 
produkcijos“. Posėdyje taip pat buvo 
nutarta, kad "vaistų antkainiai suma
žėjo nepakankamai, o kainos dar 
mažiau, ir Sveikatos apsaugos mi
nisterijos vaistų kainų formavimo 
principus ketinama analizuoti dar 
kartą“. Straipsnyje taip pat infor
muojama apie uždėtas baudas kai 
kurioms įmonėms, parduotuvėms už 
įvairių kainų formavimo, prekybos 
taisyklių pažeidimus.

Dviratis geriau nei 
automobilis..,

"Pirmadienis“ Nr. 28 straipsnyje "Maši
nų vogimo vajus“ nurodo policijos darbo 
trūkumus. Tiesa, ne Lietuvos policijos, 
bet su Lietuvos žmonėmis tai susiję.

"Daug Lietuvoje vogtų "aštuntukų" 
ir "devintukų“ keliauja į Lenkiją, o iš 
ten juos susigrąžinti gana sunku, nes 
lenkų policija, suradusi Lietuvoje pa
vogtą automobilį, dažnai nežino, kaip 
su juo elgtis. Neseniai į Varšuvą atvy
kusiai Lietuvos policininkų grupei atsi
imti Lietuvoje pavogto automobilio, 
Lenkijos prokuratūra išdavė raštelį, įpa
reigojantį dabartinį mašinos savininką 
grąžinti automobilį Lietuvos policijai, 
įsivaizduokim dabartinio savininko 
reakciją, gavus kažkokį raštelį, kur 
parašyta kad jo mašina yra visai ne jo. 
O žmogus šiuo automobiliu važinėja 
jau visus metus... "Pirmadienis“ pataria 
tautiečiams pirkti dviračius. "Jais 
važinėti sveikiau, pigiau, na ir mažiau 
rizikos, nes Interpolas duomenų apie 
pavogtus dviračius dar neturi...“.

Taip mes gyvename...
"Lietuvos aidas“ 07 17 spausdina inter
viu su Lietuvoje viešėjusiu garsiu išei
vijos architektu Edmundu Arbu-Arba- 
čiausku. Paklaustas apie naujuosius 
miestų mikrorajonus gerbiamas archi
tektas atsakė:

"Jie nepritaikyti gyventi. - vien dėl 
to galima juos kritikuoti. Netinkamas 
planavimas, kambariukai maži. Tie 
namai pastatyti iš standartinių blokų, 
todėl architektai neturi laisvės juos 
geriau suprojektuoti. Garažus žmonės 
statosi už 20 km nuo gyvenamosios 
vietos. Mikrorajonuose yra ir daugiau 
trūkumų: blogi privažiavimai, maži 
kiemai. Butai pavojingi gyventi gaisro 
atžvilgiu. Antrame aukšte kilus gaiš

iai, penktame aukšte gyvenantys 
žmonės neturi kur išbėgti, o pro 
langą šokti pernelyg pavojinga. 
Daugiabučiuose namuose privalo 
būti po du išėjimus iš kiekvieno 
namo ir iš kiekvieno buto. Lietuvoje 
to nėra. Žmonės jaučiasi labai ne
saugūs. Nėra jokios kontrolės, kiek
vienas pašalietis gali nekliudomai į 
namą įeiti ir kada panorėjęs išeiti“. 
E. Arbas-Arbačiauskas taip pat pa
žymėjo, kad Lietuvoje dažnai "na
mo dar nebaigus statyti, jau viskas 
trupa, byra“.

"Apgaulinga Palangos 
ramybė“ -

tvirtinama "Sargyboje“ Nr. 24. Gar
sioji Palanga kažkada kėlė daug rū
pesčių policijai dėl nepaprastai dide
lio poilsiautojų šurmulio.

"Atrodo, tokiame apytuščiame 
kurorte (kainos! - aut.) dabar sau
giau gyventi ir poilsiauti (...). Nebe
matyti organizuotų didelių jaunimo 
būrių, kurie sezono metu atvažiuo
davo į Palangą iš kitų miestų ir siau
tėdavo čia. Taip, vakarais Palanga 
rami, tačiau ši ramybė apgaulinga. 
Pernai per pirmuosius šešis mėne
sius buvo įregistruota 117 nusikalti
mų, o šiemet jau 145. Padaugėjo as
meninio turto vagysčių iš butų, ma
šinų. poilsinių. Vagys taikosi ir į 
brangius užsienietiškus automobi
lius. (...) Policijos darbuotojų nuo
mone, apie 80 proc. Palangos preky
bos ir paslaugų centrų yra "apmo
kestinti“ reketininkų, kurie dažniau
siai reikalauja 10 proc. pelno. Pasak 
Palangos miesto policijos komisaro 
Z. Žymančiaus, jie apie tokius "vei
kėjus“ turi pakankamai informaci
jos. Tačiau siūlant juridiškai įfor
minti tuos dalykus kavinių ir barų 
savininkai dažnai nesiryžta duoti 
parodymų, nes nesijaučia saugūs.

V. Dimas

PR A KTIŠKIA U S!A S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

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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K. A. inžinierių Stepą Nenortą amžinybėn palydėjus
Kai tenka amžinai skirtis su 

labai artimu asmeniu ar šeimos 
nariu, staiga pajunti, kaip mažai 
vienas kitą pažinojom, nors ir 
kartu augom. Ta nežinia dar labiau 
padidėja, kai gyvenimas ir toliai 
išskiria ir retai tenka susitikti, o ir 
susitikus - aplinka kitokia.

Stepas gimė Rutkoj, Antnemu- 
nio valsčiuj, Rumbonių parapijoj 
1921 m.; pakrikštytas atsineštiniu 
vardu, antras šeimoje. Mamos 
pamokytas rašyti ir pažinti raides, 
pradėjo lankyti Miklusėnų pra
džios mokyklą pas mokytoją Jurgį 
Krygelį.

Mokyklon nueiti - trys kilometrai, 
o grįžti - kartais ir daugiau. Einant su 
būriu vaikų, kelias neatrodo jau 
toks ilgas, o lietus ar sniegas bu
vo visai nesvarbūs. Tik kartais 
dar ir dabar prisimeni ankstyvą 
žiemos rytą, kai antakiai šarmojo 
ir sniegas po kojom labai girgž
dėjo. Bet tuomet nebuvo nei toli, 
nei šalta.

Ir kaip buvo smagu, kai ant sli
daus užšąlusios balos ledo įtaisytas 
kalvaratas sekmadieniais sutrauk
davo ne tik vaikus, bet ir suaugu
sius.

Vasaros kaime buvo nepamai
nomos. Dienos per trumpos visur 
suspėti, o draugai vis laukia su 
naujais prasimanymais. Ir kartą 
teko lipti į aukštų beržų viršūnę 
sužinoti, kodėl jie linguoja ir daro 
vėją.

Karštomis dienomis maudyma
sis durpynėse, Šliaužupio ar Mika- 
sos buktose - upeliai, kurių jau net 
smulkiausiuose žemėlapiuose da
bar negali rasti, o pavasarį jie už
tvindydavo pievas ir nunešdavo 
tiltus, ir tai po tiekos metų neišeina 
iš atminties.

Ulonų pulko eskadronas, iš 
Alytaus vasarojęs čia pat kiekvie
ną vasarą, buvo vaikų kasdien ste
bimas, o ypač jų sporto mankštos 
ant turniko, lygiagrečių, rinkių ir 
arklių.

Jojimas vakarais naktigonėn, 
tėvams nežinant, ir grįžtant pėsčia 
namo jau sutemus, atrodo, buvo 
taip neseniai.

O ir arklių būta visokių - vieni 
taikėsi numesti, kiti nesidavė su
valdomi. Jiems lekiant zovada 
reikėjo gerai laikytis, įsikabinus į 
karčius, nes nukritus - didelė sar
mata ir ne taip lengva pačiam vėl 
užsikarti.

Baigęs tris skyrius ir išlaikęs 
stojamuosius egzaminus į pirmąją

A. A. inž, Stepas Nenortas šiemet per 45-ąjį DBL S-gos suvažiavimą.
Vlado Dargio n no t r.

klasę, rudenį kartu su broliu pradėjo 
mokytis Alytaus valstybinėj gimna
zijoj.

Su pradžios mokykla baigėsi ir 
gerosios dienos. Atsirado kitų 
draugų, naujų rūpesčių, kurių 
anksčiau, rodos, ir nebuvo.

Lankant gimnaziją vasaros buvo 
praleidžiamos ūky. Buvo stengiama
si atlikti visus būtiniausius darbus - 
nupjauti ir suvežti javus, paruošti 
žemę žiemkenčių sėjai dar prieš 
naujųjų mokslo metų pradžią. Nors į 
Alytų buvo tik septyni kilometrai, 
bet pėsčiam ne taip jau trumpas 
kelias. Teko Alytuj ir gyventi, namo 
grįžtant tik sekmadieniams.

Mokslas gimnazijoje sekėsi 
gerai. Po aštuonerių metų, išlaikęs 
valstybinius baigiamuosius egzami
nus, 1939 m. gavo brandos atestatą.

Baigęs gimnaziją pasekė broliu - 

įstojo į Vytauto Didžiojo universite
to Technologijos fakulteto mecha
nikos skyrių. Apsigyveno Linksma
dvary, netoli Fizikos-chemijos insti
tuto rūmų. Prasidėjo naujas gyveni
mas, nauji draugai.

Ateina neramūs laikai. Nors Lie
tuva ir pasiskelbė neutrali, tačiau to 
pasiskelbimo nepakanka. Vokiečiai 
pradeda karą su Lenkija. Lietuvoje 
skelbiama mobilizacija lenkų besi
traukiančiai kariuomenei internuoti. 
Rusai įveda savo įgulas. Vėliau 
ieško priekabių ir kelia Lietuvai 
savo reikalavimus. Sudaroma komu
nistinė vyriausybė. Lietuva rusų 
okupuojama.

Stepas tuo laiku su draugais apsi
gyvena mieste. Ateitininkų bendra
butyje. Nuotaikos mieste ir tarp stu
dentų blogos. 1941 m. pavasarį pra
sideda trėmimai. Kas gali - važiuoja 

namo, daugumas studentų slapstosi 
mieste. Pagaliau kyla vokiečių-rusų 
karas. Likę Kaune studentai stoja į 
partizanų būrius. Per tas kelias die
nas, kol vokiečiai pasiekė miestą, 
dėl Kauno žuvo 200 jaunų vyrų.

Rudenį mokyklos pradeda veikti 
kaip ir anksčiau. Nepriklausomybės 
laikais. Stepas išrenkamas į Stu
dentų Atstovybę ir jam pavedamas 
Ateitininkų namų studentų ben
drabučio administravimas. Jis taip 
pat pradeda dirbti pas dr. inž. Bau
blį, tikrindamas studentų braižomo
sios geometrijos darbus.

Viskas buvo pakenčiama, kol 
vokiečiai nesugalvojo pradėti jauni
mo mobilizacijos. Niekas į jų ka
riuomenę nestoja. Keršydami vokie
čiai uždaro universitetą. Prasideda 
mieste suiminėjimai. Anksti rytą, 
visiems bemiegant, vokiečiai užima 
studentų bendrabutį. Tenka pa
skubomis kraustytis, kol leidžiama 
išeiti. Bendrabučio gyventojus laiki
nai priima kitur gyvenę draugai. Tai
1943 m. pavasaris. Universitete 
mokslas, pagal išgales, tęsiamas. 
Rūpinamasi atleidimais nuo ka
riuomenės. Iš dalies pavyksta. Ne
gavę atleidimų, studentai išvažiuoja 
namo į kaimus. Rusai artėja prie 
Lietuvos. Vokiečiai fronte traukiasi.
1944 m. vasara - artėja apsisprendi
mo valanda. Stepas iš namų kaime 
nutaria važiuoti Kaunan pasitarti su 
kitais ir po savaitės grįžti. Frontas 
greit artėja. Miestas tuštėja. Keli 
draugai, prisidėję prie geležinke
liečių, ruošiasi laikinai vykti į 
Vokietiją. Su Alytum jau nėra su
sisiekimo. Tenka prie draugų pri
sidėti. Taip pasiekiamas Berlynas ir 
iš namų išvažiavimas savaitei virsta 
keturiasdešimt ketvertais metais. 
Berlyne būnant pasitaikė proga, ir 
Stepas su draugais išvyksta Nor- 
vegijon, o iš ten persikelia į Švediją. 
Švedams nedraugiškai pasielgus su 
ten buvusiais lietuviais, jis su drau
gų būreliu nutaria apleisti Švediją ir 
vykti Anglijon. Laiveliu jiems be
plaukiant pastebi anglų lėktuvai ir, 
padedant anglų laivui, jie visi at
siduria Anglijoj. Ir taip 1946 m. 
gegužės mėn. 6 d. Stepas pasirodo 
Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kaipo pirmas po karo 
naujas atvykėlis, - pažymėjo kle
bonas kun. Jonas Sakevičius savo 
pamoksle.

Pasiekus Angliją teko gyvenimą 
pradėti iš naujo. Reikėjo išmokti 
kalbą, inžinerinius dalykus teko kar
toti ar naujai mokytis, norint gauti 

geresnį darbą, pripažinimą ir tei
ses. Tuo pačiu negalėjo visai atsi
skirti ir nuo lietuviškos veiklos, 
kur pradžioje taip pat trūko dar
bininkų.

Stepas pasiryžo gauti inžinie
riaus teises. Dirbdamas dienomis, 
vakarais lankė mokyklas. Pradžia 
sunki, bet įmanoma. Per laiką pa
vyko išlaikyti reikalaujamus egza
minus ir gauti inžinieriaus regis
traciją. Visa tai atlikus, buvo gali
ma daugiau skirti laiko be
sirūpinant Lietuvių Namų Bend
rove, Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga, Lietuvių Sodyba ir 
kitomis tuo laiku besikuriančiomis 
ar pagalbos reikalingomis tau
tiečių organizacijomis. Tam buvo 
pašvęsti keturiasdešimt vieneri 
metai, kaip priminė savo atsisvei
kinimo kalboje kartu su juo dirbęs 
Stasys Kasparas.

Su savo žmona Petrute, žinoma 
lietuvių tautinių šokių vadove ir 
mokytoja, abu dirbdami ir taupy
dami, po dešimties metų darbo 
įsigijo gražųar patogų namą Acton 
Town, W. Londone.

Prieš daugelį metų, besilanky
damas Bostone, pažįstamų para
gintas Stepas užėjo į vieną žinomą 
inžinerinę kompaniją. Jam buvo 
pasiūlytas inžinieriaus darbas su 
geru atlyginimu, bet Stepas nesi
ryžo. Tik vėliau paaiškino, kad jis 
nenorėjęs netekti tokių savo gerų 
draugų kaip B. Butrimo, J. Gru- 
piljono, St. Kasparo, K. Makūno ir 
daugelio kitų, esančių Londone.

Savaitę prieš mirtį jis buvo 
susitikęs kaimyną iš Lietuvos 
Londono aerouoste. Ilgai su juo 
kalbėjęs, daug klausinėjęs apie 
Lietuvą ir perdavęs visiems savo 
linkėjimus. Jis manęs, jog būtų 
gera tėviškėje seserei pastatyti 
naują namą, kad ten sugrįžus būtų 
kur visiems kartu pagyventi. Deja, 
šis troškimas liko neįgyvendintas.

Ir iš kunigo maldų, iš choro, 
vadovaujamo Justo Černio, iš gi
minių, gerų draugų ir pažįstamų 
veidų jautėsi gailestis ir tylus 
netekimo skausmas. Jo amžinybėn 
palydėti atėjo daug pusę amžiaus 
bendrą dalią išgyvenusių. Iš savo 
pusės aš visiems jiems sakau 
nuoširdų dėkui.

Stepas mirė 1993 m. birželio 2 
d. Po šv. Mišių šv. Kazimiero 
Lietuvių bažnyčioje palaidotas St. 
Patrick katalikų kapinėse, Ley- 
tonstone, E. London.

K. N.

Kultūros gyvenimo naujienos Mokosi užsienyje gyvenančių tautiečių vaikai
Stasiui Eidrigevičiui - 

Grand Prix
Lenkijoje gyvenančiam mūsų 

tautiečiui Stasiui Eidrigevičiui, kurio 
jubiliejinė paroda neseniai ekspo
nuota Vilniuje ("E.L.“ Nr. 23), Pary
žiaus pasaulinėje plakatų parodoje 
buvo paskirtas Grand Prix Savignac 
93. Meno pasaulyje šis apdovanoji
mas nepaprastai vertinamas. Ta pro
ga dailininkui suteikiama garbė ki
tais metais tokiame pat pasauliniame 
renginyje dalyvauti jau vertinimo 
komisijoje. Be to, jis kviečiamas su
rengti personalinę kūrybos parodą 
Prancūzijos sostinėje.

Elmshorno teatre skamba 
lietuvių kalba

Vokietijos Elmshorno miesto 
’’Dittchebuhne“ mėgėjų teatre, kuris 
propaguoja senąją prūsų kultūrą, 
pastatytas H. Zudermano spektaklis 
"Kiškio kailiukų pardavėjas“, 
pranešė "Lietuvos aidas“. Spektaklio 
dailininkė - uostamiesčio scenografe 
Sofija Kanaverskytė. O pagrindinio 
vaidmens atlikti pakviestas taip pat 
lietuvis, Klaipėdos dramos teatro 
aktorius Vytautas Paukštė, (domu 
tai, kad spektaklyje aktoriai kalba 
vokiškai, o V. Paukštė - lietuviškai. Į 
premjerą Elmshome buvo pakvies

tas ir Klaipėdos miesto meras B. 
Petrauskas, Vokietijos politinių par
tijų lyderiai, Bundestago deputatai.

Elmshorno “Dittchebuhne“ mė
gėjų teatras per gastroles šį spektaklį 
rodė Klaipėdoje, Šilutėje.

Gastrolės Vokietijoje
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

kamerinis orkestras gastroliavo Vo
kietijoje. Jis dalyvavo Marburge įvy
kusiame festivalyje "Schulen musi- 
zieren'93“. Lietuvos orkestras buvo 
vienintelis svečias iš užsienio. Be 
žymiųjų kompozitorių Mozarto, 
Beethoveno ir kitų kūrinių vilniečiai 
atliko lietuvišką - B. Kutavičiaus 
“Šiaurės vartus“.

Svečias iš Bretanės
Vilniuje, "Arkos“ galerijoje“ ir 

"Geležinio vilko“ terasoje, keltų 
akustine arfa skambino svečias iš 
Bretanės Remi Chauvet.

Tai - jaunas, talentingas kompo
zitorius ir atlikėjas, garsėjantis muzi
ka teatro pastatymams, kino fil
mams, savo koncertais, kritikų vadi
namais mįslingos magijos spektak
liais. Jis yra įrašęs apie 20 albumų.

Muzikiniame pasaulyje Remi 
Chauvet žinomas ir kaip tarptautinio 
arfos konkurso fundatorius.

Kur tik nėra įspausta lietuvio pėda: 
tolimajame ir šaltame Sibire, Baltarusi
joje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, Len
kijoje, Vokietijoje, JAV... Vienus į toli
miausias šalis trėmė, norėdami palaužti 
ir sulaužyti, kiti atsidūrė savo noru.

Bėgo metai, laiko upė nuplukdė 
daugelio gyvybes, tačiau liko sėkla ku
rioje glūdi dvigubos šaknys: ten ir čia 
Lietuvoje. Tai dabartinis jaunimas.

Gražus būrys lietuvių iš Nepriklau
somų valstybių sandraugos, Baltijos ša
lių, Lenkijos, JAV, Vokietijos nus
prendė studijuoti mūsų Respublikos 
aukštosiose mokyklose. Jeigu jie susi
burtų į vieną vietą, būtų 101.

Be abejo, daugiausia kaip ir reikė
tų manyti, yra studentų iš Punsko, Sei
nų: beveik 70%, 10,8% iš Latvijos, po 
6,9% iš Rusijos ir Baltarusijos, po 
0,9% iš Kazachijos, Kirgizijos bei 
Moldavijos, po kelias dešimtąsias pro
cento iš Vokietijos ir JAV (iš pastarų
jų dviejų valstybių - keturi tautiečiai).

Populariausios aukštosios mokyk
los: Vilniaus ir Kauno Vytauto Di
džiojo universitetai (studijuoja atitin
kamai po 30 ir 25 žmones), Šiaulių 
pedagoginis institutas (studijuoja 8), 
Vilniaus pedagoginis universitetas 
(studijuoja 7), Kauno kūno kultūros 
institutas, Kauno medicinos akademi
ja (studijuoja po 6).

Populiariausios specialybės: Vil
niaus universitete - gydomoji medici
na (jos mokosi ir Julius Jodelė iš 
JAV), lietuvių kalba ir literatūra, isto
rija, žurnalistika, bibliotekininkystė - 
tai Punsko lietuvių pasirinktos specia
lybės, teisė, komercija patraukė Balta
rusijos ir Kazachijos lietuvius, Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete ekono
miką ir vadybą studijuoja 9, humani
tarinius mokslus 4 Punsko lietuviai. 2 
Punsko, 1 Latvijos, 1 Rusijos lietuviai 
pasiryžę tapti agronomais ir mokosi 
šios specialybės Lietuvos žemės ūkio 
akademijoje; pramoginio šokio cho
reografijos, renginių režisūros, liau
dies muzikos mokosi 5 punskiečiai 
Lietuvos muzikos akademijos Klaipė
dos fakultete, į Punsko kraštą po tam 
tikro laiko grįš ir 5 Kauno medicinos 
akademijos absolventai.

Tarp populiariausių pedagoginių 
specialybių yra pradinio mokymo pe
dagogika Šiaulių pedagoginiame insti
tute (studijuoja 8 punskiečiai), geogra
fija ir biologija (3 punskiečiai) Vil
niaus pedagoginiame universitete.

Kas sieja visus, besimokančius Lie
tuvoje? Matyt, kalba, kuria jie studi
juoja, kuria kalbėjo jų seneliai, o dabar 
vienas iš tėvų. Per 5-6-erius studijų 
metus įgyjami gana tvirti jos įgūdžiai ir 
išsivežami, kad po trupinėlį galima 

būtų dalinti vaikams, ir ne tik jiems.
Kaip ir daugelis, čia studijuojantie

ji turi savo problemų: ne visi gauna 
padidintas stipendijas, nors 1991 m. 
gegužės 6 d. Lietuvos vyriausybės po
tvarkis Nr. 280 p aukštosioms mokyk
loms tai daryti rekomenduoja. Jam pa
kluso Vilniaus universitetas, Vilniaus 
technikos universitetas moka tik vie
nam studentui kas mėnesį 0,9 MgL 
(minimalus gyvenimo lygis) pašalpą...

Ne visur lietuvių kilmės studentai 
apgyvendinami nemokamai bendrabu
čiuose, o kainuoja dabar jie nepigiai. 
Antai Vilniaus technikos universiteto 
bendrabutis, pasak studentų, kainuoja 8 
litus per mėnesį. Iš tos stipendijos, 
kurią gauna studentas, užmokėjus už 
gyvenamąjį būstą ne kas ir telieka.

Taigi problemų yra ir jas reikėtų 
spręsti. Pirmiausia numatyti lengvatas 
užsienyje gyvenančių tautiečių jauni
mui stojant į mūsų aukštąsias mokyk
las (ar be konkurso, ar pridedant balą, 
ar dar kitaip); antra, įstojusiems vertė
tų suteikti nemokamą bendrabutį; tre
čia, apmokėti kelionę pas tėvus (glo
botinius) bent 4 kartus pagal susisieki
mo traukiniais įkainius.

Visa tai darant prisimintina, kad 
atvykusieji studijuoti yra mūsų Lie
tuvos žmonės, tik gyvena toliau.

Alfonsas Kairys
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Žalgirio mūšio lauke susitiko 
Lenkijos ir Lietuvos kariai

Popiežius mokosi lietuvių kalbos
Popiežius Jonas Paulius II, apsi

rengęs paprasta sutana ir užsidėjęs 
alpinisto batus, atostogavo Alpėse. 
Jis džiaugėsi gamta ir tobulino savo 
lietuvių kalbos žinias, pranešė agen
tūra AP iš Lorenzago (Italija).

"Atostogauti visada gerai. Pajun
ti sąlytį su gamta, kuri čia labai tur
tinga miškų. Man visada patikdavo 
miškai,“ - pasakė popiežius Italijos 
naujienų agentūrai ANSA.

Pokalbis su žurnalistais vyko 
šiaurės Italijos kurorte, kuriame 73 
metų Jonas Paulius II praleido 10 
dienų atostogas.

Anot popiežiaus, jis ruošiasi rug
sėjį įvyksiančiam vizitui į Baltijos 
šalis. Tai pirmasis kartas, kai popie
žius lankysis buvusios SSRS šalyse.

Nauja Tėvų Marijonų kongregacijos 
vadovybė

Popiežius Jonas Paulius II audien
cijoje priėmė 40 kunigų marijonų, 
Ariccia miestely, prie Romos, birže
lio mėnesį dalyvavusių savo kongre
gacijos generalinėje kapituloje. Mari
jonų kapitulos darbuose pirmą kartą 
pokario metais dalyvavo ir Marijonai 
iš Lietuvos, Latvijos bei Ukrainos. 
Lietuvos marijonams kapituloje at
stovavo: provincijolas - kun. Pranas 
Račiūnas, kun. Vaclovas Aliulis iš 
Vilniaus, kun. Kęstutis Brilius iš Ma
rijampolės ir kun. Petras Kavaliaus
kas iš Panevėžio. Apie tai pranešė 
"Vatikano radijas".

Jonas Paulius II, kreipdamasis į 
40 marijonų kongregacijos atstovų, 
kalbėjo:

- Šioje kapituloje po penkiasde
šimt metų trukusios sovietinės oku
pacijos pirmą kartą dalyvavo kunigai 
marijonai iš Lietuvos, Latvijos ir Uk
rainos: ypač karštai sveikinu juos, 
nes jie paliudijo, kad nuolatiniuose 
istorijos sūkuriuose negalima prarasti 
nei drąsos, nei pasitikėjimo. Keičiasi 
žmonės ir keičiasi šio pasaulio valdo
vai. dažnai esantys Evangelijos Tie
sos persekiotojai, bet galų gale visuo
met laimi Dievas ir jo pergalė yra 
gailestingumo bei taikos pergalė.

įvykusiuose rinkimuose išrinkta 
nauja Tėvų Marijonų kongregacijos 
vadovybė: Generaliniu Vyresniuoju 
išrinktas Tėvas Boniecki. Vicegene- 
rolu Tėvas Vaclovas Aliulis.

Kongregaciją XVII amžiuje Len
kijoje įkūrė garbingasis Dievo tarnas 
Stanislovas Papčinskis. 1864 metais 
caro valdžia kongregaciją buvo už

Pasak popiežiaus atstovo, Jonas 
Paulius II mokosi kalbos, kad galėtų 
pasakyti keletą pamokslų lietuviškai.

Birželio 30 d. popiežiaus sureng
toje iškilmingoje audiencijoje, kuri 
vyko didžiulėje Pauliaus VI salėje, 
be kitų tautų atstovų, dalyvavo ir lie
tuvių grupė iš Vilniaus ir Kauno. Jo
nas Paulius II kreipėsi į juos lietu
viškai: "Brangūs lietuviai maldinin
kai, iki mano kelionės į jūsų tėvynę 
liko tik du mėnesiai. Melskime Vi
sagalį Dievą, kad Petro įpėdinio ap
silankymas Lietuvos gyventojams 
įkvėptų solidarumo, santarvės ir 
brolybės jausmus“.

Kreipimosi tekstas buvo išspaus
dintas ir Vatikano laikraštyje 
"'Osservatore Romano“.

draudusi ir tik 1910 metais palaimin
tojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
pastangomis kongregacija buvo vėl 
atkurta. Šiandien Marijonams pri
klauso apie 650 tėvų vienuolių, dir
bančių Lenkijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Italijoje, Brazilijoje, 
Portugalijoje, Anglijoje, Vokietijoje. 
Australijoje, Pabaltijo kraštuose ir 
netgi misijose Afrikoje. Pagrindinis 
vykusios generalinės kapitulos užda
vinys: įvertinti šiandieninę kongrega
cijos būklę, apsvarstyti įvairius kon
gregacijos dvasingumo ir charizmos 
bruožus bei nustatyti veiklos gaires 
ateinančių šešerių metų laikotarpiui.

******
Vatikano pajamų ir išlaidų 1992 

m. balanso deficitas siekė 4 milijonus 
dolerių. Palyginus su kitais metais, 
balanso deficitas yra kelis kartus ma
žesnis. Per metus Vatikanas gavo 
179 milijonus dolerių pajamų ir au
kų, per tą patį laiką buvo išleista 183 
milijonai. Ši suma buvo skirta pačios 
Vatikano valstybės ir Šv. Sosto įstai
gų išlaikymui, taip pat iš jos dalinai 
buvo finansuotos Popiežiaus kelionės 
ir kai kurios Bažnyčios socialinės ini
ciatyvos. Vien aukų 1992 metais Šv. 
Sostui buvo suaukota beveik 60 mili
jonų dolerių; 14-os milijonų dolerių 
sumą sudarė vyskupijų mokesčiai, 
pagal Kanonų Teisės kodekso 1271 
kanoną.

1992 metų gruodžio 31 dieną Va
tikano valstybė turėjo 2 384 tarnauto
jus ir 897 pensininkus.

Informaciją ir fotonuotrauką 
atsiuntė Vatikano radijas

1410 metų liepos 15 dieną jungti
niai lietuvių ir lenkų karių pulkai ties 
Žalgiriu sutriuškino galingą Kryžiuo
čių ordino kariuomenę. Baigėsi du 
šimtus metų trukę karai, ilgam buvo 
palaužta Ordino karinė ir politinė galia.

Praėjo daug amžių, ir štai šiemet pir
mą kartą nuo istorinių laikų Žalgirio 
mūšio lauke vėl išsirikiavo Lietuvos ir 
Lenkijos kariai, suplevėsavo kaimyninių 
valstybių vėliavos. Pirmą kartą ginklo 
draugai deramai paminėjo didžiausią 
abiejų šalių karinę pergalę. Žuvusiųjų 
prieš 583 metus garbei skambėjo 
Lietuvos ir Lenkijos valstybiniai himnai, 
plazdėjo valstybinės vėliavos, iškilmin
ga rikiuote žygiavo šių dienų kariūnai.

Po rinkimų: pasikeitimai, problemos
’’Padėkime išsaugoti demokratinę 

Lietuvą" - taip vadinosi Tėvynės Są
jungos valdybos pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus atviras laiškas Didžiosios 
Britanijos lietuviams, išspausdintas 
’’E.L." š.m. birželio 10 d. (Nr. 22). 
Atsiliepdamas į tą laišką redakcijai 
parašė Londone gyvenantis Mečys Bo
jarinas, kuris, pateikęs savo minčių, 
taip pat išreiškė viltį, jog kas nors iš 
valdančiosios LDDP pasakys savo 
nuomonę dėl pono Vagnoriaus atvi
rame laiške iškeltų kaltinimų (”E.L", 
Nr. 25). Perskaitęs tas publikacijas, 
atsiliepė ir Seimo narys, vienas iš 
LDDP vadovų Gediminas Kirkilas, 
pasiūlęs redakcijai išspausdinti žemiau 
skelbiamą straipsnį.

Geras pusmetis, kaip LDDP, lai
mėjusi rinkimus į Seimą, o po to 
Prezidento, realiai valdžioje. Laiko
tarpis - nedidelis, tačiau ir nemažas, 
bet kuriuo atveju reikalinga jį ap
mąstyti ir įvertinti.

Pati LDDP pergalė buvo daug 
kam netikėta, susilaukė pačių prieš
taringiausių vertinimų tiek Lietu
voje, tiek svetur. Manau, jog mažai 
kas įsigilino į tikrąsias priežastis, 
daugiau buvo paviršutiniškumo, am
bicijų, arogancijos, todėl ir stebėtasi 
per ilgai, o dažnai buvo aiškinama 
Lietuvos rinkėjų nesusipratimu ir 
pan. Rinkėjus vertinti ar juolab juos 
peikti - politikams nedera ir klaidin
ga. Būtent LDDP to niekuomet ne
darė, atvirkščiai - įsiklausė į žmonių 
lūkesčius, nuomonę.

Štai ir šiandien, suprasdami, kad 
žmonės nori kuo greitesnių permai
nų, gyvenimo pagerėjimo, nieko ir 
nesmerkiame, juolab neieškome 
"tautos priešų“, nors ir suprantame, 
jog greiti pasikeitimai į gerąją pusę 
kol kas vargu ar įmanomi. Bent jau 
socialinėje, ekonominėje srityse. Ta
čiau tam tikrų poslinkių vis dėlto 
yra. Drįstu teigti, jog bendras visuo
meninis politinis klimatas yra geres
nis, žmonės atsikvėpė, drąsiai gali 
įjungti televizorių, žinodami, kad 
ten joks pareigūnas negąsdins "per
versmais“ ar "priešų užmačiomis" 
vietoje kokio nors numatyto progra
moje filmo ar koncerto. Prezidentas 
ar premjeras, Seimo vadovybė netu
ri televizijoje ar radijuje kažkokių 
privilegijuotų pozicijų, kaip tai buvo 
anksčiau. Atvirkščiai - jie kritikuoja
mi, o ne jie kritikuoja visuomenę.

Apskritai, demokratijos tvirtinimui 
ne žodžiais, o realiai - teikiame dau
giausia dėmesio. Būtent todėl, visų 
pirma, priimtas Konstitucinio Teismo 
įstatymas, suformuotas pats Teismas. 
Realiai valdžios pagaliau atskirtos iš 
tiesų. Nėra jokių išskirtinių spaudos 
leidinių. Visi dienraščiai ir sa
vaitraščiai gali spausdinti visą infor
maciją apie parlamento, vyriausybės. 
Prezidento veiklą, priimtus spren
dimus, įstatymus. Opozicijos niekas 
nesmerkia, nevadina "valstybingumo 
priešais“, kaip tai anksčiau darydavo 
dabartinės opozicijos lyderis V. 
Landsbergis. Opozicijos frakcijos, 
kaip ir visos frakcijos Seime, naudo
jasi lygiomis teisėmis, informacija, 
turi vienodas veiklos sąlygas.

Teisinė reforma - LDDP rinkimų 
programos prioritetas. Ypač akcen
tuojami įstatymai, nukreipti prieš 

Prie paminklo Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius ir Len
kijos gynybos ministras Januszas 
Onyszkiewiczius padėjo bendrą vaini
ką. Negana to, Lenkijos gynybos minis
tras simboliškai perdavė Lietuvos krašto 
apsaugos ministrui dešimt šarvuočių 
BRDM-2 su visa ekipažams reikalinga 
ginkluote: granatsvaidžiais, kulkosvai
džiais, automatais, o pačiam Audriui 
Butkevičiui ir jį lydintiems kariškiams 
po asmeninį pistoletą T-83.

Padėkojęs už dovanas Lietuvai, 
Audrius Butkevičius pasakė, jog 
svarbu ne ginklai. Svarbu, jog tai yra 
didžiulio pasitikėjimo ženklas kai
mynine valstybe, patikimas laidas 

nusikalstamumą. Teisės, teisėtvar
kos sustiprinimas - viena pagrindi
nių valstybės gyvavimo sąlygų. Be 
šių sąlygų neįmanomi nei ryžtingi 
sprendimai, ko reikalauja rinkėjai, 
nei juolab efektyvus jų realizavimas. 
Ir ne tik patys įstatymai. Svarbu, kad 
jie būtų visuomenės suvokti, gyve
nimo bei politinės kultūros tradicijų 
aprobuoti. Sunku kalbėti apie teisė
tvarką, teisę apskritai, kuomet Sei
mo opozicija nepaklūsta Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiojo Teismo 
sprendimams dėl trijų Seimo narių 
mandatų... Jei patys Seimo nariai 
demonstruoja teisinį nihilizmą, tai 
ko laukti iš kitų visuomenės narių?

Būtina pažymėti, jog dėl objekty
vių, bet dar labiau dėl subjektyvių 
priežasčių buvęs parlamentas stoko
jo nuoseklumo, ypač - vykdant teisi
nę reformą. Nekalbėsiu apie atskirus 
įstatymus, kuomet LR Konstitucija 
buvo derinama keliolika dienų... Po
ra metų šnekėta apie Nacionalinio 
saugumo koncepciją, išeikvoti pini
gai, tačiau ji taip ir liko neparuošta. 
Prezidento A. Brazausko dekretu 
š.m. balandžio mėnesį įsteigta darbo 
grupė tokią koncepciją paruošė per 
mėnesį ir pateikė ją Seimui bei vi
suomenės aptarimui. Nacionalinio 
saugumo koncepcija - integralus tei
sės, politikos, tautos saugumo ir 
identiteto išsaugojimo filosofijos 
dokumentas. Jis sąlygos tolimesnę 
įstatymdavystę, nacionalinių progra
mų ruošimą. Koncepcija - atvira, 
keičiantis situacijai gali būti papil
doma ar tobulinama. Nacionalinio 
saugumo koncepcija byloja pasau
liui apie mūsų susivokimą geopoliti
koje, norą dalyvauti kolektyvinio 
saugumo procesuose. Beje, pati 
koncepcija buvo teigiamai įvertinta 
NATO politinių vadovų, susilaukė 
daugiau palankių nei kritiškų visuo
menės vertinimų.

Ekonomikoje, apie kurią opozi
cija kalba ypač daug ir veidmainiš
kai. taip pat yra permainų. A. Šleže
vičiaus vyriausybė - pirmoji tarp at
kurtos Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybių paruošė vyriausybės pro
gramos įgyvendinimo kryptis, kur 
konkrečiai ir detaliai numatoma visų 
žinybų veikla ir perspektyvos. Pa
ruoštos žemės ūkio reformos kryp
tys, įstatymų pataisos, kurios atneš 
Lietuvos kaimui aiškumą apie že
mę, jos savininką, ūkininkavimo są
lygas. Pradėta vykdyti mokesčių re
forma, siekiant mokesčių sistemos 
stabilumo ir integracijos į Europos 
bei pasaulio rinkas. įvesta nacionali
nė valiuta - litas. Stabilizuotas ga
mybos kritimas. Nors Tėvynės Są
jungos (Lietuvos konservatorių) pa
reiškimas teigia, jog "nuo praėjusio 
rudens pramonės gamybos lygis kri
to 2,5 karto“, tai neatitinka tikrovės. 
Statistikos departamento duomeni
mis nuo 1992 m. spalio mėn. iki 
1993 m. gegužės mėn. (imtinai) pra
monės produkcijos gamyba sumažė
jo 35,5%, tame tarpe iki Naujųjų 
Metų 33.5%, o per 1993 m. penkis 
mėnesius tik 2 %. Pagyvėjo preky
ba, investicijos, gerokai daugiau 
parduota žemės ūkio produkcijos. 
Truputį kilo darbo užmokestis. 
Praktiškai sustabdytas kainų kili

mūsų bendradarbiavimui ir politi
niam dialogui apskritai. Tuo labiau 
kad ši dovana įteikta Žalgirio mūšio 
lauke, kurio istorinės pamokos mums 
turi būti brangios ir prasmingos šian
dien ir visados.

"Už jūsų ir mūsų laisvę“ švietė už
rašas ant Damasko plieno kando makštų, 
kardo, kurį Audrius Butkevičius įteikė 
savo kolegai iš kaimyninės valstybės. J. 
Onyszkiewiczius pažymėjo, jog pergalė 
Žalgirio mūšio lauke įpareigoja mus 
laikytis gražių bendradarbiavimo tradi
cijų, o geri kariniai santykiai yra 
pagrindas geriems valstybių santykiams.

ELR

mas, sulėtėjo infliacija. Per porą 
mėnesių A. Šleževičiaus vyriausybė 
sugebėjo priimti sprendimą dėl naf
tos terminalo statybos. Taigi... Būtų 
gerai, kad atsakingieji už ūkio su
griovimą, diletantiškus, neapgalvo
tus sprendimus elgtųsi kukliau ir jei 
neatgailautų, tai bent netrukdytų 
dirbti, veidmainiškai nemeluotų apie 
"tragišką gyvenimo lygio smukimą 
LDDP valdymo laikotarpiu“.

V. Landsbergio komanda per rin
kimų kampaniją įrodinėjo, jog, 
LDDP atėjus į valdžią, bus "atkurtas 
komunizmas arba socializmas“. 
Šiandien ši komanda, atsidūrusi 
opozicijoje, nes tauta tuomet nepati
kėjo jais, vėl šaukia, tik atvirkščiai - 
jog "LDDP gina stambaus kapitalo 
interesus“. Jei prisiminsime kitus 
trečiojo Sąjūdžio rinkiminius lozun
gus, tai buvo aiškinama, jog, atėjus į 
valdžią LDDP, nuo mūsų "nusisuks 
Vakarai“, nebus investicijų, nebus 
išvedama kariuomenė ir pan. Nepasi
tvirtino nei viena, nei antra, nei tre
čia. Svetima kariuomenė išvedama 
pagal grafiką, ruošiamos sutartys su 
Rusija, kitais kaimynais. Nenusisuko 
ir Vakarai, pagyvėjo investicijos, 
tapome Europos Tarybos nariais.

Visuomenė palaipsniui gyja nuo 
politinio idiotizmo, priešiškumo, 
pradeda atskirti tikrąsias vertybes 
nuo netikrų. Kaip bekiršintų kai kas 
mus ir kviestų vėl į "kryžiaus žygį“ 
vieną tautos dalį prieš kitą, tai jau 
neturi ypatingų pasekmių. Greičiau 
atvirkščiai. Štai akivaizdžiai provo
kacinis, kviečiantis priešintis (?!) 
teisėtai, demokratiškai išrinktai val
džiai Kauno politinių kalinių bei 
tremtinių pareiškimas susilaukė ži
nomų politinių kalinių disidentų (J. 
Antanaičio, L. Dambrausko, V. Pet
kaus, V.Skuodžio, A. Žilinsko, kitų) 
atsako. Pareiškime LR Seimui, Lie
tuvos visuomenei (š.m. liepos 7 d.) 
sakoma: "Mūsų tvirtu įsitikinimu, 
šiandien Lietuvai reikalinga darbo ir 
rimties nuotaika, politinių veiksmų 
santūrumas, nuoširdus įsiklausymas 
į bet kurią nuomonę, visų interesų 
supratimas, o ne pragaištingas aistrų 
kurstymas“. Šventa tiesa! Tačiau 
kaip sunku tai realizuoti. Pralaimė
jusių rinkimus ambicijos, destrukci
nis (griovėjiškas) mąstymas, nesilai
kymas demokratijos (o dažnai ir 
moralės) normų - pagrindinė kliūtis 
racionaliai politikai Lietuvoje. Iš is
torijos žinome, jog Vokietija, Japo
nija. kitos tautos po karo sugebėjo 
susitelkti krizės akivaizdoje, suburti 
didžiąsias koalicijas, nutraukti susi
priešinimą. Panašioje situacijoje, 
akivaizdu, esame ir mes. Tačiau ar 
rasime savyje jėgų įveikti prietarus, 
priešiškumą, paklusti demokratijos 
taisyklėms?

į šį klausimą mėgina atsakyti 
mūsų mąstytojai, inteligentija, poli
tikai. Kai kas ieško priežasčių tautos 
charakteryje, kiti - mano, jog esame 
pakurstom! įvairių svetimų tarnybų. 
Matyt, yra teisinga ir viena, ir kita, 
ir trečia.Tačiau šių priežasčių visuo
met bus. Svarbu rasti savyje jėgų. 
Politikams, visų pirma.

Gediminas Kirkilas
Seimo narys, LDDP pirmininko 

pirmasis pavaduotojas
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Lietuvos ir Danijos ryšiai

Mes linkę į kraštutinumus: čia vaizduojamės esą menki, 
čia tiesiog nepaprasti

Danijos kultūros institutą Lietu
voje, Vilniuje, Vilniaus gatvėje suras
ti pasirodė nelengva. Gal todėl, kad 
visais įmanomais telefonais skam
bindama, pati nelabai suvokiau, kas
tai per institucija. 09 paaiškino, kiek 
Vilniuje yra institutų ir kaip jie vadi
nasi. Šiek tiek susigėdau, bet kartu, 
kaip koks sportininkas, besigru
miantis dėl pergalės, pajutau įnykį ir 
paskambinau į Danijos Karalystės 
ambasadų. Malonus balsas pasakė 
ne tik instituto telefonų, adresų, at
stovės vardų ir pavardę, bet ir pri
dūrė, jog mūsų "informacija telefonu 
neturi jokios informacijos".

Taigi su Danijos kultūros instituto 
atstove Lietuvoje Audra Poškaityte- 
Sabaliauskiene susitikome Mokytojų 
namuose, kur institutas turi viso labo 
tik vienų kambarį. Kai pasiguodžiau, 
jog šiek tiek kitaip įsivaizdavau jos 
būstinę, be jokių išvedžiojimų 
išgirdau:

- Šitas institutas įsteigtas 1940 
metais, finansuojamas Danijos 
kultūros ministerijos. Kopenhagoje 
dirba dešimt žmonių. Filialai veikia 
Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, 
Belgijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje. Nuo 1990 metų gegužės fi
lialas atidarytas Latvijoje. Rygoje 
dirba mano tiesioginė viršininkė 
Rikke Helms. Dabar tai yra Baltijos 
ralių filialas, nes po vieną atstovą turi 
ii Taline, ir Vilniuje.

- Kaip tarp tokių turtingų valsty
bių, kurias Jūs suminėjote, atsirado 
tokia vargana Baltijos šalis, kokia 
dabar yra Lietuva?

- Būna, kad ir vargšas sužavi tur
tingą. Nors čia lėmė kitkas. Danai 
ypač domisi Lietuva. Gal tai ir dės
ninga, istoriškai susiklostę, nes Dani
ja, kaip ir Lietuva, palyginti nedidelė 
valstybė, niekada nebuvusi imperija, 
danų mentalitetas, temperamentas 
panašus į mūsų, danai tiesiog savo 
prigimtini artimesni mums nei švedai 
ar norvegai. Kita vertus, taip jau 
susiklostė, kad Danijai, kaip vienai iš 
Europos bendrijos šalių, buvo lemta 
imtis globoti būtent Lietuvą.

- Ar galima sakyti, jog lemtis 
mums buvo palanki?

- Manau, kad taip. Mūsų instituto 
veiklą apibūdina žodžiai - ’’Moky
kimės vieni iš kitų“. Tai savotiškas 
gerų mainų institutas. Ir skirtas ne val
dininkams, ne vyriausybės atstovams, 
o kiekvienam paprastam žmogui.

- Kas čia turima omenyje?
- Labai konkretūs dalykai. Saky

sim, liberalų organizacijos narė ponia 
Ella Jallov Bomholmo saloje rengia 
dviejų savaičių kursus, į kuriuos 
kviečiami dalyvauti penkiolika žmo
nių, besirūpinančių liaudies švietimo 
ir suaugusiųjų lavinimo reikalais. Tai 
buvo be galo įdomus renginys.

Danai turi sukaupę nepaprastai 
didelę vadinamojo liaudies švietimo 
patirtį, kurios ištakos siejamos su 
kunigo Grundvigo vardu. Tai buvo 
neeilinė asmenybė. Tikras reformato
rius, tikras švietėjas, filosofas, surin
kęs ir pats parašęs daug dainų, gies
mių, pats muzikavęs ir kūręs muzi
ką. 1830 metais jis ėmė steigti liau
dies mokyklas, kurios iki šiol neturi 
nieko panašaus visoje Europoje. Iš 
pradžių, žinoma, čia mokydavosi 
kaimo vyrija, nesvarbu, kokio am
žiaus, ir tik žiemą, kai visi lauko dar
bai nudirbti. Ilgainiui imta mokyti ir 
mergaites, ir moteris.

Ko šiose mokyklose kaimiečiai 
išmokdavo? Matematikos ir žemės 
ūkio pagrindų, danų kalbos ir litera
tūros, istorijos, danų legendų, - šitaip 
buvo ugdoma žmogaus vaizduotė, 
savimonė. Mokėsi dainavimo, mokė
si mankštos, - kad po sunkių fizinių 
darbų nesustingtų sąnariai, kad 
nesikūprintų, kad būtų grakščios 
eigasties.

Grundvigo liaudies švietimo ypa
tumas yra tas, kad žmonės šiose 
mokyklose buvo ir iki šiol yra skati

nami jaustis esą savo šalies piliečiais.
Danas savigarbą visada tapatina su 

pagarba kitam žmogui, su atsakomybe 
už save, savo artimą, savo visuomenę. 
Rūpindamasis savimi, danas rūpinasi 
ir savo artimu. Tuo mes įsitikinome 
per dvi savaites trukusią kelionę po 
Bomholmo salą. Mūsų žmonės, dir
bantys provincijoje, vadinamieji kul
tūros ir švietimo darbuotojai, išvydo 
Daniją kaip tam tikrą reiškinį. Mus 
domino visos švietimo įstaigos - dar
želiai, mokyklos, globos namai. Mes 
matėme muzikos mokyklą, į kurią 
ateina nėščios moterys, norėdamos, 
kad jų kūdikėlis gimtų muzikalus, 
arba ateina moterys su kelių savaičių 
naujagimiu, nes nori, kad vaikutis nuo 
mažumės lavintų klausą... O ką daryti 
tam, kuris jau yra suaugęs, klausos nei 
balso, mūsų supratimu, neturi, bet nori 
dainuoti ar groti? Prašom! Matėm, 
kaip danai lavina vadinamus protiškai 
atsilikusius, įvairių negalių kamuoja
mus žmones, - suaugusius ir vaikus. 
Be abejo, danai tam turi visokių viso
kiausių priemonių, prietaisų, reikme
nų, žaislų, ko mes neturime. Bet mes 
galėtume turėti tokį pat požiūrį, pa
garbų požiūrį į tą žmogų, kaip ir 
danai. Deja...

- Vadinasi, gerų darinį grįžtamojo 
ryšio lyg ir nėra?

- Mane pačią šitai labai jaudina. Aš 
esu tikra, kad kažkokia nauda yra. Bet 
kokia - negaliu pati sau atsakyti, nes 
labai retas atvejis, kad kuris nors 
grįžęs iš panašios kelionės, ničnieko 
nė vienam lietuvaičiui nekainavusios, 
paskambintų ir pasidalintų įspūdžiais. 
O kad padėkotų danams, parašytų, 
kad ir lietuviškai, keletą žodžių, tai jau 
neįsivaizduojamas dalykas. Nors yra 
ir malonių išimčių. Algimantas 
Verbutas Kretingoje turi sukūręs 
nuostabų vaikų teatrą, kokio visoje 
Danijoje nerasi. Jis kartu su kitais, 
kaip pedagogas ir teatro režisierius, 
buvo Bomholme, domėjosi viskuo, 
bet labiausiai rūpėjo aptikti kokią 
vaikų teatrui tinkamą pjesę. Mes 
žinome, kad pasaulyje daug kas rašo 
vaikams, bet mes žinome, ir kaip 
pasaulis vertina savo rašytojų darbą. 
Bet Algimantas Verbutas susirado ra
šytoją, kuri nepagailėjo savo pjesės 
Lietuvos provincijos vaikų teatrui. Ir 
aš tikiu, jis tą pjesę pastatys. Tikrai! Ir 
malonu, kad Algimantas Verbutas ne 
vienas toks. Panevėžyje rugsėjo mė
nesį vyks lėlių teatrų festivalis, kuria
me dalyvaus ir lėlininkų iš Danijos. 
Kodėl Panevėžyje? Todėl, kad ten 
dirba Antanas Markuckas, sukūręs 
žavingiausią vežimo teatrą, šiais 
sunkiais laikais sugebėjęs įsteigti pro
fesinį teatrą. Iš Panevėžio mes kraus- 
tysimės į Kretingą. Tai fantastiškas 
įvykis ne tik vaikams, bet ir visai 
Lietuvai. Netrukus į Baltijos šalių 
meno festivalį Danijoje išvyksta Os
karas Koršunovas su spektakliu ’’Se
nė". Kartu vyksta penki švietimo dar
buotojai, nes šis festivalis - ne vien 
šventė, bet ir švietėjiško pobūdžio 
renginys, kad galėtume vienas kitą ne 
tik pažinti, bet ir vienas iš kito 
pasimokyti.

- Atrodytų, jog visos Jūsų instituto 
programos skirtos vien kultūrai?

- Taip gali atrodyti iš pirmo žvil
gsnio. Tačiau danai kultūrą suvokia 
kur kas plačiau nei mes esame įpratę 
manyti. Tai ir švietimas, ir socialinė 
rūpyba, ir sveikatos apsauga, ir fizinis 
lavinimas, ir laisvalaikis, ir kasdienė 
buitis, ir prekybos santykiai... Danai 
įsitikinę, kad negalima pradėti jokio 
verslo su ta šalimi, kurios kultūros 
nepažįsti. Neseniai buvo atvykę pen
kiolika žmonių, kurie atstovavo smul
kaus ir vidutinio verslo federacijai. Jie 
visi baldininkai, mes buvome Kaune, 
Marijampolėje, Kazlų Rūdoje, Klai
pėdoje, Šilutėje, Telšiuose, žinoma, ir, 
Vilniuje. Buvo labai įdomu išgirsti 
danų įspūdžius, regėti jų reakciją. Mes 
esame linkę į kraštutinumus: čia vaiz
duojamės esą labai menki, čia - tiesiog

nepaprasti. Ir šį sykį buvo panašiai, 
girdėjau guodžiantis, kokie esame at
silikę. kokie prasti mūsų įrengimai ir 
panašiai. Tuo tarpu danai be jokių 
gražbylysčių pasakė, jog ne tiek mūsų 
fabrikai prastesni kaip Vakaruose, 
kiek prastesnė mūsų pažiūra į darbą, 
pati darbo kultūra gerokai skiriasi nuo 
Vakarų. Tačiau danai nėra tikri prag
matikai. Jie nuoširdžiai nori, kad ir 
mes būtume šiek tiek turtingesni. 
Tarkim, mūsų prekių išvaizda yra 
prasta, beviltiškai pasenusi. Jie išva
žiavo su ta mintimi, kad vėl sugrįžtų, 
bet jau su konkrečiais pasiūlymais, ką 
ir kaip daryti, pertvarkyti, keisti, kad 
mes pažengtume į priekį su savo 
gaminiais.

įdomus ir toks dalykas, kad ne vie
nas danas Lietuvoje lankėsi pirmą 
kartą ir buvo įsitikinęs, kad mes čia 
vos ne urvuose gyvename, nuogi ir 
basi vaikščiojame... Jie buvo maloniai 
nustebę ir išvyko namo puoselėdami 
geras viltis. Buvo ir tokių, kurie pasi
juto atsidūrę ketvirtame dešimtmetyje. 
Man sunku pasakyti, kaip toliau šitie 
ryšiai plėtosis. Danams svarbu žmo
gaus ryšys su konkrečiu žmogum, 
konkretaus žmogaus santykis su 
konkrečiu žmogumi, o ne, sakysim, 
kokio N baldų fabriko Danijoje su N 
baldų fabriku Lietuvoje. Šiuo požiūriu 
labai lankstūs yra vaikų santykiai. 
Draugauja atskirų mokyklų, atskirų 
klasių vaikai Danijoje ir Lietuvoje. 
Draugauja net šeimomis - kas ypač 
malonu.

- Kažin kodėl vaikai visuomet 
lengviau bendrauja nei suaugusieji?

- Tikriausiai todėl, kad vaikai nėra 
paveikti kolektyvinės sąmonės padari
nių. Vaikai nėra persiėmę suaugu
siems būdingo abejingumo. Jie yra 
smalsūs, jie yra judrūs, jie moka būti 
dėkingi už suteiktą malonumą ar 
džiaugsmą. Viliuosi, kad jie suaugę 
bus kitokie, kaip viliuosi, jog ir tos dvi 
dešimtys medicinos seserų po pusės 
metų stažuotės Bornholme grįš kaip 
tikros slaugės, žinančios ir mokančios, 
kaip be skausmo suteikti pagalbą 
beviltiškai sergančiam ligoniui. Vi
liuosi, kad ir dizaino paroda bus lan
koma gausiau, nei buvo lankoma 
landšafto paroda, vykusi ne kur kitur, 
o pačioje Architektų sąjungoje.

- Nesinorėtų mūsų pokalbio 
baigti tokia lyg ir liūdnoka gaida. 
Tikriausiai yra dalykų, kurie iš 
tikrųjų įprasmina Jūsų darbų čia, 
Lietuvoje? Juk iš esmės dirbate 

viena, o programų gausybė.
- Jūs teisi. Čia dirbdama, aš 

pamačiau, kiek vienas žmogus gali 
padaryti. Kai parašiau praėjusių metų 
darbo ataskaitą, pati nustebau, kiek 
nuveikta. Tas pats, be abejonės, ir 
Taline, ir Rygoje. Mano darbo atas
kaita - devyni puslapiai. Kiek čia su
sitikimų, konferencijų, seminarų, pa
rodų, kiek asmeninių ryšių, kuriuos 
užmegzti vienaip ar kitaip padėjau... 
Todėl ypač malonu, kad mūsų filialo 
direktorė Rikke Hellms apdovanota 
Nacionaline žymaus Danijos visuo
menės ir kultūros veikėjo, moksli
ninko, keliautojo, aktyvaus pasi
priešinimo vokiečių okupacijai da
lyvio Ebbės Munck premija. Tai iš 
tiesų labai garbingas apdovanojimas, 
kurį pelno žmogus, atstovaujantis 
tam tikrai institucijai. Šiuo atveju tai 
mūsų filialo didis darbo įvertinimas. 
Garbingą apdovanojimą įteikė pati 
Danijos karalienė. į iškilmes buvo 
pakviesta ir Ebbės Munck duktė, kuri 
gana gyvai domėjosi Lietuva, norėtų 
netgi atvažiuoti pas mus. Pati Da
nijos karalienė asmeniškai kiekvie
nam iš mūsų filialo taip pat skyrė 
laiko, paprastai ir nuoširdžiai pa
bendravo. Tada ir smigtelėjo mintis, 
kaip kartais sunku būna pas mus 
prieiti prie kokio valdininko, kurio 
sekretorė jaučiasi esanti didesnė už 
pačią karalienę. Kiek tenka gaišti 
laiko tuščiai, laiko, kurį galėtum skir
ti tik darbui, - naudingam ir prasmin
gam.

- Nuo tų žmonių, kurie dirba su 
užsieniu, - labai drąsiai šitą sakau, - 
nuo jų atsakomybės jausmo, nuo jų 
patrauklumo, gal net žavumo pri
klauso Lietuvos įvaizdis svetimšalio 
akyse, - kalbėjo Danijos kultūros 
instituto atstovė Lietuvoje Audra 
Poškaitytė-Sabaliauskienė. - Kad ir iš 
kur atvykęs, kad ir kokiu tikslu, 
žmogus pirmiausia susiduria ne su 
architektūros paminklu, bet su žmo
gumi. Ir nevalia savęs nuasmeninti, 
aklai atsiduoti neapibrėžtai daugis
kaitai ’’mes“. Juk kiekvienas iš mūsų 
esam ”aš“. Ir aš už save atsakau. Ir 
jei kitas irgi jaučiasi esąs ”aš“, - tokiu 
žmogum galima pasikliauti. Dėl 
tokio žmogaus darbo gali būti ramus 
- neapvils. Laimė, tokių ”aš“ pažįstu 
ne vieną. Tikiu, kad nepražūsim.

- Dėkoju už malonų pasišnekėji
mų, gerus žodžius ir viltis. Sėkmės.

Salomėja Čičiškina

Algirdo Brazausko 
laiškas

Stasiui Lozoraičiui
Vilnius, 1993 m. liepos 14 d.
Jūsų ekscelencija,
Per neilgą laiko tarpą, vos per 

keletą metų, įvyko neregėti pokyčiai 
Lietuvos gyvenime, galų gale grąži
nę mūsų visų svajotą nepriklauso
mybę. Aš aukštai vertinu Jūsų nuo
pelnus siekiant šio didžio tikslo ir jį 
iškovojant. Dabar, kai mes dedame 
pamatus mūsų demokratinei valsty
bei - ir kaip tik nuo mūsų pačių dau
giausia priklausys, ar ji tokia bus, - 
ne viskas einasi taip sklandžiai, kaip 
norėtųsi, kaip šalyse, kurių valsty
bingumas ir tvirta demokratija skai
čiuojami šimtmečiais. Vargu ar gali
me išvengti tam tikrų nesklandumų 
ir netgi netekčių, bet mes pajėgūs 
tuos nesklandumus kiek įmanoma 
mažinti, palaipsniui kurdami demo
kratines pakantumo, geranoriškumo 
tradicijas. Štai neseniai kai kurie pa
reiškimai dėl ambasadorių perkėli
mo sukėlė nemažą atgarsį Lietuvoje 
ir išeivijoje. Dabar jis palaipsniui 
slūgsta. Jūs pritarsite, esu įsitikinęs, 
mano minčiai, jog apie Lietuvą pri
valome mąstyti kaip apie visų mūsų 
valstybę. Todėl mūsų bendras inte
resas ir būtų, kad skirtingos nuomo
nės nevirstų žmonių supriešinimu. 
Užtenka sekinančio ir primityvaus 
dalijimo į juoda ir balta. Gyvenimas 
dabar ir taip nelengvas, tad ar ne ge
riau sunkumus įveikti visiems drau
ge, kad vėliau galėtume džiaugtis 
bendro darbo vaisiais.

Prašau Jūsų ir toliau laikinai eiti 
ambasadoriaus Vašingtone pareigas, 
kol nebus parengtas kitas sprendi
mas. Jūs, neabejoju, geranoriškai 
padėsite atsiųstiems iš Vilniaus di
plomatams darniai įsijungti į amba
sados darbą. Manau, šie pasiūlymai 
atitinka išvadas, kurių priėjote po
kalbyje su premjeru A. Šleževičiu
mi. Be abejo, išlieka mano pasiūly
mas dėl ambasadoriaus posto Ro
moje. O kalbėdamas apie ateitį, no
riu pasakyti, jog matau galimybę su 
Jumis viską nuodugniai aptarti ir 
kartu nuspręsti.

Pastaruoju metu suaktyvėjęs am
basados darbas pastebimas bei pa
lankiai Vilniuje vertinamas. Linkiu 
Jums kuo geriausios kloties ir sti
prios sveikatos. Linkėjimai visam 
darniam būriui Jūsų bendradarbių.

Jus gerbiąs
Algirdas Brazauskas

Naujas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės 

atstovas
Pasaulio lietuvių bendruomenės 

valdybos pirmininkas Bronius Nainys 
pranešė iš Lemonto (JAV), kad naujas 
PLB atstovas Lietuvoje yra Juozas 
Gaila. Savo pareigas Vilniuje jis pra
dėjo eiti 1993 metų liepos 1 dieną.

Juozas Vytautas Gaila (Gailevičius) 
gimė 1930 metais Virbalyje, baigė lie
tuvių gimnaziją Diepholze, Vokietijo
je. 1959 m. Logolos kolegijoje Balti- 
moreje įgijo chemijos bakalauro diplo
mą. Buvo Baltimorės lietuvių bendruo
menės pirmininkas, pietinės New Jer
sey lietuvių bendruomenės pirminin
kas, apygardos valdybos pirmininkas, 
JAV lietuvių bendruomenės vicepir
mininkas jaunimo reikalams, JAV 
lietuvių bendruomenės krašto valdy
bos pirmininkas, JAV lietuvių bend
ruomenės kultūros tarybos pirmi
ninkas, lietuvių radijo ir spaudos ben
dradarbis.

Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje

Liepos 15 d. Kijeve Lietuvos Res
publikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Romualdas Ramoška 
įteikė kredencinius raštus Ukrainos 
prezidentui Leonidui Kravčiukui.

R. Ramoška gimęs 1942 m., baigęs 
Kauno politechnikos institutą, inžinierius- 
mechanikas. Atkūrus Lietuvoje ne
priklausomybę buvo materialinių išteklių 
ministro pavaduotoju, pramonės ir preky
bos ministro pirmuoju pavaduotoju.
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Stipriai mezgamas Valijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimas

Opozicijos lyderis prof. V. Lands
bergis priėmė delegaciją savo kabi
nete. Kuklų kambarį puošė pianinas 
ir ant jo du įdomūs moliukai. Jautė
me privilegiją susitikti su pagrindi
niu Lietuvos nepriklausomybės at
statymo laikotarpio veikėju. Jis atli
ko išskirtinį vaidmenį tame procese, 
kuris baigėsi Gorbačiovo pašalinimu 
ir Sovietų Sąjungos išardymu.

Išgirdome opozicijos lyderio pa
žiūras į dabartinę vyriausybę, kuri 
pristabdo jo pradėtas ekonomines re
formas, o tai padidino infliaciją ir su
mažino Vakarų investitorių pasitikė
jimą prospektais. Profesorius dirba 
kruopščiai, kaip ir anksčiau.

Delegacijai buvo suteikta maloni 
proga stebėti Seimo darbų eigą.

Po parlamentinių vizitų atsidūrė
me Švietimo ir kultūros ministerijo
je. Ministro pavaduotojas V. Dienys 
išdėstė esamą padėtį. Švietime kol 
kas didelių struktūrinių pasikeitimų 
nepadaryta. Pavyzdžiui, priverstinas 
mokslas yra iki 18 metų. Mokiniai 
neturi pasirinkimo lavintis ir ruoštis 
pagal specialybes, kaip priimta 
Vakaruose. Veikia nacionalinių ma
žumų mokyklos rusų ir lenkų kalbo
mis. Visos aukštesnės mokyklos 
vartoja lietuvių ir iš dalies anglų 
kalbas.

Lėšų trūkumas ministerijai yra 
vienas iš didžiausių rūpesčių. Jų 
trūksta tiek švietimui, tiek kultūrai. 
Bet ką Lietuva įstengs investuoti šio
se srityse šiandieną, tokį derlių skins 
ateity.

Transporto ministras V. Biržiškis 
pilnai supranta svarbumą pagerinti 
Lietuvos transportą. Tam reikalingos 
mokyklos paruošti įvairios rūšies 
transporto specialistus, teisininkus. 
Vandens transporto aukštesnės mo
kyklos irgi nėra, nors hidrografijos ir 
kartografijos skyriai dirba, ir jie tik
riausiai bus prijungti prie kurio nors 
universiteto. Tas pats dėl jūros ir pa
krančių teisės. O vis dėlto Klaipėdos 
uostas vaidins didelį vaidmenį Lietu
vos ir jos rytų kaimynų transporte. 
Geležinkelis yra rusiškas, neatitinka 
Vakarų sistemos, irgi laukia skubotų 
reformų.

Buvome sužavėti ministerijos 
vertėjos gabumais (pavardę užmir
šau). Ji be perstojimo ir vienu metu 
vertė į anglų kalbą ir taip jau greitai 
kalbančio ministro pasisakymus. 
Man buvo sunku abi kalbas tuo pa
čiu metu suprasti.

Kitos dienos malonumas - tai de
legacijos pristatymas Britanijos am
basadoriui M. J. Peart. Jam įteikiau 
jau seniau pažadėtą DBL S-gos kak
laraištį. Ambasadorius gėrėjosi at
vežtais Britanijos miestų ir mokyklos 
susibroliavimo laiškais. Jo nuomone, 
susibroliavimai atneš daugiausia 
praktiškos naudos.

Atėjo laikas susitikimui Vilniaus 
universitete, kuris yra pačiame sosti
nės centre. Daug girdėta ir daug skai
tyta apie šį senuką. Savotiškas jaus
mas apima pianą kartą einant VU is
toriniais koridoriais, vartant antikva-

Valįjos delegacija Didžiosios Britanijos ambasadoje: (iš kairės) D. 
Mayes, R. Green, Lietuvos Seimo narys A. Raškinis, ambasadorius 
M. J. Peart, E. Šova, P. Artisien, A. Packen.

Opozicįjos lyderis priima Valijos delegaciją.

rines knygas įspūdingoje bibliotekoje 
ar žvalgantis didingoje iškilmių menė
je. kur linguriavo alaus kvapelis iš va
karykščio pagerbimo. Bet mes ne tu
ristai, mūsų laukė darbai su prorekto
riumi ir Mokslų Akademijos prezi
dentu prof. B. Juodka bei kitais profe
soriais ir dėstytojais.

Vilniaus technikos universitetas 
yra miesto pakraštyje. Jo pastatas erd
vus, mūrinis, panašus į Valijos Gla
morgan Universitetą, su kuriuo VTU 
lektoriai ir studentai jau bendrauja. 
Mūsų delegaciją priėmė rektorius K. 
Zavackas ir padėjėjai.

Abiems Vilniaus universitetams 
buvo skirtas laikas aptarti biznio mo
kyklos projektą. Tai padaryti galėjo 
ir kiti trys Lietuvos universitetai. 
Nors visi jie siūlėsi, kad biznio mo
kykla būtų perduota jų globon, bet 
Lietuvoje įmanoma įsteigti praktiškai 
tik vieną tokio pajėgumo mokyklą. 
Už tai kas nors turės sumokėti. Tai 
padaryti galima tik pasinaudojus 
Europos Bendrijos fondais. Siekiant 
patenkinti komisionierių sąlygas ir 
buvo klausinėjama bei ieškoma tin
kamiausio universiteto, kad pasisektų 
gauti tam projektui vykdyti lėšų. 
Reikalas dar nebaigtas.

Lietuvos universitetai turi gerą 
vardą užsieny ir jau pramoko bizniau
ti. Jie priima užsienio studentus iš 
Azijos ir Afrikos kraštų, kiek mažiau 
jų iš Europos ir Amerikos. Kursai dės
tomi angių kalba. Iš tokių kursų uni
versitetai geriau uždirba negu gauna 
lėšų iš vyriausybės. Vis dėlto gresia 
smegenų svetur nutekėjimo pavojus. 
Dėstytojai tegauna 15-20 svarų per 
mėnesį. Jie neišgali pragyventi iš to
kios algos, yra priversti susirasti dar 
kitokių darbų, rašyti knygas ir pan. 
Studentams nėra lengviau. Kai uždar
biauja - nukenčia mokslas.

Lietuvoje trūksta knygų, mokymo 
aparatūros, kompiuterių ir daugelio 
kitų reikmenų

Taip, vargingas, bet įmanomas 
aukštesnis mokslas. Lietuvos Katalikų 
mokslo akademija savo veiklai lėšų iš 
valstybės negauna. Formaliai ji nėra 
pripažinta, o nemažai darbų nuveikia. 
Ji rengia mokslų konferencijas, išlei
džia mokslines knygas: rinktinius raš

tus, pedagogines studijas ir pan. 
Nuomojamas kambarėlis priglaudė 
mus, Akademijos prezidentą prof. G. 
Uždavinį, pensininkes profesores ir 
būrelį pritariančių. Kiek jiems sunku 
finansiškai, tiek užtenka užsidegimo 
pertekliaus, energijos ir šilto draugiš
kumo. Visa tai atvėrė naują vaizdą 
delegacijai.

Lietuvos verslininkų asociacijos 
prezidentas J. Šarkus išdėstė, kokia 
yra verslininkų padėtis. Kaip ir tikė
tasi, daugeliu atvejų trūksta biznio 
mokslo ir patirties. Tai atsiliepia jų 
darbo pažangai. Sunku išvystyti 
bendradarbiavimą su užsienio vers
lininkais, nes dar nespėta įvesti va
kariečių praktikuojamų apyskaitų. 
Neperseniausiai išleista pirmoji 
auditorių laida. Neišmokta tarptau
tinio biznio, tai yra anglų, kalbos. 
Įsišaknijusi sovietų ekonomikos lai
kotarpio galvosena Lietuvoje dar tu
ri įtakos ir atsiliepia laisvos rinkos 
ekonomikos suvokimui. Pagal turi
mą statistiką, latviai ir estai šioje 
srityje yra pranašesni.

Dabartinė infliacija pašokusi iki 
daugiau kaip 250%, ji yra nepalanki 
ilgalaikėms paskoloms. Veikia 4 
valstybiniai ir 21 komercinis bankai. 
Pastarųjų aktyvai (assets) prasideda 
nuo 15 000 svarų! Bankrotų iki šiol 
neturėta, nes likvidavimo įstatymas 
teįsigaliojo 1993 m. sausio 1 d.

Kaip privataus biznio pavyzdį ap
lankėm naujai pastatytą "Karolinos 
turo“ viešbučio kompleksą. Jo direk
torius R. Tarasevičius aprodė pasta
tą, kurio vidury yra net 4 teniso aikš
tės, lengvai paverčiamos parodų, 
mugių, koncertų ir kitokių subuvimų 
salėmis.

Nors viešbutis jau atidarytas, bet 
ne visi įrengimai baigti. Tam trūksta 
lėšų, o čia vėl susiduriama su aukštos 
infliacijos pasekmėmis.

Viešbutis naudojasi dviem skir
tingais tarifais: vienas vietiniams, ki
tas, aukštesnis, svečiams iš užsienio. 
Tai daroma pareikalavimo ir pasiū
los biznio principu.

Vedėjai susirūpinę garantuoti 
vakarietišką aptarnavimą. Trūksta 
profesionalų, todėl reikės užsienio 
pagalbos apmokyti būsimus tamau-
tojus.

Susipažinimas su įvairiais lietuvių 
rūpesčiais pradėjo slėgti Valijos de
legacijos nuotaiką. Ją atgaivino Tau
tinės kultūros centro direktorius J. 
Mitukevičius ir savanoriai talkinin
kai. Centras turi didelį rinkinį užrašy
tų originalių lietuviškų dainų ir pa
pročių, kurių šiupinį mums teko iš
girsti ir pamatyti.

Šiam institutui įteikėm laišką iš 
Valijos Meno ir muzikos tarybos. 
Tikimasi centro ansamblį išvysti 
Llangollen Tarptautiniame Eis
teddfod (Valijos poetų, dainų festi
valis - ELR).

Iš savo pusės delegacijos nariai 
atsirevanšavo perduodami truputėlį 
valų kultūros.

Eimutis Šova

(Bus daugiau)

Tęsinys. Pradžia N r. 28.

Anotaciją
Geras vadovėlis

Lucija Baldauf: Litauisch 
Intensiv. Das Lehrbuch der litaui- 
schen Sprache. Bibliotheca Baltica, 
1992 (1993): Baltica, P. F. 530432, 
2000 Hamburg 53, Vokietija

Ilgus metus Mūncheno univer
sitete dėsčiusi dr. L. Baldaufienė pa
skelbė stambų, daugiau kaip 360 psl. 
turintį veikalą, kuris, be jokių abejo
nių. bus naudingas vokiečiams savo 
pastangomis išmokti lietuvių kalbą. 
Pratarmėje kalbama apie "Mainco 
modelį“. Mainco universitetas 1979- 
aisiais ėmėsi iniciatyvos dėstyti Rytų 
Europos kalbas, ir pirmoji plačiai 
dėstoma kalba buvo lenkų.

Mainco modelis buvo labai sėk
mingas: iki šiol daugiau kaip 300

Tautos Fondo kelias į nepriklausomą ir 
demokratinę organizaciją 

1991-1993
1991 M. LAPKRIČIO MĖN. 

VLIK'O BAIGIAMASIS SEIMAS. 
Be kita ko seimas nutaria, ...kad 
Tautos Fondas tęstų savo veiklą kaip 
demokratinė ir tik jos narių tvarkoma 
organizacija. Pervesti Lietuvai skirtas 
Laisvės Iždo sumas Tautos Fondas 
kooperuos su VLIK'o darbams už
baigti pasiliekančia VLIK'o valdyba. 
VLIK'o valdybai paliekama 45% 
balsų privilegija Tautos Fondo me
tiniuose suvažiavimuose iki 1992 m. 
liepos mėn. 1 d.

LAIKOTARPIS PO VLIK'O 
BAIGIAMOJO SEIMO IKI TAU
TOS FONDO 1992 M. METINIO 
SUSIRINKIMO. 1992 M. GEGU
ŽĖS MĖN. Tautos Fondo organai 
bando veiklą koordinuoti su VLIK'o 
valdyba. Darbas nesklandus, jaučia
mas trukdymas iš VLIK'o valdybos 
pirmininko pusės. Tautos Fondo pas
tangos pakeisti nuostatus prisitaikant 
prie naujos padėties VLIK'o valdy
bos blokuojamos.

TAUTOS FONDO 1992 M. ME
TINIS SUSIRINKIMAS. Prieš susi
rinkimą, Tautos Fondo tarybai neži
nant, VLIK'o valdybos pirmininkas 
išsiuntinėja Tautos Fondo nariams 
laiškus prašydamas jų balsų, nes 
VLIK'o baigiamasis seimas jį įparei
gojęs perorganizuoti Tautos Fon
dą. Toks, kad ir išgalvotas, pavedi
mas suklaidino daugelį narių. Pasek
mėje dr. K. Bobelis valdė daugiau 
kaip 66% visų balsų, kad ne tik būtų 
pravesti savo kandidatai į Tautos 
Fondo tarybą, bet taip pat ir pakeisti 
Tautos Fondo nuostatai, kojis ir sie
kė. Vieno žmogaus diriguojamas me
tinis susirinkimas praeina diktatūrine 
nuotaika. Daug žmonių išeina iš susi
rinkimo. Jaučiama, kad Tautos Fon
das yra perimamas mažos grupės ži
nion. Išrenkami nauji Tautos Fondo 
tarybos nariai pasklidę po visas Jung
tines Amerikos Valstybes. Vos ke
liems nariams likus, pravedami nuos
tatų pakeitimai, sumažinamas Tautos 
Fondo tarybos narių skaičius, tuo 
užsitikrinant keleriems metams jiems 
palankią daugumą Tautos Fondo ta
ryboje. Įjungiamas paragrafas, rezer
vuojantis ir ateityje VLIK'o teisę 
Tautos Fonde, VLIK’o veiklą tik su
spenduojant taip, kad ji galėtų būti 
vėl atstatyta.

LAIKOTARPIS NUO TAUTOS 
FONDO 1992 M. METINIO SUSI
RINKIMO IKI 1993 M. METINIO 
SUSIRINKIMO. Užsilikę Tautos 
Fondo tarybos nariai bando koope
ruoti su nauja dauguma. A. Speraus- 
kas išrenkamas Tarybos pirmininku, 
A. Vakselis lieka valdybos pirminin
ku. Greitai pradeda rodytis ryškios 
Tautos Fondo silpnėjimo žymės. 
Tautos Fondo atstovybės pradeda ar 
užsidaryti, ar tampa neveikliomis. 
Tautos Fondas neranda sau vietos 
mūsų organizacijų tarpe. Aukos dra
matiškai krinta, gyvename iš nuošim
čių. Tautos Fondui daug kur aukos 
nebetenkamos per Vasario 16 minėji
mus. Nesutarimai Tautos Fondo Ta
rybos tarpe didėja. Tautos Fondo val
dybos pirmininkas oficialiu pareiš

studentų gerai išmoko lenkiškai ir 
gana didelis jų būrys tęsė ir tęsia 
studijas Lenkijoje.

Mūnsterio baltų ir slavų kalbų 
profesorius Friedrich Scholz pasis
tengė įtraukti ir baltų kalbas (lietuvių 
ir latvių, taip pat estų kalbą) į naują 
mokslišką modelį.

Dr. L. Baldaufienės vadovėlis 
naudojamas kaip mokymo priemo
nė. Apskritai, tai geras vadovėlis, 
nors pratybų kokybė gan prasta. 
Ypač apgailėtina, kad tekstas buvo 
paruoštas 80-ais metais, todėl visa
me veikale kalbama apie "Tarybinę 
Sąjungą“, apie "LTSR Mokslų Aka
demiją“ ir t. t. Reikėtų išvaryti šitą 
praeities dvasią.

Alfred Bammesberger 
Vokietija 

kimu stipriai kritikuoja Tautos Fondo 
tarybos veiklą. Išlaidos didėja: kiek
vienas Tautos Fondo tarybos posėdis 
kaštuoja tūkstančius dolerių. Išmo
kama priešingai nuostatams sumos, 
kaip, pvz., krikščionių demokratų 
partijos atskalai, turinčiai tik keletą 
narių, dėl to, kad tos partijos atstovas 
Lietuvos Seime yra dr. K. Bobelis. 
Aukų prašymai nesvarstomi, jei ne
patinka tarybos pirmininkui ar Fi
nansų komisijos pirmininkui Jurgiui 
Bobeliui. Opozicija tokiai veiklai vis 
didėja tarp daugelio Tautos Fondo 
esančių ir buvusių veikėjų ir Tautos 
Fondo narių. Aiškiai matyti, kad toli
mesnė tokio pobūdžio veikla nieko 
gero nežada. Tautos Fondo taryba 
nesirūpina nuostatų pakeitimus pra
nešti nariams ir nesupranta, kad 
reikalingas valdžios įstaigų patvirtini
mas įstatų pakeitimams, tuo rizikuo
jant nepelno organizacijos statuso 
praradimu.

TAUTOS FONDO 1993 M. ME
TINIS SUSIRINKIMAS. Susirinki
mas įvyko 1993 m. gegužės 8 d. As
meniškai dalyvavo 37 Tautos Fondo 
nariai, atstovaudami virš 9 000 balsų.

Susirinkimo metu buvo nustatyta, 
kad "naujieji“ nuostatai yra nelega
lūs, nes įvairiose valdžios įstaigose 
nebuvo įregistruoti, ir kad nariai ne
buvo su pakeitimais supažindinti net 
visų metų bėgyje.

Praėjusio metinio susirinkimo 
protokolas, kuriuo "naujieji nuos
tatai“ turėjo būti įteisinti, susirinkusių 
narių buvo nepatvirtintas 5 269 bal
sais prieš 3 773.

Susirinkimas išklausė Tautos Fon
do vadovybės ir atstovybių praneši
mus. Keliais atvejais atstovai reikala
vo leisti balsuoti įvairius iškilusius 
klausimus, tačiau pirmininkaujantis 
nedavė eigos tiems teisėtiems reika
lavimams.

Iš pranešimų ir diskusijų paaiš
kėjo:

- Tarybos partiniai politinio pobū
džio veiksmai pažeidžiantys Tautos 
Fondo inkorporavimo nuostatus.

- Prasilenkimai su organizacijos 
demokratine struktūra pasiduodant 
pašalinėms įtakoms.

- Išlaidumas apmokant kelionių, 
viešbučių ir nepateisinamas VLIK'o 
patalpų likvidavimo išlaidas.

Dėl šių priežasčių ir dėl susirinki
mo pirmininko laikysenos susirinki
mas 5 230 balsų dauguma padarė 
sprendimą "pareikšti visai tarybai 
nepasitikėjimą“. Susirinkimo daugu
ma parėmė tolimesnę susirinkimo 
eigą. Pagal veikiančius senuosius 
nuostatus buvo išrinkta visa nauja 
Tautos Fondo taryba (15 asmenų). 
Tautos Fondo valdyba palieka beveik 
ta pati.

"E.L.“: šį tekstą atsiuntė Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas Alek
sandras Vakselis T. F. pirmininkui 
D. Britanijoje K. Tamošiūnui, kuris 
paprašė paskelbti "Europos lietuvy
je“ kaip apmokamą skelbimą (teks
tas neredaguotas, taisyta tik rašyba 
ir skyryba).
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’’Ainių“ dainos Anglijoje
Až grįžtu iš krašto, seno kaip pasaulis, 
Iš savo brolių grynų arijų palikuonių...

Tai Oskaro Milašiaus žodžiai, 
pasakyti 1919 m. po pirmos kelio
nės į Lietuvą. Tuos žodžius kartoju 
dabar, po "Ainių“ kelionės į Angli
ją. Aš grįžau iš Lietuvos be Nemu
no ir Dubysos, be klonių ir kalvų... 
aš grįžau iš dvasinės Lietuvos, 
išsaugotos kiekvieno Anglijos lie
tuvio širdyje.

Sunkiais negandų laikais, pri
verstinai išvykę iš Tėvynės, jūs ne- 
pasimetėt neviltyje, o būrėtės, vie- 
nijotės, įkūrėte Lietuvių Namus, 
kurie teikė širdies šilumos ir ma
žam, ir senam. Nuolatinis jūsų bend
ravimas šiuose Namuose, čia esan
tys kunigaikščių portretai, rūpin
tojėliai, svirneliai skatino išlaikyti 
papročius, baltiškas tradicijas, kal
bą, Lietuvos dvasią - visa tai, kas 
buvo gniuždoma, uždrausta Lietu
vos žemėje. Gal todėl "Ainių“ an
samblio koncertai buvo tokie šilti, 
suprantami jums. Gal todėl ir an
samblio muzikos vadovo J. Urbono 
daina "Baltų dainos“ tapo bendrų su
sitikimų savotišku himnu. Susikibę 
už rankų, sustoję tarsi Baltijos kelyje, 
visi jį giedojom su ašaromis akyse.

Birželio 13-oji - gedulo diena. 
Šventas mišias lietuvių parapijos 
bažnyčioje už ištremtus, negrįžu
sius aukojo kunigas J. Sakevičius, 
MIC. Giesmės, poezija, dainos taip 
visus suartino, kad norisi, jog šis 
jausmas būtų amžinas. Dainavome 
su Anglijos lietuviais, o širdyje bu
vo visi visi broliai ir sesės tremti
niai - tiek dabar esantys Sibire, tiek 
visame pasauly. Su mumis tą dieną

DBLS-gos direktorių valdybos pirmininkui Jarui Alkiui įteikiamas 
’’Ainių“ ansamblio suvenyras.

buvo visi tautos prarastieji. Tokie 
koncertai-susitikimai dar kartą pri
vertė susimąstyti apie mūsų tautos 
tragišką lemtį, apie tai, kad žmogų 
galima sunaikinti, bet negalima 
nugalėti. Žavėjomės mūsų tautie
čiais, kurie, atsidūrę toli nuo Tėvy
nės, išlaikę lietuvišką dvasią, per
duoda ją jaunajai kartai. Didelį dar
bą, burdami tautiečius, atlieka p. 
Jaras Alkis, p. S. Kasparas, p. V. 
Gasperienė, p. Jonas Juozapavi- 
čius-Millas. Maloniai mus nuteikė 
ir Lietuvių Namuose šeimininkau
jantis p. K. Makūnas. Žavėjomės 
airiu p. Vincent O'Brien, nuostabiu 
Anglijos lietuvių bičiuliu, puikiai 
kalbančiu lietuviškai, padėjusiu iš
spręsti visas mūsų problemas.

O tų problemų kelionėse visada 
pasitaiko. "Ainių“ ansamblis vyko į 
tarptautinį festivalį šiaurės Angli
joje, bet dalyvauti festivalyje ir nie
ko daugiau nematyti - tai tas pats, 
kaip būti Romoje ir nematyti popie
žiaus. Atsidūrus svetimoje šalyje be 
brolių lietuvių pagalbos, paramos 
būtų buvę labai sunku, todėl nuo
širdžiai dėkojame jau minėtiems 
asmenims, telydi jus sėkmė. Pasi
taikius progai, stengsimės jus vėl 
pradžiuginti profesionaliu tautos 
menu, nes trokštame tik vieno - kad 
nenutrūktų dvasinis ryšys tarp visų 
pasaulyje išblaškytų lietuvių!

Petras Venslovas 
’’Ainių" ansamblio 

meno vadovas

Pasirašyta Lietuvos ir 
Vokietijos 

politinė sutartis
Liepos 21 dieną Bonoje pasirašyta 

bendroji politinė Lietuvos ir Vokie
tijos sutartis. "Deklaraciją dėl Lietu
vos Respublikos ir Vokietijos Fede
racinės Respublikos santykių pa
grindų“ savo parašais patvirtino užsie
nio reikalų ministrai Povilas Gylys ir 
Klausas Kinkelis.

Šis dokumentas buvo parengtas jau 
prieš trejetą mėnesių, tačiau, pasak 
Povilo Gylio, "užtruko oficialių pa
reigūnų tvarkaraščių derinimas“. 
Lietuva tokią sutartį su Vokietija pa
sirašo paskutinioji iš trijų Baltijos 
valstybių, po Latvijos ir Estijos.

Politinėje sutartyje nekalbama apie 
Antrojo pasaulinio karo metais pa
darytos žalos atlyginimą, tačiau mi
nistro žodžiais, "kompensacijų proble
ma nebus pamiršta“. Pasak Povilo 
Gylio, šiuo, abiejų šalių žmonėms 
labai jautriu, klausimu "bus ieškoma 
abiems pusėms priimtino sprendimo“. 
"Kiek suprantu, pasakė ministras, 
Vokietija pasiruošusi parodyti gerą 
valią, ji pripažįsta moralinę savo 
šalies atsakomybę“.

Povilo Gylio vadovaujama Lietu
vos valstybinė delegacija Vokietijoje 
lankėsi liepos 20-23 dienomis.

Susitikime su Vokietijos užsienio 
reikalų ministru Klausu Kinkeliu buvo 
aptartos saugumo, santykių su Rusija, 
jos Kaliningrado sritimi, bendrosios 
Baltijos regiono raidos, kitos proble
mos.

Derybų pirmasis 
turas

Lenkijos užsienio reikalų minis
terijoje įvyko pirmasis Lenkijos ir 
Lietuvos delegacijų susitikimas, 
kuriame buvo svarstomas Lietuvos 
ir Lenkijos sutarties dėl bendradar
biavimo ir gerų kaimyninių santy
kių projektas.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojo Vladislavo 
Domarko, pavyko suderinti beveik 
pusę sutarties straipsnių, bet liko 
keletas neišspręstų rimtų klausimų, 
dėl kurių dar teks padirbėti.

Kitas Lietuvos ir Lenkijos dele
gacijų susitikimas numatytas rug
pjūčio mėnesio pabaigoje.

Ekonominiams ryšiams plėsti

Trys dešimtys iškiliausių Balta
rusijos ekonomikos mokslininkų, 
bankininkų, verslininkų, vyriau
sybės ir ministerijų vadovai įsteigė 
Baltarusijos respublikos Vidurio ir 
Rytų Europos inovacinį forumą. 
Jis ne tik padės kaupti įdomias 
ekonomikos idėjas, bet ir bus pa
skata plėtotis Baltijos valstybių 
ekonominiams ryšiams. Vidurio ir 
Rytų Europos inovacinio forumo 
iniciatorė ir prezidentė yra Lietu
vos Respublikos ekspremjere Ka
zimiera Prunskienė.

Šis forumas vienija žymiausius 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kalinin
grado srities, Sankt Peterburgo 
mokslininkus ir verslininkus. Kele

tas Baltarusijos mokslininkų, daly
vavę šio forumo renginiuose Kali
ningrade ir Lietuvoje, susižavėjo 
idėja ir nutarė įkurti tokią organi
zaciją Baltarusijoje. Pirmuoju nu
meriu į Baltarusijos forumo tarybą 
įrašyta steigiamajame susirinkime 
dalyvavusi ekonomikos mokslų 
daktarė Kazimiera Prunskienė.

Artimiausiu metu Baltarusijos 
forumo taryba išrinks prezidentą. 
Šios organizacijos iniciatorė jau 
išreiškė pageidavimą, kad metų 
pabaigoje Minske rengiamoje 
verslo parodoje dalyvautų ir Lie
tuvos verslininkai. Liepos pabai
goje tokį forumą numatoma steigti 
Kijeve.

Valiutos pirkimo ir pardavimo kainos 
komerciniame banke ’’Vilniaus bankas“ 

1 993 m. liepos 15 d.

Valiuta Pirkimo kaina 
(Lt už vnt.)

Pardavimo kaina
(Lt už vnt.)

JAV doleriai 3,90 4,05
Vokietijos markės 2,26 2,35
Austrijos šilingai 0,32 0,33
Anglijos svarai sterlingų 5,82 6,05
Olandijos guldenai 2,00 2,08
Danijos kronos 0,58 0,60
Kanados doleriai 2,90 3,01
Prancūzijos frankai 0,65 0,67
Švedijos kronos 0,48 0,50
Australijos doleriai 2,61 2,71
Šveicarijos frankai 2,57 2,67
Norvegijos kronos 0,52 0,54
Suomijos markės 0,66 0,68
Estijos kronos 0,27 0,28
NVS rubliai (už 100 rub.) 0,29 0,36

Kaip ir ankstesnę savaitę, "Vilniaus bankas“ užsienio valiutos nepar
davė, nors oficialiai ir skelbė jos kursą lito atžvilgiu. Valiuta neparduo
dama todėl, kad bankui tai nenaudinga, ji pirkta brangiau nei turi būti 
parduota pagal Lietuvos banko nurodymą.

”EL“ atidavimo spausdinti metu Lietuvos bankas nebuvo pakeitęs 
liepos 8 d. nustatytų oficialių lito ir užsienio valiutų kursų (už vieną JAV 
dolerį - 4,3 Lt).

Lietuvos banko valdybos pirmininkas R. Visokavičius pranešė, kad 
nauji smulkių nominalų popieriniai litai jau keliauja į Lietuvą. Bet jie dar 
tik pusfabrikačiai - neužbaigtos technologinės operacijos. Jie gaminti bus 
baigiami Lietuvoje pradėjusioje veikti pinigų spaustuvėj. Taip pigiau ir 
geresnė kontrolė.

Lito komitetas nutarė popiežiaus Jono Pauliaus H vizito į Lietuvą 
proga išleisti į apyvartą 10 tūkstančių 10 litų vertės monetų.

40-OSIOS 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 JŪRAITIS (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 (Northei m) koncertas, palydint 

VYTENIUI VASYLIUNUI.

Sekmadienis, rugpjūčio 8 d.
10 vai. Šv. Mišios. Aukoja vysk. A. DEKSNYS.
11 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

Vėl esame 44-osios tradicinės Europos rajono 
skautų ir skaučių vasaros stovyklos išvakarėse. 

Stovykla įvyks liepos 24-31 dienomis.
Mielus tėvelius, rėmėjus, kurie nepailstamai ir dosniai remia 
mūsų stovyklas pinigine parama, o taip pat ir visą lietuvišką 

visuomenę, maloniai kviečiame aplankyti mus 
stovyklaujančius Lietuvių Sodyboje, 

ypač per stovyklos uždarymo iškilmes ir 
atsisveikinimo laužą,

ŠEŠTADIENĮ, 
liepos 31 d., 3 valandą po pietų.

Lauksime visų!
Iki malonaus pasimatymo skautų stovyklos 

ąžuolų ir beržynėlio kalnelyje.
Stovyklos vadovybė 

s. Vida Gasperienė ir v. s. Juozas Maslauskas
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PRAŠOME PADĖTI
Gerbiamieji,
Lietuvoje, Varėnos rajone, 

Rudnios kaime gyvena maža mer
gytė - Raminta Kuodytė, gimusi 
1991 m. gegužės 8 d. Be jos šei
moje dar auga trys broliukai (vy
riausiajam - 17 metų). Visus vai
kus augina viena mama (su vyru 
išsiskyrusi).

Mergaitė serga cerebraliniu pa
ralyžiumi (priežastis - gimdymo 
trauma). Raminta linksma, ben
drauja su bendraamžiais, kalba, 
moka skaičiuoti, bet... nevaikšto.

Viltis išgydyti mergytę yra: 
Londone esanti The Spastics So
ciety, 16 Fitzroy Square, London 
W1P 5HQ kviečia Ramintą su ma
ma į Londoną ir žada gydyti.

Motina pasiryžusi parduoti vis
ką, ką turi (net ir butą), bet dukry
tę išgydyti.

Nuoširdžiai prašau Jūsų pagal
bos: reikia pinigų kelionei į Lon
doną ir pragyvenimui Britanijoje. 
Kiekvienas svaras ar litas pravers
tų. Padėkite!

Aukas prašau siųsti Kaziui Ma
kūnui, Lithuanian House, 2 Lad
broke Gardens, London W11 2PT.

Tikėdamasi supratimo ir pagalbos,

Laima Andrikienė,
Seimo narė

Registruojame 
norinčius išnuomoti 
atskirus kambarius 

ar butus 
užsienio svečiams.

Rašyti:
2015 Vilnius, 

P.O. BOX 2715

S'KTL'B'KITĖS

Londone, ir Vilniuje 
leidžiamame

’'EUĄpiPOS

....

PAMALDOS
Bradford - rugpjūčio 1 d., 12.30 vai.
Eccles - rugpjūčio 8 d., 12.15 vai.

LONDONE
britu-lietuviu 

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE
Pastaruoju laiku fondas gavo 

šias aukas:
20 sv. - nežinomas aukotojas, 

Londonas; 10 sv. - Danutė Jackū
nas, Londonas.

Ačiū visiems aukotojams Lietu
vos vaikų vardu.

sfc afc 4c * 4c *

Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje užmezgė ryšį su 
Lithuanian Mercy Life, kurio cent
ras yra Lemonte, Illinois. Jam va
dovauja Algis Ankus, Viligailė 
Lendraitis. Šio ryšio dėka bus la
biau koordinuotas vaikų šelpimas 
Lietuvoje, t. y. pasidalinimas ligo
ninėmis, sanatorijomis ir vaikų na
mais. Be to, bus išvengta globos 
dublikavimo.

5įC* ** * *

Vilniaus specializuoti kūdikių 
namai Lakštingalų gatvėje, kuriems 
vadovauja dr. Vytautas Radavičius, 
prašo paramos įsigyti vaikams invali
dams fizioterapijos reikmenų, gami
namų REHAB, Nottinghame. Jų už
sakymo sąraše yra 11 specialių reik
menų, kurie kainuoja daugiau nei 
500 svarų, priedas pervežimai į Lie
tuvą. Namų vadovybė rašo: ’’Labai 
prašome pagal savo išgales ir gerašir
diškumą padėti likimo nuskriaus
tiems Lietuvos vaikučiams“.

Visas aukas prašome siųsti ad
resu:

British-Lithuanian 
Relief Fund for
Children in Lithuania,
21 The Oval, 
London E2 9DT.

’’GILIJOS“ CHORAS 
LIETUVIU SODYBOJE

Liepos 11-oji Lietuvių Sodybai 
buvo neeilinis sekmadienis - sulaukta 
daugiau svečių iš užsienio.

Per sekmadienio Mišias, kurias 
atnašavo kun. A. Geryba, giedojo solis
tė iš Kanados, Toronto, Anita Pakal- 
niškytė-Puodžiūnienė.

Pavakaryje į Lietuvių Sodybą atvy
ko Klaipėdos muzikos centro mišrus 
choras ’’Gilija“, įkurtas 1966 metais. 
Šiam chorui vadovauja Lietuvos Muzi
kos akademijos docentas Remigijus 
Songaila.

Lietuvių Sodyboje ’’Gilija“ sudaina
vo net 12 dainų, tarp jų buvo ir Klaipė
dos Muzikos akademijos prof. Purlio 
“Tėve Mūsų“. Tai koncerto deiman

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

čiukas. Žmonės jį sutiko atsistoję plo
dami.

Koncerto rengimu Lietuvių Sody
boje rūpinosi DBL S-gos centro val
dybos direktorė kultūriniams ir 
švietimo reikalams Vida Gasperienė.

Po koncerto ir vakarienės Sodybos 
menėje vyko prie lietuviškos muzikos 
šokiai.

AUKOS TAUTINĖS 
PRARAMOS FONDUI

(Gavus a.a. dr. S. Kuzminsko 
knygą)

A. Gaidelis - 40 sv.
P. Voveris - 5 sv.
G. Kaminskienė - 25 sv.
A.S.P. Dunn - 10 sv.
D. Adams - 5 sv.
Dėkojame už aukas.

TPF valdyba
2 Ladbroke Gardens, Wil 2PT.

MANČESTERYJE
DARIAUS IR GIRĖNO IR 
MINDAUGO MINĖJIMAS
Liepos 10 d. LKV S-gos "Ramo

vės" Mančesterio skyrius surengė 
ML Soc. klube Dariaus ir Girėno ir 
Mindaugo minėjimą. Dalyvavo daug 
vietos ir plačios apylinkės tautiečių ir 
svečių iš Lietuvos ir kitur.

Minėjimą atidarė ir pravedė ra- 
movėnų pirmiminkas VI. Bernatavi
čius. Po įžanginio žodžio tylos mi
nute buvo pagerbti tragiškai žuvę 
Darius ir Girėnas.

Paskaitą apie Mindaugą skaitė H. 
Vaineikis, vaizdžiai apibūdindamas 
Lietuvos valstybės karalių, jo krikštą 
ir karūnavimą, tragišką jo bei jo sūnų 
mirtį. Pas mus anksčiau Mindaugas 
nebuvo minimas.

Po to paskaitą apie Darių ir Girė
ną skaitė VI. Bernatavičius, pateikda
mas duomenų apie jų skrydį per At
lantą. Tuo skrydžiu plačiai po pasaulį 
buvo išgarsintas Lietuvos vardas, o 
pats skrydis įėjo į pasaulio aviacijos 
istoriją visiems laikams. Abi paskai
tos išklausytos dėmesingai.

Ramovėnai savo reikalams pravedė 
loteriją. Susirinkusieji linksmai pra
leido laiką ir pabendravo su svečiais iš 
Lietuvos ir atvykusiais iš kitur.

A. P-kis.

ABIPUSIS LANKYMASIS
Šiais metais daug kas iš Man

česterio ir apylinkės lankėsi Lietu
voje. Kita grupė išvyko vėliau, kiti 
net antrą kartą šiais metais. Nema
ža tautiečių atvyko ir iš Lietuvos. 
Abipusis lankymasis ypač pagyvėjo 
po Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo.

A. P-kis

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

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

LONDONO 
ŠVENTO KAZIMIERO KLUBO 

NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS
Šeštadienį, rugpjūčio 7 dieną, 17 vai. 

Londono parapijos menėje 
(21 The Oval, London E2 9DT) 

kviečiamas metinis narių susirinkimas.
Darbotvarkėje:
Klubo valdybos pranešimas ir pranešimas apie finansinę būklę.
Klubo valdybos rinkimai 1993-1994 metams.
Visi klubo nariai kviečiami dalyvauti metiniame 

susirinkime, svarstant savo klubo veiklą. Kiekvienas 
klubo narys privalo turėti savo nario kortelę, kuri bus 
reikalinga renkant klubo valdybą.

Klubo valdyba

SU LIETUVIŠKA DAINA - 
NUO NEMUNO KRANTU 

IKI TEMZĖS

"E. L. “ Nr. 26 jau rašėme, kad 
Kauno J. Jablonskio vidurinės mokyk
los dvidešimt penki šeštos klasės 
moksleiviai, lydimi grupės mokytojų ir 
tėvų, autobusu buvo nuvažiavę į Ang
liją. Spausdiname naują faksu iš 
Londono perduotą pasakojimą apie tą 
kelionę.

Vadovaujami mokytojų Jadvygos 
Kovienės ir Teresės Vamauskienės, 
vaikai paruošė ilgą, džiaugsmingą pro
gramą “Mother Goose“. Nuotaikingos 
dainelės ir eilėraštukai, kupini malonių 
nesąmonių ir išmonių, jau šimtmečius 
džiugina ir vaikus, ir suaugusius. Sako
ma, kad kas gerai nežino “Mamos 
Žąsies“, tas nemoka anglų kalbos. Šią 
programą, nuolat tobulindami ir įvai
rindami, J. Jablonskio vidurinės mo
kyklos moksleiviai ne kartą rodė ir 
Lietuvoje, jų pasirodymu susidomėjo 
BBC mokomųjų programų redakcija. 
Anglijoje lietuvaičių programą šiltai 
priėmė moksleiviai Maidenhead mo
kykloje, Chingford visuomenė Wal- 
singham namuose. Čia seserų Gabby, 
Ann Surah ir Martha globojami svečiai 
iš Lietuvos rado ne tik pastogę, bet at
gaivą teikiančią ramybę.

Covent Garden yra didelė sena 
aikštė. Jos viduryje yra beveik 250 
metų senumo krautuvių ir restoranų 
bei barų, pakraščiuose lauke pastatyta 
staliukų. Čia J. Jablonskio vidurinės 
mokyklos mokiniai parodė savo kon
certą. Tuoj aplink pradėjo rinktis žmo
nės, Lietuvos mokinių menas žavėjo 
žiūrovus. Lietuvaičiai kvietė žiūrovus 
kartu šokti su jais. Buvo labai gražu, 
kai japonai, australiečiai, anglai ir kitų 
tautų žmonės draugiškai šoko ligi 
vėlaus vakaro su mūsų mokiniais lie
tuviškus šokius. Visi buvo nuvargę, 
bet labai linksmi po tokio malonaus 
vakaro.

Grupė Kauno J. Jablonskio viduri
nės moksleivių, jų mokytojų ir tėvų 
atvažiavo į Londoną birželio 20-ąją. 
Tą pačią dieną jie nuvyko dalyvauti 
šv. Mišiose Londono lietuvių šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Po pamaldų lietu
vių bendruomenės nariai susirinko ša
lia bažnyčios. Svetainėje mokiniai pa
rodė savo pirmąjį koncertą Anglijoje.

Pabuvę čia visi nuvažiavo į Lietu
vių namus, kur buvo svetingai priimti.

Moksleiviai grįžo į Lietuvą praplė- 
tę žinias apie iš knygų ir pasakojimų 
pažintą Angliją, sustiprinę savo anglų 
kalbos žinias.

Nebūtų tos sėkmingos kelionės, jei 
ne nuoširdus vadovų - mokytojos Zi
nos Baltrėnienės ir kelionės rėmėjo 
Arūno Čeponio - rūpestis. Moksleiviai 
visą laiką jautė Didžiojoje Britanijoje 
lietuvio Petro Bulaičio didelį dėmesį ir 

rūpestį. Jie jam dėkingi už jo begalinį 
norą ir pastangas parodyti ir papasa
koti daugiau apie Londono apylinkes. 
Kelionėje moksleivius taip pat lydėjo 
anglų kalbos mokytojos Jūratė Muri- 
nienė, Audronė Venslovienė, Rūta Si- 
sojeva, Aurelija Motiečienė, Saulė 
Bičkienė.

ELR

PASAULYJE
JTO bejėgė įvesti tvarką

Įvykiai buvusioje Jugoslavijoje ir 
Somalyje gal geriausiai įrodė, kad 
Jungtinių Tautų Organizacija yra nepa
jėgi pasiekti savo aukštuosius idealus, 
nebent kuri nors didžioji valstybė, daž
niausiai Amerika, ateina į pagalbą. Bet 
ir Amerika kartais pakliūva į nemalo
nę, kaip, pavyzdžiui, Somalyje. Italija 
apkaltino Ameriką, kad ji ne humanita
rine pagalba ten rūpinasi, bet nori at
keršyti sukilėlių vadui generolui Aidid, 
nes buvo bombarduojama vietovė, kur, 
manoma, jis slepiasi, nuo amerikiečių 
bombų žuvo daug pašalinių asmenų. 
JTO sunku ir todėl, kad jos kariuomenę 
sudaro kariai iš daug valstybių, jos nori 
išsaugoti jiems savo įtaką. Todėl pa
sigendama vieningos vadovybės.

JTO silpnumas aiškiai matyti Bos
nijoje, kur buvo uždrausta serbų ir 
chorvatų lėktuvams skraidyti. JTO 
lėktuvai turi prižiūrėti tų įsakymų 
vykdymą. Tikrovėje serbai ir chorvatai 
tik juokiasi iš prižiūrėtojų, nes JTO 
pajėgos neturi teisės lėktuvų nušauti.

Dėl JTO bejėgiškumo, atrodo, Bos
nijos musulmonai priims serbų ir chor
vatų planą padalinti Bosniją į tris dalis, 
nes dabar jau yra aišku, kad JTO nepri
vers nei serbų, nei chorvatų pasitraukti 
iš jų užkariautų vietovių. Musulmonai 
yra priversti su tuo sutikti, jei jie nenori 
tęsti karą be galo.

Rusai nori autonomijos 
Estijoje

Po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 
daug rusų liko gyventi įvairiose res
publikose. Rusijos nacionalistai ir buvę 
komunistai kelia triukšmą dėl tų rusų 
mažumų teisių pažeidimų ir apkaltina 
respublikas už rusų persekiojimą. Es
tijos rusai patys ėmėsi žygių ir dvie
juose Estijos miestuose surengė refe
rendumą, per kurį dauguma tų miestų 
gyventojų pasisakė už autonomiją. Ten 
rusai sudaro gyventojų daugumą.

Pietų Afrikos opozicija 
vienijasi

Dideliam visų nusistebėjimui afri- 
kanierių dešiniųjų konservatorių partija 
gali sudaryti vieną opoziciją su juodųjų 
Inkatha laisvės partija prieš ANC ir vy
riausybės susitarimą pravesti laisvus 
rinkimus kitų metų balandžio 27 d. Tos 
dvi partijos bent laikinai pasitraukė iš 
derybų, kurių metu turi būti sudaryta 
laikina vyriausybė organizuoti rinki
mams ir paruošti naują konstituciją. 
Tos dvi partijos siekia autonomijos 
savo žmonėms ir bijo ANC vyriau
sybės, nes komunistų partija dominuo
ja ANC veikloje, palaiko santykius su 
nepageidaujamais kraštais ir teroris
tinėmis organizacijomis.

Irako diktatorius nusileido?
Atrodo, kad Irako prezidentas Sad

dam Hussein nusileido JTO, kuri, 
Amerikos kurstoma, grasino vėl bom
barduoti Iraką, jei nebus uždarytos dvi 
slaptos ginklų gamyklos. Spėjama, kad 
ten buvo laikomi branduoliniai ginklai. 
Viena į ten pasiųsta JTO revizorių 
grupė staigiai paliko kraštą, nieko 
nepasiekusi, todėl kilo didelis įtempi
mas ir buvo laukiama bombardavimo, 
panašaus į tą, kuris buvo įvykdytas po 
pasikėsinimo nužudyti Kuveite buvusį 
prezidentą Bushą. Kad to būtų išveng
ta, JTO pasiuntė į Bagdadą savo spe
cialų atstovą Rolf Ekeus. Jis po penkių 
dienų derybų pareiškė, kad Irakas 
sutiko su JTO reikalavimais. Saugumo 
Tarybos paskelbtos sankcijos po Persų 
įlankos karo, žinoma, irgi galėjo turėti 
įtakos, nes gyventojai kenčia. Kol kas 
Irakui leidžiama parduoti tik mažą dalį 
savo naftos.

Vokiečiai gina chorvatus
Kai Europos Bendrija norėjo imtis 

sankcijų prieš Chorvatiją, o ne vien 
Serbiją, Vokietija smarkiai pasiprieši
no ir sankcijos nebuvo paskelbtos. 
Vokietija pirmoji pripažino Chorvati- 
jos nepriklausomybę. Tai, matyt, yra 
paskutinio karo palikimas, kai chorva
tai rėmė nacius.
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