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Pasirašyta gynybos sutartis su Prancūzija

)

Gegužės 11 dieną Paryžiuje Lie
tuva, Latvija ir Estija pasirašė gy
nybinio bendradarbiavimo sutartis
su Prancūzija.
Susitarimus su Prancūzijos gy
nybos ministru Francois Leotard'u
pasirašė Lietuvos krašto apsaugos
ministras Linas Linkevičius, Latvi
jos gynybos ministras Valdis Pavlovskis ir Estijos gynybos ministras
Indrekas Kannikas.
Pagal šiuos,susitarimus Prancū
zija padės ruošti Baltijos šalių kariškius. Kaip spaudos konferencijo
je pasakė F. Leotard'as, susitarimas
įgalina šalis keistis kariniais ste
bėtojais, be to, tikimasi, kad ateity
je bus rengiamos ir bendros karinės
pratybos.
Prancūzijos gynybos ministro
teigimu, jo šalis padės Baltijos
valstybėms rengti bendrą paikos pa
laikymo batalioną, suteiks jam gali
mybę panaudoti Prancūzijos ka-

Lietuva Asocijuota Vakarų
Europos Sąjungos
partnerė
Gegužės 9 dieną Lietuvos užsie
nio reikalų ir krašto apsaugos minist
rai P. Gylys ir L. Linkevičius dalyva
vo vakarų Europos Sąjungos (VES)
konsultacinio forumo susitikime
Liuksemburge. Susitikime buvo pri
imti dokumentai dėl VES asocijuoto
partnerio statuso suteikimo devy
nioms Vidurio Europos šalims, tarp
jų ir Lietuvai. Lietuva taps VES aso
cijuota partnerių tada, kai ji pasirašys
Asociacijos sutartį su Europos Są
junga.
Vakarų Europos Sąjunga yra vie
nintelė Vakarų Europos gynybinė
organizacija, vienijanti visas Europos
Sąjungos valstybes, išskyrus Airiją,
Daniją ir Graikiją. Maastrichto sutar
tyje Vakarų Europos Sąjungai numa
tytas europinės NATO atramos ir gy
nybinio Europos Sąjungos kompo
nento vaidmuo.
Lietuva nuo 1992 m. dalyvavo
VES organizuotame konsultaciniame
forume, kuriame devynios Vidurio
Europos šalys turėjo galimybę konsul
tuotis saugumo klausimais su VES
valstybėmis. VES sprendimas suteikti
šioms šalims asocijuoto partnerio sta
tusą yra reikšmingas įvykis. Vidurio
Europai integruojantis į Vakarų Euro
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Gegužės 11 dieną Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas Bra
zauskas nusiuntė sveikinimą Lon
done gyvenančiam Vincui Balickui, dar prieškario metais pradėju
siam dirbti Lietuvos pasiuntinybėje
Londone, buvusiam Lietuvos Res
publikos nepaprastajam ir įgaliota
jam ambasadoriui Didžiojoje Brita
nijoje ir Šiaurės Airijoje. Sveikini
me rašoma: "Jūsų Ekscelencija,
garbingo Jubiliejaus - 90-jo gimta
dienio - proga sveikinu Jus ir nuo
širdžiai linkiu stiprios sveikatos,
sėkmės ir daug šviesių dienų.
Lietuvos Respublikos ambasada

Latvijos gynybos ministras V. Pavlovskis (kairėje), Prancūzijos gy
nybos ministras F. Leotard'as (viduryje) ir Lietuvos krašto apsaugos
ministras L. Linkevičius prieš sutarties pasirašymą. EPA-Eltos nuotr.
riškių rengimo bazes.
F. Leotard'as taip pat pasakė,
kad Lietuvai, Latvijai ir Estijai

reikia įvairios karinės įrangos ir
amunicijos, ypač transporto prie
monių.

pos saugumo, ekonomines ir politines
struktūras.

kalbėjo apie Europos Tarybos veiklos
reikšmę Lietuvai.
Sesijoje ministras susitiko su Ispa
nijos valstybės sekretoriumi užsienio
reikalams C. Westendorp Cabeza bei
Slovakijos užsienio reikalų ministru
E. Kukan ir aptarė dvišalio bendradar
biavimo klausimus.
LR URM informacijos ir
spaudos skyrius

Vizitas Strasbūre
Gegužės 11 d. Lietuvos Respub
likos užsienio reikalų ministras Po
vilas Gylys ir Nuolatinės atstovybės
Europos Taryboje laikinasis reikalų
patikėtinis Aurimas Taurantas daly
vavo Strasbūre vykusio Europos Ta
rybos ministrų komiteto sesijoje.
Joje buvo svarstoma žmogaus teisių
kontrolės mechanizmo reforma,
Europos Tarybos, kaip politinio fo
rumo, reikšmė, Europos Tarybos iš
plėtimo galimybės ir pasekmės bei
1993 m. Vienoje vykusio valstybių
vadovų sutikimo nutarimų įgyvendinimas.
Lietuvos užsienio reikalų ministras
pasirašė Europos žmogaus teisių kon
vencijos 11-ąjį protokolą. Šis protoko
las įgalins valstybes reformuoti kon
vencijoje numatytą žmogaus teisių
kontrolės sistemą, sujungiant žmo
gaus teisių teismą bei komisiją ir su
kuriant vieningą struktūrą - žmogaus
teisių teismą.
Vėliau P. Gylys dalyvavo nefor
maliame posėdyje, kuriame buvo ap
tartos Europos Tarybos išplėtimo gali
mybės. Ministras pasisakė už kiek ga
lima greitesnį Latvijos priėmimą į
Europos Tarybą ir išdėstė Lietuvos
Vyriausybės poziciją dėl Rusijos
priėmimo į šią organizaciją.
Formaliajame posėdyje P. Gylys

Priėmė Graikijos
ambasadorių
Ministras Pirmininkas Adolfas
Šleževičius gegužės 11 d. Vilniuje
Vyriausybės rūmuose priėmė Grai
kijos nepaprastąjį ir įgaliotąjį am
basadorių Lietuvai Emanuelį Kalpadakį, reziduojantį Stokholme.
Per maždaug pusvalandį trukusį
pokalbį buvo apsvarstytos gali
mybės aktyvinti tarpvalstybinį ben
dradarbiavimą tarp Lietuvos ir
Graikijos.
Kaip Eltos korespondentui pasa
kė premjeras A. Šleževičius, Lietu
vai ypač svarbu tai, kad nuo sausio
1 dienos Graikija rotacijos tvarka
šešis mėnesius pirmininkauja Euro
pos Sąjungoje, o tai jai suteikia ga
limybę daryti didesnę įtaką ES
veiklai. Todėl palanki Graikijos po
zicija dėl Lietuvos siekimo inte
gruotis į ES ekonomines ir gynybi
nes struktūras yra labai svarbi mūsų
valstybei.

Nelsonas Mandela - pirmasis juodaodis prezidentas
Šią savaitę atverstas naujas Pietų
Afrikos Respublikos istorijos pus
lapis - gegužės 9-ąją naujai išrinktas
parlamentas, kurį sudaro visų rasių
atstovai, išrinko šalies prezidentu 75
metų Nelsoną Mandelą. Vyriausiasis
teisėjas Michaelas Corbetas jo prie
saiką priėmė rūmuose, kuriuose buvo
uždraustas apartheidas. Pretorijoje
Mandelos priesaikos klausėsi 7 tūkst.
aukštų pareigūnų, tarp jų, AFP prane• Šimu, 42 valstybių vyriausybių vado
vai ir 3 valstybių vadovai. Patys žy
miausi - JT generalinis sekretorius
Butrosas Butrosas Galis, Palestinos
išsivadavimo organizacijos vadovas
Jesyras Arafatas, JAV vicepreziden
tas Al Gore (Alas Goras), pirmoji
ledi Hillary Clinton (Hilari Klinton),
Kubos vadovas Fidelis Castro (Kast
ro), Didžiosios Britanijos princas
Philipas (Filipas), Izraelio preziden
tas Ežeras Weizmanas, daugelio Af
rikos valstybių vadovai. Tai buvo di
džiausias aukštų svečių sambūris po
Johno F. Kennedy (Džono F. Ke
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nedžio) laidotuvių 1963 m. lapkritį.
JAV viceprezidentas Al Gore pasakė:
"Mandelos inauguracija yra žmonijos
istorijos momentas. Mes esame liu
dytojai, kaip pasaulio istorija pereina
į naują tarpsnį“.
Nelsonas Mandela priėmė atvy
kusius į jo inauguracijos iškilmes
svečius iš Vidurio ir Rytų Europos
šalių. Lietuvos Respublikos prezi
dento atstovas šiose iškilmėse, jo
patarėjas užsienio politikai amba
sadorius J. V. Paleckis perdavė N.
Mandelai A. Brazausko sveikini
mus su Nacionalinio kongreso sėk
me rinkimuose ir demokratijos per
gale Pietų Afrikos Respublikoje bei
Lietuvos prezidento pasiryžimą
plėtoti santykius su šia Afrikos
valstybe. N. Mandela padėkojo už
sveikinimus ir pasakė, kad tarp
įveikusios apartheidą PAR ir naujai
atsikūrusios demokratinės Lietuvos
Respublikos turėtų nusistovėti
draugiški santykiai. Tuo labiau kad
šioje šalyje nemažai išeivių iš Lie-

Londone buvo viena iš nedaugelio,
kuri atstovavo mūsų valstybei ir
garsino jos vardą tarybinės aneksi
jos metais. Ambasados veikla teikė
Lietuvoje gyvenusiems žmonėms
vilties ir drąsos kovoje dėl laisvės,
puoselėjant mūsų tautos kultūrines
ir materialines vertybes.
Tikiuosi, kad ir dabar, išėjęs į
užtarnautą poilsį, tarnausite Lietu
vai ir visomis galiomis ją remsite.
Jus gerbiąs

Algirdas Brazauskas“.
”EL“ trečiajame puslapyje - JE
Vinco Balicko atsakymai j redakci
jos klausimus.

Ambasadorius R. Rajeckas
įteikė kredencialus Karalienei
Gegužės 10-ąją Londone Buc
kingham rūmuose Karalienė Eliza
beth II priėmė Lietuvos Respublikos
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus Jungtinėje Didžiosios Brita
nijos ir Šiaurės Airijos karalystėje
Raimundo Rajecko kredencialus.
Kaip ”EL“ pranešė Lietuvos
UMR informacijos ir spaudos sky
rius, kredencialų įteikimo ceremoni
ja įvyko kelios minutės po 12 valan
dos, po to, kai ambasadorius kartu
su palyda pakilo į iškilmingų pri
ėmimų salę ir ambasadorių Karalie
nei trumpai pristatė jį lydėjęs diplo
matinio korpuso maršalas viceadmirolas James Weatherall. Pristaty
mo ceremonijoje dalyvavo Didžio
sios Britanijos užsienio reikalų min
isterijos pareigūnas (Permanent
Under-Secretary of State for Fo
reign and Commonwealth Affairs')
David Gillmore. Po to ambasadorius
kalbėjosi su Karaliene. Ji domėjosi,
ar visose Baltijos valstybėse yra pa
naši padėtis. Atsakydamas R. Rajec
kas pažymėjo, jog Lietuvos padėtis
skiriasi, nes joje nėra Rusijos ka
riuomenės. Trumpai apžvelgęs Lie
tuvos politinę ir ekonominę padėtį,
ambasadorius pabrėžė, kad vyksta
aktyvus Baltijos valstybių bendra
darbiavimas, vykdoma vieninga su
balansuota politika, o pačioje Lietu
voje, nors ekonominė būklė ir yra
sunki, bet politinė padėtis stabili.
Karalienė taip pat domėjosi, ar am
basadorius yra buvęs anksčiau Di
džiojoje Britanijoje, kurioje Lietu
vos daly jis gimęs ir pan. Baigda
mas pokalbį R. Rajeckas padėkojo
Karalienei už jos šalies pagalbą
Lietuvai. Karalienė net keletą kartų
paminėjo Know-How fondo vardą.
Ambasadorius akcentavo, kad Lie
tuvai svarbus ir Didžiosios Britani

jos politikų palaikymas. Ambasado
riaus pokalbis su Karaliene truko
10-15 minučių.
Vėliau ambasadorius eilės tvarka
po vieną pristatė Karalienei ambasa
dos darbuotojus: politikos patarėją
Alvydą Medalinską, ekonomikos pa
tarėją Nijolę Žambaitę, pirmąjį sekre
torių konsuliniams reikalams Algį
Misevičių ir sekretoriato vedėją Imsrę
Sabaliūnaitę. Karalienė klausė, kiek
laiko jie yra Londone, ir pastebėjo,
kad į Londoną dirbti su nauju am
basadoriumi atvyko nauja komanda.
Visa kredencialų įteikimo cere
monija nuo pradžios iki galo truko
apie valandą. Ji buvo labai iškil
minga, kaip ir būdinga Didžiajai
Britanijai, turinčiai ilgaamžes kara
liškas tradicijas, sakoma Lietuvos
URM informacijos ir spaudos sky
riaus pranešime.
Tą patį vakarą Lietuvos televizi
jos pagrindinėje žinių laidoje "Pa
noramoje“ apie šį įvykį iš Londono
papasakojo korespondentė Jolanta
Paškevičiūtė. Ji pranešė, kad po
ambasadoriaus R. Rajecko audienci
jos pas Karalienę Lietuvos ambasa
da surengė kuklų priėmimą Dor
chester viešbutyje. Pažymėta, kad į
jį atvyko buvęs Lietuvos ambasado
rius Didžiojoje Britanijoje V. Balickas, aukšti Britanijos Foreign
Office (užsienio reikalų ministerijos)
pareigūnai, užsienio šalių diplo
matai, Britanijos-Lietuvos draugijos
nariai, Didžiosios Britanijos lietuvių
sąjungos vadovai. Britanijoje gyve
nančių tautiečių vardu Jo Ekselenciją Raimondą Rajecką šia proga
pasveikino DBLS pirmininkas Jaras
Alkis. Kitądien "Panoramoje“ buvo
parodytas filmuotas siužetas iš to
priėmimo.
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Gegužės 29-ąją
lietuvių Sąskrydis Sodyboje
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Visi lietuviai, gyvenantys Britanijoje, ir jų svečiai
maloniai kviečiami j šventę Sodyboje
gegužės 29-ąją, Sekminių sekmadienj.
Bus paminėtos Sodybos 40-osios metinės.
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Renginio programa gausi - su šokiais, dainomis,
pobūviais, bus visokių Įvairenybių.
EPA-Eltos nuotr.
tuvos, kuriems bus atstovaujama ir
naujojoje PAR vyriausybėje.

8 puslapyje - tradicinis ”EL“
skyrelis ’’Pasaulyje“.
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Apie nuvykimo galimybę iš Londono - 8 puslapyje.

Visi tautiečiai - / tą gražią šventę.
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EUROPOS LIETUVIS
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Keliais sakiniais
□ Konservatoriai pristatė savo pro
gramą. Gegužės 11-ąją Seimo rū
muose su ja žurnalistus, kai kurių poli
tinių partijų vadovus supažindino Tė
vynės sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininkas V. Landsbergis. Tai
72 puslapių leidinys, išleistas 30 000
egz. tiražu. Pristatymo renginyje daly
vavo ir kalbėjo taip pat kiti konserva
torių partijos veikėjai, išeivijos atsto
vas J. Kojelis. Pasak V. Landsbergio,
ketveriems metams skirtoje TS (LK)
programoje galima rasti ir skaičių, ir
konkrečių siūlymų, ką daryti. Jis sakė,
kad ruošiamas ir glaustas konserva
torių programos variantas. G. Vagno
rius pasakė, kad TS (LK) tapo gau
siausia (20 tūkst. narių) ir stipriausia
Lietuvos partija, ji jau beveik sufor
mavusi visas savo struktūras.
□ ”AgroBalt'94". Taip vadinasi ketu
rias dienas Vilniuje vykusi tarptautinė
žemės ūkio produkcijos gamintojų
mugė. 236 firmos iš 21 valstybės pa
teikė savo gaminamos produkcijos ir
žemės ūkio įrenginių. Šiemet dalyva
vo 20 proc. firmų daugiau negu pra
ėjusiais metais. Mugės rengėjas - vo
kiečių firma ”IFW Heidelberg“. Mu
gėje plačiausiai pristatyti Vokietijos
žemės ūkio ir maisto pramonė.
□I ’’Finish Expo-94“. Taip pavadinta
kita tarptautinė paroda irgi keturias
dienas kvietė lailKytojus Vilniuje. 60
kaimyninės Šiaurės šalies firmų atga
beno savo produkcijos pavyzdžių. Ši

suomių paroda Vilniuje jau trečioji ir
pati gausiausia.
□ Ordinas Amerikos ambasadoriui.
Darryl Johnson, JAV nepaprastasis ir
įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje, už
asmeninius nuopelnus plėtojant Lietu
vos Respublikos ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų tarpvalstybinius ryšius
Lietuvos Prezidento dekretu apdova
notas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu. Ap
dovanojimas įteiktas gegužės 12 die
ną. Gegužės 21 d. ambasadorius bai
gia darbą Lietuvoje ir išvyksta į Va
šingtoną.

”EL“ nuolatinis autorius Adolfas
Uža Darrylui Johnsonui padovano
jo tokį draugišką šaržą su savo ke
tureiliu:
Žino Lietuva visa,
Kad čia Džonsono besą!
Atstovauja ne bet ką
O valstybę USA!
Diplomatas jis puikus,
Dar geresnis kaip žmogus!

Vyriausybė ir Prezidentas kritikuoja
konservatorių rengiamą referendumą
’’Lietuvos Respublikos Vyriausy
bė, išnagrinėjusi Tėvynės sąjungos
teikiamą įstatymo ’’Dėl neteisėto pri
vatizavimo, nuvertintų indėlių ir ak
cijų bei pažeistos teisėsaugos“ projek
tą ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) valdybos pirmininko G.
Vagnoriaus šio įstatymo projekto ko
mentarą, pareiškia, kad šis įstatymo
projektas - tai dar vienas Tėvynės są
jungos mėginimas prastumti antikon
stitucinį įstatymą, kurio nuostatas įgy
vendinus Lietuvos žmonės būtų su
priešinti, apmulkinti ir dar labiau nu
skurdinti, o viso to padariniai būtų su
versti Lietuvos Respublikos Prezi
dentui ir Vyriausybei“. Taip sakoma
Vyriausybės griežtame pareiškime.
Jame G. Vagnoriaus vyriausybė kalti
nama, jog nieko nepadarė, kad Rusija
grąžintų Lietuvos žmonių indėlius
taupomosiose kasose. Pareiškimą ge
gužės 12 d. paskelbė "Tiesa“, jis už
ima daugiau kaip puslapį (tokio pat
dydžio, kaip ”EL“). Tėvynės sąjungos

akcija pareiškime apibūdinama kaip
"beprasmiška ir absurdiška“, vyriau
sybė Lietuvos žmones ragina nesusi
vilioti "populistiniais pasiūlymais ir
nebalsuoti už šio įstatymo projektą“.
Prieš Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatorių) rengiamą referendumą
gegužės 11-osios vakare kalbėdamas
per nacionalinę televiziją griežtai
pasisakė ir prezidentas A. Brazauskas.
Parašai dėl to referendumo pradėti
rinkti balandžio 21 d. Jam paskelbti
reikia surinkti 300 tūkst. rinkimų teisę
turinčių piliečių parašų. Gegužės 11
dieną spaudos konferencijoje Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konservatorių)
valdybos pirmininkas G. Vagnorius
pranešė, kad šiuo metu jau surinkta
apie 150 000 parašų. G. Vagnorius pa
reiškė nesutinkąs su LDDP veikėjų
mėginimu pavaizduoti Tėvynės sąjun
gą kaip žūtbūt siekiančią dar šiais
metais nuversti valdžią. Jis išsakė
nuomonę, kad ši valdžia dar bent me
tus turėtų išlikti.

Vis netyla diskusijos dėl 1920 metų įvykių
Gegužės 9 d. vyko Seimo užsienio
reikalų komiteto posėdis, kuriame
pradėta svarstyti "Lietuvos Respubli
kos ir Lenkijos Respublikos draugiškų
santykių ir gero kaimyninio bendra
darbiavimo sutartis“, pranešė ELTA.
I posėdį pakviesti sutarties rengėjai,
Lietuvos URM atstovai, buvę valsty
binės regioninių problemų komisijos
pirmininkas R. Ozolas ir tautybių
departamento generalinė direktore H.
Kobeckaitė, visuomeninių organi
zacijų atstovai.
Daugiausia diskusijų sukėlė nuo
monė, kad sutartyje per mažai akcen
tuoti 1920 metų įvykiai. K. Bobelio
nuomone, sutartyje numatomi drau

giški lietuvių ir lenkų išeivių santy
kiai. Svarstyta ir sutarties struktūra - iš
pradžių buvo žadama sudaryti dekla
raciją ir sutartį, o parengta buvo vien
tik sutartis. Posėdžio dalyvių nuomo
ne, preambulės tezės turėtų būti įtrau
ktos į sutarties tekstą. Anot K. Bo
belio, komiteto nariai mano, kad, prieš
ratifikuodamas sutartį, Seimas turėtų
paskelbti dar vieną pareiškimą šiuo
klausimu. Diskutuotas ir tautinių ma
žumų klausimas. Ypač didelio dėme
sio susilaukė Lenkijos lietuvių ir Lie
tuvos lenkų teisių problema - teigia
ma, kad pastarieji turi didesnes teises
negu lietuviai. K. Bobelis mano, kad
sutartyje numatomos lygios teisės.

Niujorke atidarytos naujos Lietuvos
diplomatinių įstaigų patalpos
Balandžio 28 d. Niujorke įvyko
Lietuvos misijos Jungtinėse Tautose ir
Generalinio konsulato atidarymas.
Atidarymo iškilmėse kalbėjo Lietuvos
užsienio reikalų ministras P. Gylys,
Lietuvos ambasadorius Jungtinėse
Tautose A. Simutis ir Lietuvos gene
ralinis konsulas L. Kučinskas. Daly
vavo Lietuvos ambasadorius A. Eidin
tas, aukšti Niujorko miesto adminis
tracijos pareigūnai, užsienio šalių am
basadoriai ir generaliniai konsulai,
JAV lietuvių bendruomenės atstovai.
Apie tai ”EL“ pranešė LR URM in
formacijos ir spaudos skyrius

Naująsias patalpas pašventino už
sienyje gyvenančių lietuvių vyskupas
P. Baltakis.
Patalpos yra Niujorko centrinėje
gatvėje, penktojoje aveniu, neseniai
pastatyto 28 aukštų namo trečiame
aukšte.
Generalinis konsulatas Niujorke
atidarytas daugiau kaip prieš 70 metų,
tačiau iki šiol neturėjo nuosavų patalpų.
Pasak "Amerikos balso“ praneši
mo, naujos patalpos Lietuvai kainavo
daugiau nei 1 mln. dolerių. Šią sumą
padengia pinigai, gauti už JAV amba
sadai suteiktas patalpas Vilniuje.
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Politikos apžvalgininko pastabos

Rusija siunčia žaibus
Gegužė padovanojo puikų orą.
Geras metas bulviasodžiui, geguži
nėms, įvairioms šventėms, kurių šią
savaitę buvo nemažai.
Ir štai kaip griaustinis iš giedro
dangaus: Rusijos gynybos ministras
P. Gračiovas pagrūmojo Estijai.
Spaudos konferencijoje jis pareiškė:
"pustrečio tūkstančio Rusijos kariš
kių Estijoje liks tol, kol reikės, bet
esant reikalui šis kontingentas gali
būti padidintas, kad apgintų karinius
objektus“. Tokią bausmę Rusijos ge
nerolas skiria dėl to, kad Estija dery
bose nesutinka spręsti Rusijos kariš
kių socialinių reikalų, kaip tai daro
Latvija.
Šis pareiškimas paskelbtas iš kar
to, kai tik nesėkmingai baigėsi dvi
dienas trukęs eilinis Rusijos ir Estijos
derybų raundas.
Abu Estijos vadovai - premjeras
M. Laaras ir prezidentas L. Meris nutraukė kelionę Lisabonoje ir Pary
žiuje ir parskubėjo namo. Prezidentas
pareiškė, kad jo šaliai gresia pavojus.
Premjeras užtikrino, kad Talinas ne
nuolaidžiaus Maskvai, kaip padarė
Ryga. M. Laaras nurodė Estijos už
sienio reikalų ministerijai pareikalau
ti iš Rusijos paaiškinti P. Gračiovo
pareiškimą. Anot premjero, Rusijos
gynybos ministro žodžiai yra "atviras
grasinimas Estijos nepriklausomybei
ir suverenitetui“.

Rusijos diplomatija vis labiau įsi
drąsina po rėksmingos akcijos Balka
nuose, kur Maskvos pastangomis pa
vyko atitraukti serbus nuo Sarajevo.
Vadinamajame "artimajame užsieny
je“ jai pavyko įsitvirtinti Tadžikista
ne ir kontroliuoti Viduriniųjų Rytų
regioną. Tam tikrą pergalę Maskva
pasiekė, pasilikusi Juodosios jūros
laivyno kontrolę, kai Ukrainai teko
tik 20 procentų joje esančių laivų.
Baltarusiją pavyko pririšti prie rusiš
kojo rublio.
Ir štai Baltijos regionas. Patyrę
nesėkmę derybose su Lietuva dėl be
sąlygiško kariuomenės išvedimo iš
jos teritorijos, Maskvos kariniai dip
lomatai metė visas jėgas palaužti Ry
gą. Kaip jau rašė "Europos lietuvis“,
balandžio 30-ąją Kremliuje Latvijos
ir Rusijos prezidentai G. Ulmanis ir
B. Jelcinas pagaliau pasirašė sutartį,
kuri, be abejo, patenkina Maskvą.
Pagal ją Rusijos kariuomenė bus iš
vesta iš Latvijos iki rugpjūčio 31 die
nos, tačiau Latvija suteiks socialines
garantijas Rusijos karo pensinin
kams, kariškiams ir leis Rusijai 5,5
metų naudoti Skrundos radiolokaci
jos stotimi.
Šių nuolaidų pavojingumą Latvija
patiria jau dabar. Kaip pranešė agen
tūra BNS, Rusija savo kariuomenės
išvedimo iš Latvijos grafike nepažy
mėjo daugiau kaip 30 karinių dalinių,

SIETYNUOS BUENOS
Kaip kalbėsime?
’’Lietuvos aidas“ 05 05 išspausdino
Aldono Pupkio straipsnį ’’Bendrinės
tarties įstatymas“, kuriame praneša
ma apie svarbiausius lietuvių bendri
nės tarties reikalavimus, išdėstytus
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
nutarimuose.
"Jais įtvirtinamos tradicinės ben
drinės tarties normos, nustatytos dar
Jablonskio ir pagrįstos prieškario
kalbininkų, prieš A. Salio, P. Skar
džiaus ir A. Ašmanto. Ta tradicija
eina iš pačios lietuvių bendrinės kal
bos pamato - aukštaičių vakariečių
kauniškių tarmės. Tai nereiškia, kad
dabartinė bendrinė tartis yra vad. su
valkiečių tarties kopija (pavyzdžiui,
suvalkietiškas galūnių "išgiedojimas“ jau rodosi tarmybė), bet išlai
komi tie tradiciniai vakarietiškosios
sistemos elementai ir jų santykiai,
kurie būdingi kaip tik tai tarmei bendrinės kalbos pamatui. Pavyz
džiui, bendrine kalba kalbant būtina
skirti ilguosius ir trumpuosius bal
sius ir kirčiuotoje, ir nekirčiuotoje
padėtyje (ta - tą, saule - saulę, tris trys, namu - namų ir pan.). Nutari
me pabrėžiama, kad ypač vengtina
trumpųjų balsių ilginimo žodžio ga
le (tai žargono padarinys: visy,
kity), reikalaujama aiškiai skirti bal
sius e, ė, o nuo sutaptinių dvibalsių
ie, uo (senelė - sienelė).
Sudėtingas dalykas yra lietuvių
kalbos priegaidės. Nors jas skiria
visos mūsų tarmės (tik ne pagal tuos
pačius požymius), bet neretai net iš
prususiam lituanistui nelengva nu
statyti vienabalsių priegaidės. Dėl to
nutarime reikalaujama skirti bent
sudėtingų dvibalsių ir mišriųjų dvi
garsių priegaidės (aukštas - aukštas,
leisti - teisti, pirmas - pirštas ir kt.).
Komisijos nutarime pateikti reika
lavimai, kaip tarti kietuosius ir
minkštuosius priebalsius, nes čia
pasitaiko daugiausia tarties klaidų.
Šiuo nutarimu turėtų būti užvertos
durys gatvės kalbai į viešąją oficia
liąją vartoseną. Pabrėžtina, kad visi
šie reikalavimai nebūtini privačiam,
namų bendravimui. Jie taikytini ofi
cialiai šnekantiems Seimo ir Vyriau
sybės nariams, etatiniams televizijos
ir radijo darbuotojams, aktoriams,
dėstytojams, mokytojams. Tikėtina,
kad šis Komisijos nutarimas privers
susimąstyti ypač įvairių komercinių
televizijos ir radijo stočių vadovus.

Ne pro šalį jį pastudijuoti ir valstybi
nių bei privačių stočių žurnalistams“.

Motinos diena
Kaip ji buvo sutikta Marijampolės
griežto režimo pataisos darbų kolonijo
je, rašoma A. Varkevičiaus straipsnyje
’’Lietuvos ryte“ 05 05.
Motinos dienos proga Marijampo
lės griežto režimo pataisos darbų ko
lonijoje nuteistieji galėjo susitikti su
savo motinomis ir žmonomis. Apie
tokio susitikimo galimybę nuteistie
siems, kurių kolonijoje šiuo metu
1352, buvo pranešta prieš tris savaites.
Kiekvienas nuteistasis galėjo parašyti
laiškus savo motinoms ar žmonoms ir
pakviesti jas atvažiuoti į koloniją. To
kį norą pareiškė 122 nuteistieji. Kolo
nijoje tą dieną apsilankė 71 motina ir
žmona. Keletą visai mažų vaikų ma
mos nešėsi ant rankų.
Salėje su nuteistųjų motinomis ir
žmonomis bendravęs Daukšių parapi
jos klebonas Antanas Diškevičius pri
minė šv. Augustino pavyzdį - šis
šventasis gyvenime daug klydo, tačiau
sugebėjo prisikelti. "Caritas“ atstovė
gydytoja Emilija Montvilienė pakvie
tė kartu pasimelsti už savo sūnus kolo
nijos koplytėlėje. Čia buvo aukojamos
šv. Mišios, kuriose dalyvavo ir nuteis
tieji. Šalia koplytėlės prieš keletą die
nų buvo iškabinta dailininkės Romos
Cibulskajos tapybos darbų paroda.
Straipsnyje pažymima, kad susitiki
mai su artimaisiais kolonijoje - ne re
tenybė, tačiau tai buvo pirmas kartas,
kai nuteistieji susitiko su motinomis ir
žmonomis ne vieno būrio, o visos
kolonijos mastu. "Šio susitikimo pa
grindinis tikslas - gerinti santykius ir
tarp pačių nuteistųjų, ir tarp nuteistųjų
bei administracijos darbuotojų“, - sakė
kolonijos viršininko pavaduotojas.

Medikų pagalba
Lietuvos vaikų chirurgams jau ketvirtą
kartą atvyko padėti profesorius Mar
tinas J. Danas (Martin J. Dunn). Lie
tuvoje profesorius dirba jau dvi savai
tes, rašoma A. Treščinos straipsnyje
’’Vėl neįkainojama pagalba apsigimusiems kūdikiams“ ’Tiesoje“ 05 06.
Kaskart atvykęs į Lietuvą, M. Da
nas sako, kad nežino, ar atvažiuos dar
kartą. Profesoriaus labdaros kelionės
visada priklauso nuo rėmėjų. Pirmą
sias keliones rėmė Bostono Lietuvos
vaikų globos organizacija, kitas - Ša

kurių Latvijoje yra net 191. Vadinasi
Maskva tikisi dar ir apgaulės būdu
viena koja likti Latvijoje...
Rusijos derybos su Estija, žinoma,
nutrūko. Rusijos derybų su Estija de
legacijos vadovas V. Svilinąs pareiš
kė, kad su estais neįmanoma susikal
bėti, ir tolesni kontaktai beprasmiški.
Estijos vadovai pasirinko "lietuviš
kąjį“ svetimos kariuomenės išvedi
mo variantą, o ne "latviškąjį“. Šitai
suerzino Rusijos generolus.
Maskvoje pastebimas radikaliųjų
kariškių ir konservatorių suaktyvėji
mas. Jie ranka rankon veikia, įgyven
dindami neseniai Dūmoje aprobuotą
santykių su "artimuoju užsieniu“ pro
gramą. Apžvalgininkų nuomone,
prezidento B. Jelcino pasyvumas ir
izoliacija leidžia reikštis tokiems kaip
V. Žirinovskis ir P. Gračiovas.
Tokiu atveju būtina trijų Baltijos
šalių veiksmų koordinacija. Mano
ma, kad Rusijos diplomatinis mūšis
su Estija bus apsvarstytas Baltijos
Asamblėjoje, kuri šį savaitgalį ren
kasi Jūrmaloje.
Česlovas Iškauskai
ELR: P. Gračiovo pareiškimą dėl
galimo Rusijos karinio kontingento
Estijoje padidinimo Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija įvertino kaip
"spaudimą Estijai, siekiant priversti
ją atsisakyti savo pozicijos derybose
su Rusija“.

rūnas Marčiulionis. M. Danas sako,
kad jis ir kolegos didžiuojasi, galėda
mi vadintis Marčiulionio komanda.
Šįkart atvykusi 16 gydytojų ir medi
cinos seserų grupė norėtų dar kartą
padėti Lietuvai, todėl vėl ieškos
rėmėjų.
Per dvi savaites amerikiečiai ir jų
kolegos lietuviai atliko 27 operacijas.
Už jas JAV vien chirurgams ir anes
teziologams tektų mokėti 154 tūks
tančius JAV dolerių. Profesorius M.
Danas pasakė, kad jis atvykti į Lietu
vą pasiskolino 12 tūkstančių dolerių,
todėl jam teks gerokai padirbėti, kad
grąžintų skolas. Visa gydytojų grupė
Lietuvoje operuoja už dyką, be to,
prof. M. Danas kaskart atveža į Lie
tuvą labdaros. Šįkart Lietuvoje liks
10 tūkst. dolerių kainuojantis S. Mar
čiulionio pirktas fibroskopas, pade
dantis sergantiems vaikams kvėpuoti.
M. Danas ir jo kolegos gerai ver
tina lietuvių chirurgų, anesteziologų
ir medicinos seserų darbą ir patys sa
kosi įgiję patyrimo, kurio neįgytų
įprastai dirbdami JAV. Kai kurias
operacijas, kurių nespėjo atlikti ame
rikiečiai,, atliks Lietuvos gydytojai.
Tačiau kartais, ypatingais atvejais,
M. Danas vežasi vaikus operuoti į
Bostoną.

’’Bandomieji triušiukai?“
- taip vadinasi E. Bunkos straipsnis
"Respublikoje“ 05 04, kuriame iš
dėstomos kitokios mintys dėl užsienio
medikų pagalbos Lietuvai.
"Plungė. Rajono centrinės ligo
ninės traumatologinio skyriaus vedė
jas, aukščiausiosios kategorijos gy
dytojas J. Sabeckis, grįžęs iš kelionė
se į JAV, pasidalijo nelabai malo
niais įtarimais. Jis mano, jog ažiota
žas vežti ligonius į užsienius pir
miausia naudingas tenykščiams gy
dytojams. "Mūsų vaikai, - sakė jis,yra kaip bandomieji triušiai, kuriuos
operuodami amerikiečiai "treniruoja
rankas be baimės“.
Tuo tarpu, kaip sakė J. Sabeckis,
amerikiečių gydytojų pranašumas
yra ne dėl rankų ir žinių, o tik dėl
įrenginių, kuriuos jie naudoja. Jų gali
turėti ir Lietuvos medikai, bet tam
reikia pinigų“.
Autoriaus nuomone, praėjo susi
žavėjimas iš užsienio gaunamomis
labdaros siuntomis, kurios tikrai pa
dėjo, bet kuo toliau, tuo labiau pane
šėją į atliekas. Vis dažniau atsiunčia
ma pasenusių vaistų, sugedusių įren
ginių, nereikalingų lovų. Bet medikai
dovanotam arkliui į dantis nežiūri.
V. Dimas
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EUROPOS LIETUVIS

’’Buvau laimingas,
nes jaučiausi esąs naudingas Lietuvai“
Į ”EL“ klausimus atsako ambasadorius Vincas Balickas
Gegužės 11-ąją sukako 90 metų JE
Vincui Baltokui, daug metų dirbusiam
Lietuvos atstovybėje Londone, buvu
siam Lietuvos Respublikos nepa
prastajam ir įgaliotajam ambasado
riui Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės
Airijoje. Praėjusiame "EL“ numeryje
trumpai apžvelgėme jo gyvenimą.
Šiandien spausdiname JE Vinco Balicko atsakymus į "EL“ klausimus,
pateiktus gražios sukakties proga.
• Kokiomis aplinkybėmis pateko
te į diplomatinę tarnybą, kokie ryš
kiausi atsiminimai likę atmintyje iš
pirmųjų darbo dienų Londone?
- Noras geriau pasitarnauti Lietu
vai buvo vyriausia priežastis, dėl ku
rios aš palikau savo darbą Lietuvos
banke ir padėjau dirbti UR ministeri
joje. Po aštuonerių metų darbo minis
terijoje gavau pasiūlymą persikelti į
Londoną ir dirbti komerciniu patarė
ju Lietuvos pasiuntinybėje. Londone
manęs laukė skubūs uždaviniai ir aš
ten atsiradau 1938 metų pradžioje.
Darbas man sekėsi, nes savo darbą
mėgau. Buvau laimingas, nes jau
čiaus esąs naudingas Lietuvai.
- Kada Jūsų gyvenime - kaip
Žmogui, diplomatui ir lietuviui - bu
vo sunkiausios minutės, kokie švie
siausi momentai?
-Be abejo, 1940 metais buvo sun
kiausi ir liūdniausi, o šviesiausius mo
mentus teko pergyventi 1990-1991
metais.
- Žinome, kad Jums ilgai tekę
kartu'dirbti su ministeriu B. K. Balu
liu, susitikti su kitais iškiliais Lietu
vos Respublikos atstovais prieškaryje
ir kai Lietuva buvo okupuota. Ko
kius įsimintiniausius bendravimo su
jais epizodus galėtumėte paminėti?
- Su ministru B. K. Balučiu man te
ko drauge dirbti nuo 1938 ligi 1967
metų pabaigos. Iš savo ilgo patyrimo
galiu liudyti, jog didesnio Lietuvos pa
trioto už ministrą B. K. Balutį nesu
sutikęs.
- Jūs kartu su kitais Lietuvos Res
publikos diplomatinės tarnybos atsto
vais, veikusiais užsienyje po sovietų
invazijos į mūsų kraštą išsaugojote
Lietuvos Respublikos tęstinumą iki
Nepriklausomybės atkūrimo, gynėte
jos interesus tarptautinėje arenoje.
Kokius norite paminėti ryškiausius

"EL“ skaitytojų laiškai
Esame prisiklausę, kad Lietuva - tai
dainų šalis! Kai į Europos dainų varžy
bas (European Song Contest) Dublinan
(Airijoje) balandžio 30-ąją atvyko ir
Lietuvos dainininkų, manėme, dabar
bus ko pasiklausyti. Matėme porą
žmogelių, kurie, matyt, buvo labai at
skubėję - neskustos barzdos, darbiniai

Ambasadorius V. Balickas su Ponia ir DBLS pirmininkas J. Alkis,
visuomenininkas J. Bendorius per šventinį priėmimą Lietuvių namuose,
Londone.
susitikimus su užsienio valstybių at
stovais per savo diplomatinį darbą?
Kokiuose renginiuose teko dalyvauti,
ką svarbesnio nuveikti atkreipiant pa
saulio dėmesį į Lietuvos laisvės bylą?
- Diplomatinės tarnybos darbą po

sovietų invazijos Jūs įvertinate teisin
gai. Deja, išvardinti atskirus epizodus
bei jų pasėkas nėra lengvas darbas.
Tam tikslui reikėtų paruošti atskirą
studiją. Vertinant mūsų darbą, tenka
priminti, kad Londonas buvo centras,
kur įvairiais keliais suplaukdavo
informacijos iš Lietuvos.
- Nuo pat DBLS įsikūrimo Jūs
aktyviai dalyvaujate Sąjungos veiklo
je, daug metų skatinote Britanijoje
gyvenančių lietuvių visuomeninį gy
venimą padėjote priverstinėje emi
gracijoje atsidūrusiems tautiečiams
neprarasti vilties, jog tėvynė bus lais
va. Ką pažymėtumėte savo darbe su
lietuvių bendruomene britų salose?
- Ministro B. K. Balučio iniciaty
va, kuriai aš pilnai pritariau, buvo
įsteigta nauja organizacija, vadinama
DBLS. Jos pagrindinis tikslas buvo
visais būdais siekti Lietuvos laisvės ir
nepriklausomybės atstatymo. DBLS
yra atlikusi naudingų darbų Lietuvai.
rūbai, taip ir pasirodė prieš pasaulį.
Pastūgavo liūdną prieškarinės mados
dainelę, kurią visi greit pamiršo. Lietu
va užėmė pačią paskutinę vietą - nie
kas nė vieno balso už dainą ir daininin
kus nemalonėjo duoti! Mūsų kaimynai
lenkai užėmė antrą vietą su 150 balsų.
Laimėjo airiai - jau nebe pirmą kartą.
Estai vis dėlto gavo du balsus - jiems

Ji išugdė visą grupę jaunuolių, kurie
pratęs lietuvybės gyvybę D. Britani
joje. Todėl jaučiu, kad mano pastan
gos nenuėjo veltui.
- Tarp Lietuvos Respublikos dip
lomatų Jūs vyriausias amžiumi, di
džiausia patirtis. Ko palinkėtumėte
naujos kartos, šių dienų mūsų krašto
diplomatams, ko jie gali pasimokyti iš
prieškario Lietuvos diplomatų?
- Linkiu to pat, ko linkėjo mano

pirmtakas ministeris J. Urbšys.
- Ko palinkėtumėt "Europos lie
tuvio “ skaitytojams ?
- ’’Europos lietuvis“ yra geras
laikraštis ir jis nusipelno visokerio
pos mūsų paramos, o visiems ’’Euro
pos lietuvio“ skaitytojams linkiu
geros sveikatos ir sėkmės.
"EL“ dėkoja JE Vincui Balickui
už atsakymus. Didžiai vertiname tai,
kad Ambasadorius parodė dėmesį
"EL“, kad šiam dialogui nesutrukdė
nuotolis, kuris skiria redakciją Vil
niuje ir Londoną
Primename, kad Didžiosios Brita

nijos lietuvių sąjungos centro valdy
bos rengiamas Jubiliato pagerbimo
vakaras įvyks gegužės 21 dieną 5
vai. p.p. Londone, Lietuvių namuose.

atstovavo jau nebe jauna poniutė. Jos
daina buvo gana senoviškas romansas,
bet ji buvo gana gražiai apsirengus.
Reikia tikėtis, kad ateinančių dainų
švenčių rezultatai bus sėkmingesni ten visa Europa nebalsuos už lietuvių
dainas.
Pagarbiai
Londonas
A. Kavaliauskas

Credit Facilities International Ltd.
• Siūlome iki 25% metinių palūkanų už indėlius metams ar ilgiau. • Susi
tarus galime mokėti palūkanas pagal nurodymą asmeniui, esančiam už
sienyje ar Lietuvoje. • Stambių indėlių ilgesniam laikui palūkanas mo
kame pagal susitarimą.

Jūsų indėlių saugumą garantuoja
Lietuvos Įstatymai
ir šalies bankų patikimumas.
• Tarpininkaujame perkant ir parduodant nekilnojamąjį turtą Lietuvoje
ir užsienyje. • Vykdome testamentų nurodymus bei tvarkome palikimus.

Kreiptis:
Credit Facilities International Ltd,
A. Strazdelio 1,2600 Vilnius.
Tel. 61 18 79. Fax 61 49 84.
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Į Lietuvą ateina
N. F. S. Grundtvigo
suaugusių mokymo idėjos
Kas yra Danijos karalystei Nikolaje Frederikas Severinas Grundtvigas, gyvenęs 1783-1872 metais? Tai
filosofas ir poetas, tautotyrininkas ir
švietėjas, muzikas ir dvasininkas,
visame pasaulyje šiandien vis popu
liarėjančių folkehojskole pradinin
kas. Folkehojskole arba hojskole
dažniausiai verčiamas kaip aukštes
nioji liaudies mokykla. Tačiau tai
nėra šio apibrėžimo atitikmuo, nes
folkehojskole nėra aukštesnioji mo
kykla. Folk reiškia liaudis, paprasti
žmonės, ir tuo nusakoma visa šios
mokyklos esmė. Pasak paties N. F.
S. Grundtvigo, gyvenimo neįmano
ma apibūdinti, kol jo nenugyveni.
Vadinasi ir folkehojskole idėjos ne
įmanoma suvokti ir pajusti, kol pats
to nepatiri.
Šiuo metu Danijoje veikia per
pusantro šimto įvairiausio lygio ir
tipo N. F. S. Grundtvigo mokyklų,
kuriose darbas yra pagrįstas labai
paprastu principu: ne žmogus taikosi
prie švietimo sistemos, o priešingai,
švietimo sistema taikoma prie žmo
gaus.
Patsai N. F. S. Grundtvigas nebu
vo savamokslis. Būdamas teologas,
rūpindamasis savo parapijiečių ga
nytojiška veikla, suvokė, jog Dani
jos istorija ir danų tautos padėtis turi
tapti paprasto žmogaus prasmingo
gyvenimo siekiu. Ne vienerius me
tus studijavęs Cambridge, N. F. S.
Grundtvigas galutinai suvokė, jųg
Danijai reikia naujoviškos mokymo
sistemos. Tuo labiau kad ir sąlygos
permainoms tarsi dėsningai klostėsi,
aprimo pilietiniai karai ties Danijos
pietų siena, savotišku aidu nuskam
bėjo kitose šalyse vykusios revoliu
cijos, galutinai įtikinusios kunigą
Grundtvigą, jog būtina kurti Nacio
nalinę liaudies akademiją, kuri tu
rėtų toliau plėtoti jau išryškėjusias
paprastų žmonių dvasinių poreikių
apraiškas. Tai buvo metas, kai be
raštis, tik juodą darbą dirbantis
žmogus pasipriešino racionaliajai
krikščionybei. Tai buvo savotiškas
Danijos religinis atgimimas. Tačiau
akademijos įkurti nepavyko, bet
ėmė steigtis šimtai privačių folkehojskoler, kurios daugiau nei pus
antro šimto metų gyvuoja iki šiol ir
yra labai populiarios, nes visi alei
vieno žmogaus už tam tikrą mokestį
(pensininkams taikoma 80 procentų
nuolaida) jose gali mokytis to, ko tik
širdis geidžia. Sakysim, grupelė pa
noro pakeliauti po Prancūziją, bet
nemoka kalbos. Susiburia krūvon,
susiranda folkehojskole ir važiuoja
savaitei ar dviem mokytis. Arba, sa
kysim, žmogus pajunta pomėgį
komponuoti gėlių puokštes arba im
tis dailiosios keramikos, arba meni
nio audimo ar mezgimo, o kitas stai
ga nebetelpa savyje ir nori žaisti lau
ko tenisą arba krepšinį... Pagaliau ar
maža gali turėti žmogus pomėgių?
Tik kaip juos puoselėti, - tam ir yra
folkehojskole. Visos jos įsikūrusios
atokiose nuo didelių miestų vietose,
dažniausiai senuose dvaruose, kur
žmonės gyvena po du-šešis mėne
sius arba savaitę-dvi, kur patys tvar
ko savo kambarius, patys dirba vir
tuvėje. Čia gali atvažiuoti ir busi
mosios mamos, kurios norėtų, kad
kūdikėlis gimtų su muzikine klausa,
arba jaunosios mamos su naujagi
miais, kad šie ugdytų muzikinę
klausą... Mums šiek tiek keistoka tai
atrodo, ar ne? Bet Danijos folkehoj
skole nesibodi net visokių kamuo
jamų žmonių, kuriuos iki šiol mes
čia, Lietuvoje, stengiamės paslėpti
nuo visuomenės akių, tuo tarsi paguosdami save, jog esame visi svei
ki ir labai laimingi.
Danijos kultūros instituto Balti
jos skyriaus iniciatyva šiuo klau
simu pasisekė sudominti ir Lietuvos
švietimo atstovus. Danijoje ne kartą
lankėsi grupės mokytojų ir mokslei
vių, žinoma, ir valdininkų, kurių va

lia palaikyti vieną ar kitą naujovę.
Kad Grundtvigo idėjos priimtinos ir
Lietuvoje, rodo ir knygos lietuvių
kalba ’’Danijos folkehojskole šian
dien“, išleistos Danijos Demokra
tijos fondo, pristatymas Vilniuje,
’’Vartų“ galerijoje, į kurią pakvietė
Danijos kultūros instituto atstovė
Lietuvoje Audra Sabaliauskienė. Ji
trumpai supažindino susirinkusius
su Eigilo Kjaergaardo, jaunimo mo
kyklos direktoriaus iš Arhus apygar
dos, darbais ir sumanymais. Lietu
voje jis lankosi nuo 1991 metų. Eigilas dar 1989 metais su savo idėjo
mis išvyko į Čekiją, kur patyrė, jog
demokratijos puoselėjimas kur kas
sudėtingesnis dalykas nei miško
auginimas. Grundtvigo mokymo es
mė yra demokratijos plėtotė, prade
dant ne nuo valdžios struktūrų, bet
nuo paprasto žmogaus. Svarbiausia
čia trys pakopos: buvimas kartu,
kalbėjimas kartu, bendradarbiavi
mas kartu. Tik įveikę šias tris pako
pas, žmogus vidujai gali pasijusti
esąs tikrai laisvas. Kad tai nėra leng
vai įveikiamas dalykas, kalbėjo ir
pats Eigilas Kjaergaardas, surengęs
demokratijos ugdymo pagrindų prak
tinį seminarą studentams ir mokyto
jams, taip pat tiems, kurie pasiryžę
dirbti kuriamose jaunimo mokyk
lose (šiuo metu Lietuvoje jų yra še
šios: jose mokosi arba mokysis dėl
vienokių ar kitokių priežasčių nuo
mokyklos atitrūkę paaugliai).
Dėkodamas Lietuvos organizaci
joms, Danijos Demokratijos fondui
ir Danijos kultūros insitutui, Eigilas
Kjaergaardas prisipažino esąs lai
mingas, galėdamas su didžiojo Da
nijos švietėjo N. F. S. Grundtvigo
idėjomis ateiti į Lietuvą ir padėti at
skleisti tikrosios demokratijos pa
grindus. Tam turėtų pasitarnauti ir jo
paties parengtos praktinės metodi
kos knygelės ’’Demokratija“ ir ’’Dia
logas“, išleistos lietuvių kalba. Beje,
minėtų seminarų dalyviai turėjo ga
limybę regėti, kaip svečias iš Dani
jos Grundtvigo idėjas įgyvendina su
Vilniaus moksleiviais, kurie tam ne
buvo specialiai rengti. Sako, jog tai
buvę daugiau nei nuostabu. Atlikęs
darbą šį pavasarį, Eigilas Kjaer
gaardas numatęs grįžti į Lietuvą
rugsėjo mėnesį su nauja programa.
Suaugusiųjų švietimo asociacijos
prezidentas Vincentas Dienys nuo
širdžiai padėkojo už tokią brangią ir
mielą dovaną, nes Danijos švietimo
sistema yra demokratiškiausia pa
saulyje. Padėkojo ir mielam svečiui
Eigilui Kjaergaardui, kurio iniciaty
va buvo išversta ir Danijoje lietuvių
kalba išleista minėta knygelė. Padė
kos žodžių negailėjo ir Demokra
tijos ugdymo kolegijos atstovai. O
kad N. F. S. Grundtvigo mokymas
nėra tuščias dalykas, svečias paprašė
visus susirinkusius padainuoti drau
ge danų liaudies dainą apie saulę,
pavasarį ir atgimstančią žemę. Ko
gero ši daina, subtiliausiai atskleidė
dvasinį bendrumą dviejų mažų tau
tų, gyvenančių prie Baltijos jūros,
toje pačioje geografinėje platumoje.
Simboliška ir tai, kad ’’Vartų“ galer
ija, atvėrusi kelią didžiajam danų
švietėjui N. F. S. Grundtvigui į Lie
tuvą, įteikė svečiui iš Danijos tarsi
lietuvišką amuletą - pilką akmenėlį,
simbolizuojantį visų gražių suma
nymų ilgaamžiškumą.
Renginyje dalyvavo ir Danijos
konsule Ruth Mathiesen, Siaurės
šalių informacijos biuro, Mokytojų
namų, Kultūros ir švietimo ministe
rijos atstovai, taip pat Eigilo Kjaergaard seminarų bendradarbiai ir
klausytojai.
Salomėja Čičišldna
Knygelę "Danijos folkehojskole
šiandien“ išvertė Rima Martinėnienė. Ji išleista 1000 egzempliorių ti
ražu, bus platinama nemokamai.
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Paskutinė viltis
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’’įsitikinau, kad kol kas lietuviai
nemoka marketingo“
pasakė ”EL“ redakcijoje Vilniuje apsilankęs
Eimutis Šova. Pakalbinome tautietį iš Valijos,
kokiu tikslu jis gegužės pradžioje viešėjo Lietuvoje.

Laima Andrikienė ir Kazys Makūnas su Raminta Kuodyte.
Nežinau, kaip pradėti šitą pasako
jimą apie ją, keturių vaikų motiną,
medicinos seserį Danutę Kuodytę.
Gal praleisiu tuos puslapius apie
praverktas ir praraudotas naktis, kai
gimė tariamai celebraliniu paralyžiu
mi paženklinta duktė Raminta, kai
Danutė išsiskyrė su amžinai girtu vy
ru, pasilikdama viena su savo turtu:
trimis sūnumis ir dukrele. Danutė pri
ėmė tai kaip likimo dovaną, išbrauku
si buvusį vyrą iš gyvenimo ir metrikų.
Praleisiu ir tuos puslapius, kur tu
rėčiau kalbėti apie šaltakraujiškumą
tų, į kuriuos jinai kreipėsi, prašydama
kelių dolerių vaiko gydymui, o jie, tu
rėdami tų dolerių, ciniškai metė: ”Ką,
Lietuva nenubiednės, turėdama dar
vieną invalidą“. Akmenimis krito tie
baisūs žodžiai į širdį, ir tada su savo
trimis sūnumis nutarė: parduos butą
Rudnioj, gautus pinigus skirs Ramin
tos gydymui, kad tiktai mažoji sesutė
neverktų: "Mamyte, nupirk man kitas
kojytes, kad aš galėčiau kaip kiti vai
kai tapu-tapu“...
Kai visų tautiškų ir netautiškų fon
dų durys užsitrenkė lietuvės motinos
nelaimei, Danutė Kuodytė perskaitė
laikraštyje, kad su Didžiosios Britani
jos lietuviais ryšius palaiko Seimo na
re Laima Andrikienė. Tai buvo pasku
tinė viltis. Ji nežinojo, kaip įeiti į di
dinguosius Seimo rūmus, kaip sutikti
žmogų, kurio nepažįsta, bet kuris yra
tavo paskutinė viltis. Laukė Laimos
Andrikienės prie kiemo laiptų... Išdrį
so - užkalbino... Išpasakojo visas savo
nelaimes, pragaro kelius, kaip ieškojo
paguodos žodžio ir žmogiškosios pa
galbos, bet visur buvo atstumta, pra
kalbo apie butą, kurį visa šeima, nuo
aštuoniolikmečio vyriausiojo sūnaus
iki pat mažulės Ramintos, aukoja jos
labui, kad ji galėtų lakstyti po žalią žo
lę, po rytmečio rasą, po žaibų sušil
dytas lietaus balas.
Ir pirmą sykį moteris pamatė, kad
jos neabejingai klausosi, kad ją su
pranta moteris, irgi pemešusi baisią
netektį. Tą pačią dieną Laima Andri

kienė paskambino į Londoną, į Lietu
vių namus, kur dirba jos geras pažįsta
mas Kazys Makūnas. Reikia padėti
moteriai, paprašė. Padėsime - buvo at
sakymas. Juk tokios ligos gydymo
centras yra Londone. Tai "Bobath
center“. Tiesa, pacientę iš Lietuvos
ten sutiko priimti išimties tvarka, nes
gydo tik Britanijos vaikus.
Ponas Makūnas, tas, anot Laimos
Andrikienės, "gerasis mano žmogus
Anglijoje“, atvažiavo į Lietuvą, ap
lankė Kuodžių šeimą Rudnioje ir
ėmėsi organizacinio darbo, kaip pasa
kytų biurokratai. Buvo parašytas laiš
kas su raginimu rinkti aukas ir iš
spausdintas "Europos lietuvyje“, po
nas Kazys apskambino savo pažįsta
mus lietuvius, kurių devynias galybes
turi visame pasaulyje, nes per savo
gyvenimėlį emigracijoje yra aplankęs
daugybę kraštų, o tų kraštų lietuviai jį, nes kur užeisi Londone, jei ne į Lie
tuvių namus, kur visuomet sutiksi be
sišypsantį ir svetingą Kazį Makūną,
kuris sako: ten, kur gyvena lietuvis,
yra Lietuva...
Rinkti aukas šiandien nėra lengva.
Norinčių pasipiniguoti - daug. Tiktai
aukok. Atrodo, kad emigranto kišenė
se - pinigų dirbyklos. Bet pono Kazio
prašymo tautiečiai paklausė. Visai per
neilgą laiką buvo surinkta 712 svarų
sterlingų ir 19 penų. Doleriais tai būtų
apie 1200 - tiek, kiek Lietuvos versli
ninkas kartais išleidžia per vieną pa
vakarę...
Ir štai Raminta su mama jau Lon
done. Tiesa, prieš tai Laima Andrikie
nė skambino Lietuvos avialinijų gene
raliniam direktoriui Stasiui Dailidkai gal galėtų veltui nuskraidinti į Lon
doną nelaimingą mergytę su mama?
Ir ten šeimą suprato. Juk tų pinigų, ku
rie surinkti užsienyje, užteko tik spe
cialistų konsultacijai Londone ir gydy
mui apmokėti. Ir mama su dukrele iš
skrido sveikatos ieškoti gero žmogaus
dėka. Manau, nuo šito Lietuvos avia
linijos nenukentėjo. Gerais darbais
gyvenimas grįstas...

R. Šuikos nuotr.
Sutiko viešnias Londone ponas
Paulius Tričys su braškėm, bananais,
slyvom, apelsinais, Kazys Makūnas
apgyvendino Lietuvių namuose, rūpi
nosi kaip savais, virė, kepė, maitino,
vežė į Centrą, supažindino su gydyto
jais. Ir koks buvo džiaugsmas, kad jie
pasakė: mergaitė vaikščios kaip ir kiti
vaikai... Lietuvoje nustatyta diagnozė
- klaidinga...
Dvi savaitės Londone prabėgo
kaip viena diena. Susirado naujų pa
žįstamų, kurie irgi ėmėsi globos. Mer
gytę apipylė dovanomis Violeta ir
Artūras Lingaičiai, neseniai atvykę iš
Lietuvos. Visi išlydėjo mamą ir dukrą
namo. Danutė skrido nusimetusi nuo
pečių sunkią nelaimės naštą: dukrelė
vaikščios, geri žmonės grąžino jai
viltį, vaikystę ir jaunystę...
Gegužės pradžioj Kazys Makūnas
lankėsi Lietuvoje. Kartu važiavome į
Rudnią aplankyti Ramintos. Su aša
rom sutiko savo geradarius Danutė
Kuodytė. Puokštę gėlių mama įteikė
Seimo narei Laimai Andrikienei, liau
dies meistrų išdrožtą rankšluostinę ponui Kaziui Makūnui. Grįžau kaip iš
kito pasaulio, šnekėjo ponia Kuodytė,
ir pasakojo, kaip speiguotą devynias
dešimt pirmųjų sausio naktį važiavo
su savo trimis sūnumis prie Parlamen
to rūmų ginti jų nuo okupantų ir sakė
savo vaikams: "Žiūrėkit, kaip ateina
Nepriklausomybė. Visam gyvenimui
įsiminkite“...
Šilti žodžiai, geri žodžiai, jun
giantys žmones, buvo sakomi prie
kuklaus vaišių stalo. Atvažiavo vienas
kitas žurnalistas. Ką darysit, ponas
Makūnai, jeigu visi su savo bėdomis
Jus užpuls? "O kas padės žmonėms,
jei ne mes?“ - klausimu į klausimą
atsakė ponas Makūnas.
Gerai, kad yra tokių žmonių. Nuo
jų ir dangus žydresnis, ir žolė žalesnė,
ir Lietuva lietuviškesnė...
Adolfas Strakšys
ELR: Laima Andrikienė prašė per
"Europos lietuvį" dar kartą padėkoti
visiems aukotojams.

’’CEETEX 94“ pramonės gaminių paroda
Londone "Earls Court" parodų
salėje atidaryta Vidurio ir Rytų Euro
pos pramonės gaminių paroda. Tai
pirma tokia didelė paroda Britanijos
sostinėje - joje dalyvauja 25 šalių įmo
nės. Savo pramonės gaminius ekspo
nuoja ir Lietuva. Nors mūsų šalies
stendas užima mažą plotą, bet savo
gaminiais gali lygintis su Vakarų
Europa, pranešė Eltos korespondentas
Londone K. Tamošiūnas.
Parodos lankytojus, verslo atstovus
ypač domina "Drobės“ audiniai, pa
trauklūs savo raštų įvairumu ir koky

be. Didžiosios Britanijos vartotojams
parodoje siūloma ir Kretingoje gami
namų langų, Panevėžio valstybinio
stiklo fabriko gaminių, elektros varik
lių, "Alitos“ šampano.
K. Tamošiūnas taip pat perdavė
pranešimą ”EL“ apie "CEETEX“ pa
rodoje gegužės 10 dieną Lietuvos
ekonomikos ministerijos pastangomis
suruoštą spaudos konferenciją. Ja no
rėta sudominti britų investitorius in
vestuoti į Lietuvos pramonę. Kaip
pažymi K. Tamošiūnas, reikia labai
apgailestauti, kad trūko informacijos

apie tą konferenciją. Nebuvo niekur
paskelbta ar nurodyta, kur ji vyks ir
kada. Apie tai nežinojo net parodos
spaudos biure.
"Lietuviškame parodos skyriuje
pasirodė, kad kai kurie parodos parei
gūnai buvo girdėję apie tą konferenci
ją, bet irgi nežinojo jos tikslios vietos,
- pasakoja K. Tamošiūnas. - Su inž.
R. Skirkevičium truputį paklaidžioję
radome mažą konferencijų salę. Čia
jau buvo Lietuvos Respublikos eko
nomikos ministerijos investicijų de
partamento direktorius Edmundas

- Atvykau dėl marketingo semi
naro, kuris vyko Kaune. Renginys
buvo sėkmingas, buvom surinkę stip
rią konsultantų komandą. Man teko
ne tik koordinuoti, bet ir pirmininkauti
seminarui. Seminaro tikslas - supažin
dinti lietuvius su marketingo pagrin
dais. Įsitikinome, kad kol kas lietuviai
- nei Kauno miesto savivaldybė, nei
Kauno prekybos ir pramonės rūmai nemoka marketingo: į seminarą susi
rinko įvairūs žmonės, tačiau jų buvo
ne tiek daug, kiek žadėta. Tačiau kilo
mintis vėl pasikviesti konsultantus į
Lietuvą panašiam renginiui. Tik kitą
kartą kursai bus intensyvesni ir galbūt
vyks keliuose miestuose. Po poros sa
vaičių išsiųsime testą visiems, kurie
klausėsi kursų. Pagal rezultatus žiūrė
sime, ką pasiekėme, ko dar nepa
darėme.
Manau, kad daugeliui padėjom
susipažinti su biznio mechanizmo vei
kimu užsienyje, daugeliui atsivėrė
akys, kaip save pateikti, kad būtų gali
ma išeiti į pasaulį. Seminaras buvo
naudingas ir tuo, kad kiekvienas galė
jo užmegzti asmeninius ryšius su kon
sultantais, kurių dalis buvo Valijos
specialistai. Užsidegimas dirbti kartu
buvo didelis. Tikiuosi pažangos savi
tarpio santykiuose tarp Valijos ir Lie
tuvos specialistų.
- Gal galėtumėte plačiau papasa
koti apie seminarą.
- Užsiėmimai vyko anglų kalba per
vertėjus. Lietuvius ypač domino teisi
nė biznio pusė. Konsultantas M. Cor
nish buvo paprašytas papasakoti, kaip
sudaryti kontraktus, kaip apsisaugoti,
kaip kurti ofšorines firmas. Naudingos
žinios buvo ir apie biznio plano paruo
šimą pagal kelis vertinimo matus. Su
taip gerai paruoštu biznio planu gali
ma kreiptis į bet kurį Vakarų banką
dėl paskolų. Seminaro metu norėta
įdiegti idėjas, kaip skatinti vietinės
ekonomikos kietėjimą. Pateikėme
praktiškų būdų pagal Didžiosios Brita
nijos patirtį kaip steigti sau paslaugias
grupes. Stengėmės lietuviams padėti
suvokti, kaip mąsto Britanijos ir kitų
Vakarų šalių biznio žmonės. Seminare
dėstėme, ko tikisi klientai ir kaip su
žadinti jų susidomėjimą čia gaminama
produkcija, kaip save pristatyti klien
tui. Lietuviai buvo supažindinti su
Vakaruose naudojama biznio mecha
nizmo eiga. Patiems lietuviams yra
svarbu nustatyti efektyviausius biznio
organizavimo būdus Lietuvoje.
- Minėjote, jog seminaras pavyko,
nes turėjote labai stiprią komandą.
Kaip pavyko ją suburti?
- Sudaryti komandą didelės proble
mos nebuvo. Esu patenkintas, kad visi
kviestieji konsultantai patikėjo idėja
surengti šiuos kursus. Iš konsultantų
komandos du žmonės jau buvo kartą
lankęsi Lietuvoje, vienas dirba čia kurį
laiką - padeda Lietuvoje įvesti tarptau
tinius standartus. Kiti važiuodami ne
turėjo supratimo kaip tie lietuviai atro
do, ar bent jų žinios apie Lietuvą buvo
labai paviršutiniškos. Jie daug kur
buvo nustebinti. Taigi reikia geriau
pažinti vieniem kitus. Dėkingas Britų
ambasadoriui, raštiškai parėmusiam
šią iniciatyvą.

Kai kurie konsultantai net kelionę
finansavo iš savo kišenės, išlaikymą
gavome iš Kauno savivaldybės. Kon
sultacijos vyks ir ateityje, tik reikia
išspręsti finansavimo klausimą. Lie
tuva neturi laukti kaip kad trečioje
pasaulio valstybės, kol jai kas numes
kokį ryžių maišą. Reikia naudotis
Europos Tarybos, British Counsilir
kitais fondais, tik reikia žinoti, kokia
priemonei finansuoti teiksite pir
menybę.
- Lietuvai gana svarbus klausima
yra užsienio investicijos. Ar serninan
buvo kalbama apie tai, kaip jų gauti
- Seminare dalyvavo P. Price i!
Wales Development International.
dirbantis investicijų srityje. Jis pateikt
Valijos pavyzdį, kaip ši šalis pri
traukia investicijas iš Europos. Tam
kad užsieniečiai investuotų pinigui
šalies ekonomiką, būtinas pasitikėji
mas ir stabilumas, o taip pat palanki
vyriausybės bei žmonių galvose in
vesticijų atžvilgiu. Pavyzdžiui, Valijo
je užsieniečiai gali pirkti žemę ir pat
tatus. Tai gana tvirtas garantas investi
toriui. Lietuvoje to kol kas nėra. Vali
jos kelias - tik vienas iš tų, kuriuo gal
eiti Lietuva. Ji pati turi pasirinkti. Vist
pirma, kad pasiekti tų milijonų ir mili
jardų reikia padirbėti.
- Ar Lietuva pąjėgi savo gaminiui
parduoti pasaulinėje rinkoje?
- Norint savo prekes pateikti rinka,
reikia prilygti tarptautiniams standar
tams. Lietuvoje turi pradėti veikti pro
dukcijos kokybės kontrolės organi
zacijos, tuomet pakils ir pasitikėjimas
preke. Lietuvos prekė kol kas yra ne
žinoma. Svarbu garsinti ir patį Lietu
vos vardą pasaulyje.
- Vienas iš būdų išgarsinti Littuvą yra dalyvavimas įvairiuos!
tarptautiniuose kultūriniuose rengi
niuose. Bet lietuvių dainininkui
Ovidijui Vyšniauskui Dubline nepa
vyko išgarsinti savo krašto - Eunvizijos festivalyje jis negavo nė vieni
balo...
- Galima pajuokauti, kad tai irgi sa
votiškas taškas. Lietuvą vis tiek įsi
mins. Sakys, tai ta šalis, kuri nieko ne
gavo.
- Žinome, jog šios kelionės lankė
tės ne tik Kaune, bet ir Vilniuje be
kituose Lietuvos miestuose.
- Kelias dienas pabuvome turistas
- nuvykome į Vilnių, apsilankėm Sei
me, kur turėjom keletą susitikimų. &
opozicijos atstovais G. Vagnoriumi.
A. Kubiliumi, L. Andrikiene pašilai
bėjom labai išsamiai, numatėm Ki
mesnius ryšius bei savitarpio pagalbą.
Man viešint Lietuvoje, čia atvyk
ir Kazys Makūnas iš Anglijos. Kafii
nuvažiavome į Varėną aplankyti Ra
mintos Kuodytės, kuriai Didžiosios
Britanijos lietuviai surinko aukų gydjmuisi Anglijoje. Taip pat lankiausi
Jurbarke. Šis miestas yra susigiminia
vęs su Baley miestu Wale of Glamor
gan. Jurbarko savivaldybės atstosi
yra pakviesti vasarą atvykti į Valiją
kur ieškos būdų kaip vystyti bendra
darbiavimą tarp savivaldybių, taip pi
kultūros, mokslo ir vadybos srityse.
- Ačiū už pokalbį.
a

Juozėnas su vertėja Joana Ashbourne.
Aš pastebėjau, kad apie šią konferen
ciją mažai kas žino. Ponas Juozėnas
pareiškė, kad čia visas patarnavimas
su informacija yra labai brangus. Vien
tik tos mažos konferencijų salės nuo
ma trims valandoms mums kainuoja
3000 svarų (18 000 litų).“
Konferencijoje E. Juozėnas anglų
kalba perskaitė paskaitą, trumpai su
pažindino su Lietuvos istorija, jos
ekonomine padėtimi praeityje ir da
bar, vykdoma privatizacija ir reformo
mis, kalbėjo apie perėjimą į laisvą
rinką, krašto pinigus ir bankų funkci
jas, apžvelgė užsienio investicijų gali
mybes Lietuvoje.

Po paskaitos buvo tik pora klausi
mų. Konferencijos dalyvių daugunU
sudarė parodos Lietuvos skyriausi
reigūnai. Svetimtaučių interesantų bu
vo gal kokie penki, iš jų gal tik &
rimtesni.
Tai ar buvo verta išleisti krūvi
pinigų dėl penkių užsienio intere
santų? Apgailėtina, kad nebuvo pass
tengta pasinaudoti tokia proga ir kw
daugiau potencialių investitorių su
dominti šia spaudos konferencija. Tk(
kas gerai susipažinę su vakariečių pfr
fesionaliai paruoštu agresyviu mar
ketingo personalu, aiškiai pastebėja
kad šiuo atveju lietuviams jo laba
trūko, pažymi K. Tamošiūnas.
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Marijos Gimbutienės nuopelnus vertina
visas pasaulis
Gegužės 7 dieną Vilniuje Įvyko
atsisveikinimas su pasaulinio garso
mokslininke Marija Gimbutiene,
kuri, kaip jau esame rašę, šiemet
vasario 2 dieną po sunkios ligos
mirė Amerikoje, Los Angeles ligo
ninėje. Iš Jungtinių Valstijų par
vežti jos palaikai palaidoti Kaune,
Petrašiūnų kapinėse šalia jos moti
nos gegužės 8 d. Ta liūdna proga Lš
velionės giminių ”EL“ redakcija
gavo žemiau skelbiamą spaudos
apžvalgą ir nuotraukų iš 1993 m.
birželio mėnesį mokslininkės vieš
nagės Lietuvoje.

•

Dr. prof. Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės netektis buvo pa
minėta JAV, Kanados, Europos šalių
spaudoje, prisiminta jos kūryba, as
menybė. M. Gimbutienės koncep
cijų, tezių, net atradimų, priešistorės
tyrinėjimų darbų vertinimai paskelbti
stambiausiuose JAV, Anglijos, kitų
šalių dienraščiuose, savaitraščiuose,
žurnaluose.
Lietuvių išeivių spaudoje apie
M. Gimbutienę, jos įnašą į mokslą
plačiai rašė Čikagoje leidžiamas
dienraštis ’’Draugas“, savaitraštis
"Dirva“ Cleveland mieste (Ohio val
stija) leidžiamas, savaitraštis ’’Darbi
ninkas“ Brooklyne, Kanados Toronto
mieste leidžiami “Tėviškės žiburiai“
bei kiti laikraščiai, mėnraštis “Akira
čiai“ Čikagoje ir kt.
’’Draugas“ vasario 12 d. įdėjo J.
Marler straipsnį ”A. a. archeologė
Marija Gimbutienė“. Pažymėta, jog
mokslininkė sukūrė naują mokslinę
discipliną - archeomitologiją. To pa
ties dienraščio vasario 17 d. laidoje
Vyt. Šeštokas straipsnyje “Prof. Dr.
Marijai Gimbutienei iškeliavus“ tei
gia, jog lietuvės knygos ją iškėlė į pa
saulinių mokslininkų gretas, o meilė
Lietuvai, Vilniui, pradedant nuo vai
kystės dienų, suformavo jos tolimes
nio gyvenimo eigą. Kovo 5 d. Alg.
G. rašo apie vasario 20 d. vykusią M.
Gimbutienės prisiminimo popietę jos
sodyboje Topangoje, netoli Santa
Monikos. Kalbos (B. Railos, V. Šeš
toko, V. Trumpos, V. Žukausko ir
kt) įrašytos, taip pat ir dukros Živilės
padėkos žodis. “Draugas“ kovo 12 d.
laidoje įdėjo M. Gimbutienei skirtą
Vyt Pluko eilėraštį “Žemyna“.
"Dirvos“ savaitraštis vasario 17 ir
24 d. laidose paskelbė Br. Railos
straipsnį “Išėjo į Deivės dausas...“
Antroje straipsnio dalyje autorius ap
žvelgė M. Gimbutienės knygas, jose
iškeltas mintis, tezes. Lietuvių kalba
primintas JAV mokslininkės Evos C.
Keuls paskelbtas vertinimas: ”M.
Gimbutienei lemta įeiti į istoriją kaip
mokslininkei, kuri giliai paveikė mū
sų mintijimą apie tai, kas mes esame
ir iš kur atėjome“. Vyt. Kavolis savo
straipsniui pateikė antraštę: “Civili
zacijos atradėja, darbo ir džiaugsmo
žmogus“ (“Akiračiai“, kovo mėn.).
Anot V. Kavolio, “Marija Gimbutie
nė buvo laiminga tarp mokslininkų.
Jai vienintelei XX amžiuje pavyko
surasti ir aprašyti ištisą iki tol neatpa
žintą civilizaciją. Gausius kasinėjimų
Balkanuose duomenis ji apibendrino

Vokietijos LB
valdybos informacijos
1994 m. balandis, Nr. 2.
Paskelbtas vysk. P. Baltakio, O. F.
M., velykų sveikinimas lietuviams,
pasakojama apie priėmimą Lietuvos
ambasadoje Nepriklausomybės šven
tės proga, apie centrinį Vasario Iri
osios minėjimą Hūttenfelde, minėji
mus Salzgiteryje, Hamburge, Stuttgarte, rašoma apie Vokietijos lietuvių
bendruomenės tarybos sesiją, yra žinių
iš Vasario 16-osios gimnazijos ir kt.
Pranešama, kad š. m. kovo 21 die
ną Baden-Wurtembergo miesto Bretteno kapinių koplyčioje buvo iškil
mingai atsisveikinta su didžio Mažo
sios Lietuvos veikėjo kun. Viliaus
Gaigalaičio ir jo žmonos Marijos pa
laikais. Jie grįžo į Lietuvą. Palaikų pa
lydėti susirinko Gaigalaičių giminės,

stambiais veikalais apie senosios
Europos civilizaciją, davė jai vardą,
išskaitė jos kalbą.“ Autorius pažymi,
kad M. Gimbutienės darbai plačiai
įžvelgiami, daug kur įtakingi ne tik
jos pagrindinėse studijų šakose, ar
cheologijoje ir mitologijoje, bet taip
pat ir lyginamosiose religijų studi
jose, literatūrologijoje, dailės ir klasi
kinės graikų civilizacijos nagrinėji
muose.
(Australijos lietuvių savaitraštis,
“Mūsų pastogė“ šių metų vasario 14 d.
numeryje paskelbė Genovaitės Kazokienės straipsnį ”Ir kur tave dabar
atrasime? (Atsisveikinimas su Marija
Gimbutiene)“. Pasak autorės, vasario
2 d. “Lietuva neteko vieno iš kūry
bingiausių savo vaikų - profesorės
Marijos Birutės Gimbutienės-Alseikaitės. Tai buvo retų gabumų ir retos
ištvermės žmogus“ - ELR).
JAV spauda anglų kalba - dien
raščiai, savaitraščiai M. Gimbutienei
mirus jos atmintį pagerbė itin plačiais
apžvalginiais straipsniais, net ir veda
maisiais. M. Gimbutienę, jos nuopel
nus mokslui vasario 4 d. laidoje pats
pirmasis priminė “The New York
Times“. Jis pažymėjo, jog M. Gim
butienė buvo autoritetu priešistorės
srityje (indo-europiečių įsiveržimas į
Europą). Jos trys dėmesio vertos
knygos: “Senosios Europos deivės ir
dievai“ (1974), “Deivės kalba“ (1989)
ir “Deivės civilizacija“ (1991), pagal
Richard D. Lyons, išreiškia tokį neolitinio periodo Europoje suvokimą,
kuris laikytinas iššūkiu tradicinėms
pažiūroms apie priešistorės bend
ruomenes. Ji vadovavo penkiems ka
sinėjimams pietryčių Europoje (Ju
goslavijoje, Graikijoje, Italijoje).
“Los Angeles Times“ dienraštis va
sario 5 d. M. Gimbutienę pagerbė ve
damuoju straipsniu. Kaip ir kitoje
JAV spaudoje, rašoma, jog Marija
Gimbutienė - lietuvė imigrantė, daug
metų buvusi savo kolegų gerbiama
kaip mokslininkė, bet nežinoma pla
čiajam pasauliui. Esą, “savo ypatin
gos erudicijos dėka M. Gimbutienė
sugebėjo atidengti dingusio pasaulio
atmintį ir būtent tai, jog senoje neoli
to gadynėje moterų vaidmuo buvo
didesnis už ligi šiol jam priskirtą vi
soje žmonijos istorijoje“. Vedamasis
iliustruotas graikų mitologijos “Di
grupė Vokietijos lietuvių, vietos val
džios atstovai. Taip pat dalyvavo iš
Lietuvos atvykę palaikų parsivežti
kun. L. Fetingis, Mažosios Lietuvos
kultūros draugijos pirmininkas Vikto
ras Petraitis ir kiti. Leidinyje primena
mi a. a. V. Gaigalaičio ir jo žmonos
gyvenimo svarbesni įvykiai.
Kun. Gaigalaitis įkūrė pirmąją lie
tuvišką gimnaziją Klaipėdoje, Klai
pėdos krašto lietuviškųjų mokyklų
draugiją, Klaipėdos krašto muziejų
draugiją. 1925 metais Lietuvos Evan
gelikų-liuteronų bažnyčios Sinodo iš
rinktas Konsistorijos prezidentu. Tuo
pačiu metu buvo pakviestas dirbti
profesorium Kauno Vytauto Didžiojo
universitete evangelikų teologijos
fakultete. Rygos universitetas suteikė
jam Garbės daktaro laipsnį. Tuo laiko
tarpiu jis parašė veikalą “Lietuvos
evangelikų-liuteronų bažnyčia, jos

džiosios motinos“ Gaeos skulptūros
reprodukcija. Tas pats dienraštis va
sario 26 d. nurodė: M. Gimbutienės
per keturis dešimtmečius vykdyti
akmens amžiaus kultūrų tyrinėjimai
“įtikino daugelį specialistų, kad jos
tezė - pagrįsta“. Toliau teigiama, kad
Lietuvoje (Vilniuje) gimusi moks
lininkė savo knygose “sulydė paleon
tologiją, kalbotyrą, istoriją, mitologi
ją ir folklorą“, o jos knygos skaito
mos ne tik mokslininkų. Čia pat pa
skelbta, jog M. Gimbutienės bib
lioteką bei archyvus numatyta sutelk
ti nepriklausomame tyrinėjimų centre
Carpinteria vietovėje, Kalifornijoje
(netoli Santa Barbaros miesto). Kovo
3 d. “Messenger“ laikraštyje įdėtas
platus, gausiai iliustruotas P. McDonnel Twair straipsnis - “Gimbutas stipri ir produktyvi archeologijos teo
retikė“. Vasario 14 d. M. Gimbutie
nė, jos kūryba įvertinta ’’Plain Dea
ler“ dienraštyje Cleveland mieste, dar
- “Chicago Tribune“, “Philadelphia
Inquirer“ ir kituose dienraščiuose.
Didžiosios Britanįjos dienraštis
“The Independent“ vasario 23 d. pa
skelbė svarbų Colin Renfrew straips
nį “Marija Gimbutas“ (šitaip lietuvė
mokslininkė pasirašydavo savo gau
siose knygose). Autorė išryškino visą
M. Gimbutienės mokslinį įnašą, pa
stebėjusi, jog Gimbutienė su enci
klopedinėmis žiniomis rytų Europos
priešistorės baruose buvo vadovau
jančia tarptautine asmenybe tarp ar
cheologų. Renfrew teigia: “Itin svar
bios autorės vadovautos kasinėjimų
išvykos Europoje - jų išdavas paskel
bus žymiai daugiau patirta apie neolitinį periodą Europoje“. Pagal auto
rę, specialistai dar daug metų svars
tys M. Gimbutienės tezes, ypač iš
keltas knygose apie deivės kalbą
(mintijimą, bylą) bei civilizaciją.
Esą, daugelio jos gerbėjų M. Gimbu
tienė buvo vadinama “motina deive“.
Ir parašas po nuotrauka bylojo: “Gim
butienė: motina deivė“.
******
Šalia atgarsių JAV, kitų šalių
(Anglijos, Italijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Graikijos ir kt.) spaudoje
iškiliosios mokslininkės atmintis
pagerbta ir minėjimais, jos raštų
skaitymais bibliotekose. Vienas pir
mųjų M. Gimbutienei skirtų pager
bimų įvyko kovo 3 d. Kalifornijos
universitete, Los Angeles mieste. Mi
nėjimo programoje pažymėta: “Mari
ja Gimbutienė išliks ilgai atmintyje
pirmiausia kaip mokslininkė, po to
kaip archeologė, kalbininkė, tautosa
kininke, mitologe, motina, auklėtoja,
draugė ir lietuvė nacionaliste. Ryžtas
- vienas jai būdingiausių bruožų...“
Kalbėjo grupė JAV mokslininkų ir
svečias iš nacionalinio Airijos uni
versiteto Dubline (šioji mokslo įstai
ga buvo numačiusi kovo 17 d. įteikti
M. Gimbutienei garbės daktaro rega
lijas). Rudenį numatyti M. Gimbutie
nės atminčiai skirti pagerbimai - jie
įvyks įvairiose JAV valstijose. Lietu
voje M. Gimbutienės garbei skirtą
konferenciją numatyta surengti Vil
niuje š. m. rugsėjo 1-7 d.
kovos ir vargai 1925-1929 metų laiko
tarpyje“. 1939 metais vokiečiams
užėmus Klaipėdą, Gaigalaičiai pasi
traukė į Lietuvą, o 1941 metais - į Vo
kietiją, kur apsigyveno pas žmonos
gimines Bretteno mieste. Ten ir mirė,
vos sulaukęs karo pabaigos, 1945 m.
lapkričio 30. Jo žmona mirė ten pat
1965 m. rugpjūčio 2.
5* J* i* J* J*

Vasario 16-osios gimnazija šir
dingai kviečia į Jonines Hiittenfelde,
Romuvos parke, š. m. birželio 25 d.
Čia bus galima pavalgyti ir išgerti,
pašokti ir padainuoti, su seniai maty
tu pažįstamu pasikalbėti
Gimnazistai yra paruošę pro
gramą. Programa prasidės 16.00 vai.
Be to, stovim eilėje prie gerų orų
užsakymo.
Rengėjai
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Daug kas jų mylėjo ir suprato
grožį
...Taip norėtųsi sugrįžti plačiaisiais
Akmenėliais nusėtais keliais
Ir nušluosčius ten ašarą vaiskią
Suramint ir paguosti švelniai...
Šios eilės sukurtos Vytauto Šniuolio, kuris buvo...
Tačiau neskubėkime žmonių ir
įvykių vadinti tikraisiais vardais, nes
tada, rūsčiajame pokaryje, ir iki pat
Atgimimo sovietinė valdžia ir esan
tieji šalia jos buvusius miške vyrus
vadino banditais (buržuaziniais na
cionalistais), o prieš juos kovojusius liaudies gynėjais. Tačiau paprasti
žmonės (liaudis - kaip buvo įprasta
sakyti sovietmetyje) sakė visiškai ki
taip. Vieną pusę ironiškai, tulžingai
vadino “skrebai“, “stribai“ (kartais
“skrebokai“), o jų priešus “banditais“
- gana retai. Dažniausiai - miškiniais,
baltaisiais, žaliaisiais, miško broliais,
kartais ir partizanais. Tokia pavadini
mų įvairovė priklausė nuo vietovės.
Poetas Vytautas Šniuolis buvo Že
maitijos partizanas.
Vytautas, pasirašydamas “Vyte
nio“ slapyvarde, sukūrė daugybę ei
lėraščių. Kilęs iš geros, žmonių ger
biamos šeimos, Lietuvos Respubli
kos laikų kapitonas. Sovietams vėl
okupavus Lietuvą stojo į rezistencinę
kovą. Tapo net “Prisikėlimo“ apygar
dos štabo viršininku. Šios apygardos
štabe visi partizanai buvo eruditai,
dažnas poetiškos prigimties, idealis
tai. Puikiai kūrė dailininkas Mingilas-“Žvingilas“, gerai valdė plunksną
ir vadas ”Zadgaila“-Vytautas Bartkus
bei Vytauto brolis Viktoras. O visuo
meninės dalies viršininkas Juozas Šibaila-“Meranis“ taip pat sukūre labai
daug dainų. Nenuostabu, kad tokie
kūrybingi žmonės buvo vieni iš svar
biausių organizatorių suvienijant vi
sos šalies partizanus. Tad įvyko 1949
metų vasaryje “Prisikėlimo“ apygar
doje. Lietuvos partizanų vadu tapo
Jonas Žemaitis, savo slapyvardžiu
pasirinkęs garbingą “Vytauto“ vardą.
Ir žuvo daugelis minėtos apygar
dos štabo partizanų tikrai didvy
riškai. Kai 1949 m. rugpjūčio 13 die
ną štabas po išdavystės buvo apsup
tas, Vytautas Šniuolis įsakė visiems
trauktis. Sulaikė enkavedistus, tačiau
pats žuvo. O brolis Viktoras tuo lai
ku per apsupimo žiedą nešė sunkiai
sužeistą dailininką Mingilą. Pasta
rajam buvo sutrupinta ranka, sužeista
krūtinė. Jis kelis kartus prašė Šniuolį, kad jį nušautų ar duotų ginklą ir
paliktų, o pats gelbėtųsi. Atsitiko pa
našiai, kaip buvo 1926 metais, kuo
met tragiškosios keliautojo italo Nobelė ekspedicijos metu jaunas, tačiau
nepaprastai gabus (jį vertino ir vie
nas iš geriausių pasaulyje keliautojų

norvegas Amundsenas) keliautojas
švedas Malgremas sulaužyta koja
paliko gulėti pačio išsikastame ledi
niame kape... kad nekliudytų eiti to
liau kitiems dviem nustipusiems
bendražygiams. Tokia buvo iškiliojo
Malgremo nuostata! Lygiai taip pat ir
“Prisikėlimo“ apygardos štabo parti
zanai buvo susitarę, kad sunkiai su
žeistasis turi nekliudyti bičiuliams...
Tačiau Viktoras Šniuolis Mingilo ne
paliko. O sugebėjo nunešti apie 10
kilometrų (!) į saugią vietą. Ką gi, li
kimas vyrams buvo maloningas dailininkas išgijo! Ir netgi narsiai
kovojo iki 1953 metų. Apsuptas če
kistų nusišovė.
Iš Žemaitijos miškų atsidurkime
dainingoje Dzūkijoje, kur varguoliai
žmoneliai ypač įnirtingai kovėsi
prieš okupantus. Čia veikė Lioginas
Baliukevičius - “Dzūkas“, kuris nuo
1949 metų gegužės mėnesio vado
vavo “Dainavos“ apygardai. Išlikęs
jo dienoraštis byloja, koks jis buvo
nuostabus žmogus, kokios taurios
sielos... Štai keletas jo dienoraščio
ištraukų:
“Šioje kovoje aš matau tik vieną
vienintelį tikslą - laisvę arba mirtį.
Bet mirtis nėra visada pilnas pasi
aukojimas...
...Viskas arba nieko, kaip Ibseno
“Brandte“. Geležinės valios, geleži
nių nervų čia reikia. Įstojai į partiza
nų eiles, tai tuojau pat atsisakyk nuo
“kombinacijų“ "išlikti“. Gyvybė
brangi ir ją saugok, bet to nedaryk
kitų sąskaita“.
Lioginas puikiai kūrė ir eilėraš
čius. Štai sielvartaudamas dėl mamos
Sibire rašė:
...Dažnai kartoja mano lūpos
Ta brangų žodį ’’mama tu“...
Nusišovė, kai su bendražygiais
baudėjų buvo apsuptas 1950 birželio
24 dieną...
Oi, kiek dar galima kalbėti ir ra
šyti apie iškilius partizanus - dau
giausia jaunus, gražius, gabius. Ne
vienas iš jų būtų tapęs įžymiu žmo
gumi ne tik savo šalyje, bet ir Euro
poje, pasaulyje, geru motinos tėvynės
darbininku, puikiu šeimos tėvu...
O buvo palikti vienų vieni - žuvę
mėtomi ant gatvės grindinio ar į
duobes bei griovius. Banditų tarp jų
buvo mažai, lygiai kaip ir gerų žmo
nių skrebų tarpe!
Šiais metais sukanka 50 metų,
kaip didžiulė Lietuvos partizanų ar
mija pradėjo savo kovą. Dažniau pri
siminkime jos kovotojus. Ypač iški
liuosius, geriausius darbus ir savybes
- kad ateinančios kartos mokytųsi ir
imtų pavyzdį!
Vytautas Ikamas

ROCHDALE TRAVEL
CENTRE
Eastern European Division

Pramogai ar bizniui
žemiausiomis kainomis skriskite
į Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono
ar Manchester!’© j Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL
66 Drake Street
Rochdale
Lancs.
OL16 1PA
Tel 0706 868765
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Tiltas į Vakarus per Šeštokus ir Klaipėdą
] klausimus atsako valstybinės jmonės ’’Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Algirdas/ Kliorė
- Neseniai spaudoje pasirodė
Žinutė, kad Austrijoje atidaryta ’’Lie
tuvos geležinkelių“ atstovybė. Tokia
atstovybė yra ir Lenkijoje. Gal galė
tumėte trumpai papasakoti apie jų
veiklos pobūdį? Ar neplanuojama
panašių atstovybių atidaryti ir kitose
šalyse?
- Tokių atstovybių atidarymą dik
tuoja darbo sąlygos. Lenkijoje ’’Lietu
vos geležinkeliams“ atstovauja Lietu
vos susisiekimo ministerijos nuolati
nis atstovas Stasys Pieslikas, kurio pa
grindinis darbas - tarptautinės geležin
kelių organizacijos OSŽD komitete
Varšuvoje. Su Lenkija mes turime
daug bendrų reikalų ir ne visi klausi
mai yra išspręsti, todėl toks atstovas
ten yra būtinas. Galbūt reikėtų, kad
Lietuvoje būtų ir lenkų atstovas, tuo
met lengviau visus reikalus spręs
tame. Mūsų keleiviniai vagonai res
tauruojami Lenkijoje, yra bendra siena
ir vagonų perdavimo punktas Šešto
kuose. Keleivinių traukinių eismas dar
nėra geras. Dėl Lenkijos pasieniečių ir
muitininkų vangaus darbo traukinys
’’Balti ekspress“ iš Varšuvos iki Šešto
kų vėluoja po valandą ir daugiau. Tai
nenormalu. Dar nevisai sutvarkytas
prekinių traukinių eismas.
Profesorius Kurtas Šperas (Kurt
Spera), Austrijos geležinkeliuose gar
sus žmogus, pasisiūlė atstovauti Lietu
vos geležinkeliams toje šalyje. Jis siū
lėsi būti mūsų atstovu ir kitose Euro
pos šalyse. Kol kas pasirašyta sutartis
tik dėl Austrijos. Su ta šalimi neturime
daug konkrečių reikalų, tad K. Šperas
yra daugiau kaip mūsų geležinkelio
garbės konsulas. Tačiau Austrijoje ge
ros kelių remonto mašinos. Su jų ga
mintojais profesoriaus pagalba už
mezgėme ryšį. Jo dėka atsiranda gerų
ryšių su Austrijos geležinkeliais. Pats
profesorius atvažiavęs į Vilnių organi
zavo seminarus Lietuvos specialistams.
Manau, mums reikėtų savo atstovą
turėti Vokietijoje. Visų pirma todėl,
kad iš Vokietijos per Lietuvą vežama
Rusijos kariuomenė. Tiesa, ji gabena
ma dar pagal Vokietijos ir SSSR su
tartį, tačiau dabar tai jau Rusijos ka
riuomenė, todėl Rusija rūpinasi šiais
reikalais ir siunčia vagonus. Ir vokie
čiai labai aktyviai tuo reikalu užsiima.
Mes dėl to organizacinių rūpesčių lyg
ir neturime. Bet mūsų ir jūreivių,
laivyninkystės, Klaipėdos uosto admi
nistracijos rūpestis, kad perkėla išlik
tų, kada Rusijos kariuomenė bus iš
vežta iš Vokietijos. Reikia jau šian
dien ieškoti naujų siuntėjų - pirkėjų,
pardavėjų. Jaučiame konkurenciją su
kitais uostais, su kitais geležinkeliais.

Turime rūpintis, kad krovinius iš Rytų
ir ten vežtų ne per Čekiją ar Lenkiją, o
per Klaipėdą, ’’Draugystės“ geležin
kelio stotį. Todėl Vokietijoje reikalin
gas ’’Lietuvos geležinkelių“ atstovas.
Aš nekalbu apie meistrą, kuris turėtų
priiminėt vagonus iš vokiečių, kad
vagonai nebūtų sudaužyti. Vokietija
turi savo atstovą Lietuvoje, kuris dirba
Klaipėdoje ir sprendžia komercinio
pobūdžio klausimus.
- O Skandinavijos šalyse nenu
matoma atidaryti atstovybės? Jų
geležinkelininkai siekia plėtoti ryšius
su kolegomis Lietuvoje. Štai neseniai
suomiai pirmieji į Estiją, Latviją ir
Lietuvą savo traukiniu atgabeno
Suomijos Jlrmos gaminamos produk
cijos pavyzdžių mūsų geležinkeliams.
Netgi modernių kėdžių keleiviams
padovanojo...
- Daugelis užsieniečių nori už
megzti draugiškus santykius su ’’Lie
tuvos geležinkeliais“, kadangi dabar
čia atsirado nauja rinkos erdvė. Su
laukiame įvairiausių komercinių pa
siūlymų. Pavyzdžiui, minėtame suo
mių reklaminiame traukinyje ’’Eks
pozicija“ tos šalies firmos parodė
Baltijos šalių geležinkeliams skirtų
gaminių. Be abejo, kai ką įsigysime.
Tačiau dabar mums atsiveria visa Va
karų rinka. Turime orientuotis į naujas
technines priemones, bet negalime
visko nusipirkti iš karto. Kai ką jau
bandome pirkti. Pavyzdžiui, skaldos
valymo mašinas nusipirkome Lenki
joje, kurios jau beveik atsipirko.
Atstovybės reikalingos artimiausių
kaimynų, su kuriais turime tamprius
ryšius, šalyse. Su Suomija ir kitomis
Skandinavijos šalimis tiesioginių per
vežimų nėra. Todėl bendravimui su jo
mis palaikyti pakanka kitų kanalų.
Pavyzdžiui, per tarptautines turizmo
firmas. Jos turi savo atstovus čia, mūsų
turizmo firmos turi atstovus užsienyje.
Taip pat galime pasinaudoti preky
binių firmų ir jų atstovų paslaugomis.
Savi atstovai užsienyje brangiai kai
nuoja, nes reikia samdyti butą, sudaryti
normalias gyvenimo sąlygas. O juk
turime galvoti ir apie lėšų taupymą.
- Pastaruoju metu Lietuvos gele
žinkelių atstovai ir Jūs pats nemažai
keliauja po Europos ir kitų žemynų
šalis. Pavyzdžiui, Jūs su kelių tarny
bos viršininku R. Glazkovu buvote
JAV. Kokie šių kelionių tikslai ir
būsima nauda Lietuvos geležinke
liams?
- Kelionių išties dabar daug. Teko
būti ir Prancūzijoje, Kinijoje.
Mums reikia žinoti, kuri pasaulio
firma gamina ir remontuoja geriausiai

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD
Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais,
Užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių
ir atgal:
pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Nuo lapkričio 1 d. Skandinavijos Avia Sistema (SAS)
kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.
Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary
Colchester Essex CO7 6JW
Tel (+44-206) 322033
Fax (+44-206) 322352
Užs. 784

ir pigiausiai. Todėl tokios išvykos ir
susitikimai yra būtini. Kad nenupirk
tame pirmo pasiūlyto daikto, kuris nei
pigiausias, nei geriausias. Aš nesakau,
kad mes tokių klaidų nedarome, tačiau
nežinom, kada darom. Pavyzdžiui, ne
galiu tvirtinti, kad JAV pernai nupirk
ta kelių remonto mašina tikrai pigiau
sia ir geriausia. Atvažiavo, pasiūlė, iš
gyrė savo produkciją ir mes sudarėme
kontraktą. Todėl tos kelionės turi
pažintinę techninės ir ekonominės
rinkos studijavimo prasmę.
I JAV mus pakvietė firma ”Fairmon Tamper“, kuri gamina kelio re
monto mašinas. Mes iš šios firmos
perkame vieną mašiną. Ji Lietuvoje
bus gauta liepos mėnesį. Mašina iš
pjaus iš po pabėgių užsiteršusį balastą.
Ta firma suinteresuota Lietuvos gele
žinkelių rinka, todėl pasikvietė mus.
Kvietė ir kitos firmos, tačiau neturėjo
me laiko jas visas aplankyti.
Amerikoje susitikome lietuvį poną
Vegedį, kuris užsiima kelio remonto
mašinų prekyba. Tiesa, jo firma dirba
su Meksika, bet jis atskrido į susiti
kimą su mumis ir buvo malonus kon
sultantas.
’’Lietuvos geležinkeliai“ po truputį
eina į Vakarų rinką. Ir ’’Europos lietu
vis“ rašė, kad šiemet įsigijome naujų
modernių vagonų Vokietijoje. Mano
me, kad Rusijoje ir Ukrainoje greitai
nebepirksime ir neberemontuosime
riedmenų. Nes kokybė ten bloga. Yra
tokių atvejų, kai remontuodami nuima
mūsų agregatus, prideda visokio

šlamšto, o kainos didžiulės. Vakaruo
tokuose statyti krovinių terminalą,
se galime rasti ir pigiau. Štai Suomijos
Žada didelį krovinių srautą per jį.
reklaminio traukinio atstovai teigė,
Terminalą netgi žada kitais metai
kad kai kurie Rusijoje pagaminti pradėti eksploatuoti. Prašau apie fe
papasakoti.
geležinkelio įrengimai žymiai daugiau
kainuoja negu Suomijos gamybos.
- Hamburgo miesto vyriausybė
- Balandžio viduryje buvote Rygo
buvo išskyrus lėšų to projekto studijai
je. Kas ten svarstyta?
atlikti. Tai padaryta. Lietuvos susisie
- Bene įdomiausias darbotvarkės
kimo ministerijai pateikta ataskaitai!
priėmus sprendimą reikėtų pereiti prie
klausimas buvo Pasaulinės geležinke
lių organizacijos (UIC) ir Tarptautinės
konkrečių projektavimo darbų. Ham
geležinkelių organizacijos (OSŽD)
burgo specialistai sutinka projektuoti
bendradarbiavimas. Šios dvi tarp
tą terminalą. Jie jau surado mums
tautinės organizacijos viena kitos ne
apie 5 mln. tonų krovinių. Tai nemaža
darbų apimtis. Dabartiniu metu Šešto
paneigia, tarp jų yra tamprūs ryšiai.
Bene visuose OSŽD posėdžiuose da
kuose perkraunama 20 vagonų perparą, labai pasistengus galima perkrauti
lyvauja UIC generalinis sekretorius. Ir
šį kartą jis padarė išsamų pranešimą
iki 50-ties. Taigi net labai intensyviai
apie galimus šių organizacijų bend
dirbdami, dabartinėmis sąlygomis
radarbiavimo ryšius. Turbūt kitoje
Šeštokuose neįstengtume per metus
generalinių direktorių konferencijoje,
nė milijono tonų krovinių pervežti.
kuri įvyks Krokuvoje, bus pasirašytas
Taigi terminalas būtinas, nes per paą
bendradarbiavimo kontraktas tarp
reikės perkrauti po kelis šimtus vago
OSŽD ir UIC. Aptartos pagrindinės
nų. Noriu priminti, kad prie Lietuvos
šio kontrakto kryptys. UIC užsiims
susisiekimo ministerijos įsteigta Eurogeležinkelių perspektyva, o OSŽD pinio geležinkelio plėtojimo direkcija,
kasdienine geležinkelių veikla. Pri
kuri šiais reikais užsiima.
imtas svarbus sprendimas, kad neverta
Mano supratimu, Lietuvoje reikėtų
kurti Europos-Azijos konvencijos. Šia
steigti bendrą įmonę, pritraukiant pri
linkme porą metų buvo dirbdama,
vatų kapitalą, kuri bendrautų su ge
paruošti normatyviniai dokumentai.
ležinkeliais, tada ir projektavimo dar
- Kokie dabar Lietuvos geležinke
bai greit pajudėtų, ir statyba. Jau pra
lių ir tarptautinės geležinkelių orga
dedu nerimauti, kad mes galime nesu
nizacijos COT1F, kuri užsiima perve
spėti to terminalo pastatyti. Jau dabar,
žimų organizavimu visoje Europoje,
tik pradėję perkrauti krovinius Šešto
santykiai. Ar Lietuvos geležinkeliai
kuose, jaučiam savų ir užsienio firmų
rengiasi tapti COTIF nariu?
suinteresuotumą. Ypač kai Baltarusija
- Pirmiausia tai ne geležinkelių ir
pakėlė kainas už vežimą geležinke
net ne Susisiekimo ministerijos, o vy
liais, nelabai kas nori vežti krovinius
per ją iš Rytų į Lenkiją, nes tai fir
riausybių konvencija. Lietuva yra pa
moms darosi nuostolinga. Tokios
davusi paraišką prisijungti prie jos.
įmonės steigimui ministerija pritarė,
Tačiau tai ne vienos dienos veiksmas,
man atrodo, reikalai judės į priekį.
tai procesas, gali praeiti metai, o gal ir
- Spaudoje buvo rašyta, kad kelei
kiti. Reikia, kad visi COTIF norminiai
vinio traukinio Varšuva-Šeštokaidokumentai būtų papildyti duomeni
Kaunas-Ryga-Talinas maršrutas bus
mis iš mūsų valstybės - apie geležin
kelių tinklų ilgį ir t. t. Be to, būtina pratęstas iki Helsinkio. Ar galėsime
sąlyga - turėti bendrą tinklą su Vakarų jau šiais metais, Kaune sėdę į trauki
nį, pasiekti Suomijos sostinę?
Europos valstybėmis. Mes jau turime
kelią per Šeštokus-Suvalkus ir per
- Paskutinį gegužės sekmadienį
įvedamas vasaros grafikas. Jame ne
Klaipėdos-Mukrano perkėlą. Jau da
numatomas tokio traukinio eismas.
bar turime ieškoti būdų, kaip forminti
pervežimo dokumentas pagal COTIF
Organizuoti tokio pat keleivinio trau
standartus. Stojant į COTIF reikia
kinio eismą iš Varšuvos į Taliną ir
mokėti nemažą stojamąjį mokestį. Bet
kelta į Helsinkį visiškai įmanoma jau
mes pasiruošę būti šios organizacijos
šių metų pabaigoje įvedus žiemos
nariais.
traukinių eismo grafiką.
- Spaudoje jau buvo minėta, kad
Hamburgo miesto atstovai siūlo Šeš
Kalbėjosi Aleksandras Jonuškis

Ar žinote, kad...
...pirmasis traukinys į Vilnių atvyko 1860 metais
rugsėjo 6 d. Tai Lietuvos geležinkelių istorijos pradžia.
Juos tiesė ir eksploatavo Rusijos imperija. Plataus
geležinkelio vėžės plotis tuometinėje Rusijos imperijoje,
kaip ir SSSR, buvo 85 mm platesnis už europinį stan
dartą.
Savarankiškų Lietuvos geležinkelių pradžia laikoma
1919 metų liepos 6-oji. Tuomet pirmasis traukinys
atbildėjo į Vilnių. Vokiečių okupacijos dėka tuomet
Lietuvoje jau buvo europinis 1435 mm vėžės plotis. Tik
20 metų egzistavo nepriklausomi Lietuvos geležinkeliai,
po to per 50 okupacijos metų europinio tipo vėžės vėl ta
po rusiško standarto -1520 mm pločio.
1991 m. rugsėjo 4 d. susisiekimo ministro J. Biržiškio įsakymu atkurti Nepriklausomos Lietuvos gele
žinkeliai, kurie nuo 1992 m. sausio 1 d. pradėjo sava
rankiškai funkcionuoti. Valstybinei įmonei ’’Lietuvos
geležinkeliai“ priklauso per 2000 kilometrų 1520 mm

pločio vėžės (plačiojo geležinkelio) ir apie 700 km siau
rojo geležinkelio. 1992 m. liepos 7 d. atidarytas keleivi
nis eismas per Šeštokus į Suvalkus, o nuo šių metų kovo
šiuo maršrutu jau keliauja į abi puses ir prekiniai
traukiniai. Kroviniai iš Lietuvos geležinkelių jau pa
siekia Austriją, Vokietiją, Italiją, Čekiją. Iš Vakarų Eu
ropos šalių juda kroviniai ne tik į Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, bet ir NVS šalis. ’’Lietuvos geležinkeliai“ kol kas 85
proc. krovinių veža į Rytus ir tik 15 proc. į Vakarus.
Valstybinė įmonė ’’Lietuvos geležinkeliai“ įstojo į dau
gelį tarptautinių geležinkelių organizacijų. Didžiausios iš
jų - OSŽD su centru Varšuvoje ir UIČ, kurios centras
Paryžiuje. Lietuvos geležinkeliuose visad gausu svečių iš
įvairių pasaulio šalių - Vokietijos, Švedijos, Austrijos,
Lenkijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ru
sijos, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, Anglijos, JAV bei
kitų šalių. Buvo net Kinijos geležinkelininkų delegacija.
Savo ruožtu ’’Lietuvos geležinkelių“ pasiuntiniai aplan
ko vis daugiau pasaulio šalių, kur tariasi dėl bendradar
biavimo, semiasi patirties, sudaro kontraktus.

„Laisvės Varpo“ sukaktis
Kovo 7 d. sukako 40 metų, kai
Bostono ir apylinkės lietuviams
veikia lietuvių radijo programa
Laisvės Varpas, suorganizuota ir be
pertraukos vadovaujama Petro Viš
činio. Tai vienintelė greito viešojo
susižinojimo priemonė visoje pla
čioje Bostono lietuvių apylinkėje.
Dabar joje gyvai atsispindi visi
Lietuvos ir išeivijos gyvenime ak
tualūs įvykiai. Kas šeštadienį įvy
ko, tai Laisvės Varpo laidose jau
pranešama sekmadienį.
Minimoji sukaktis prisiminta
Laisvės Varpo kovo 6 d. laidoje.
Programos vedėjui Petrui Viščiniui

dar neatsigavus po operacijos, mi
nėjimą suorganizavo ir pravedė
Aidas Kupčinskas. Plačiau apie
Laisvės Varpo šakotą veiklą kalbėjo
Alfonsas Petrulis, LB Cape Godo
apylinkės pirmininkas, buvęs Ame
rikos Balso lietuviškojo skyriaus
vedėjas. Jis išryškino ne tik re
guliarių Laisvės Varpo programų
reikšmę ir poveikį vietos lietuvių
gyvenime, bet taip pat kultūrinius
renginius, kurių kasmet suorgani
zuota bent po du, kviečiant progra
mų atlikėjais žymiausius išeivijos ir
Lietuvos dainininkus, aktorius,
muzikus. O Aidas Kupčinskas, LB

Bostono apylinkės pirmininkas, per
davė tos apylinkės sveikinimą ir
linkėjimus. Minėjimui skirta pro
gramos dalis užbaigta Antano Va
nagaičio kūriniu Laisvės Varpas,
atliktu Toronto lietuvių mišraus cho
ro Varpo, vesto Stasio Gailevičiaus.
Pagal susitarimą su JAV LB
Krašto valdyba Laisvės Varpas per
duodamas Lietuvių Bendruomenės
vardu. Tai pranešama anglų kalba
kiekvienos laidos pradžioje, tuoj
pat įjungiant Stasio Šimkaus sukur
tą dainą ’’Lietuviais esame mes gi
mę“. Bet pagal susitarimą už visą
Laisvės Varpo veiklą atsakingas
yra jo vedėjas Petras Viščinas.
’’Darbininkas“
(Brooklyn, Nr. 9, JAV)
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Gražiausia Kauno studentė tapo gražiausia
Lietuvos mergina
Gegužės 8-ąją tuoj po vidurnak
čio buvo karūnuota šeštoji grožio
karalienė ’’Mis Lietuva-94“ Jurga
Tautkutė. Jurga - dvidešimt vienerių metų vilnietė, išvykusi studijuoti
medicinos į Kauną. Jau antrą kartą
iš eilės gražiausios lietuvaitės titulą
gavo Kauno medicinos akademijos
studentė. Jurga sakosi, jog pirmtakės
Jūratės Mikutaitės (’’Mis Lietuva93") sėkmė įkvėpė ją dalyvauti gro
žio konkursuoe. Pirmiausia ji Kauno
aukštųjų mokyklų merginų grožio
konkurse tapo ’’Mis Studente-94“, o
vėliau pasiryžo dalyvauti ’’Mis Lie
tuvos“ rinkimuose. Jurga sakosi, jog
grožio karalienės karūna neturėtų
pakeisti jos apsisprendimo tapti
stomatologe. Jei "Mis Lietuvos-94“
vardas ir atvers kelius į manekenės
ar fotomodelio karjerą, tai nebus
darbas visam gyvenimui, pasakė
Jurga ’’Lietuvos rytui“. Jos mama
Ligija Gecevičiūtė-Tautkuvienė yra
choreografė, tėtis inžinierius. Jurga
iš mamos taip pat paveldėjo po
traukį šokti - dukart per savaitę pra

SMas.
Šimtmečio prizas Arvydui Saboniui
Tarptautinio olimpinio komiteto
(I0C) Šimtmečio prizu nutarta apdo
vanoti įžymųjį lietuvių krepšininką
Arvydą Sabonį.
I0C tokius prizus įsteigė 100-ųjų
olimpinio sąjūdžio metinių proga ir
padalijo juos įvairių šalių olimpiniams
komitetams, kad šie paskirstytų jubi
liejinius apdovanojimus labiausiai jų
nusipelniusiems žmonėms.
Lietuvos tautinio olimpinio komi
teto pranešime rašoma, kad šis apdo
vanojimas už nuopelnus olimpiniam
judėjimui, asmeninį indėlį, veikiant
dėl LTOK pripažinimo atstatymo pa
saulinio olimpiniame judėjime, ilga
metį ištikimą atstovavimą Lietuvai
bei išskirtinį indėlį į Lietuvos krepši
nio rinktinės laimėjimus XXV olim
pinėse žaidynėse Barselonoje skiria
mas Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto nariui Arvydui Saboniui.

Auksiniai žiedai ir K. Savicko
taurė atiteko ’’Žalgiriui“
Praėjusį gegužės savaitgalį pasi
baigė pirmasis Lietuvos krepšinio ly
gos (LKL) čempionatas. Nuo jo pra
džios - 1993 m. spalio 1 d. - įvyko
199 rungtynės.
Atkaklios paskutinių dienų grum
tynės dėl čempiono vardo tarp ’’Žal
girio“ ir ’’Atleto“ baigėsi Kauno
"Žalgirio“ pergale. Buvo žaista iki
trijų pergalių. “Žalgiris“ laimėjo fina
linę dvikovą 3:1. Žalgiriečiams A.
Braziui, A. Visockui, V. Jurgilui, E.
Bubliui, T. Stumbriui, D. Lukminui,
E. Brazdauskui, G. Kulamajė, D.
Maskoliūnui, G. Einikiui, K. Marčiulioniui ir G. Staniuliui bei trene
riams J. Salumetsui ir J. Fiodorovui
atiteko LKL čempionų aukso žiedai ir
specialai iš JAV atvežta Lietuvos
krepšinio patriarcho K. Savicko taure.
Krepšinio federacijos medaliai
įteikti trečiąją vietą užėmusiems
Vilniaus ’’Statybos“ krepšininkams.
Apdovanoti ir kiti LKL čempio
nate pasižymėję krepšininkai. ’’Lietu
vos aidas“ įteikė savo prizą televizo

moginio šokio moko Vilniaus 48osios vidurinės mokyklos mokslei
vius. Nors 178 cm ūgio Jurga mėgs
ta šokoladą ir vištieną, jos fiziniai
duomenys atitinka pasaulinį grožio

rių ’Tauras“ rezultatyviausiam Plun
gės ’’Olimpo“ žaidėjui A. Vaškiui
(viso - 800 taškų, vidurkis 22,2). Fir
ma ’’Rubikon“ spalvotu televizoriumi
’’Shivaki“ apdovanojo daugiausia ka
muolių po krepšiais atkovojusį ’’Atle
to“ žaidėją Ž. Ilgauską (539, vidurkis
12,25). Šiam žaidėjui atiteko ir kitas
prizas - videoplejeris - kaip geriau
siam metimų blokuotojui (160 blokų,
vid. 3,64). ’’Šilutės“ komandos gynė
jui A. Stančiauskui, atlikusiam dau
giausia rezultatyvių perdavimų (137,
vid. 3,7), firma ’’RimVal“ įteikė ja
ponišką fotoaparatą. Firmos ”Viti“
dovana atiteko Plungės ’’Olimpo“
žaidėjui M. Pranckevičiui, per sezoną
perėmusiam daugiausia kamuolių
(90, vid. 2,8). Baudas tiksliausiai me
tęs Kauno NECA gynėjas G. Pečiulionis iš ’’Valbra“ firmos gavo impor
tinę dušo kabiną, dvitaškių metiką G.
Einikį (“Žalgiris“) apdovanojo “Mi
nolta Baltia“, geriausias tritaškių me
tikas N. Zabarauskas (“Atletas“) bu
vo apdovanotas “Vavivatos“ firmos.
G. Einikis gavo dar du vertingus pri
zus: Š. Marčiulionio krepšinio mo
kyklos prizą - japonišką magnetolą kaip naudingiausias žaidėjas ir kaip
geriausias LKL žaidėjas - “Yamaha“
firmos japonišką muzikinį centrą.
Geriausio krepšininko rinkimuose
dalyvavo 51 žmogus. Buvo minimos
25 žaidėjų pavardės. Jų penketukas
atrodo taip: G. Einikis - 213 balsų, Ž.
Ilgauskas - 177, D. Sirtautas - 62, A.
Vaškys - 60, A. Visockas - 37.
Lietuvos rinktinė (treneriai V. Ga
rastas ir H. Giedraitis) po LKL čem
pionato iškart išskrido į Helsinkį, kur
žais Šiaurės šalių čempionate. Visi
Kauno žalgiriečiai liko namuose
rengtis “Profbasket“ lygos finalini
ams susitikimams.

Prasidėjo Lietuvos moterų
futbolo pirmenybės
Gegužės pradžiose prasidėjo pir
masis šalies moterų futbolo čem
pionatas. Keturios komandos Kauno “Olimpija-Centras“, Vil
niaus “Vilnius, Telšių “Samanėlė“
ir Kelmės “Joginta“ - susitiks po du
kartus. Pirmosiose rungtynėse Kau-

LKL čempionai - Kauno ’’Žalgirio“ krepšininkai.
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

Minimos prof. Vlado Jakubėno
90-osios gimimo metinės

etaloną - krūtinės apimtis 90, lie
mens - 60, klubų - 90. Generalinis
konkurso rėmėjas koncernas EBSW
nugalėtojai pagrindiniu prizu skyrė
vieno kambario butą Vilniuje. Jurga
dar apdovanota kelione į Jamaiką ir
’’Fuji“ videokamera.
Pirmąja vicemis tapo Ieva Šim
kūnaitė - melsvai žalių akių šviesia
plaukė. Ji jau antrą kartą iškovoja
vicemis titulą. Naujųjų metų naktį
Ieva tapo ’’Mis Vilnius-94“ pirmąja
vicemis. Grožio konkurso organiza
toriai kitąmet žada padaryti pakei
timų tokiame renginyje: šiemet pir
mąja vicemis tapusi mergina turės
teisę be atrankos dalyvauti kitų
metų finale. Taigi Ieva Šimkūnaitė
galės dar kartą išbandyti savo jė
gas. O kol kas ji apdovanota kelio
ne į Braziliją bei televizoriumi ir
videokamera. Antroji vicemis Rasa
Miliutė apdovanota brangiais kaili
niais ir kelione į Ispaniją. ”TV žiū
rovų mis“ Lietuvos lenkaitės Iwonos Maton laukia kelionė į Paryžių.

ELI

Nacionalinėje M. Mažvydo biblio
tekoje gegužės 9 d. atidaryta gausi ir
įvairiapusė sukaktuvininko darbų pa
roda. Vakare įvyko minėjimas - kon
certas Nacionalinėje filharmonijoje,
įžangos žodį tarė Lietuvos muzikos
akademijos prof. V. Laurušas. Jis pri
minė, kad VI. Jakubėnas su kompozi
toriais V. Bacevičiumi ir J. Kačinsku
priklausė intelektualiausiųjų savo me
to lietuvių kompozitorių trejetui, nes
buvo gavęs gerą muzikinį pasirengi
mą Berlyno muzikos akademijoje.
Pranešimą apie VI. Jakubėno (19041976) gyvenimą Kaune ir išeivijoje, o
taip pat apie šio kompozitoriaus ir mu
zikologo kūrybą ir jo gausų, savitą
muzikologinį palikimą paskaitė muzi
kologė Rita Nomicaitė Nacionalinės
filharmonijos simfoninis orkestras,
kuriam dirigavo žymus dirigentas Pet

Prancūzijoje prasidėjo prestižinės
tarptautinės “Tour de L'Audė“ dau
giadienės dviratininkių lenktynės. 11
dienų truksiančios varžybos įtrauktos
į Tarptautinės dviratininkų sąjungos
oficialių superrenginių, kurie duoda
taškų dviratininkų-mėgėjų pasaulinei
kvalifikacijai, kalendorių.
Kol kad lenktynės vyksta lygumų
trasomis ir Lietuvos rinktinės narėms
asmeninėje įskaitoje nepavyksta pa
tekti į prizininkių gretas.
Geriau pasirodyta 28 km koman
dinėse varžybose, kur Lietuvos spor
tininkes pranoko tik praėjusių metų
pasaulio čempionato 50 km koman
dinių varžybų nugalėtojos Rusijos
dviratininkės. Pasaulio čempionato
sidabro medalininkės amerikietės
liko trečiojoje vietoje. Tokia koman
dų padėtis liko ir po trijų etapų.

Kviečia teniso varžybos
DBLS gavo Lietuvos teniso są
jungos kreipimąsį į lietuvių kilmės
tenisininkus iš visų pasaulio šalių.
1994 m. liepos 14-17 dienomis po
Pasaulio lietuvių dainų šventės įvyks
Pasaulio lietuvių žaidynės, kurių pro
gramoje ir lauko teniso varžybos.
Jose ir kviečiami dalyvauti tenisinin
kai tokiose amžiaus grupėse: moterų
iki 35 m., 35-40, 40-45, 45-50, 5055, virš 55 bei vyrų iki 35 m., 35-40,
40A5, 45-50, 50-55, 55-60, daugiau
kaip 60. Leidžiama dalyvauti tik vie
noje amžiaus grupėje. Startinis mo
kestis - 20 litų. Varžybos vyks vieno
minuso sistema, vienetuose išaiški
nant visas, o dvejetuose - prizines
vietas. Kiekvienoje amžiaus grupėje
gali dalyvauti 16 žaidėjų. Jei grupėje
užsiregistruoja mažiau nei 8 tenisi
ninkai, organizatoriai pasilieka teisę
jungti dvi gretimas grupes į vieną.
Visi susitikimai žaidžiami iki dviejų
laimėtų partijų. Žaidžiama “Dunlop“
arba “Wilson“ kamuoliukais. Pusfi
nalių ir finalų susitikimams kamuo
lius duoda rengėjai.
Varžybos vyks “Žalgirio“ teniso
aikštyne (Barboros Radvilaitės 6)
liepos 14-17 d. moterims ir vyrams,
priklausantiems nuo 35 iki 45 m. am
žiaus grupėms. Moterų ir vyrų kitose
amžiaus grupėse varžybos vyks Kau
no teniso klubo aikštyne (Sporto 32)
liepos 14-17 d. Dalyvių registracija
varžyboms minėtuose miestuose lie
pos 13 d. iki 12 vai.
Varžybų nugalėtojai bus apdova
noti Lietuvos sporto departamento įs
teigtais prizais.
Apie dalyvavimą galima pranešti
iki liepos 1 d. Lietuvos teniso sąjun
gai. Jos adresas: Žemaitės 6, 2675
Vilnius. Tel. (3702) 45 39 64, 61 35
80, fax. (3702) 26 93 41, 62 40 92.

Visvaldas Butkus

BALTIC STORES
INVESTMENTS CO.

no “Olimpija-Centras“ rezultatu
14:0 įveikė Telšių “Samanėlę“. Ki
tų rungtynių tarp “Jogintos“ ir “Vil
niaus“ rezultatas 1:1.

Dviratininkų Startai

ras Bingelis, atliko vienos dalies Sim
foniją Nr. 1 (1931-1932 m.), menuetą
(1938-1939 m.). Orkestras su Kauno
valstybiniu choru (meno vadovas P.
Bingelis), Lietuvos aklųjų ir silpnare
gių draugijos choru “Vilnius“ (meno
vadovas Jurijus Kalcas) atliko kantatą
mišriam chorui ir simfoniniam or
kestrui V. Mykolaičio-Putino žodžiais
“Mano pasaulis“ (1943-1959 m.).
Gegužės 10 d. Lietuvos muzikos
akademijos vargonų auditorijoje buvo
konferencija “Vladas Jakubėnas ir jo
veiklos muzikinė aplinka“, taip pat šio
autoriaus kamerinės muzikos koncer
tas. Gegužės 14 d. numatyta VI. Jaku
bėno gimtojo namo aplankymas, pa
rodos atidarymas Biržuose. Gegužės
15 d. 18 vai. Kauno filharmonijoje
įvyks minėj mas - koncertas.

Finansinių ir teisinių reikalų
planavimas
Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.
Administruojame ir parduodame nejudamą turtą
Didžiojoje Britanijoje.
Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir
jų pageidaujamu adresu.
Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu
Didžiojoje Britanijoje.
Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.
PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).
Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES
INVESTMENTS CO.
(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane,
Bromley, Kent, BR1 4HB, England
Tel. 081 460 2592
Fax 081 318 7643

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin
kose nuo 1994 m. gegužės 13 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio
valiutų santykius:
Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų
Armėnijos dramai
Australijos doleriai
Austrijos šilingai
100 Baltarusijos rublių
Belgijos frankai
Čekijos kronos
Danijos kronos
ECU
Estijos kronos
Ispanijos pesetos
100 Italijos lirų
Japonijos jenos
Kanados doleriai
Kirgizijos somai
Kazachijos tengės

5.9773
0.0130
2.8831
0.3393
0.0222
0.1165
0.1366
0.6137
4.6227
0.2988
0.0293
0.2502
0.0383
2.8952
0.3252
0.1337

Valiutos
pavadinimas

Litai už
valiutos vnt.

Latvijos latai
100 Lenkijos zlotų
Moldovos lėjos
Norvegijos kronos
Olandijos guldenai
Prancūzijos frankai
100 Rusijos rublių
SDR
Singapūro doleriai
Suomijos markės
Švedijos kronos
Šveicarijos frankai
100 Ukrainos karbovancų
Vengrijos forintai
Vokietijos markės

7.0547
0.0177
0.9780
0.5537
2.1390
0.6997
0.2140
5.6322
2.5758
0.7389
0.5175
2.8096
0.0108
0.0389
2.4007

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi
cialiu kursu - 4.00 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį nei Lietuvos
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis. Kaip sakoma nese
niai Lietuvos banko išplatintame pranešime, atlyginimas už kredito operaci
jas negali viršyti 2 procentų keičiamos sumos, keičiant grynuosius pinigus,
ir 0,25 procento keičiamos sumos, keičiant negrynuosius pinigus.
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PADĖKA
Iš širdies gelmių dėkojame
gerb. p. Pranui Taujinskui iš Lon
dono, atsiuntusiam labdarą - 100
svarų sterlingų. Ačiū Britų-lietu'vių pagalbos fondui vaikams Lie
tuvoje remti komitetui, sekretorei
poniai Hildai Piščikienei, kurios
didelio rūpesčio dėka mus pasie
kia siuntos.
Nuoširdžiai dėkojame darbš
čiosioms anglų moterims, kurios
aukoja savo laiką labdarai, už
rankdarbius.
Mielieji, Jūsų dovanoti rūbe
liai, žaislai, pinigai ir vitaminai
džiugina mūsų globojamų vaikų
su negalia širdeles, palengvina
socialiai remtinų šeimų buitį.
Linkime Jums stiprybės ir Die
vo palaimos.

Vaikų lopšelių-darželių
"Berželis“ ir "Klevelis“
darbuotojos

Šakiai

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO
BAŽNYČIA
LONDONE
21 The Oval, E2 9DT
rytinėje Londono
centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735
Pamaldos sekmadieniais 9 ir 11 vai.
Artimiausia požeminė stotis Bathnal Green centrine linija.
Autobusai iš miesto centro:
26, 48, 55.

PAMALDOS
Derby - gegužės 15 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

Nottinghame - gegužės 22 d.,
Sekminėse, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - gegužės 29 d., Švč.
Trejybėje, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - birželio 2 d., Dievo
Kūno-ųraujo šventėje, 11.15 vai.,
Židinyje.
Nottinghame - birželio 5 d., 11.15
vai., Židinyje.

41-oji Europos lietuviškųjų
studijų savaitė

PASAULYJE

Praėjusiais metais Studijų savaitės Augsburge dalyviai 1994-ųjų
Europos lietuviškųjų studijų savaitės rengėjais išrinko šiuos asmenis:
Vincą Natkevičių, Joną Norkaitį, Darių Kuolį, Saulių Kubilių, Aidą
Ivinskienę ir Ireną Naudžiūnaitę Joerg.
Iš jų moderatoriais išrinkti: Darius Kuolys, Jonas Norkaitis ir Vincas
Natkevičius. Literatūros vakarą organizuoja Saulius Kubilius.
41-osios studijų savaitės paskaitų prelegentai: Darius Kuolys, kun.

Jonas Jūraitis, Viktorija Daujuotytė-Pakerienė, Vincas Natke
vičius, Vytautas Bieliauskas, Vaidotas Daunys, Romualdas Si
korskis, Alvydas Jokūbaitis, Kajetonas Čeginskas.
Keturių žvaigždžių viešbutyje, kur bus apgyvendinti Studijų savaitės
dalyviai, yra visi patogumai. Kambariuose dvigubos lovos, tačiau no
rintys nakvoti po vieną turės primokėti nustatytą taksą: 70 austrų
šilingų. Šiaip visas pragyvenimas dienai vienam asmeniui kainuoja 500
austrų šilingų.

Registruotis pas Ireną Naudžiūnaitę Joerg šiuo adresu:
6473 Wenns, Tirol, Austria.

Redaktorius Mindaugas Milieška

Lietuva-Lithuania.
Tel.: 010 370 2 622 466
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LONDONE
NAUJA DBL S-GOS
DIREKTORIŲ VALDYBA
Pirmininkas - Jaras Alkis, vice
pirmininkas - Stasys Kasparas, sek
retorius - Vince O’Brien, iždininkas
- Paul Markevičius, protokolų sek
retorė ir jaunimo reikalai Elena
Augaitytė, kultūrinė veikla - John
Millar ir Vida Gasperas.

Registracijos mokestis 150 DM (jaunimui 70 DM). Visa programa
su paskaitų temomis bus paskelbta vėliau.
P. S. Atvykstantiems iš Lietuvos į Austriją reikia turėti vizą.
Rengėjai
svaro, pinigai sumokami užsirašant.
Užsirašyti galima Londono para
pijos menėje po pamaldų pas val
dybos narius, Lietuvių namuose, 2
Ladbroke Gardens - pas Kazį Makūną
ar Nijolę Dargienę. Telefonas 071727-2470. Be to galima pranešti
laišku: 21 The Oval, London E2 9DT.
Išvažiuojama nuo Lietuvių bažny
čios 21 The Oval, London E2, - 8.45
vai.; nuo Lietuvių namų 2 Ladbroke
Gardens London WU -9.15 vai.

MANČESTERYJE

IŠVYKA AUTOBUSU

Birželio 18 d., šeštadienį, 6 vai. va
karo Mančesterio lietuvių soc. klubas
savo patalpose rengia Išvežtųjų minė
jimą. Paskaitą skaitys V. Bernatavi
čius. Bus ir meninė dalis.
Kitą dieną, t. y. birželio 19 d., sek
madienį, 12.15 vai. p. p. St. Mary’s
bažnyčioje, Eccles, bus laikomos lie
tuviškos pamaldos už mūsų tautos
išvežtuosius.
Prašome visus tautiečius gausiai
dalyvauti Išvežtųjų minėjime lietuvių
klube ir kitą dieną lietuviškose pa
maldose Eccles.
Rengėjai
******

DBL S-gos Londono pirmasis
skyrius rengia išvyką autobusu į šių
metų iškilmes Sodyboje, kurios įvyks
gegužės 29 dieną, sekmadienį. Kaina
vienam asmeniui ten ir atgal tik 7.50

Liepos 16 d., šeštadienį, 6 vai.
vakaro LKV S-gos "Ramovės“
Mančesterio skyrius rengia Man
česterio lietuvių soc. klube Dariaus
ir Girėno ir Mindaugo karūnavimo

NAUJA LN B-VĖS
DIREKTORIŲ VALDYBA
Pirmininkas - Vince O’Brien,
vicepirmininkas - Stasys Kasparas,
sekretorius (Company) - Vince
O’Brien, iždininkas - Paul Marke
vičius, sekretorė - Elena Augaitytė.

Registruojame
norinčius išnuomoti
atskirus kambarius
ar butus
užsienio svečiams.
Rašyti:
2015 Vilnius,
P.O. BOX 2715

KAS NESUMOKĖS
PRENUMERATOS
MOKESČIO,
NEBEGAUS ”EL“

minėjimus. Paskaitą skaitys A.
Podvoiskis. Bus meninė dalis.
Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai

NOTTINGHAME
EKSKURSIJA Į SODYBĄ
Paminėti Lietuvių sodybos 40
metų įsigijimo ir gyvavimo sukaktį
Nottinghamo DBLS skyriaus valdy
ba ruošia didelę ekskursiją. Daugelis
jau nemažai metų neturėjo galimybės
apsilankyti mūsų mažame Lietuvos
kampelyje, kuris yra ypač gražus ge
gužės mėnesį. Nepraleiskime šios
progos vėl prisiminti anuos didžiuo
sius sekminių sąskrydžius, šventinę
nuotaiką, išdainuotas dainas.
Dar ir po 40 metų galime užtrauk
ti dainą.
Išvyksime gegužės 29 dieną 8.00
vai. ryto nuo visiems jau įprastos vie
tos prie Salutation Inn, Maid Marian
Way.
Gali važiuoti ir ne skyriaus nariai.
Iš Sodybos išvažiuosime vakare.
Asmeniui kelionės kaina tik 10.00
svarų.
Užsisakyti pas skyriaus pirminin
ką J. Damaševičių asmeniškai ar tele
fonu Nottingham 505868.
Paskubėkite, kad vėliau nenusiviltumėte.
DBLS Nottinghamo
skyriaus valdyba

REIKALINGA

Lietuvos Ambasada
Londone

gera virėja ar kulinaras,
sugebantys gaminti val
gius vidutinės klasės res
torane Anglijoje. Anglų
kalbos žinojimas pagei
dautinas.

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP
Tel.: 071-938 2481
071-938 4556
Fax: 071-938 3329

Dėl sąlygų kreiptis į
"Europos lietuvio“ redakci
ją, A. Strazdelio 1, 2600
Vilnius, tel. 62 24 66.

PARDUODAMI
BUTAI
UŽSIENIEČIAMS

Britų piliečiams vizos nerei
kalingos. Turintiems Travel
Document arba Certificate of
Identity vizos išduodamos:
pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 10 iki 13 vai., tre
čiadieniais nuo 14 iki 17 vai.

Gerbiamieji skaitytojai,
jau kelis kartus raginome tuos
skaitytojus, kurie nesumokėję "EL“
prenumeratos mokesčio už 1994
metus, tai kuo greičiau padaryti.
Dar kartą prašome visų, kas sko
lingas, kiek galima greičiau at
siųsti ”EL“ administracijai Londo
ne prenumeratos mokestį, nes di
delės pašto išlaidos artimiausiu
metu privers mus nutraukti neap
mokėtą siuntimą.
ELR

Parduodamas 15 ha sklypas prie
Šiaulių miesto, netoli Šiaulių jūros,
Dainų kaime. Tinka gyventi ir
komercijai. Kaina $150000 arba
£100000.

Kreiptis:
"Europos lietuvio“
redakcija,
A. Strazdelio 1,
2001 Vilnius.
Tel. 61 18 79.

Londone ir ViCniuje
Ceidžiamame

'EUROPOS

V

J

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

Šventas Tėvas ligoninėje
Kaip žinoma, vėlų balandžio 28osios vakarą Jonas Paulius II, pasly
dęs savo buto vonioje, pargriuvo ir su
silaužė šlaunikaulį. Kitądien Gemellj
poliklinikoje jam buvo padaryta ope
racija: įdėtas klubo sąnario protezas.
Operaciją atliko du chirurgai - Šven
čiausiosios širdies katalikų universife.
to medicinos fakulteto profesoriai
Gianfrancesco Fineschi ir Cesare
Sanguinetti. Pabudęs po operacijos,
Popiežius jautėsi gerai. Jei nebus ko
kių nors komplikacijų - o tokių, kaip
užtikrino Popiežių operavę gydytojai,
neturėtų būti - po dviejų trijų savaičių
Jonas Paulius II galės išvykti iš ligo
ninės.
Jonas Paulius II jau ketvirtą kartą
paguldytas į ligoninę. Pirmą kartą Gemeili poliklinikoje jis atsidūrė po pasi
kėsinimo į jo gyvybę 1981 metų gegu
žės 13 dieną. Antrą kartą - tais pačiais
metais - ligoninėje buvo daromi ty
rimai po operacijos. Trečią kartą Jonas
Paulius II į ligoninę buvo paguldytas
prieš dvejus metus - 1992-ųjų liepos
mėnesį. Tąkart jam iš žarnyno buvo
pašalintas auglys. Popiežius trumpai
ligoninėje buvo apsilankęs ir pernai,
kai reikėjo sutvarstyti išnarintą petį.

Darbo šventė Italijoje
Gegužės 1-oji - darbo šventė Itali
joje, kaip paprastai, buvo pažymėta
mitingais ir eisenomis, kurias, tiesa,
rengia ne tik kairiųjų partijos bei pro
fesinės sąjungos, bet ir katalikai.
Šiemetinės darbo šventės proga Ita
lijos vyskupų konferencijos darbo ir
socialinių reikalų komisijos pirminin
kas Modenos arkivyskupas Santo
Quadri paskelbė laišką, kuriame tarp
kita ko sakoma: "Gegužės pirmoji yra
labai svarbi proga, ypač dabartiniais
krizės laikais, prisiminti darbo pras
mę. Darbo šventė negali būti supran
tama tik kaip darbininkų protestas;
darbo šventė ir darbininkus, ir darbda
vius - darbo pasaulį ir verslo pasaulį,
taip pat valstybinę ir vietinę valdžia
įpareigoja žmoniškai tvarkyti ekono
mines struktūras. Laisvoji rinka negali
vieniems tarnauti, o kitiems kenkti;
laisvoji rinka negali būti prierrionė
žmonių egoizmui pateisinti“.

Siūlo parengti
medicininės etikos gaires
Gegužės 2 dieną Ženevoje prasi
dėjo šiemetinė Pasaulinės sveikatos
organizacijos asamblėja. Organizaci
jos direktorius japonas Hiroshi Nakajima prancūzų dienraščiui duotame in
terviu pranešė, kad asamblėjos metu
jis pasiūlys parengti medicininės
etikos gaires. Pasaulinė sveikatos or
ganizacija turėtų paskirti ekspertų
komisiją, kuri parengtų dokumentą
apie medicinos paslaugų teikimo proporciškumą, apie genetinę inžineriją,
medicinos eksperimentus su žmonė
mis ir eutanaziją. Komisijos parengtas
dokumentas turėtų būti pateiktas orga
nizacijos asamblėjai ir, jei pastaroji jį
patvirtintų, dokumentas būtų pateiktas
viso pasaulio valstybių parlamen
tams, kad jį ratifikuotų. Iki medicinos
etikos gairių idėjos realizavimo,
pasakė Nakajima, dar labai toli.

Protesto akcijos
Pakistane
Pakistane už piktžodžiavimą
prieš islamą baudžiama mirties
bausme. Tokį įstatymą krašto parla
mentas paskelbė pernai. Neseniai
Pakistano krikščionys ir liberalieji
musulmonai pradėjo protesto akcijas
prieš tokį kraštutinį religinio gyveni
mo reglamentavimą. Kaip teigia
protesto akcijos rengėjai, šitoks įsta
tymas yra ne kas kita, kaip keršto ir
susidorojimo priemonė. Jis ypač pa
vojingas krikščionims, kurių Pakis
tane tėra tik apie vieną procentą ir
kurių santykiai su musulmonų dau
guma yra prasti.
Vatikano radijo lietuviškų laidų
redakcijos žinios

