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Lietuvos premjeras - Paryžiuje Svečiųjų šalys šilku neklotos
Paiyžiuje vykusios Pasaulio banko 

Baltijos šalių konferencijos dalyviai 
labai palankiai įvertino Lietuvos pre
mjero A. Šleževičaus pranešimą, ku
riame daugiausia dėmesio skirta Lie
tuvos investicijų programai bei ekono
mikos strategijai. Kaip pažymėjo žinių 
agentūra BNS, pirmąkart tokio lygio 
konferencijoje buvo pristatyta Lietu
vos ekonominė padėtis bei vystymo 
prioritetai, paramos kuriems A. 
Sleževičiaus vyriausybė prašys stip
riausių pasaulio valstybių.

A Sleževičius į Paryžių nuvyko su

Baltijos Asamblėjoje - 12 dokumentų

Jūrmaloje tris dienas vyko ketvirto
ji Baltijos Asamblėjos sesija. Asamb
lėjos prezidiumo pirmininku išrinktas 
Egidijus Bičkauskas, Lietuvos Seimo 
pirmininko pavaduotojas. Šioje sesijo
je priimta dvylika įvairių dokumentų: 
rezoliucijų, memorandumų, pareiš
kimų, Baltijos Asamblėjos apdovano
jimų literatams, meno ir mokslo srity
je nuostatai, sutartis dėl bendradar
biavimo su Beniliukso tarpparlamen
tine Asamblėja. Kaip sakė spaudos 
konferencijoje Vilniuje E. Bičkauskas, 
bene svarbiausi Asamblėjos sesijoje 
priimti dokumentai - ’’Dėl Rusijos 
spaudimo Baltijos valstybėms“, ’’Dėl 
santykių su Rusija“. Pastarajame 
Rusijos Federacijos vadovybė kvie
čiama baigti psichologinį propagan
dinį spaudimą Estijai ir nustatyti 1994 
m. rugpjūčio 31 dienos datą kaip ga
lutinį terminą visiška) išvesti Rusijos 
armiją iš Estijos, viešai pripažinti 
faktą, kad 1940 m. Sovietų Sąjunga 
okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją ir 
kad Rusijos Federacija, būdama So
vietų Sąjungos teisių perėmėja, atsako 
už nuostolių, kuriuos Sovietų Sąjunga 
padarė Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
okupacijos metais, kompensavimą.

Baltijos Asamblėjos kreipimesi į 
Baltijos valstybių parlamentus siūlo
ma išnagrinėti užsieniečių teisinės

Pasikeitimai diplomatų korpuse

Lietuvos Prezidento dekretu nuo 
gegužės 15 d. iš pareigų atšaukti Lie
tuvos nepaprastieji ir įgaliotieji am
basadoriai Lenkijos Respublikoje 
Dainius Junevičius bei Prancūzijos 
Respublikoje Osvaldas Balakauskas.

Seimo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko Kazio Bobelio nuomone, 
šis atšaukimas - tai ’’normali diplo
matinė rotacija“.

Jo teigimu, Vakarų valstybėse 
diplomatai keičiami kas 2-3 metai. D. 
Junevičius ir O. Balakauskas amba
sadorių pareigas ėjo nuo pat Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo. Taigi, teigė 
K. Bobelis, ambasadorių keitimas ro
do, jog Lietuvos diplomatinė tarnyba 
pradeda sekti Vakarų pavyzdžiu.

Beje, prisiminęs daug kalbų sukė
lusį Stasio Lozoraičio atšaukimą iš 
ambasadoriaus pareigų Amerikoje, 
jis mūsų kraštą pavadino archaišku - 
paprastas pakeitimas mums atrodo 
ypatingu įvykiu. K. Bobelis sakė, kad 
Amerikos prezidentas Billas Clinto- 
nas nuo savo kadencijos pradžios jau 
atšaukė 46 iš 77 ambasadorių - tarp 
jų ir JAV ambasadorių Lietuvoje 
Danylą Johnsoną.

Užsienio reikalų ministerijos Vi
durio ir Rytų Europos šalių skyriaus 
vedėjas Rimantas Tonkūnas Eltą in
formavo, kad D. Junevičius iš Lietu
vos ambasadoriaus Lenkijoje pareigų 
buvo atšaukas paties pageidavimu - 
jis jau seniai buvo parašęs pareiški
mą apie atsistatydinimą iš šio posto.

Neoficialiomis žiniomis, laikinuo
ju Lietuvos reikalų patikėtiniu Lenki

žmona, finansų, susisiekimo ministrai, 
Lietuvos banko vadovu bei kitais pa
reigūnais. Paryžiaus tarptautinių san
tykių institute A. Šleževičius skaitė 
paskaitą ’’Lietuva ir Europa“. Penkių 
dienų vizito programoje - taip pat su
sitikimai su Prancūzijos prezidentu ir 
premjeru, ekonomikos ir valstybės bei 
socialinių reikalų ministrais, Pran
cūzijos bankų, įvairių kompanijų va
dovais.

Kitame ”EL“ numeryje pateiksime 
papildomų žinių apie Lietuvos prem
jero lankymąsi Paryžiuje.

BALTIC ASSEMBLY
Baltijos Asamblėjos ženklas, 

patvirtintas Jūrmaloje.

padėties įstatymus Baltijos valstybėse, 
rodant didžiausią geranoriškumą 
tiems lietuviams, estams ir latviams, 
kurie atvyko gyventi į gretimas Balti
jos valstybes po 1940 metų.

Baltijos Asamblėja pritarė ragini
mui kuo skubiau pasirašyti sutartį dėl 
Baltijos Ministrų Tarybos įkūrimo.

Asamblėja priėmė kreipimąsi į 
Šiaurės Tarybą, kuriame rašoma: 
’’Baltijos Asamblėja kreipiasi į Šiaurės 
Tarybą, prašydama apsvarstyti gali
mybę ir paraginti Šiaurės šalių už
sienio reikalų ministerijas teikti kon
sulinę pagalbą Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos piliečiams tose šalyse, kurio
se nėra šių Baltijos valstybių įstaigų“.

joje planuojama skirti Antaną Va- 
lionį, kuris dabar yra Lenkijos radijo 
lietuviškų laidų redaktorius.

Taip pat Lietuvos Prezidento 
dekretu nepaprastuoju ir įgaliotuoju 
ambasadoriumi Kazachstane paskir
tas Vytautas Einoris, iki šiol ėjęs lai
kinojo reikalų patikėtinio šioje šalyje 
pareigas.

Taip pat Lietuvos Respublikos 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasa
doriumi Nuolatinėje atstovybėje prie 
Europos Tarybos Strasbūre paskirtas 
Aurimas Taurantas.

Iki šiol A. Taurantas buvo laikina
sis reikalų patikėtinis šioje organi
zacijoje.

ELTA
ELR: gegužės 14 d. ’’Respublika“ 

rašo: ambasadorius D. Junevičius 
apie atleidimą sužinojo visiškai .atsi
tiktinai (kaip ir O.Balakauskas - jam 
pirmasis pranešė to dienraščio kores
pondentas), paskambinęs į URM pa
siteirauti, koks jo atsistatydinimo nuo 
liepos 1 d. pareiškimo likimas. ’’Res
publikai“ ambasadorius D. Junevi
čius pasakė, jog tai, jo manymu, ne
korektiškas sprendimas. Jis planavęs 
iki liepos užbaigti darbus, taip pat su
sitikti su prezidentu ir papasakoti 
apie padėtį ambasadoje. Apie atsis
tatydinimo priežastis D. Junevičius 
sakė, jog nesutapo jo ir UR ministro 
P. Gylio požiūris į ambasadą. Amba
sadorius parašė 5 laiškus ministrui, 
teigdamas, jog Lenkijoje Lietuvos 
ambasada turi būti daug gausesnė, ta
čiau atsakymų negavo.

”EL“ korespondento pokalbis su Lietuvos užsienio reikalų ministru 
apie tautiečius Pietų Amerikoje

lietuvių. Po Antrojo pasaulinio karo (apie 1947 m.) čia 
atsikėlė dar keli tūkstančiai. Bet naujos kolonijos atsirado 
tik Kolumbijoje ir Venesueloje. Deja, anų, prieškarinių 
išeivių gretos gerokai praretėjo ir kiek ten jų dabar vargu 
ar kas gali tiksliai pasakyti. Atsirado naujas terminas - 
lietuvių kilmės argentinietis, brazilas, urugvajietis.

1953-1960 metais iš ten kliūstelėjo nemaža reemigraci- 
jos banga, kurioje būta pačių veikliausių. Daugelis jų prigi
jo tėvų krašte, geriau ar blogiau įsikūrė, įsitraukė į kultūrinį 
ir visuomeninį gyvenimą, jau nemažai ir amžiną poilsio 
vietą čia susirado. O kai kurie (daugiausia jaunimas) - 
nepritapo, vėl grįžo atgal, patirdami ten naujų vargų ir 
nesėkmių. Su ilgesiu prisimenu jų linksmas, kvapnias ir 
temperamentingas šventes - asadas.

Jeigu Vakarų Europa ir Šiaurės Amerika šiandien jau 
tapo lietuvaičių ’’apgultos ir apgyventos“ neblogiau kaip 
Gariūnai ir Lazdijai, tai Pietų Amerika ligi šiol, ko gero, vis 
dar terra incognita. Mažai ten gyvenančių tautiečių dėl 
prastesnio gyvenimo lygio lanko gimtinę. Nedaug žmonių iš 
Lietuvos pasiekia Buenos Aires ar Montevidėjų.

Kaip dabar gyvena ir jaučiasi mūsų tautiečiai po Pietų 
žvaigždynais? Apie tai ir kalbėjomės su p. Povilu Gyliu.

Apie Povilo Gylio 18 dienų neseną kelionę po Pietų 
Ameriką plačiai ir išsamiai rašė mūsų spauda, kalbėjo 
radijas, rodė televizija. Apie ją grįžęs į Vilnių ministras 
pats papasakojo Lietuvos žurnalistams - apie oficialius vi
zitus prezidentams, pokalbius su vyriausybių vadovais, 
ministrais, verslo ir biznio žmonėmis. Tačiau šis kontinen
tas glaudžiai susijęs su Lietuva ir mūsų tautiečiais. Dar 
1935 metais poetas Antanas Miškinis, kurio eilute užvardi- 
jau šį pokalbį, rašė:

Kietai sukalęs medinę skrynią,
Panūdo jaunas pereit pasaulį.
Nugręžęs veidą, ašarą trynė
Ir išvažiavo į San Paulą,
Nuo XIX amžiaus pradžios čia kur ne kur suskambo 

lietuviška šneka. Ypač daug mūsų tautiečių (statistika 
teigia - apie 100 tūkstančių) laimės ieškoti į Argentiną, 
Braziliją, Urugvajų, šiek tiek - į Paragvajų atklydo mūsų 
amžiaus trečiajame dešimtmetyje (1926-1930 m.). 1939 m. 
žinomas Nepriklausomos Lietuvos veikėjas, Draugijos 
užsienio lietuviams remti (DULR) pirmininkas R. Skipitis, 
specialiai atvykęs į Pietų Ameriką, Brazilijoje ir Argenti
noje rado po 35 tūkstančius, Urugvajuje - 10 tūkstančių

- Toje kelionėje daug laiko ir dė
mesio skirti išeivijai aš, be abejo, ne
galėjau, - pasakojo ministras. - Man 
pirmiausia rūpėjo sužinoti, kaip į mū
sų Lietuvą žiūri tų kadaise labai toli
mų, o dabar gerokai priartėjusių - šalių 
vyriausybės, verslo ir biznio, mokslo 
ir kultūros žmonės. Tačiau aš buvau 
pirmasis ten atvykęs Lietuvos užsie
nio reikalų ministras ir tenykščiai tau
tiečiai patys neleido jų pamiršti. Ir 
man pačiam, be abejo, knietėjo suži
noti, kokiom nuotaikom gyvena ta 
mūsų tautos dalis, kuriai rūsčios mūsų 
šimtmečio audros lėmė atsidurti toli 
nuo gimtojo krašto. Man pavyko kai 
ką sužinoti, apie šį tą pasikalbėti, dėl 
kažko pamąstyti, kažkuo susirūpinti. 
Kad lietuviškai kalba tie - pavadinki
me juos antrosios (1923-1931 m.) ir 
trečiosios (po 1948 m.) bangos - išei
viai, manęs labai nenustebino, bet lie
tuviškai dainuojantis ir ’’Kalvelį“ šo
kantis tenykštis jaunimas mane malo
niai nudžiugino.

Pirmąją mano aplankytą valstybę 
Venesuelą po karo (maždaug 1947 
metais) pasiekė nedidelis lietuvių bū
relis. Mūsų enciklopedija teigia, kad 
prieš trisdešimt metų ten jų būta apie 
400. Dabar gi kokiu šimtu mažiau. 
Kiek pavyko sužinoti, daugiausia jie 
susitelkę Karakase. Tai trečiosios ban
gos išeiviai. Jie prisimena prieš 20 
metų čia gana sėkmingai gastroliavusį 
Kauno lėlių teatrą. Man įsiminė vaka
ronė pas tautietę ispaniška pavarde 
Beatričę Domingez, kur be vietos pra
monininkų ir verslininkų inteligentijos 
atstovų jaukiai jautėsi puikiai prie jų 
pritapę ir naudingai įsikūrę dainininkė 
A. Stasiūnaitė, balerina L. Bartusevi
čiūtė, smuikininkas S. Butvilą (V. No
reika tuo metu buvo Čikagoje, o E. 
Kaniava gyvena atokiau nuo Karaka- 
so). Šių mūsų meno meistrų įnašas į 
Venesuelos muzikinę kultūrą tenykš
tės valdžios ir visuomenės aukštai ver
tinamas. Visi jie groja, šoka, dėsto, pa
sakoja apie Lietuvą.

Apie 150 žmonių susirinko į mūsų 
ambasadoje surengtą priėmimą. Be

Atidarytas Lietuvos konsulatas Šveicarijoje
Lietuvos Respublikos Vyriau

sybė, norėdama garantuoti kon
sulines paslaugas Šveicarijoje, 
kreipėsi į Šveicarijos Vyriausybę 
su pageidavimu atidaryti kon
sulatą jos teritorijoje. Po beveik 
metus trukusių pasitarimų Šveica
rijos užsienio reikalų departamen

Balandžio 14 dieną Venesueloje Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys buvo apdovanotas Francisco Fajardo I klasės ordinu už 
žymų indėlį plėtojant abiejų šalių santykius.

Venesuelos oficialių pareigūnų, čia at
vyko ir (beje, mane pas save apgyven
dinęs) Br. Deveikis su žmona, pasku
tinio tarpukario Lietuvos užsienio rei
kalų ministro J. Urbšio sesuo Elena 
Urbšytė-Gutauskienė - labai aukštos 
kultūros, giliai gerbtina moteris, ir kiti. 
Iš Kolumbijos atskrido žinomi versli
ninkai Vytautas ir Algirdas Didžiuliai 
(beje, jau spėję aplankyti Lietuvą), o 
trys lietuviai manęs pamatyti ir pa
sveikinti atskrido net iš Marakajaus, 
kuris maždaug už 1000 km nuo Ka- 
rakaso.

Manau, kad naudos Lietuvai atneš 
mano pažintis ir lietuviškas pokalbis 
su stambios Venesuelos naftos perdir
bimo firmos ’’Lagoven“ prezidentu J. 
Trinkūnu. Tikiu, kad netrukus sulauk
sime tos firmos atstovų atsakomojo 
vizito, kuriuo, be abejo, pasirūpins, 
mūsų darbštusis ir įtakingasis ambasa
dorius Vytautas Dambrava - mano 
kelionės po Pietų Ameriką organiza
torius ir vadovas.

- Kita Jūsų kelionės šalis buvo 
Brazilija. Ten pirmieji mūsų tautie
čiai inžinierius R. Chodosevičius ir 

tas suteikė savo egzekvatūrą Lie
tuvos nuolatinės misijos Jungtinių 
Tautų skyriuje Ženevoje nepapra
stajam ir įgaliotajam ambasadoriui 
Narcizui Prielaidai eiti taip pat kon
sulo pareigas Šveicarijoje, pranešė 
LR URM informacijos ir spaudos 
skyrius.

kunigas J. Juškevičius pasirodė ar ne 
1888 metais, o 1983 m. čia būta apie 
35 tūkstančiai lietuvių ir lietuviškos 
kibnės brazilų. Jie čia turėję nemažai 
mokyklų, leidę laikraščius, būręsi į 
organizacijas. Kaip jie gyvena dabar?

- Ilgiausiai - po Brazilijos (krašto 
sostinės) ir Rio de Žaneiro užtrukau 
San Paule, kur kadaise kaip tik veikė 
gausi ir pajėgi lietuvių bendruomenė. 
Dabar lietuvių kolonija čia kiek apny
kusi ir visa išeivijos veikla telkiasi 
apie pačių lietuvių lėšomis statytą 
bažnyčią, kur darbuojasi klebonas 
kun. P. Rupšys - neabejotinas čio
nykščių lietuvių spiritus movens. Šiuo 
metu bendruomenei vadovauja veikli 
ponia Tatariūnienė. Neatsilieka ir Bra
zilijos lietuvių sąjunga, vadovaujama 
P. Saldžio. Sąjunga pirmą vakarą su
rengė pobūvį. Susirinko apie 100 
žmonių. Gražiai nuoširdžiai pasikal
bėjome. Būtent šių žmonių dėka čia 
gyva ir neketina blėsti lietuvybė. Jie 
taip palankiai mane priėmė, kad aš - 
prisipažinsiu - net nustebau, nesulau-

Nukelta į 6 psl.

Priminsime, kad Narcizas 
Prielaida atsiųsdavo korespon
dencijų ’’Europos lietuviui“, kai 
jis dar buvo spausdinamas Lon
done. Redakcija sveikina poną 
Prielaidą gavus naujas atsakingas 
pareigas ir tikisi sulaukti jo ra
šinių.
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Vytautas Landsbergis - humanitarinių mokslų 
habilituotas daktaras

Tą mokslinį laipsnį Vytautui 
Landsbergiui gegužės 12 dieną su
teikė habilitacinis komitetas, kurį su
darė septyni įvairių mokslo sričių 
habilituoti daktarai p. J. Juzeliūnas, A. 
Ambrasas, V. Kubilius, V. Matonis, 
Z. Zinkevičius, A. Tyla, A. Gaižutis. 
Jie visi labai gerai įvertino gynimui 
pateiktą habilitacinį darbą - me- 
nografiją anglij kalba ”M. K. Čiur
lionis: laikas ir turinys“, išleistą 1992 
metais. Pasak autoriaus, tai M. K.

SWTYNHOS ©HIENOS
Šeimų padėtis

"Lietuvos aidas“ 05 13 informuoja 
apie motinų ir vaikų piketą, įvykusį 
prie Seimo rūmų.

Juozo Glinskio straipsnyje ’’Po
nai, trauktis nebėra kur, už mūsų - 
vaikai“ rašoma:

Piketą surengė Lietuvos gausių 
šeimų bendrija ’’Šeimyna“. Suėjo, 
suvažiavo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Panevėžio, Alytaus, Ukmergės, Klai
pėdos, Tauragės, Joniškio, Šilutės 
bendrijų atstovai.

Iš Seimo ir Vyriausybės pareika
lauta neatidėliotinai paruošti vaiko 
socialinių teisių įstatymą ir jo įgy
vendinimo programą, visuomenės 
svarstymui pateikti šeimos ir san
tuokos kodeksą. Tarp svarbiausių rei
kalavimų - mokesčių nustatymas at
sižvelgiant į išlaikytinių skaičių, mo
tinų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, 
darbo prilyginimas visuomenei nau
dingam darbui, nuolaidos už komu
nalines paslaugas ir 1.1.

Straipsnyje pažymima, kad lietu
vių tauta tampa mirštančia tauta. 
’’Šeimos, netekusios valstybės para
mos, atsidūrė už skurdo ribos. Moti
nos nebegali sočiai pamaitinti vaikų. 
1991-1992 metais gimė 5000 vaikų, 
o 1992-1994 metais - tik 3500. Kons
titucijos žodžiai, kad šeima yra vi
suomenės ir valstybės pagrindas, - tik 
tuščias garsas. Lietuva, ko gero, vie
nintelė pasaulio šalis, kur nėra įstaty
mo, ginančio šeimą ir vaikus.“

Sibiro lietuviai
"Vėl leidžiamos "Sibiro lietuvių žinios“ 
- skelbia Živilės Kriaučiūnienės straip
snis Tiesoje“ 05 13.

Kaip ’’Lietuvos“ laikraščio auto
nominis priedas ką tik išėjo 13-asis 
’’Sibiro lietuvių žinių“ numeris. Tai 
istorinis įvykis, kadangi nuo 12-ojo 
numerio pasirodymo praėjo lygiai 75 
metai. Tikimasi, kad laikraštis padės 
išlaikyti lietuvybę, gins Sibiro lietu
vių interesus Rusijoje ir Lietuvoje.

1919 m. lapkričio 12 d. Tomske 
buvo sukurta Aukščiausioji Baltijos 
tautų sąjungos taryba, turėjusi ginti 
Baltijos šalių piliečių teises. Centri
nio Sibiro lietuvių biurui taryboje 
atstovavo žymus lietuvių kalbininkas 
K. Būga, A. Bružas ir K. Pabrėža. 
Tais pačiais metais buvo pradėtos 
leisti ’’Sibiro lietuvių žinios“, kurias 
redagavo prof. K. Būga.

Straipsnyje pažymima, kad šiuo 
metu Sibire gyvena apie 40 tūkst. 

Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos ty
rinėjimų išvada ir koncentruotas pa
teikimas Vakarų skaitytojui, ieškan
čiam kultūros istorijos informacijos ir 
idėjų. Šios knygos pagrindą sudaro 
dvi ankstesnės monografijos ’’Čiurlio
nio dailė“ (Vilnius, 1978 m., 390 psl.) 
ir ’’Čiurlionio muzika“ (Vilnius, 1986 
m., 327 psl.) bei kiti tyrinėjimai. Iš už
sienio mokslininkų gauta teigiamų 
atsiliepimų apie tą veikalą. Habilita
ciniam .komitetui V. Landsbergis taip 

lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių ir jei 
niekas nesikeis - ’’lietuviai kaip etninė 
grupė Sibire išnyks“.

Prisikėlęs iš numirusiujų
"Mirties nuosprendis - Amerikoje, 
antrasis gimimas - Lietuvoje“ - tokiu 
pavadinimu spausdinamas Rasos 
Karmazaitės straipsnis "Lietuvos ryte“ 
05 14.

Kovo 29 dieną iš Floridos į Lietu
vą buvo deportuotas 23 metų Vilniaus 
universiteto studentas Linas Jegele- 
vičius, kuriam Majamio ligoninėje tą 
dieną klaidingai nustatė teigiamą ŽIV 
reakciją. Amerikos ambasadoje Lie
tuvoje jam buvo anuliuota metus ga
liojanti įvažiavimo į JAV viza. Balan
džio 12 dieną Lietuvos AIDS centras 
po specialių tyrimų L. Jegelevičiui 
atsakė, kad jis nėra ŽIV nešiotojas.

Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijos Konsulinio departamento direk
toriaus pavaduotojas A. Žurauskas pa
aiškino, kad su daugeliu valstybių Lie
tuva nėra pasirašiusi arba dar nerati
fikavusi teisinių sutarčių, todėl užsie
nyje nukentėję Lietuvos piliečiai, jei 
neturi galimybių pasisamdyti ad
vokato ten, kreipiasi į teismą Lietuvo
je. Kai teismas priima sprendimą, Lie
tuvos užsienio reikalų ministerija jį iš
verčia į anglų kalbą ir siunčia per 
ambasadą. Jeigu L. Jegelevičius nori, 
kad jam būtų kompensuota finansinė 
ir moralinė žala, gali eiti šiuo keliu 
arba samdyti advokatą Amerikoje.

Linas parašė laiškus savo pažįsta
miems teisininkams į Ameriką ir ruo
šiasi daryti viską, kad jam būtų kom
pensuota bent jau finansinė žala.

Blogio triumfas?
Lietuvos spauda gana plačiai komen
tavo Vilniuje įvykusį "Centurionio“ gau
jos teismo procesą. Ta proga 
"Respublika“ 05 12 spausdina filosofo 
Arvydo Juozaičio straipsnį "Banditai ir 
laisvė“.

’’Centurionio“ gaujos išlaisvini
mas - pats rimčiausias iššūkis nepri
klausomos Lietuvos valstybei. Prie
vartautojai laisvėje, o tai reiškia - vėl 
tarp žmonių, vėl ginkluoti, nuožmūs, 
kupini keršto ir negailestingumo. Ką 
jau ką, bet jie žino, kad žodis ’’lais
vė“ pulsuoja tamsia kaip kraujas 
spalva. Ir jie žino, kad mūsų ’’laisvė“ 
- palaikis padaras, šlubčiojantis ir 
vapantis, vapantis ir kūkčiojantis. Ir 
jie triumfuoja, nes jaučia, jog nuga
lės. Ir jie teisūs, nes nugali stipresnis. 

pat pateikė ir kitų savo knygų, straip
snių apie M. K. Čiurlionį, jo muziki
nių kūrinių rinkinius.

Habilitacinį darbą Tėvynės Sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) pirmi
ninkas, Seimo dešiniosios opozicijos 
vadovas profesorius Vytautas Lands
bergis gynė Lietuvos muzikos akade
mijoje.

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: 
Vytautas Landsbergis ir habili
tacinio komiteto nariai.

Kuo, kuo visa tai baigsis? Kraujo 
upėmis gatvėse? Naujais rinkimais? 
Pramonės sprogimu?

O gal sustokime? Gal liaukimės 
verkti net prezidento ašaromis ir pa- 
siryžkime sykį. Juk rimto gyvenimo 
nebūna be rimtų klaidų, kaip ir tikros 
laisvės - be tikros rizikos.

Viena didžiausių aukų, kuriai pa
smerkia žmogus savo gyvenimą, - 
Tikslus Veiksmas. Tai be galo sunku
- veikti su rizika, veikti tiksliai ir at
sakingai, veikti nebijant veikti gelbs
tint, o ne žudant. Veikti ne sau.

Jeigu to nepadarysime, tiksliai te
veiks žudikai. Veiks ’’Centurionis“ ir 
’’Vilniaus brigada“, veiks užsienio 
kapitalas ir demagogai ministrai, 
veiks tuščių referendumų žvejai, 
niekšai po patriotizmo vėliavomis, 
veiks šnekučiai TV ekranuose.

Tai tik to tu ir nusipelnei, Tė
vyne?“ - rašo A. Juozaitis.

’’Lietuvos vietinė 
rinktinė“

- taip pavadintą istoriko Stanislovo 
Buchavecko straipsnį išspausdino 
"Lietuvos aidas“ gegužės 14 ir 15 
dienomis.

Autorius primena, kad Lietuvos 
vietinės rinktinės (LVR) štabas 
buvo suimtas 1944 m. gegužės 15 d. 
Dar reikės patikslinti nacių egzeku
cijų metu nužudytų LVR karių 
skaičių. Po kelis vyrus buvo sušau
dyta Suvalkų Kalvarijoje, Marijam
polėje. Vienas karys sušaudytas pa
keliui iš Vilniaus į Kauną. Net 83 
likviduotos LVR kariai, tarsi tuo na
ciai būtų atkeršiję lietuvių tautai už 
pasipriešinimą ir nesutikimą lieti 
kraują už Vokietiją, buvo sušaudyti 
1944 m. gegužės 17-21 d. Vilniaus 
Panerių pušynuose. Šie vyrai, eida
mi savanoriais į LVR, žinojo, kad 
mirtis bus jų palydovė. Tad ne vie
nas per egzekuciją Paneriuos nusi
plėšė nuo akių raištį ir egzekuto
riams sušuko: ”Aš mirštu už Tėvy
nę, bet jums, žiauriems išdavikams, 
artinasi galas!“ Naciai privertė 10 
LVR karių stebėti draugų mirtį Pa
neriuose.

Nuo nacių kulkų gegužės vidury
je įvairiomis aplinkybėmis žuvo 
apie šimtas LVR karių. Apie pus
ketvirto tūkstančio LVR karių, kurių 
dalis laikinai buvo patekę į Olden- 
burgo ir Štuthofo koncentracijos 
stovyklas, vokiečiai išgabeno į Vo
kietiją. Čia juos panaudojo darbams 
ir priešlėktuvinės apsaugos tarnybai, 
daugelio likimas susiklostė tra
giškai.

V. Dimas

Keliais sakiniais
0 Popiežius dėkoja už linkėjimus 
pasveikti. Vatikano Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas arkivyskupas Re 
laišku padėkojo už linkėjimus, kuriuos 
po operacijos Popiežiui perdavė Lie
tuvos Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo 
Sosto ir Maltos Ordino Kazys Lozo
raitis, pranešė LR URM informacijos 
ir spaudos skyrius. Laiške rašoma: ”Jo 
Šventenybė labai dėkingas už išreikš
tus pagarbos jausmus, kuriuos labai 
vertina; meldžia gausių Dangaus ma
lonių jums ir brangiai Lietuvai; šia 
proga mielai jums suteikia apaštalinį 
palaiminimą“.
0 Švedijos užsienio reikalų ministrės 
vizitas. Margareta af Uglas lankėsi 
Lietuvoje gegužės 19 d. Po susitikimo 
su A. Brazausku, lydima patarėjų, 
Švedijos ambasadoriaus Lietuvoje L. 
Magnusono, Lietuvos energetikos mi
nistro A. Stasiukyno ir grupės krašto 
energetikos specialistų, dviem malūn
sparniais nuskrido į Ignalinos atominę 
elektrinę, ją apžiūrėjo, domėjosi, kaip 
čia naudojamasi Švedijos pagalba.
O Konstitucinio Teismo svečiai iš 
Lenkijos. Lietuvos Konstitucinio Teis
mo kvietimu į Lietuvą atvyko Lenki
jos konstitucinio tribunolo delegacija, 
vadovaujama jos prezidento profeso
riaus A. Zolo, pranešė ELTA. Delega
cija susitiko su Konstitucinio Teismo 
pirmininku J. Žiliu, Konstitucinio 
Teismo teisėjais, apsilankė Teisingu
mo ministerijoje, Aukščiausiajame 
Teisme, Universitete. Ją priėmė Sei
mo pirmininkas Č. Juršėnas.
0 Pratęsta Lietuvos radijo ir televizi
jos (LRTV) bendradarbiavimo sutartis 
su Lenkijos televizijos akcine bend
rove. Bus tęsiamas televizijų keitima
sis programomis, filmais, darbuoto
jais. Taip pat bus rengiamos laidos 
Lenkijoje gyvenantiems lietuviams 
bei Lietuvoje gyvenantiems lenkams. 
O JAV ir Lietuvos dvišalės derybos. Į 
Vilnių atvyko oficiali Jungtinių Ame
rikos Valstijų gynybos departamento 
aukštų karininkų delegacija. Jai vado
vauja JAV gynybos ir tarptautinio 
saugumo reikalų sekretoriaus pava
duotojas ambasadorius Čarlzas Frima- 
nas (Charles Freeman). Įvyko pirmo
sios dvišalės JAV gynybos departa
mento ir Lietuvos krašto apsaugos mi
nisterijos derybos dėl bendradarbiavi
mo ir kooperacijos galimybių gyny
bos srityje, Baltijos šalių taikos palai
kymo bataliono kūrimo, Lietuvos da
lyvavimo ’’Partnerystė vardan taikos“ 
programoje. Buvo aptarta Lietuvos 
nacionalinio saugumo koncepcija ir 
gynybos doktrina.
0 Akredituotas Europos Sąjungos 
ambasadorius. Prezidentas A. Bra
zauskas gegužės 17 d. priėmė Euro

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais.

užsako vieSbučius.

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.

Dęl smulkesnės informaęiios kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

pos Sąjungos delegacijos vadovo, 
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus Lietuvai Jame Cavanillas y Jun- 
quera įgaliojimus. Jo nuolatinė rezi
dencija yra Stokholme. J. Cavanillas, 
perdavęs Komisijos pirmininko J. De- 
lors'o linkėjimus, pasakė, kad praside
da naujas ES ir Lietuvos bendradar
biavimo etapas. Jis tikisi, kad liepos 
mėnesį baigsis derybos dėl laisvos 
prekybos sutarties tarp ES ir Lietuvos, 
kuri turėtų įsigalioti nuo kitų metų 
pradžios, pranešė ELTA.
0 Naujas "Gimtojo krašto" vyriau
siasis redaktorius. Juo tapo Mečys 
Laurinkus, gimęs 1951 metais Klaipė
doje, iki 1954 metų gyvenęs Komijos 
ASSR, Intos vaikų namuose (motina 
kalėjo Intos lageryje). Vilniaus univer
sitete baigęs lietuvių kalbą ir literatū
rą. Vienas iš Sąjūdžio komisijos stali
nizmo nusikaltimams tirti iniciatorių. 
Kovo 11-osios Akto signataras. Atkū
rus Lietuvos Respubliką buvo valsty
bės saugumo departamento generali
niu direktoriumi. Pažįstamas Britani
jos lietuviams, yra lankęsis Londone. 
M. Laurinkus šiuo metu - vienas i! 
trijų Tėvynės Sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) partijos pirmininko pava
duotojų.
0 Buvęs "Tėviškės" vadovas - valsty
bės konsultantas. Vyriausybės pot
varkiu nuo gegužės 12 dienos Vaclo
vas Sakalauskas paskirtas valstybės 
konsultantu ryšių su užsienio šalių 
draugijomis klausimais, pranešė 
ELTA. V. Sakalauskas yra vadovavęs 
kultūrinių ryšių su tautiečiais užsieny
je “Tėviškės“ draugijai, dirbęs buvu
sios SSRS ambasadoje Vašingtone, 
Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugijoje.
0 Rinkimai Kaišiadoryse vėl sužlugo. 
Iš 38 900 Kaišiadorių rinkimų apygar
dos rinkėjų trečią kartą balsuoti už 
kandidatą į Seimo narius - šįsyk vie- ( 
nintelį pretendentą Socialistų partijos 
pirmininką A. Visocką - atvyko tik 
1878, t. y. 4,8 procento. Už kandidatą 
balsavo 1312 rinkėjų, arba 70 procen
tų atėjusių. Rinkimai kainavo apie 50 
tūkst. litų. Ketvirtasis rinkimų turas 
turėtų būti surengtas lapkričio mėnesį. 
0 Pasirašyta investicijų skatinimo ir 
apsaugos sutartis su Italija. Lietuvos 
delegacija, vadovaujama Užsienio rei
kalų ministerijos ekonominių ryšių 
departamento direktorės Dalios Gry
bauskaitės, Romoje baigė derinti su
tartį tarp Italijos Respublikos Vy
riausybės ir Lietuvos Respublikos Vy
riausybės dėl investicijų skatinimo ir 
apsaugos. Lietuvos Vyriausybės var
du sutartį parafavo LR nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Italijoje 
Stasys Lozoraitis, pranešė LR UR in
formacijos ir spaudos skyrius.
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Kiekvienas mato Lietuvą tokią, 
kokią nori matyti

Vilnius vėl turi paveikslų 
galeriją

Leonas Narbutis gerai pažįstamas 
Amerikos lietuvių bendruomenėje. 
1959 metais parengė pirmąją literatū
ros valandėlę per lietuvių radiją. Ve
damas vidinio balso ir dvasinio porei
kio, Leonas Narbutis ir šiandien nuo
širdžiai tobulina gimtąją kalbą, nepa- 
sidrovi dėl vieno ar kito žodžio tarimo 
atsiversti žodyną, nes, kaip pats prisi
pažįsta, norėtų taisyklingai kalbėti 
lietuviškai. Pašnekovo garbei turiu 
pripažinti, kad jo kalba pavydėtinai 
skambi, išraiškinga, nesupančiota 
tarptautiniais žodžiais.

Jau kuri laikas Leonas Narbutis tal
kina "Amerikos balso“, ’’Laisvosios 
Europos“ radijo lietuvių laidoms, ne
apleisdamas ir ’’Amerikos lietuvių ra
dijo“ sekmadienio laidų, taip pat ir 
"Margučio“. Na, o duonai, kaip pats 
sakė, užsidirba “Lion Frame Gallery“, 
kur teikia paslaugas kiekvienam, kam 
prireikia įrėminti kokį paveikslą, kur 
nuolatos rengiamos didesnės ar ma
žesnės dailės darbų parodos.

Menas, literatūra, kalba yra tarsi 
antrasis šio žmogaus Aš. Jo pastan
gomis buvo surengta ne viena lietuvių 
dailininko kūrybos paroda Chicagoje 
M. K. Čiurlionio galerijoje, ne viena 
paroda buvo atvežta į Lietuvą, kurioje 
jis lankosi jau trečią kartą.

Šįsyk kelionė buvo kitokia nei 
ankstesnės. Leonas Narbutis atlydėjo į 
namus visam laikui savo devyniasde
šimtmetę mamytę. Ji apsisprendė, ir 
vienturtis sūnus neatkalbinėjo, nes ir 
pats puoselėja mintį ilgainiui grįžti į 
Lietuvą. Gaila, bet mamytė taip ir ne
pasidžiaugė sugrįžimu, - po geros sa
vaitės ji išėjo Anapilin.

Dabar Leonas Narbutis, supylęs 
brangų kapą Rokantiškėse, sako, gal 
viskas ir dėsninga, mamytė iš tiesų 
sugrįžo visiems laikams...

0 ką jis? Žinoma, laidotuvės gero
kai sujaukė įvykių ir darbų eigą. Bet 
gyviesiems reikia gyventi ir dirbti, už 
save ir už tuos, kurie išėjo amžinybėn. 
Ką jis manė nuveikti per tas kelias sa
vaites Lietuvoje? Norėjo susitikti ir 
susitiko su daugeliu žmonių. Tarėsi 
dėl bendros veiklos ne vienoje įstaigo
je, ministerijje. Esama pasiūlymų ati
daryti mokomąjį dantų gydymo kabi
netą busimiesiems dantistams. Tai tu
rėtų būti šių dienų lygio kabinetas. 
Esama sumanymų glaudžiau bendra
darbiauti su meno pasaulio žmonėmis. 
Reikėtų susitikti su ’’Lietuvos kovų ir 
kančių istorija. Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941, 1945-1952 metai“ do
kumentų rinkinio redaktoriais ir pa
rengti pokalbį radijui. Reikėtų susitikti 
su dailininku Rimantu Dichavičiumi, 
kurio fotomeno darbų paroda ’’Amži
noji versmė“ šiuo metu atidaryta Chi
cagoje. Reikia užbėgti į Lietuvos radi
ją, kurio bendradarbiu yra laikomas. 
Reikia... daug kur, kad tik visur suspė
tų, nes lėktuvas išskrenda antradienį iš 
paties ryto.

- Jau kuris laikas sklando tokie 
gandai, - sako Leonas Narbutis, - esą 
žmogus sugrįžo į Lietuvą, įsigijo nuo
savybę, bet po kelių mėnesių viską 
pardavė ir vėl atsidūrė Amerikoje. 
Kodėl? Pasirodo, kažkas atėjęs reika
lavo pinigų, nes žinojo, kad kažkiek 
kažkokiame banke Lietuvoje turi. Kai 
aš mėginau atsekti šitų gandų pradžią, 
vis atsidurdavau gandonešių eilės 
gale, - tas sakė, tas sakė, tas... Kai ne-

Aštuonioliktą kartą
Šiaulių rajono Sereikių ir Naisių 

kaimuose paminėtos poeto Zigmo 
Gėlės-Gaidamavičiaus gimimo šimto
sios metinės.

Į šią šventę atvyko buvę Gėlės pre
mijos laureatai Petras Balčiūnas, Ma
rija Jurgelevičienė, Aidas Marčėnas, 
Vytautas Cinauskas, Eugenijus Ali- 
šanka, Rašytojų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Valentinas Sventickas, 
taip pat poezijos mėgėjų, Šiaulių 
miesto ir rajono bei Šiaulių miesto 
aktorių.

Ąžuoliuką poetų gojelyje pasodino 
klaipėdietis poetas Gintaras Gajaus-

Leonas Narbutis savo galerijoje su aktoriaus ir režisieriaus Stasio 
Pilkos dukra, padėjusia parengti dail. Mstislavo Dobužinskio darbų 
parodą. Jono Tamulaičio nuotr.

gali sučiupti siūlo galo, imi abejoti to
kiais gandais, bet kartu svarstai, kodėl 
ir kas šituos gandus skleidžia, o gal čia 
yra ir dalis tiesos. Bet viena yra aki
vaizdu: lietuviai užsienyje, tiek metų 
svajoję apie laisvą Lietuvą, šiandien 
neskuba grįžti. Ar juos baugina pana
šūs gandai, ar jie tiesiog baiminasi dėl 
galimų nepatogumų, ar viską lemia 
sunkumai ir apsibojimai, susiję su 
Lietuvos pilietybe? O gal žmogui sun
ku susitaikyti su tikrove, palaidoti 
penkiasdešimt metų puoselėtą Lietu
vos įvaizdį, įvaizdį šalies, kurioje mer
gaitės rengiasi tik tautiniais drabužiais, 
dabinasi rūtų vainikėliais, kur Nevėžis 
toksai sraunus, gilus, o vanduo skaid
rių skaidriausias? Sutikite su tuo, kad 
kiekvienas žmogus mato Lietuvą to
kią, kokią nori matyti. Jeigu stengsi
mės skaityti tik tuos laikraščių pusla
pius, kur rašoma apie nusikaltimus, at
rodys, kad Lietuvoje daugiau niekam 
nebėra vietos. Bet jeigu nueisime į ko
kią parodą ar teatrą, į sporto varžybas, 
pamatysime, kiek ten gražių ir taurių 
veidų.

Šiaip jau Leonas Narbutis puikus 
pašnekovas, bet paakintas vienaip ar 
kitaip įvertinti, sakysim, kad ir lietuvių 
tarpusavio santykius, kaip nuovokus 
žaidėjas tiesaus atsakymo vengdavo. 
Gal kiek ilgėliau svarstėme paramos 
Lietuvai klausimus, nes ne kartą teko 
girdėti, jog būna nusivylę tiek paramą 
teikiantieji, tiek tą paramą gaunantieji.

Kas yra pagalba? Ar tai tie siunti
niai vienam ar kitam našlaitynui? Ar 
tai tie siuntiniai vienai ar kitai ligoni

įteikta Gėlės premija 
kas, praėjusiais metais išleidęs pir
mąją knygą “Tatuiruotė“, už ją gavęs 
šių metų Gėlės premiją.

Rajono literatūros muziejuje Z. 
Gėlės-Gaidamavičiaus šimtųjų gimi
mo metinių minėjimas prasidėjo 
kanklių muzika, posmais ir dainomis, 
sukurtais pagal šio poeto žodžius.

Rašytojų sąjungos skyriaus vedė
jas Eugenijus Ališanka perskaitė pra
nešimą apie Gėlės kūrybą ir gyveni
mo kelią.

Šių metų laureatui Gintarui Ga
jauskui Šiaulių rajono valdytojo pava
duotojas Vincas Girnius ir Kultūros 

nei? Gal šiuo atveju pagalba visiems 
reiškia - niekam? Kaip padaryti, kad 
parama ir nesavanaudiška pagalba 
neatrodytų kaip išmalda? Pasak Leono 
Narbučio, gal iš tiesų reikėtų mokytis, 
kaip turintis turėtų duoti kitam, kad 
patsai pasijustų ne davęs, bet gavęs.

- Dabar, man atrodo, jog pagalba 
yra teikiama kaip koks įpareigojimas, 
- turėsi taip, o ne kitaip tą pagalbą pa
naudoti. Manau, jog pagalba neturėtų 
būti panaši į reikalavimą ar įstatymą, 
gal tada ir daugelio nesusipratimų iš
vengtume, - sako Leonas Narbutis. - 
Bet tai nėra vien lietuviams būdinga 
liga. Žmogus yra žmogus, ir mes turė
tume būti atlaidūs vienas kito silpny
bėms.

Paklaustas, kokia atrodo Lietuva 
šiandien palyginti su 1989 metais, 
Leonas Narbutis pasakė, jog labiausiai 
krenta į akis prekyba bananais ant 
kiekvieno kampo. Pasakė ir nusijuokė, 
gal čia daktarai įtikino, jog bananus 
sveika valgyti...

- O kalbant rimtai, ryškus vienas 
bruožas, - gatvėse žmonės gerokai 
giedresni, dažniau šypsosi, jaučiama 
laisvės dvasia. Nors vienas bičiulis pa
siguodė, girdi, kas man iš tos laisvės 
šiandien, jei negaliu vakare saugiai iš
eiti į gatvę. Ar tai reiškia, kad laisvės 
sąlygomis gyventi lietuviai nepasiruo
šę? Ar vėl ilgimasi diktatūros? Nelin
kėčiau šito nei draugui, nei priešui. 
Laisvė yra nuostabus dalykas, tik rei
kia mokėti su ja sugyventi, - pasakė 
Leonas Narbutis atsisveikindamas.

Salomėja Čičiškina

skyriaus vedėja Valė Jurelienė įteikė 
premiją, prizą, puokštę gėlių.

Ne ką mažiau gėlių buvo įteikta ir 
Č. Karbauskui, kuris daug prisidėjo 
rūpindamasis Gėlės atminimo įamži
nimui, rajono literatūros muziejaus 
steigimu, poeto gimtinės išsaugoji
mu.

Visiems šio renginio jubiliejaus 
dalyviams buvo dalinamos atminimo 
knygelės “Tylios mano dainos...“ bei 
kuršėniečio Vyt. Kirkučio pirmoji 
poezijos knygutė “Atotakos“, kuri 
buvo išleista Gėlės premijos įteikimo 
išvakarėse.

Romualdas Makauskas

Tarptautinę muziejų dieną, gegu
žės 18 d., Vilniuje atidaryta Paveikslų 
galerija. Ji įsikūrė Didžiojoje gatvėje 
esančiuose Chodkevičių rūmuose. Dėl 
šių rūmų buvo nemažai ginčų - juose 
norėta įrengti prabangų restoraną ar 
įkurdinti įvairias draugijas. Tačiau po 
to, kai Lietuvos bažnyčių motina - 
Vilniaus arkikatedra - buvo grąžinta 
tikintiesiems, joje buvusi Paveikslų 
galerija su visu savo turtu liko be pas
togės. Dailės muziejaus darbuotojų 
rūpesčiu Chodkevičių rūmai ir tapo 
naująja Vilniaus paveikslų galerija.

Dailės muziejaus direktorius R. 
Budrys surengė originalią spaudos 
konferenciją vaikščiojant po visas 
naujai atidarytos galerijos sales. Jis 
trumpai papasakojo rūmų istoriją, tai, 
kad Chodkevičiai juos valdė du šimt
mečius, vėliau, po valstybės padaliji
mo, rūmai atiteko fabrikantui Puslovs- 
kiui, po jo mirties rūmuose įsikūrė 
Vilniaus švietimo valdyba, besirūpi
nusi Lietuvos ir Baltarusijos švietimo 
klausimais...

Pirmame galerijos aukšte kabo Vy
tauto Gabriūno akvarelės, kuriose 
1992 m. dar gyvas būdamas dailinin
kas įamžino savo viziją, kaip Chodke
vičių rūmai turėtų atrodyti po restau
racijos. Rūmų balkone, išeinančiame į 
kiemą, tilptų S. Sondeckio kamerinis 
orkestras, komentuodamas akvareles, 
pasakė R. Budrys. Taigi - Vilniuje bū
tų jauki vieta, kur galima rengti sere
nadų koncertus, tokius, kaip vasarą 
vyksta Palangoje, Tiškevičiaus rūmų 
terasoje. Rūmų kieme turėtų stovėti 
obeliskas - saulės laikrodis ir šių rūmų 
šeimininko Karolio Chodkevičiaus 
biustas.

Įmantriais laiptais pakilęs į antrą 
galerijos aukštą lankytojas patenka į 
įvadines sales, kur pristatoma XVII a. 
dailė. Rūmų salių interjeras sukurtas 
toks, koks jis galėjo būti XIX a. trečia
me dešimtmetyje. Trijose salėse eks
ponuojami žymių vilniečių portretai. 
Jų istorija siekia 1807 m„ kai medici
nos daktaras, Vilniaus universiteto 
profesorius Jozefas Frankas įkūrė 
Labdarių draugiją. Labdaringoje veik
loje dalyvavo daug žymių vilniečių, 
kurių portretai, kaip padėka už jų ge
rus darbus, būdavo užsakomi geriau- 
siems to meto dailininkams. Labdarių 
portretų kolekcija turi ir istorinę vertę, 
nes dauguma šių žmonių yra vaikš
čioję šių rūmų salėse. Pačio draugijos 
įkūrėjo J. Franko poliklinika buvo už 
šių rūmų sienų, o jo namas - kitoje 
gatvės pusėje. Vienoje iš salių kabojo 
ir jo žmonos, austrų dainininkės, port
retai, nutapyti J. Rustemo.

Įvadinės salės įdomios dar ir tuo, 

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
50.000 žodžių.

••••••••••••••••••••••••••••••a
TREJOS DEVYNERIOS 
(27 įvairių vaistinių augalų mišinys)

Pakelis su pristatymo išlaidomis - £5.50.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
Tel. 081 460 2592

jog jose esantys baldai taip pat turi 
savo istoriją - tai neseniai mirusio žy
maus dailės kolekcionieriaus Mykolo 
Žilinsko ir poeto bei ambasadoriaus 
Jurgio Baltrušaičio baldai, kuriuos gal 
kam iš senesnės kartos yra tekę matyti 
Lietuvos ambasadoje Maskvoje. Be 
kitų, čia kabo ir kunigaikščio, kompo
zitoriaus bei poeto Mykolo Oginskio 
portretas.

Turtingų žmonių dvaruose senais 
laikais būdavo įrengiamos kunstkame- 
ros - mažosios galerijos. Tokią galeri
ją turi ir šis muziejus. Joje - mažo for
mato paveikslai, miniatiūros, XIX a. 
Vilniaus vaizdai, Radvilų bei Sluškų 
rūmai, žymių žmonių portretai. Bona- 
partistų garbintojų dėmesiui - nepa
prastai graži Napoleono miniatiūra. 
Didžiąją dalį šio žanro kūrinių galerija 
įsigijo iš mokslininko kolekcionie
riaus E. Laucevičiaus rinkinio.

Ekspozicija, kurioje pristatoma 
XVI-XIX a. lietuvių tapyba, skulptū
ra, grafika bei akvarelė, prasideda Vil
niaus miesto plano XVI a. originalu iš 
G. Brauno atlaso. Lankytoją pasitinka 
senieji Renesanso ir baroko laikotar
pio žymiųjų Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės mokslo, religijos, politi
kos veikėjų portretai. Toliau - ant len
tų tapytų lietuviškų ikonų salė, dvel
kianti viduramžiais.

Trečiame galerijos aukšte - dvi 
autorinės Pranciškaus Smuglevičiaus 
salės. Daug dėmesio ekspozicijoje 
skirta architektui Laurynui Stuokai- 
Gucevičiui. Atskirose salėse jo auten
tiški brėžiniai, Vilniaus Rotušės re
konstrukcijos projektai, litografijos, 
vario ir plieno raižiniai. Taip pat yra ir 
du jo tėvo Lukošiaus darbai, atgauti iš 
Ermitažo.

Naujosios galerijos pagrindas - 
XVIII-XIX a. Vilniaus meno mokyk
los dailininkų paveikslai. Lankytojas 
pamatys V. Dmachausko, V. Nevera- 
vičiaus, K. Rapalavičiaus, Kanuto Ru- 
secko ir jo sūnaus Boleslovo Rusecko, 
K. Rapolavičiaus kūrinius. Ekspozici
ja baigiama XIX a. pabaigos kūriniais 
- dailininkų Remerių paveikslais.

Galerijai bus įrengti dar du Chod
kevičių rūmų korpusai. Invalidų pato
gumui galerijoje įrengtas liftas. Nu
matoma įrengti bareljefų ir skulptūrų 
sales akliesiems.

R. Budrys pasakojo, jog vagystė iš 
Gintaro muziejaus Palangoje daug ko 
išmokė, todėl Vilniaus galerijoje įves
ta gera apsaugos sistema, kurią įsigyti 
padėjo Lietuvių fondas Amerikoje. 
Paveikslai kabo ant šveicariško alpi
nistinio troso, galinčio išlaikyti vieną 
toną, - jo nenukirps!.

Erika Umbrasaitė
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’’Žmonių teisės 
arba neteisumo 

atlyginimas“
Gegužės 6-8 dienomis Bonoje 

vyko Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos (VLJS) organizuotas politi
nis seminaras. Užsiregistravo apie 30 
dalyvių. Atvykusius pasitiko VLJS 
sekretorius Klaus Žulys. Pavakarie
niavę visi susirinkome vienoje iš Ana- 
bergo pilies salių, kur vyko susipažini
mo vakaras.

Šeštadienį po bendrų pusryčių da
lyvius pasveikino M. Bauer iš Ac
kermann Gemeinde ir paskelbė ofi
cialų seminaro atidarymą. Po to 
Baltijos šalių pasiuntinybių atstovai 
skaitė referatus apie mažumų poli
tiką Baltijos kraštuose. Iš Lietuvos 
pasiuntinybės atvyko J. Galginaitis, 
Latvijos pasiuntinybei atstovavo A. 
Urdze, Estijos - A. Pajuste. Po 
paskaitų vyko diskusijos, kurių metu 
dalyviai galėjo individualiai pakal
bėti su referentais. Po pietų žaidėme 
tinklinį. Nors žaidėjai nebuvo profe
sionalai, kiekvienas turėjo galimybę 
parodyti savo išradingumą šioje 
sporto šakoje. Po aktyviai praleisto 
laisvalaikio vėl susirinkome pilyje, 
ten besisvečiuojantis Bonoje po
litologas Darius Udrys skaitė paskai
tą tema ’’Laisvė ir...“

Vėliau vakarą tęsėme lauke prie 
laužo. Jam užgesus važiavome prie 
Reino upės, kur grožėjomės fejerver
kais.

Sekmadienio rytą pradėjome teolo
go Gerhard Ahnen paskaita apie ’’nau
jos smurto bangos“ atsiradimą. Dis
kusijų metu buvo aptariami emi
grantų, augančio nusikalstamumo 
klausimai.

Seminaro metu išrinkome ir naują 
VLJS valdybą. Pirmininkės pareigas 
perėmė Ankė Lėpa. Į valdybą buvo iš
rinkti: Klaus Žulys, Diana Miiller, Ry
tis Medžius, Zita Kalesinskaitė, Alain 
de Paul Gromašauskas.

Zita Kalesinskaitė

Šilutės rajone, Juknaičiuose, jau 
atostogauja pirmieji turistai iš Vokieti
jos šiais metais. Trys dešimtys žmonių 
atskrido į Palangą tiesioginiu reisu iš 
Hanoverio. į Juknaičius poilsiautojus 
nuvežė patogus autobusas. Kadaise 
buvęs pavyzdinis ūkis, kurį su pasidi
džiavimu valdžia rodydavo aukštiems 
svečiams iš Maskvos, kartais ir iš kitų 
kraštų, vienas iš pirmųjų Lietuvoje ėmė 
plėtoti kaimo turizmą. Jis ypač pa
trauklus ir mėgstamas Šveicarijoje, 
Austrijoje, kitose Vakarų Europos vals
tybėse. Zigmas Dokšas, Juknaičių 
bendrovės pirmininkas, nepasidavė vi
suotinei naikinimo bangai, išsaugojo, 
kad ir gana sunkiai, gražius pastatus, 
sveikatos centrą, kur dabar mielai 
atostogauja vokiečiai, dažniausiai vie
naip ar kitaip susiję su šiuo kraštu. 
Juknaičiuose padaryta daug, kad poil
siautojams būtų jauku ir gera. Pagal
vota apie poilsį ir pramogas. Norintys 
gali pajodinėti puikiais sportinias 
žirgais, gali pažuvauti, paplaukioti po 
marias, pavažinėti dviračiais žaliomis 
alėjomis, gali pažaisti lauko tenisą ar 
bilijardą. Kam sveikatos užtenka, gali 
ir krepšinį ar tinklinį išmėginti, o kas 
nori pasidairyti po gražias pamario 
apylinkes iš aukštai, tam čia esama 
nedidelių lėktuvų. Žinoma, nuo Juk
naičių ranka paduoti iki nuostabiosios 
Kuršių nerijos, Klaipėdos ir Palangos, 
Mosėdžio ir Platelių...

Žemaitija nuostabaus gamtovaiz
džio kraštas, todėl ir kitose vietose jau 
galvojama apie kaimo turizmo cent
rus. Pirmiausia, žinoma, visų akys 
kryps į Žemaičių parką, kurio plotas 
per 20 tūkstančių hektarų. Pusę šio 
ploto užima miškai, per pusantro tūks- 
tančo hektarų ežerai, o jau upių ir upe
lių daugiau nei šešios dešimtys. Di
džiausias stebuklas, be abejo, čia yra 
Platelių ežeras su savo salom salelėm, 
istorinėm vertybėm, liaudies padavi
mais ir sakmėmis. Čia ir Žemaičių 
Kalvarija. Čia ir nagingi dievadirbiai, 
medžio drožėjai, išradingosios audė

Vokiečiai atostogauja pamario krašte
jos. O jau tų žemaičių moterų sūrių 
gardumas, o kastinio skanumas! Kar
tais Platelių žmonės susiginčija, ar da
nai pirma pažadėjo miesteliui vandens 
valymo įrengimus, ar pirma buvo pa
vaišinti žemaičių valgiais, kad tokios 
dovanos nepašykštėjo, ar jiems vis 
dėlto labiausiai širdį skauda dėl Bal
tijos, kuri upelių juostomis susisiekia 
ir su Plateliais. Šiaip ar taip, žodis tar
tas, ir darbas padarytas. Dabar iš tiesų 
čia puikios sąlygos kaimo turizmui 
plėtoti. Tuo labiau kad kalvų ir miškų, 
ežerų ir upių suspaustose žemėse nela
bai ir įsibėgėsi.

Rytą Aukštaitijoje, Dzūkijoje apie 
pora šimtų ūkininkų jau rengiasi sutik
ti svečius iš užsienių. Žinoma, ir iš pa
čios Lietuvos. Bet lygiuojamas! į už
sienius, - tai verčia pasitempti, būti 
reiklesniems sau. Neseniai įvykusi ap
žiūra parodė, jog žmonės net atkam
piausiame kaime yra gana įžvalgūs, 
suvokia, ko šiandien reikia iš didelių 
miestų atvažiavusiam pailsėti. Šiuo at
žvilgiu bene labiausiai iš kitų išsiskyrė 
rokiškėnai, anykštėnai, Ilgio, Sartų ir 
kitų vaizdingų vietų šeimininkai. Čia 
pagalvota, regis, apie viską: yra šaldy
tuvų ir skalbimo mašinų, yra suomiš
kų ir aukštaitiškų pirčių, yra radijo te
lefonų ir palydovinių televizijos ante
nų, yra šiltnamių, kuriuose auga be 
chemikalų daržovės, yra vienkinkių 
karietų, vandens dviračių, valčių, lau
ke mėsai kepti krosnelių, sporto salių 
su visais mankštos įrenginiais, lauko 
teniso aikščių, garažuose po kelias 
lengvąsias automašinas... Ir, žinoma, 
patogūs, jaukūs vienviečiai ir dvivie
čiai miegamieji, svetainės ir poilsio 
kambariai. Aukštaičiai dar iki per
mainų kas vasarą ir žiemą sulaukdavo 
pulkų poilsiautojų iš Maskvos ir Le
ningrado (dabar Sankt Peterburgo). 
Sukaupta geros patirties. Dabar atsi
randa dingstis ir jauniesiems ūkinin
kaičiams mokytis užsienio kalbų, na
mų ūkio ir ruošos, kad gebėtų tinka
mai priimti Vakarų Europos turistus. 

Laukiama, kad iš Kanados atvyks kai
mo turizmo plėtros specialistų, kurie 
patars naujo verslo besiimantiems 
žmonėms, ką ir kaip geriau padaryti.

O kol Aukštaitijos, Žemaitijos ir 
Dzūkijos ūkininkai šluoja kiemus ir 
sėja rūtas palangėse, jaunas verslinin
kas iš Kauno užsimojo atkurti lietuviš
kąją Šveicariją, tuo labiau kad nė toli 
važiuoti nereikia. Vos už poros dešim
čių kilometrų yra nedidelis, žemėla
piuose net nepažymėtas kaimelis 
skambiu vardu - Šveicarija. Suma
niam statybos bendrovės vadovui kilo 
mintis suvilioti tikrus šveicarus šiuo 
vardu. Kodėl, sakysim, Lietuvoje ne
galėtų iškilti dvi ar trys dešimtys vien
bučių namelių, visiškai tokių pat, kaip 

Pavasaris Vilniuje, Mariaus Baranausko nuotr.

kokiame Šveicarijos kantone? Kode! 
negalėtų čia būti nedidukas kaip Švei
carijos Alpių papėdėje viešbutukas, 
kuris pasitiktų turistus tikra Šveicari
jos dvasia? Kodėl čia nepastačius 
vienos ar kelių parduotuvių, kuriose 
būtų prekiaujamą tikromis šveicariš
komis prekėmis? Kodėl dirbtinio 
tvenkinio nepavertus vaizdingu ežeru? 
Kodėl... Bet gana tų klaustukų, tuo la
biau kad sumanymas iš tikrųjų pa
trauklus ir, regis, įgyvendinamas - lie
tuviškosios Šveicarijos ramybė jau su
drumsta. Ne tik idėjomis, bet ir staty
bomis, prie kurių noriai prisideda tikrų 
tikriausi šveicarai. Gal po metų kitų 
Šveicarija priartės prie Lietuvos?

Salomėja Čičiškina

Heseno ryšiai su Lietuva
Heseno žemė gali pasidžiaugti 

senais ryšiais su Lietuva. Jie prasidėjo 
dar prieš nepriklausomybės atgavimą. 
Jau pora dešimčių metų draugystės 
ryšius palaiko Frankfurto ir Vilniaus 
universitetai. Nuo 1983 metų, kai bu
vo pakeista Heseno ir Baden-Viur- 
terbergo siena, skyrusi Hiutenfeldą į 
dvi dalis, visas Lampertheimo prie
miestis ir Vasario 16-osios gimnazija 
perėjo Heseno žinion. Nuo tada Hese- 
nas remia lietuvių gimnazijos bend
rabutį. Gimnazijos kvietimu 1992 m. 
vasario mėnesį Vokietijoje lankėsi 
Lietuvos švietimo ministras D. Kuo
lys. Jis buvo susitikęs su savo Heseno 
kolega H. Holzapfel ir aplankė Kar- 
bene prie Frankfurto profesinio auklė
jimo centrą, įrengtą psichinėmis li
gomis sergantiems jaunuoliams. Mi
nistro Kuolio susižavėjimas šia insti
tucija vokiečiams taip patiko, kad jie 
sutiko padėti įkurti Lietuvoje panašią 
amatų mokyklą. Nors Lietuvos mi
nistrai keitėsi, bet ryšiai nenutrūko, ir 
šitas projektas, į kurį Hesenas investa
vo pusę milijono markių, vykdomas. 
Jau gegužės 22 d. ministras Dainius 
Trinkūnas Radviliškyje galės atidaryti 
tokį centrą. Nuo 1992 m. keli Heseno 
mokytojai dirba Lietuvoje. Artimus 
ryšius su Heseno ekonomikos minis
terija anksčiau palaikė buvusi prem
jerė K. Prunskienė. Ofenbacho Pra
monės ir prekybos rūmai buvusio 
Lietuvos vokiečio W. Tomow inicia
tyva rūpinasi ryšiais su atitinkamom 
institucijomis Lietuvoje ir koordinuoja 
visos Vokietijos Pramonės ir prekybos 
rūmų ryšius su Lietuva. Koordinato
rius yra dr. von Knorre. Rydštato 
(Riedstadt) miestas buvosio Lietuvos 
žydo dr. L. Gudelio dėka užmezgė 
draugiškus ryšius su Taurage.

Ypač dėl to, kad Hesene veikia 
Vasario 16-osios gimnazija, Heseno 
švietimo ministras sutiko visos Vokie
tijos žemių švietimų minisfų konfe

rencijos vardu rūpintis kultūriniais 
ryšiais su Lietuva ir bendradarbiavimu 
švietimo srityje. Tokio bendradarbia
vimo galimybes norėjo ištirti Heseno 
parlamento delegacija, kuri Lietuvos 
Seimo pirmininko Česlovo Juršėno 
kvietimu balandžio 8-13 dienomis 
lankėsi Lietuvoje. Delegacijai vadova
vo parlamento pirmininkas Kari Star- 
zacher ir socialdemokratų (SPD), 
krikščionių demokratų (CDU) ir libe
ralų (FDP) frakcijų vicepirmininkai 
arba reikalų vedėjai Veronika Kiekhe- 
ben-Schmidt-Winterstein, dr. Franz- 
Josef Jung ir Otto Wilke, Heseno sta
tistikos tarnybos viršininkas Eckhard 
Hohmann, referentai Achim Gūssgen 
ir Bernd Friedrich bei Vasario 16-osios 
gimnazijos direktorius A. Šmitas.

Svečius Vilniaus aerouoste pasiti
ko Seimo LDDP frakcijos pirminin
kas Justinas Karosas ir Seimo narys 
Vytautas Plečkaitis. Svečių garbei su
rengtuose pietuose dalyvavo daugiau 
Seimo narių, tarp jų ir opozicijos ats
tovė. Pietų metu J. Karosas paaiškino, 
kad lietuviai vokiečiams jaučia sim
patijų, ypač Hesenui, kur Lietuvai 
sunkiu laiku veikė Vasario 16-osios 
gimnazija (prašė ją toliau išlaikyti) ir 
kur po karo buvo didžiausia lietuvių 
pabėgėlių stovykla Hanau mieste. Par
lamento pirmininkas K. Starzacher 
pristatė savo delegaciją ir pastebėjo, 
kad jie neatvyko kaip suverenios vals
tybės, o tik vienos Vokietijos žemės 
atstovai, bet pasiruošę nuoširdžiai 
bendradarbiauti ir kur galės - padėti.

Po to svečiai apsilankė Vokietijos 
ambasadoje, susipažino su jos darbu ir 
rūpesčiais, o vakarą praleido su Lietu
vių-vokiečių draugijos nariais. Su 
draugijos veikla svečius supažindino 
jos pirmininkas Jonas Kilius, Vilniaus 
universiteto humanitarinių mokslų 
fakultetų vokiečių kalbos katedros do
centas, kuris išreiškė viltį, kad Hesene 
ir Nordrein-Vestfalijoje dar šiais 

metais būtų surengtos lietuvių kultū
ros dienos. Po pusantros valandos po
kalbio svečius linksmino ansamblis 
’’Ratilio“, kurį Starzacheris jau buvo 
girdėjęs Heseno parlamento vestibiu
lyje. Čia jis pirmą kartą susitiko su dr. 
J. Kilium, prikalbinusiu jį apsilankyti 
Lietuvoje.

Nors šeštadienis ir sekmadienis bu
vo skirtas turistinei programai, Kauno, 
Vilniaus ir Trakų apžiūrėjimui, bet 
neapsieita be politinių ir informacinių 
pokalbių. Kaune aplankytas kardino
las Vincentas Sladkevičius, pasikalbė
ta su miesto tarybos pirmininku Vy
gintu Griniumi ir su Pramonės ir pre
kybos rūmų atstovais. Vilniuje kalbėta 
su Vilniaus miesto tarybos pirmininku 
V. Šapalu.

Pirmadienį, balandžio 11 d., Hese
no delegacija posėdžiavo Seimo švie
timo ir kultūros komitete. Seimo na
riai painformavo apie savo darbą ir rū
pesčius. Pastebėjo, kad Lietuvai reikia 
pedagoginės labdaros, kompiuterių 
įrangos klasėms, vadovėlių pavyz
džių, patirties organizuojant profesinį 
auklėjimą. Labai svarbūs mokytojų 
mainai. Be to reikalingos stipendijos 
studentams ir jauniems universiteto 
dėstytojams, ypač tokių mokslų, kaip 
teologija, žurnalistika, ekonomika, tei
sė ir pan. Seimo pirmininkas Č. Juršė
nas pokalbyje su svečiais padėkojo 
Heseno valdžiai už paramą Vasario 
16-osios gimnazijai ir taip pat paprašė, 
kad vokiečiai toliau ją remtų. Heseno 
parlamentarai žadėjo tuo rūpintis. Tą 
patį pažadėjo ir svečiai, susitikę su 
švietimo ministru D. Trinkūnu bei jo 
pavaduotojais.

Pirmadienį po pietų Lietuvos sta
tistikos departamento generalinis di
rektorius dr. K. Zaborskis, pasirem
damas statistiniais daviniais, papasa
kojo svečiams apie Lietuvos ekono
mikos raidą. Po to Zaborskis ir Hese
no statistikos tarnybos direktorius 

Hohmann pasirašė deklaraciją, kurioje 
pasižadama bendradarbiauti ir kurioje 
Hesenas pažada padėti Lietuvos sta
tistikos departamentui prisitaikyti prie 
vakarietiškų standartų. Antradienį 
svečius priėmė Lietuvos Seimo grupė, 
besirūpinanti ryšiais su Vokietija. Jai 
vadovauja Antanas Račas. Buvo pasi
kalbėta su Lietuvos verslininkų aso
ciacijos atstovais apie Lietuvos ekono
minę padėtį, apie investicijų ir kreditų 
galimybes. Čia vokiečiai apgailestavo, 
kad užsieniečiams Lietuvoje nelei
džiama pirkti žemės, kas svarbu kredi
tų apsaugai, kad dar nėra kaip reikiant 
veikiančios bankų sistemos. Trumpam 
parlamento pirmininkas K. Starzacher 
buvo susitikęs su ką tik iš Kuveito grį
žusiu premjeru A. Šleževičium. Vo
kiečiai taip pat aplankė Vilniaus uni
versitetą, kalbėjosi su Lietuvos žydų 
atstovais ir pravoslavų arkivyskupu 
Chrizostomu. Šie mažumų atstovai 
nušvietė savo tautiečių padėtį ir sve
čiams paaiškino, kad jie nepriklauso
moje Lietuvoje tiek prieš karą, tiek ir 
dabar atgavus nepriklausomybę ne- 
skriaudžiami, turi pilnas laisves ir yra 
lygiaverčiai piliečiai.

Kelionės pabaigoje, balandžio 13 
d., K. Starzacher kalbėjosi su žurnalis
tais. Jis paaiškino, kad atvyko į Lietu
vą kupinas didelių lūkesčių, kurie išsi
pildė. Deja, Vokietija mažai težino 
apie Lietuvą. Jis sakė besiruošdamas 
šiai kelionei ir ypač pačioje Lietuvoje 
daug išmokęs. Tik čia jam, pavyz
džiui, paaiškėjo, kad Baltijos valsty
bės labai skirtingos. Jo nuomone, He
senas ir Lietuva yra labai tinkami part
neriai. Hesene gyvena nemažai lietu
vių, čia veikia lietuvių gimnazija, kuri 
turėtų būti užuomazga geriems ry
šiams. Daug pažadėti jis negali, bet 
stengsis grįžęs daryti viską, kad lig 
šiol užmegzti ryšiai būtų puoselėjami. 
Žadėjo Heseno ekonomikos ministrą 
raginti greitu laiku su ekonomikos at

stovais apsilankyti Lietuvoje ir paty
rinėti galimybes vokiškoms investici
joms ir iš Vokietijos bankų kreditams. 
Pastebėjo, kad Vakarai nepadėsi! 
simpatijos, o tik tokiu atveju, jeigu iš 
to bus abiems pusėms naudos. Lietu
voje turi būti sukurtos sąlygos, kad in
vesticijos būtų naudingos ir saugios. 
Todėl reikėtų išspręsti žemės nuosa
vybės klausimą ir sukurti pagal Vaka
rų standartus veikiančią bankų siste
mą. Priminė, kad dėl užsienio investi
cijų Lietuva varžosi su kitomis valsty
bėmis Rytų Europoje ir kitur. Todėl 
Lietuva turi informuoti Vakarų pasau
lį apie savo galimybes. Hesenas steng
sis padėti, kad šios žinios sklistų to
liau.

Konkretesnių pažadų parlamento 
pirmininkas davė kultūros srityje. 
Pažadėjo rudenį Hesene suruošti lietu
vių kultūros dienas. Žadėjo grįžęs 
remti ministro D. Trinkūno paruoštą 
kultūrinio bendradarbiavimo sutartį k 
rūpintis vadovėlio išleidimu profe
sinėms mokykloms.

K. Starzacher taip pat pranešė, kad 
jis Lietuvos Seimo pirmininką Č. Jur
šėną ir premjerą A. Šleževičių pakvie
tė aplankyti Heseną.

Svečiai buvo labai patenkinti pui
kiai paruošta jų kelione, žavėjosi lietu
vių nuoširdumu ir Lietuvos grožiu, 
grįžę nutarė imtis konkretesnių žing
snių. Tam reikalui parlamento pirmi
ninkas sukvietė gegužės 11 d. visus 
kelionės dalyvius, Ofenbacho Pramo
nės ir prekybos rūmų ir Heseno ekd 
nomikos ministerijos atstovus bei Lie
tuvos ambasadorių prof. Z. Namavi- 
čių aptarti kelionės rezultatus ir pasi
dalinti darbais. Šia proga K. Starza
cher pranešė, kad tokie susitikimai bus 
reguliariai šaukiami ir kad jis, su He
seno premjero pritarimu, bus Heseno 
Lietuvos ryšių koordinatoriumi.

Ail
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Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos 
pareiškimas visuomenei

Pasaulio lietuvių bendruomenei

Lietuvoje baigėsi skaudžiausias 
pusšimčio metų kančios ir vergijos 
laikotarpis, per kurį NKVD, MVD, 
KGB kratos, suėmimai, kalėjimai, 
kankinimų kameros, parodiniai teis
mai, teroras, sušaudymai, masiniai 
trėmimai į Sibirą mirčiai, žiaurus 
žudymas dėl laisvės kovojančių tau
riausių Lietuvos vaikų sunaikino 
didelę dalį lietuvių tautos. Bet toji 
Lietuvos kančia nuo pasaulio buvo 
skrupulingai slepiama - pasauliui 
buvo meluojama.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, siekdama tas visas okupan
to ilgai slėptas niekšybes iškelti vie
šumon ir pasauliui bei ateinančioms 
lietuvių kartoms atidengti bent dalį 
penkiasdešimt metų užsitęsusio 
šiurpiausio Lietuvos istorijos laiko
tarpio, nutarė išleisti ’’Lietuvos kovų 
ir kančių istoriją“. Pasitarusi su lie
tuvių išeivijos kai kuriais mokslinin
kais, visuomenininkais, artimesniais 
bendradarbiais ir gavusi jų pritarimą 
bei pažadą talkininkauti, PLB val
dyba paruošė 16-kos tomų planą, 
remdamasi chronologine įvykių rai
da nustatė tomų eilės tvarką, pasitel
kė žinomesnius lietuvių išeivijos 
mokslininkus, Lietuvos istorijos ins
tituto Vilniuje narius, viso darbo ko
ordinatoriumi ir atsakingu redakto
riumi kviesdama istoriką dr. Gedi
miną Rudį.

Darbas buvo pradėtas 1992 metų 
rudenį.

1994 m. kovo pradžioje išėjo pir
moji knyga - ’’Lietuvos gyventojų 
trėmimai 1941, 1945-1952 m. Do
kumentų rinkinys.“

Pagal iš anksto paruoštą planą, 
šis rinkinys turėjo būti ne pirmas, 
bet ketvirtas tomas, išleistas maž
daug tuo pačiu laiku su Eugenijaus 
Grunskio rašomu trečiuoju tomu 
’’Didieji Lietuvos gyventojų trėmi
mai“, kuriame numatytas ir šiame 
rinkinyje sukauptų' dokumentų pla
tus aptarimas, paaiškinimas. Knygų 
serijos pirmasis tomas turėjo būti 
"Tragiškieji Lietuvai 1939-1941 
metai“, antrasis - ’’Karo laikotarpis“, 
penktas, šeštas tomai ruošiami apie 
partizanų kovas, kiti apie tolimes
nius laikotarpius bei įvykius.

Kadangi pirmiesiems dviems to
mams medžiaga dar tebebuvo ruo
šiama, o trečio tomo ’’Lietuvos gy
ventojų didžiųjų trėmimų“ autorius 
Eugenijus Grunskis susirgo, todėl, 
nenorint apvilti knygų pasirodymo 
nekantriai laukiančių prenumerato
rių ir aukotojų, apsispręsta pirmiau
siai leisti šį dokumentų rinkinį, 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

kuriam medžiaga jau buvo sukaupta 
ir gulėjo Lietuvos istorijos institute. 
Kad nesusidarytų vaizdas, jog ši 
knyga yra pirmasis tomas, buvo su
tarta jų nenumeruoti.

Čia ir įvyko klaida, sulaukusi 
kritiškų visuomenės pastabų, nes 
”be eilės“ pasirodęs rinkinys išėjo 
be numatyto, taip pat iš anksto su
tarto, platesnio dokumentų paaiški
nimo ir pažymėtas pirmuoju nume
riu. Klaida aiški, tačiau ji ne iš blo
gos valios.

Rinkinyje pateikiami ne kokių 
nors autorių trėmimų aprašymai, bet 
tik dokumentai, kuriais pati Sovietų 
Sąjunga pripažįsta Lietuvos gyvento
jus į Sibirą trėmusi ir ten nežmoniš
komis sąlygomis laikiusi. Rinkinys - 
dokumentinis liudijimas Maskvos 
plano ir pastangų naikinti lietuvių 
tautą. Tai yra jo tikslas. Dokumentai 
jokiu būdu neišsako tremiamųjų visų 
išgyvenimų, skriaudų, sielvarto, kan
čių. Visa tai bus išryškinta ir smulkiai 
aprašyta kituose tomuose pagal nu
matytą ir anksčiau skelbtą planą.

Apgailestaujame klaidas. Knygos 
pradžioje reikėjo išsamiai paaiškinti 
apie dokumentus, reikėjo ją gerai 
peržiūrėti prieš spausdinimą. Juk iš 
dabar viešumai atidengtų ir rinkiny
je pateiktų dokumentų jaunesniam 
skaitytojui ir kitataučiui visiškai 
neaišku, kas yra knygoje minimas 
antisovietinis elementas, banditas, 
buožė, fašistinis nacionalistas, kon- 
trarevoliucionierius, kas tie liaudies 
susirinkimai ir kas tie lietuvių tautos 
budelių parinkti liudytojai, kurie 
susirinkimuose trėmimus gyrė.

Sutinkame su pozityvia knygos 
kritika ir ją vertiname.

Todėl artimiausiu laiku PLB val
dyba išleis šio dokumentų rinkinio 
papildytą antrą knygą, kurioje bus 
paaiškinta dokumentuose naudojama 
sovietinė kalba, slypinti sovietinė 
propaganda ir melas. Taip klaida bus 
pataisyta ir išėjusiam dokumentų rin
kiniui keliami klausimai bus atsakyti.

Suplanuotas ’’Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos“ rašymo ir leidimo 
darbas yra didelis ir svarbus. Kad 
ateityje visuomenė būtų tikra dėl to
mų kokybės ir reikiamų įvertinimų, 
kad tokios klaidos nebesikartotų, į 
talką kviesime daugiau išeivijos 
mokslininkų, įtrauksime į darbą dau
giau išeivijos žmonių ir Lietuvos bei 
išeivijos politinių kalinių bei trem
tinių atstovus. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba tikisi, kad 
lietuvių visuomenė šį darbą supras ir 
rems.

Turiu daug informacijos apie lie
tuvių išeivių JAV spaudoje pasiro
džiusias bendro Pasaulio lietuvių 
bendruomenės ir Lietuvos istorijos 
instituto leidinio ’’Lietuvos gyvento
jų trėmimai 1941, 1945-1952 m. 
Dokumentų rinkinys“ (Vilnius, 
1994) recenzijas ir atsiliepimus. 
Daug jų spausdinama ’’Drauge“. Da
lį iškarpų man atsiuntė ir pagrindi
nes recenzentų pastabas iš esmės ži
nau. Iš karto reikia pasakyti, kad ap
maudu dėl kritikos neatlaikančių lei
dinio parengimo spragų. Bene svar
biausias leidinio trūkumas - tai ar- 
cheografinis dokumentų paruoši
mas. Šia tematika šis leidinys, pagal 
dabar turimą žodinę informaciją, 
yra pirmasis toks leidinys Pabaltijy
je. Dalis dokumentų buvo gauta per 
didelį vargą. Ir iš viso tokia nusi
kalstama sovietinės imperijos me
džiaga dar nėra publikuota, nes kaž
kieno iniciatyva vis dar su didžiau
siu uolumu tebeieškoma kokio nors 
nacių nusikaltėlio, užmirštant, kad 
antihitlerinės koalicijos sudėtyje bu
vo nuožmi žmonių naikinimo vals
tybė - Sovietų Sąjunga. Kažkodėl 
buvusios antihitlerinės koalicijos na
rių nusikaltimai nelaikomi nusikalti
mais, nors jie adekvatūs hitleriniams 
nusikaltimams. Todėl prašyte pra
šosi platus įvadinis straipsnis apie 
dokumentų sudarymo ypatybes, apie 
juose naudojamų terminų, sąvokų, 
net atskirų dokumentų tikrąją pras
mę ir vertę. Dar apmaudžiau, kad 
kraupios čekistinės-komunistinės 
lietuvių politinio vertinimo sąvokos 
bei terminai atsidūrė dokumentų 
anotacijose. Tai negalima pavadinti 
nepatyrimo klaidomis. Tai tiesiog 
dokumentų publikavimo archeo- 
grafinių reikalavimų nesilaikymas. 
Kitas klausimas - tai dokumentų at
rinkimas. Dėl jo gali būti įvairiausių 
nuomonių. Patys sudarytojai juos 
parinko ir, žinoma, negalvojo, kad 
tai paskutinis dokumentų šia tema 
rinkinys. Ir dar dešimtmečius teks 
juos rinkti ne vien Lietuvoje, bet ir 
Rusijoje (Maskvoje, Sibire, Vorku
toje ir kt.). Jau po rinkinio parengi
mo sudarytojai rado naujų doku
mentų, kurie ne mažiau vertingi už 
tame tome paskelbtuosius. Numaty
toji leisti 16 tomų “Lietuvos kovų ir 
kančių istorija“ dar papildys trėmi
mo dokumentų fondą. Visų su trem
timi susijusių dokumentų vis tiek 
nepaskelbsime, todėl reikalinga jų 
atranka ir turi būti skelbiami patys 
charakteringiaus ir informatyviausi. 
Bet toks atrinkimas įmanomas tik 
turint įvairiuose archyvuose esančių 
tos rūšies dokumentų bent minimalų 
registrą. Tai didelis ateities darbas. 
Paskubėtas minėtos serijos pirmasis 

tomas turi iš to išplaukiančių trūku
mų ir subjektyvumo momentų. Visa 
tai turėjo būti leidinio komentaruo
se. Klaidas taisysime ir dirbsime to
liau, nes jei mes nedirbsime čia, Lie
tuvoje, niekas už mus nepadarys. O 
jei dar suremsime pečius su reiklia 
išeivija, turėsime ir tinkamus rezul
tatus.

Atskirai norėtųsi sustoti ties prie
kaištais, kurie recenzijose adresuoja
mi patiems dokumentams, jų turi
niui ir jų vertei. Kai kas vertina juos 
kaip kagėbistų pakištas klastotes, 
uždengiančias tremties kraupumą, 
žiaurumą ir jos genocidinį pobūdį. 
Mes visi žinome sovietinę imperiją 
kaip blogio imperiją, tačiau, matyt, 
ne visiems aišku, kad tai buvo dvi
veidė imperija: ištisai buvo viena ra
šoma spaudoje, kitaip daroma ar bu
vo gyvenime. Tikėtis, kad čekistų ar 
komunistų ataskaitose matysis tre
miamųjų sielvartas, ašaros, visą gy
venimą žmonių kurtos ateities su
griovimas, turto ir namų, kuriuos 
dar ir dabar ne visi atgavę, neteki
mas, šaltis ir kančios barakuose, kur 
miegant prie narų prišaldavo plau
kai, alkis, skurdas, nuolatinis čekistų 
priminimas, kad jūs Čia supūsit, ati
mant bet kokią viltį sugrįžti į Lietu
vą, - būtų tik neįgyvendinamas nai
vuolio noras. Čekistų tai nejaudino, 
jie dirbo savo įprastą žmonių - ’’kla
sinių priešų“ naikinimo darbą. Kai 
kam iš recenzentų dokumentuose 
parodytas (bet nenufilmuotas) trėmi
mo vaizdas atrodo per daug huma
niškas. Tiems, kas patys tai pajuto, 
galėtų paklausti, kaip recenzentas 
jaustųsi, jei prie jo namo ar buto 
ateitų ginkluoti žmonės, paimtų ir 
nusineštų vien namo duris. Kiekvie
nam tremiamajam atimdavo ne vien 
duris, bet viską, ką jis buvo per savo 
gyvenimą sukaupęs savo vaikams ar 
savo senatvės užtikrinimui. Ką reiš
kia prieš prarastą Tėvynę, prieš 
gimtų namų šilumą čekistų trem
tiniui pasiimti keliolika ar kelis šim
tas kilogramų mantos, ką reiškia 
prieš prarastą Tėvynę net ir tas duo
tas neduotas pienas ar keli maistui 
skirti skatikai. Iš gyvų pasakojimų ir 
daugelio tremtinių prisiminimų kny
gų mes gerai žinome, koks ten buvo 
pienas ir medicinos personalas. Ir 
tokio pobūdžio dokumentai - tai dar 
viena kraupi sovietinės imperijos 
dviveidiškumo grimasa.

Nereikia tikėtis, kad iš karto gali 
būti išspręstos genocido pasekmių 
problemos. Lietuvių tautos demo
grafiniai nuostoliai apima ne vien 
tremtinius šeimomis, bet ir politi
nius kalinius, kurie taip pat ešelo
nais buvo vežami - tremiami iš Lie
tuvos į pačią Rusiją ar jos pajungtų 

tautų žemes. Institute yra ruošiamas 
daktarinis darbas apie Lietuvos gy
ventojų trėmimus, ir kai jis bus 
baigtas, bus žengtas vienas žingsnis 
priekin. Tačiau, kaip istorikas tyri
nėtojas, nedrįsčiau sakyti, kad jau 
po to niekas nebegalės to darbo re
zultatų patikslinti.

Reikia manyti, kad dokumentų 
rinkinys neturėtų patikti čekistams ir 
komunistams. Geresnės kaltinamo
sios medžiagos ’’proto, valios ir są
žinės“ partijai, kaip ji save vadinda
vo, ir nereikia. Komunistai buvo pa
grindinis savanoriškas aktyvas ir 
čekistų pagalbininkas, tremiant Lie
tuvos gyventojus. Kraupu ir koktu 
skaityti jų išdavikiškas ataskaitas 
apie genocidinių operacijų įvykdy
mą. Jie be sąžinės graužimo už įsta
tymo ribų stūmė senukus, vaikus, 
kūdikius, nėščias moteris. Išleidę 
verkiančius ešelonus, jie, pagaliau, 
net nerado reikalo pasidomėti, ko
kioje būklėje atsidūrė pasmerktieji 
kūdikiai, ligoniai, nekalbant jau apie 
suaugusius. Istorija jau niekada ne
užmirš šios partijos kraupių nusikal
timų. Šis dokumentų rinkinys turėtų 
nepatikti ir sovietinės imperijos gar
bintojams ar norintiems ją prikelti iš 
kapo.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
sumanyta leisti ’’Lietuvos kovų ir 
kančių istorija“ yra nenuginčijamai 
reikalinga ne tik mūsų aukų pager
bimui, bet ir nusikaltimo prieš žmo
niją išaiškinimui. Šiai serijai teikia
ma PLB parama turėtų būti susieta 
su Lietuvos represijų tyrimo centro 
rengiamu tremtinių ir okupacijos 
metu nužudytų asmenų sąrašu, kurio 
pirmas tomas - ’’Lietuvos gyventojų 
genocidas“ (Vilnius, 1992) - jau iš
ėjo. Vidaus reikalų ministerija išlei
do ”1941-1952 metų Lietuvos trem
tiniai. Pirma knyga“ (Vilnius, 1993), 
kurioje skelbiamas genocido aukų 
vardynas - ištremtųjų pagal rajonus 
bei nužudytųjų sąrašas. Šitaip ben
drom jėgom, laikui bėgant, ir pa
sieksim užsibrėžtą tikslą.

Taisant pirmojo tomo trūkumus, 
yra numatyta išleisti platų, bent 2-3 
autorinių lankų E. Grunskio ir G. 
Rudžio paruoštą tame tome tilpusių 
dokumentų komentarą. Reikia eiti į 
priekį, atidžiai stebint tą kelią, ku
riuo einame. Panika šiuo atveju tik
rai ne mums bus naudinga.

habil. dr. Antanas Tyla
Lietuvos istorijos instituto 

direktorius

ELR: šį PLB pareiškimą ir A. 
Tylos laišką redakcija faxu atsiuntė 
PLB sekretorė Baniutė Kronienė, 
prašydama juos paskelbti laikraš
tyje.

Lietuvos Respublikos Seimui 
Pareiškimas

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

J Rytų Europą.
Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

EASTERN EUROPEAN TRAVEL 
66 Drake Street 

Rochdale 
Lancs. 

OL16 1PA 
Tel 0706 868765

Paskutinio šimtmečio didžiausia 
Lietuvos Tautos tragedija buvo Lie
tuvos Nepriklausomos valstybės bru
tali - karinė, sulaužanti visus tarptau
tinius valstybės valstybei įsipareigo
jimus sovietinė okupacija išvadoje 
Hitlerio-Stalino pakto. Penkiasde
šimt metų trukusi okupacija padarė 
Lietuvai ir lietuviams neapibūdina
mą visokeriopą žalą. Be grubaus, 
žiauriausiais metodais vykdomo tau
tinio genocido Vakarų pasaulis buvo 
sąmoningai klaidingai informuoja
mas, kad Lietuva pati savo noru, 
laisvanoriškai įsijungė į Sovietų Są
jungą ir kad Lietuvoje jokio perse
kiojimo nėra ir žmonės laimingai gy
vena.

Išeivijos lietuviams teko daugelį 
metų kovoti, kad šį Sovietų Sąjun
gos melą Vakarų valstybės atmestų.

Ir štai dabar Vilniuje yra išleista 
knyga ’’Lietuvos kovų ir kančios 
istorija“, parašyta Henriko Šadžiaus, 
G. Rudžio, Eugenijaus Grunskio, 

Vandos Kašauskienės, kurioje su
rinkti sovietiniai dokumentai, lie
čiantys lietuvių trėmimą į Sibiro tun
dras, yra neatitinkantys tikrovės.

Tai yra mūsų tautos kančių trage
dijos iškraipymas. Šioje knygoje yra 
viskas sąmoningai sufalsifikuota, 
visi dokumentai yra vienašališkai su
rinkti, suklastoti, persunkti sovietine 
propaganda iš buvusių okupantų ar
chyvų. Knygoje rašoma, kad buvo 
tremiami tik įvairūs nusikaltėliai, 
buožės, banditai, prostitutės ir kt. 
Kad tremtiniai buvo vežami keleivi
niais vagonais, kad kiekvienas gau
davo po 5 rub. 50 kap. dienpinigių, 
kad stotyse buvo duodamas šiltas 
maistas, o vaikams pienas ir t. t. Kad 
turėjo daug bagažo ir samdėsi krovi
kus jam perkelti iš traukinio į baržas. 
Koks baisus melas!

Nė prie vieno įdėto dokumento 
nėra komentaro, paaiškinimo, kad tai 
yra suklastotas, teisybės neatstojan- 
tis, klaidinantis dokumentų rinkinys.

Ateinančios kartos ir Vakarų pa
saulio žmonės, kurie savo akimis 
nematė vykusių trėmimų tragedijų, 
galvos, kad ten tikrai nebuvo tau
tinio trėmimo genocido - kaip kad 
lietuviai skelbia. Tai noras pateisinti 
ir sufabrikuoti trėmimo ir šimtų 
tūkstančių nukentėjusių lietuvių 
istoriją.

Aš apeliuoju į Jus, gerbiami Lie
tuvos Respublikos Seimo kolegos, 
priimti nutarimą, pasmerkiant šios 
knygos, kaip klastojančios Lietuvos 
genocido istoriją, išleidimą, sustab
dyti knygos platinimą ir tolimesnį 
jos leidimą pavesti Lietuvos Respub
likos gyventojų Genocido ir Rezis
tencijos tyrimų centrui.

Dr. Kazys J. Bobelis
Užsienio reikalų komiteto 

pirmininkas 
Lietuvos Respublikos Seimas 
1994 m. gegužės 9 d.
Vilnius
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Svečiųjų šalys šilku neklotos
Atkelta iš 1 psl.

kęs aštresnių ir suktesnių klausimų, 
kokių apstu Lietuvoje. Tiems žmo
nėms svarbiausia, kad Lietuva - nepri
klausoma, kad jos valdymo forma, jos 
valdžia yra nulemta visos tautos de
mokratiniais rinkimais. Dauguma jų, 
be abejo, balsavo už S. Lozoraitį, bet, 
susitikę ir pasikalbėję su manim, prisi
pažino, kad dabar, jie, ko gero, pagal
votų. San Paulo lietuviai turi ir savo 
užmiesčio buveinę su pastatais, salė
mis, aikštynais, baseinais. Ten jie ilsi
si, sportuoja, rengia vakarones ir kitas 
iškilmes. San Paule Lietuvos Res
publikos Garbės konsulu dirba žino
mas teisininkas Vincente Tūbelis. 
Deja, jis gauna valdišką tarnybą ir, 
tikriausiai, turės atsisakyti tų pareigų - 
negalima tarnauti dviems valstybėms 
iš karto! Aptarėme kitą kandidatūrą - 
klestinčio verslininko, veiklaus lietu
vio, kuris gerai sutaria su V. Tubeliu, 
J. Saldžiumi ir su Tatariūniene. Ne
ideologizuoti žmonės, jie pasirengę 
nuoširdžiai dirbti Lietuvai.

Gyvenę labai kompaktiškai, ypač 
Mokoje ir Zelinoje, lietuviai pasta
raisiais metais gerokai išsklido. Jau
čiama, kad jie tolsta nuo Tėvų žemės. 
Kunigas P. Rupšys skundėsi, kad net 
pamaldoms labai sunku sutelkti para
pijiečius.

- Buvote ir Urugvajuje. Toje nedi- 
dutėje, prie dviejų milžinų prisiglau- 
dtįsioj e valstybėje iki Pirmojo pasau
linio karo gyveno 7 lietuviai. 1926- 
1930 metais apie 10 tūkstančių mūsų 
tautiečių. 1961 m. jų buvo likę apie 
7500. Čia dar veikė lietuvių centras, 
parapija, saviveiklos ratelis. Buvo 
labai stiprių socialistinės krypties or
ganizacijų (turėjo du klubus, leido 
laikraštį), kurios dėl istorinių sąlygų 
labai nukentėjo: po dažnų perversmų 
lietuviai karinių tironijų buvo kalina
mi, persekiojami, deportuojami. To
dėl lietuviai čia buvo gerokai susi
skaldę, ideologine siena atsiskyrę. 
Sakykite, o kaip dabar?

- Juntama, kad ir dabar lietuviai čia 
susikalba sunkiau, negu kur kitur. Isto
rinės sąlygos, kurias minėjote, be abe
jo, turėjo įtakos. Yra tautiečių, besigai
linčių suirusios Sovietų Sąjungos. O 
kiti, sakysime, ne radikalūs dešinieji, o 
nuosaikūs Nepriklausomos Lietuvos 
šalininkai dabar ir patys prisipažįsta, 
kad kartais buvę pernelyg kategoriški. 
Daugiausia lietuvių susitelkę šalies 
sostinėje. Montevidėjuje mūsų tau
tiečiai dar turi savo namus, bet jų pri
klausomybė labai neaiški. Mano sutik
ti lietuviai čia labiausiai spiečiasi apie 
veiklesnius tautiečius L. Petrauskienę, 
stomotologą A. Stanevičių ir kitus. Po
puliarus tarp jų ir kunigas A. Giedrys. 
Tautiečiai, su kuriais pavyko pasikal
bėti, buvo nuosaikūs, geranoriški, siū
lė, kaip veiksmingiau ir darniau bend
radarbiauti su Tėvų žeme. Nei jie ma

nęs, nei aš jų nesiteiravau, kokį Dievą 
išpažįstame, kokios mūsų pažiūros.

- Užsiminęs apie San Paulą, tas 
pats A. Miškinis toliau rašė, kad..

Namie be jojo nemiela darės - 
Kur paukščiai skrenda, ir kitas 

dairės, -
Irtą siūbavo laivai ant marių, 
Kolprisiūbavo Buenos Airės.
Jus, aišku, į Argentinos sostinę ne 

marios siūbavo, o galingas lėktuvas. 
Žinoma, kad 1877 metais čia įsikūrė 
Ignas Šlapelis nuo Kupiškio. O Ar
gentinos nepriklausomybės kovose 
narsiai kovojo lietuvis Petras Dau- 
tantas, atsidūręs ten po Žečpospolitos 
padalinimo. 1856 m. čia užtinkama ir 
R. A. Chodasevičiaus pavardė. Po 
nepasisekusio 1863 metų sukilimo 
Argentinoje pasirodė to sukilimo da
lyvis, Garibaldžio karys, poetas ir ver
tėjas Audrius Vištelis, kuris 1912 m. 
mirė ir palaidotas Buenos Aires. Dar 
50 šeimų atsikėlę čia paskutiniaisiais 
praėjusio šimtmečio metais. Enciklo
pedija teigia, kad 1933 metais čia 
gyvenę apie 35 tūkstančių lietuvių ir 
lietuvių kilmės argentiniečių. Pirmo
sios lietuvių organizacijos čia susikū
rusios dar iki Pirmojo pasaulinio ka
ro. O kaip jos veikia dabar?

- Lietuva čia gyva. Čia mūsų vals
tybė turi garbės konsulą Algirdą Ras- 
tauską. Veikia Argentinos lietuvių su
sivienijimas ir Argentinos lietuvių 
centras. Veikli Buenos Aires katalikų 
parapija, kurią globoja vienuoliai mari
jonai. Lietuvių organizacijos, su kurio
mis bendravau, neblogai verčiasi ma
terialiai. Irgi turi salių, žaidyklų, basei
nų. Jie tiesa, ne prašmatnūs, bet labai 
jaukūs ir patogūs, mūsų tautiečių gau
siai ir mielai lankomi. Nudžiugino lie
tuviško jaunimo gausa. Žaidžia krepši
nį, buvo net ’’Žalgirio“ komandą sukū
rę. Čia, kaip ir Urugvajuje, yra jauni
mo dar šokančio tautinius šokius, ku
riuos ir mums grakščiai pademonstra
vo. Šoko jie, mano galva, darniai, tiks
liai ir, svarbiausia, lietuviškai. Tiesa, 
prieš tai perspėję, kad ’’Kepurinę“ ir 
’’Jonelį“ jie mokėsi iš vadovėlių, pagal 
piešinius. Tikruosius yra matę tik vi
deojuostose. Svajoja apie Pasaulio lie
tuvių dainų ir šokių šventę, tik vargu ar 
jų svajonei lemta išsipildyti: kelionė 
Buenos Aires-Vilnius ir atgal jiems ne
įkandama. Po šokių ratelį, beje, turi abi 
lietuvių organizacijos. Jos telkia tikrus 
entuziastus, kas teikia vilčių, kad lietu
viai čia išliks, kad lietuvybė neišblės. 
Žinoma, jeigu ir mes jų nepamiršime, 
jiems padėsime.

- Pietų Amerikoje, konkrečiai - 
Brazilijoje, įvairiu metu buvo įsikūrę 
keletas žinomų lietuvių rašytojų - V. 
Ališas, P. Babickas, K. Jūra-Jūraitis 
(su kuriuo, beje, dirbau Kauno Jau
nimo teatre) ir kai kurie kiti. Trys mi
nėtieji jau iškeliavo į Anapilį. Apie 
jaunuosius neteko girdėti. O prieš 
Antrąjį pasaulinį karą literatūrinis 

gyvenimas ten buvo gana aktyvus, 
dirbo daugiau žinomų lietuvių poetų 
ir dramaturgų. Buvo stiprus choras, 
laikraščiai ’’Argentinos lietuvių bal
sas“, ’’Vienybė“, "Tėvynė“, ’’Vaga“, 
marijonai leido ’’Laiką“. Dabar ma
žai besiginti ir apie ten leidžiamą lie
tuvišką spaudą. Argi nebėra ten kū
rybinės inteligentijos, kuri puoselėtų 
kultūrinę veiklą?

- Vienintelis lietuvis, kurį man pri
statė kaip rašytoją, kuriantį lietuviška 
tematika, bet rašantį portugalų kalba, 
buvo riodeženeirietis A. Gaulia. Jį 
mes aplankėme ir pasveikinome na
muose sugrįžusį iš ligoninės, kur jis 
gulėjo po sunkios operacijos. Girdėjau 
dar apie literatus Lošinskį ir M. Mo- 
šinskienę-Didžiulytę. Argentinoje 
veikia lietuvių informacinis centras, 
vadovaujamas A. Mičiūdo. Informaci
ja dažniausiai rūpinasi pavieniai asme
nys, gauna privačiais kanalais. Mačiau 
’’Argentinos lietuvių balsą“, kurį daug 
metų leido ir spausdino pernai miręs 
Pranas Ožinskas, didelis lietuvių vie
nybės, užsienyje gyvenančių tautiečių 
bendravimo su Tėvyne šalininkas. Yra 
įdomių žinučių apie tautiečių gyveni
mą, jų pasiekimus profesinėje veiklo
je. Pavyzdžiui, man buvo įdomu per
skaityti apie Bernalyje gyvenančios 
Nelly Sruogienės dukterį Patriciją - 
rašoma, kad ji yra žymi mokslininkė- 
geologė, dirbanti Kordiljerų kalnuose 
vulkanologijos srityje. Gaila, neteko 
jos sutikti. Dabar lietuvių spauda kuk
li, stokoja operatyvios informacijos, 
nes, kaip girdėjau, trūksta lėšų įsigyti 
naujai technikai. Pietų Amerikos lietu
viams ne pagal jėgas tokie leidiniai 
kaip ’’Tėviškės žiburiai“, ’’Draugas“, 
’’Akiračiai“. Ir ’’Europos lietuvis“ ga
lėtų juos dažniau lankyti, nekalbant 
jau apie kitą Lietuvos spaudą.

įsimintina ir naudinga buvo pažin
tis su Buenos Aires krikščioniškojo 
universiteto pirmuoju vicerektoriumi 
profesoriumi E. Paršeliu. Jis ir jo po
nia puikiai kalba lietuviškai. Jie, kaip 
ir kiti mano sutikti Argentinos inteli
gentai, sklidini palankiausių jausmų 
Lietuvai, atsimenantys šaunias Santia
go universiteto rektoriaus J. Domeikos 
tradicijas, pasirengę jai visokeriopai 
padėti. Lietuvių kalbą (tiesa, kiek silp
niau) yra išsaugojęs ir senatorius 
Ivoškus, surengęs priėmimą. Beje, ja
me taip pat dalyvavo iškilių Argenti
nos lietuvių būrys. Aš jau minėjau, bet 
išvardinsiu dar kartą E. Urbšytę- 
Gutauskienę, Petrauskienę, B. Do- 
mingez, ponią Markes, kunigus P. 
Rupšį, V. Giedrį, verslininkus iš Ko
lumbijos brolius Vytautą ir Algirdą 
Didžiulius, J. Trinkūną, P. Saldį, B. 
Deveikį, Valavičių, Baroną - tai tik 
mažiulytė dalis tų išeivių - Lietuvos 
patriotų, kuriais Lietuva gali remtis, 
kurių konkrečios pagalbos gali tikėtis.

- A. Smetonos laikais per DULR į 
Pietų Ameriką buvo siunčiami vals-

Caracas. Viešnagė pas Beatričę Domingez. Iš kairės: S. Saka
lauskas, P. Gylys, B. Domingez, broliai V. ir A. Didžiuliai.

tybės išlaikomi mokytojai, vadovėliai. 
Dabar gi valstybė nepajėgi to padary
ti, DULR nėra, "Tėviškė“ likviduota. 
Prieš keletą metų ten - girdėjau - 
dirbo buvęs "Lietuvos“ ansamblio 
šokėjas Br. Laurikėnas, bet jis ten 
nepritapo. Kokios problemos ypač 
aktualiausios Pietų Amerikos lietuvi
ams ir kaip jas reikėtų spręsti?

- Tenykštei išeivijai labai reikia 
jaunų jėgų. Jie mielai (be mūsų pini
gų) priimtų gerų lietuvių kalbos mo
kytojų, kurie su gimtąja šneka juos su
pažindintų ne iš vadovėlių ir ne pagal 
mūsiškes instrukcijas, o betarpiškai 
bendraudami su savo mokiniais. Išei
vijai jau sunku išlaikyti lietuviškas pa
rapijas, bažnyčias, trūksta kunigų. 
Vietinės kurijos dėl to tik džiaugiasi. 
Būdamas JAV, kalbėjausi tuo reikalu 
su vyskupu P. Baltakiu, kuris norėtų 
padėti. Ir Lietuvos dvasinė vadovybė 
tuo turėtų pasirūpinti.

Visos mano aplankytos Pietų 
Amerikos valstybės (be abejo, ir mūsų 
išeivija) norėtų aktyvinti, plėsti ir 
stiprinti švietėjiškus-kultūrinius ryšius 
su Lietuva. Pasiruošę keistis studen
tais, mokslininkais, specialistais. Mie
lai priimtų, pavyzdžiui, krepšinio tre
nerius, apie kuriuos yra girdėjęs daug 
gero ir palankaus. Jie esą ne tik aukš
tos kvalifikacijos, bet ir ne branginin
kai. Žada jiems geras darbo ir buities 
sąlygas. Venesuela, pavyzdžiui, laukia 
mūsų mokytojų, meistrų, kurie galėtų 
ruošti stalius, santechnikus, mūrinin
kus ir kitų amatų specialistus. Ir te
nykščiai lietuvaičiai galėtų atvykti pas 
mus mokytis. Pavyzdžiui, gimtosios 
kalbos. Grįžtų toks ’’palietuvėjęs“ 
lietuvaitis į Karakasą, Montevidėjų, 
San Paulą ar Buenos Aires ir lietuviš
ka veikla ten gal pagyvėtų.

Lietuvai aiškiai trūksta organizaci
jos ir žmonių, kurių tiesioginis darbas 
būtų su išeivija. Gal reikia atgaivinti 
pertvarkytą ’Tėviškę“. Arba sukurti 
ką nors panašaus į prieškaryje veiku

sią draugiją užsienio lietuviams remti 
(DULR). Malonu būtų pamatyti Bra
zilijos, Argentinos ar Urugvajaus lie
tuvius šokėjus ir Pasaulio lietuvių dai
nų ir šokių šventėje, bet be rimtos fi
nansinės paramos vargu ar kas išeis. 
Gal Lietuvoje mecenatų atsirastų ir 
jais pasirūpintų?

- Koks klausimas Jums buvo už
duodamas dažniausiai ir koks prie
kaištas daugiausia buvo reiškiamas!

- Klausimas ir priekaištas dėl pilie
tybės. Į Pietų Ameriką, kaip jau minė
ta, pagrindinė emigracijos banga 
kliūstelėjo 1926-1930 m, o pagal mū
sų įstatymus teisę į Lietuvos pilietybę 
turi tik pasitraukę iš gimtojo krašto po 
1940 m. birželio. Daugelis tenykščių 
lietuvių sakėsi specialiai nepriėmę 
jokios kitos pilietybės, kad liktų lietu
viais ir atgavus laisvę (o tuo jie ne
abejojo) pirma proga ir be kliūčių j 
grįžtų į Tėvynę. Dabar gi jie atstumia
mi lyg kokie svetimi. Man suprantami 
jų priekaištai ir širdgėla. Grįžęs iš 
kelionės, pavedžiau mane lydėjusiam 
užsienio reikalų ministerijos Ameri
kos skyriaus vedėjui S. Sakalauskui 
paruošti išsamią išklotinę, ko mes 
turime imtis artimiausiu metu, siekda
mi pagerinti Lietuvos santykius irsti 
Pietų Amerikos valstybėmis, ir su ten 
įsikūrusiais mūsų tautiečiais. Jų pre
tenzijos yra pagristos ir ne tokios jau 
didelės, tad galima spręsti su nauda 
Lietuvai. Mums, matyt, pavyks Pietų 
Amerikoje išlaikyti tik vieną ambasa
dą, todėl ieškome veiklių garbės kon
sulų.

Pažintimi su tolimais mūsų tautie
čiais esame labai patenkinti, daugiau 
apie juos sužinojom. Ir nors darbas su 
išeivija nėra .tiesioginė užsienio reika
lų ministerijos pareiga, bet pagal gali
mybes spręsime jai aktualius klausi
mus, judinsime tuos, kam priderėtų 
tuo daugiau užsiimti.

- Ačiū už pokalbį. .
Petras Keidošius

Sao Paulo. Prie Lietuvos laisvės paminklo (jis toks, kaip prie Kauno karo muziejaus stovinti skulpto
riaus J. Zikaro „Laisvės statula“). Padėjus gėles.

’’Argentinos lietuvių balsas“
”EL“ gavo šių metų kovo mėnesio 

numerį. Jo pirmasis puslapis skirtas 
Velykoms. Laikraštyje pranešama 
įvairių žinių iš Pietų Amerikos lie
tuvių gyvenimo - apie Vasario Iri
osios ir Kovo 11-osios minėjimus, Ar
gentinos lietuvių centre surengtą Ve
lykų vakaronę, margučių dažymą ir 
kt. Išspausdinta žinutė apie Estijos ne
priklausomybės 76 metų minėjimą 
estų kolonijoje. Toji šventė įvyko 
Buenos Aires priemiestyje Olivos, 
Malaver 1180, joje dalyvavo ir grupė 
lietuvių.

’’Argentinos lietuvių balsas“ jau 
rašė apie savo leidybos sunkumus. Tą 
temą pratęsia Pasaulio lietuvių ben
druomenės valdybos pirmininko B. 
Nainio atsakymas laikraščio redakto
rei Emilijai-Ines Zastanavičius-Ožins- 
kienei: ’’Jūsų laišką, prašantį Argen
tinos lietuvių balso leidimui paramos, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdyba gavo. Su juo buvo su
pažindinta posėdyje 1994 vasario 19. 

PLB valdyba supranta Jūsų padėtį 
žino Jūsų vargus ir linki, kad Ar
gentinos lietuvių balsas nesustotų it 
toliau eitų. Tai jai labai rūpi, nes ui 
Lietuvos ribų einanti spauda lietuvių 
kalba labai naudinga, reikalinga ir 
prisideda prie lietuvybės išlaikymo 
Kol kas linkime Jums sėkmės ir skati
name nenuleisti rankų ir bandyti kaip 
nors A rgentinos lietuvių balsą išlaikyti 
savomis jėgomis. Žinoma, labai 
apgailestaujame, kad konkrečiai toras 
Jūsų pastangoms lėšomis padėti 
negalėsime.“

Priminsime, kad ’’Argentinos lietu
vių balsas“ įsteigtas 1927 m. Pietų 
Amerikoje. Prenumerata metams: Ar
gentinoje - 20 pesų, Urugvajuje it 
Brazilijoje - 20 dolerių, visur kitur- 
25 doleriai (oro paštu). Pinigines per-1 
laidas siųsti: Emilia Ines Zastana- 
vichus, Casa Central, Correo Argen- 
tino, Jose L. Suarez 5684 (1439) 
Buenos Aires, Argentina (čekiai! 
nepriimama).
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Lietuviai kompozitoriai ’’Vienatvės pilyje“
Štutgarte
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Nedažnai atsitinka, kad per vieną 
vakarą ir viename koncerte nuskam
ba keturių jaunesniosios kartos lietu
vių kompozitorių kūriniai, tarp kurių 
ir dvi premjeros. Turbūt nėra atsitik
tinumas tai, kad šis koncertas įvyko 
Vokietijoje, būtent, Štutgarte, "Vie
natvės pilyje“ - Schloss Solitude. Vo
kietijos ir Lietuvos kultūriniai ryšiai 
nors palengva, bet plečiasi. Štutgarte 
jau keletą metų gyvena ir dirba kom
pozitorius Ričardas Kabelis, kuris čia 
atvyko 1990 metais su DAAD (Deu- 
tscher Akademischer Austausch- 
dienst) fondo stipendija kompiuteri
nės ir elektroninės muzikos studi
joms. Nuo to laiko, būdamas Štutgar
te, R. Kabelis surengė seriją autorinių 
koncertų, dėstė Štutgarto universitete 
(specialus kursas - "Muzika ir poezi
ja“), paruošė keletą mokymo pro
jektų kompiuterinėms muzikos studi
joms Štutgarto aukštajai muzikos 
mokyklai bei Lietuvos muzikos aka
demijai. Nuo 1993 metų rudens R. 
Kabelis - "Akademie Schloss Solitu
de“ stipendiatas.

"Schloss Solitude” - apie 15 kilo
metrų nuo Štutgarto centro nutolęs 
baroko architektūros ansamblis. Čia 
prieš trejus metus Vokietijos, Ban- 
den-Wuerttemberg krašto ministro- 
pirmininko Lotar Speht iniciatyva 
buvo įkurtas valstybinis fondas šiuo
laikiniam menu remti, kuris ir buvo 
pavadintas "Akademie Schloss Soli
tude“. Taigi "Vienatvė“ liko pavadi
nime, o pilyje apsigyveno meninin
kai ■ literatai, muzikai, teatralai, daili
ninkai...

Jau šiemet kovo mėnesį "Vienat
vės pilyje“ įvyko R. Kabelio autori
nis koncertas, o balandžio mėnesį R. 
Kabelis pakvietė į čia ir savo kolegas 
ii Lietuvos: Rytį Mažulį ir Kęstutį 
Bieliuką. Šie autoriai balandžio 27 d. 
"Akademie Schloss Solitude“ salėje 
ir surengė jau minėtą savo kūrinių 
koncertą. Į šį koncertą buvo pakvies
tas ir jaunas kompozitorius Vykintas 
Bieliauskas-Baltakis, kuris nuo 1993

metų rudens studijuoja kompoziciją 
pas prof. W. Rihm Karlsruhe's aukš
tojoje muzikos mokykloje. Koncerte 
skambėjo ir Vykinto B.-Baltako kū
rinys ’’Sužeistas šešėlis“, kuris buvo 
pažymėtas šių metų Tokijo kameri
nės muzikos konkurse.

Kęstutis Bieliauskas, kurio dviem 
fortepioniniais kūriniais prasidėjo 
koncertas, yra artimas postromantinei 
tradicijai (pastaraisiais metais sustip
rėjusiai lietuvių muzikoje) autorius. 
Galima teigti, kad koncerte nuskam
bėję jo kūriniai - "Pastoralė“ ir ypač 
"Kompozicija Nr. 2“ - tarsi tai patvir
tina. Tikrai gerais žodžiais norisi pa
minėti šių kūrinių atlikėją, puikų pia
nistą Peter Winhardt, juolab kad lai
ko šiems kūriniams paruošti buvo la
bai nedaug, o kūriniai savo sudėtin
gumu - tiek atlikėjiškos technikos, 
tiek muzikinės dramaturgijos prasme
- prilygsta (jeigu nepranoksta) žy
miausiems romantinės fortepiono 
muzikos pavyzdžiams.

Visai tarsi į kitą pasaulį nukelia 
Ryčio Mažulio kūriniai. Koncerte 
nuskambėjo "Mėbijaus lapo kano
nas“ smuikui ir fortepijonui (atlikėjai
- Peter Winhardt ir Nina Boesen) bei 
iš magnetofono juostos - "Abstulbin- 
ta akis neteko amo“ ("The dazede 
eye lost its speech“), nesibaigiantis 
spiralinis kanonas keturiems lygiems 
balsams (St. Grochoviak’o tekstui). 
Šie kūriniai buvo tapę lyg ir viso 
koncerto ašimi, gerai klausytojui pri
statė specifinį Ryčio Mažulio kom
pozicinį stilių, kuriam būdinga preci
ziška, dažnai menzūralinė notacija, 
itin stipri vidinė logika ir struktūrali- 
zavimas. Trumpai R. Mažulio stilių 
galima būtų apibūdinti kaip ašį tarp 
senosios viduramžių polifonijos, lie
tuvių folkloro ir minimalizmo.

Jau minėtos koncerto premjeros - 
tai Ričardo Kabelio "Opus magnus“ - 
klavesinui (atlikėjas Philipp Hackert) 
ir "Opus Viola“ - altui ir skaitmeni
niam audioįrašui (atliko pats auto
rius). Šiuose kūriniuose atsiskleidžia

pastarųjų metų Ričardo Kabelio 
kompozicinis stilius - eksperimenta- 
lizmas ir Hapenning'o elementai su 
vėlgi preciziška, sakyčiau, "mažuliš- 
ka“ notacija, naujų galimybių tradici
niuose instrumentuose atskleidimas 
(taip pat, pavyzdžiui, kovo mėnesio 
premjera ”Ex oriente Lux“). Kita 
vertus, savo originaliu, paslėptu sar
kazmu, ironija ir tam tikru ekstrava
gantiškumu šie kūriniai atliko savo
tišką koncerto akademiškumo "grio
vėjo“ vaidmenį.

Lietuvių autorių koncertą užbaigė 
jau minėta Vykinto B. B.-Baltako 
kompozicija "Sužeistas šešėlis“ - 
sopranui, marimbai ir magnetofono 
įrašui. Šį kūrinį atliko mūsų tautietė, 
studijuojanti Karlsruhe'je dainininkė 
R. Bieliauskaitė. Tai mišrios kom
pozicinės technikos kūrinys, pasižy
mintis gal ir perdaug kartais į akis 
krentančiu teatrališkumu, bet, be 
abejo, originalus, reikalaujantis iš 
atlikėjos žaibiškos reakcijos ir tempe
ramento, gerų aktorinių sugebėjimų, 
už ką R. Bieliauskaitę galima tikrai 
pagirti.

Koncertą moderavęs prof. Mat
thias Herman gana preciziškai anali
zavo skambėjusius kūrinius bei įdo
miai apibūdino šiuolaikinės lietuvių 
muzikos bruožus, pabrėždamas jos 
ryšį su skausmingąja mūsų tautos is
torija. Kitą dieną po koncerto Rytis 
Mažulis skaitė paskaitą tema "Mano 
kompoziciniai principai ir senoji po
lifoninė technika“. Paskaita įvyko 
Štutgarto aukštojoje muzikos mokyk
loje.

Baigiant rašyti šias eilutes norisi 
dar kartą pasakyti "bravo“ kompozi
toriui ir atlikėjams bei garso reži
sieriams Matthias Schneider. Buvo 
džiugu, kad koncertas, susilaukė dide
lio publikos susidomėjimo, ką liudijo 
pilna salė, o taip pat gerai ir įdomiai 
prezentavo pastarųjų metų lietuvišką
ją muziką.

Stuttgart
Tomas Bakučionis

G eg ūžės 29-ąją 
lietuvių Sąskrydis Sodyboje

Visi lietuviai, gyvenantys Britanijoje, ir jų svečiai 
maloniai kviečiami į šventę Sodyboje 

gegužės 29-ąją, sekmadienj.
Bus paminėtos Sodybos 40-osios metinės.

Visi tautiečiai - į tą gražią šventę.

S
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Europos lietuviškųjų studijų 
41-osios savaitės programa

(1994 liepos 31-rugpjūčio 7 dienomis 
Berwang vietovėje, Austrijoje, Tirolyje, 

Berwanger-Hof viešbutyje)

Atsiųsta paminėti
Laiškai lietuviams. Tėvų Jėzuitų 

leidžiamas religinės ir tautinės 
kultūros žurnalas. Redaktorius - J. 
Valinys, SJ. Adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, 1L, 60636-1098, 
USA.

”EL“ redakciją Vilniuje pasiekė 
šių metų žurnalo antrasis numeris.

Išspausdinti V. Kasniūno pamąs
tymai "Vasario Šešioliktoji - džiaugs
mo dienos nebaigta išverkti ašara“, S. 
Petkienės "Didžioji Lietuvos nelaimė“ 
(pasak autorės, tai sumaterialėjimas, 
dvasingumo praradimas), yra skyreliai 
"Jaunimas“, ’Tėvynėje“, ’’Kalba“ ir 
kt. |domi A. Saulaičio "Vienos parapi
jos istorija“ - apie Amerikoje, Con
necticut valstijoje Waterburyje dar 
praėjusio šimtmečio pabaigoje įsikū
rusius tautiečius, jų 1894 m. įsteigtą 
Šv. Juozapo lietuvių parapiją. "Kaip 
bežiūrėtume, Šv. Juozapo ir panašių 
parapijų gyvenimas ištisą šimtmetį 
toli nuo Lietuvos turi būti išskirtinis 
Lietuvos istorijos reiškinys. 1994 m. 
vasarą iš įvairių JAV vietų buvę para
pijiečiai rinksis į savo pirmųjų ti
kėjimo dienų židinį sukakties švęsti“, 
•rašo A. Saulaitis, SJ.

Žurnalo redakcija ir administraci
ja pastebi: "Lietuvoje "Laiškai lietu
viams“ labai mėgstami ir vertinami. 
Jie neįstengia jų užsisakyti iš Ameri
kos. Kai kurie išeiviai jiems užsako. 
Dabar į Lietuvą siuntinėjama apie 
350 egzempliorių. Tai labai mažai. 
Norime, kad ten atsirastų daugiau 
skaitytojų. Sugalvojome pamėginti 
tokį planą. Mes į Lietuvą nusiųsime 
kiekvieną mėnesį didesnį skaičių šio 
žurnalo. Ten pas tėvus jėzuitus no
rintieji galės jį užsisakyti litais. Gal 
metinė prenumerata būtų 12-15 litų. 
Žinoma, mums tai būtų nemažas 
nuostolis, todėl tikimės, kad mūsų 
skaitytojai ir rėmėjai išeivijoje savo 
aukomis bent iš dalies padengs tą 
nuostolį.“

Sportas
Anabolikai sužlugdė atletų 

komandą
Švedijos policija sulaikė aštuonis 

lietuvos sportininkus, vykusius į 
gegužės 12-15 d. Pitea (Švedija) ren
giamą Europos jėgos trikovės čem
pionatą ir bandžiusius kontrabanda 
įvežti uždraustų medicininos prepa
ratų, turinčių anabolinių steroidų.

Kaip rašo Anglijos laikraštis 
"Daily Mail“, kiekvienas sportinin
kas turėjo nuo 400 iki 1000 anaboli- 
no steroidų tablečių.

Sportininkai atvyko keltu iš Esti
jos. Švedijos muitininkams sukėlė 
įtarimą tai, jog, eidami per "žaliąjį 
koridorių“, jie nieko nedeklaravo.

Aštuoni Lietuvos atletai dabar bus 
teisiami už bandymą kontrabanda 
pravežti uždraustas medžiagas. Jie 
taip pat išbraukti iš Europos jėgos 
trikovės čempionato Pitea dalyvių. 
Švedijos muitinės pareigūnas Hansas 
Ohissonas pasakė, jog Lietuvos atle
tai turbūt tikėjosi uždirbti keletą 
dolerių, jei parduotų savo prekę kole
goms atletams, rašo "Daily Mail“.

Savaitei praėjus nuo šio įvykio 
Lietuvos jėgos trikovės federacija 
apie tai išsamiau papasakoti negalėjo. 
Neseniai Jėgos trikovės federacijoje 
įvyko skilimas, buvo bandoma su
kurti atskirą nepriklausomą Žemaičių 
federaciją. Į varžybas Pitea būtent ir 
važiavos šios federacijos atstovai - 
Mažeikių komanda, kurioje buvo ir 
Kauno atstovų. Sportininkai ir fede
racijos prezidentas Raimundas Lin- 
kauskas šiuo metu tebėra sulaikyti 
Švedijos teisėtvarkos pareigūnų.

Pajėgios moterų krepšinio 
komandos rungtyniauja 

Vilniuje
Vilniuje prasidėjo 25-asis Euro

pos moterų čempionato A grupės 
pusfinalio turnyras. Jame susitinka 6 
rinktinės - Latvijos, Vengrijos, Suo-

mijos, Lietuvos, Italijos ir Kroatijos. 
Lietuvaitės gegužės 18 d. susitiko su 
suomėmis, gegužės 19 d. - su Kroati
jos, gegužės 20 d. - su Latvijos rinkti
nėmis. Lietuvos komandoje, anot 
trenerio V. Kanapkio, surinktos ge
riausios krepšininkės, penkios jų 
žaidžia užsienio, septynios - Lietuvos 
klubuose. Rinktinė treniruojasi kartu 
jau nuo balandžio mėnesio, per tą 
laiką dalyvavo 6 tarptautinėse rung
tynėse. Treneris sako, jog komanda 
sieks patekti į pirmąjį trejetuką, kas 
leis dalyvauti Europos čempionate. 
Lietuvos moterų krepšinio rinktinė 
antrą kartą po 56 metų dalyvaus 
Europos pirmenybėse. 1938 m. Ro
moje ji užėmė antrąją vietą, su
rinkusi tiek pat taškų, kiek čempionės 
vardą iškovojusi Italija ir ją vienu 
tašku tarpusavio rungtynėse nugalė
jusi. Taigi rungtynės Vilniuje bus 
antrasis tarptautinis Lietuvos ir Itali
jos moterų rinktinių susitikimas.

Lietuvos krepšininkai 
Šiaurės šalių čempionate - 

ketvirti
Lietuvos krepšinio rinktinė, daly

vavusi antrajame Šiaurės šalių čem
pionate, grįžo į Vilnių. Prieš dvejus 
metus Osle ji užėmė antrąją vietą, 
šiemet - ketvirtąją. Šiaurės šalių 
čempionais tapo Estijos krepšininkai, 
finale 94:84 nugalėję Švedijos ko
mandą.

Lietuvos-Suomijos susitikimas 
dėl trečios vietos pasibaigė 119:89 
suomių naudai. Prieš tai grupės var
žybose Lietuvos rinktinė 83:88 pra
laimėjo norvegams, po to 96:68 nu
galėjo danus, susitikimą su švedais 
baigė 83:89. Vyriausias rinktinės tre
neris V. Garastas sako, jog kitaip ir 
būti negalėjo, nes komandos nariai 
buvo surinkti iškart po varžybų ir va
žiavo į čempionatą be jokių treniruo
čių. Per dešimt paskutiniųjų dienų 
mūsiškiai sužaidė devynerias rung
tynes.

Sekmadienis, liepos 31 d.
20 vai. Susipažinimo vakaras

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d.
10 vai. Atidarymas. Vytautas Bieliauskas (Cincinnati, USA) 
"Moralinis vystymasis individuose ir tautose“
20 vai. Vaidotas Daunys (Vilnius) "Tikėjimas ir vietovaizdis.
Antano Maceinos krikščioniškoji akistata“

Antradienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. Vincas Natkevičius (Viernheim) "Didžiųjų vertybių 
problema mūsų filosofijoje ir literatūros kritikoje (St. Šalkauskis, 
A. Maceina, J. Grinius)“
20 vai. Irena K. Lukoševičienė (Etobicoke, Kanada) "Lietuvos 
socialinės problemos“

Trečiadienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. Romualdas Sikorskis (Vilnius) "Lietuvos ūkio būklė ir 
raidos perspektyvos“ .
20 vai. Petras P. Lukoševičius (Etobicoke, Kanada) "Lietuvos 
žemės ūkio problemos“

Ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d.
10 vai. Kun. Jonas Jūraitis (Termen/Kaunas) "Prie policijos 
suvestinių versmės...“
Po pietų Ekskursijos į aukščiausią Alpių viršūnę Zugspitze
ir į Innsbrucką
20 vai. Alvydas Jokūbaitis (Vilnius) "Lietuvos filosofinė tradicija 
postmodernizmo akivaizdoje“

Penktadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vai. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (Vilnius) "Dvi lietuvių 
literatūros "Gabijos“
19.30 vai. Literatūros vakaras. Dalyvauja: Joerg-Naudžiūnaitė, 
Vaidotas Daunys, Saulius Kubilius.
Tėvynės valandėlė. Kalba vienas iš moderatorių.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d.
10 vai. Darius Kuolys (Vilnius) "Lietuvos švietimas: būklė ir 
kaitos perspektyvos"
20 vai. Savaitės vertinimas. Kita savaitė.

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d.
10 vai. Šv. Mišios. Aukoja kun. Jonas Jūraitis
11 vai. Savaitės uždarymas

Savaitę moderuoja: D. Kuolys, V. Natkevičius, J. Norkaitis. 
Kapelionas - kun. J. Jūraitis. Dalyvius registruoja Irena Joerg- 
Naudžiūnaitė šiuo adresu: 6473 Wenns, Tirol, Austria-Osterreich. 
Registracijos mokestis 150 DM (jaunimui 70 DM).

Keturių žvaigždžių viešbutyje ”Berwanger-Hof“, kur bus apgyven
dinti studijų savaitės dalyviai, yra visi patogumai. Kambariuose dvigu
bos lovos. Norintieji gyventi po vieną turės dienai primokėti 70 austrų 
šilingų. Dviejų lovų kambariuose visas pragyvenimas (nakvynė ir val
gis) dienai vienam asmeniui kainuoja 500 austrų šilingų.

Atvykstantiems iš Lietuvos reikia Austrijos vizos.
Studijų savaitės vietovė Berwang yra Alpių kalnuose, į juos galima 

palipti ar kopti į viršūnes. Netoli Berwango yra puikių ežerų maudytis.
Mašinomis važiuojant į Berwangą per Vokietiją geriausia iš autostra

dos išsukti Ulme ir toliau važiuoti per Kempten, Fiissen, Reutte. 
Traukinio stotelė, nuo kurios netoli Berwang, vadinasi Berwang- 
Bichlbach.

Netekome žinomo literatūros 
ir kritikoistoriko

Vilniuje po ilgos sunkios li
gos mirė žymus lietuvių litera
tūros istorikas ir kritikas, habili
tuotas filologijos daktaras, Ra
šytojų sąjungos narys Ričardas 
Pakalniškis.

Žemaitis nuo Mosėdžio, Vil
niaus universiteto auklėtinis, M. 
Gorkio pasaulinės literatūros 
instituto aspirantas R. Pakalniš
kis, keletą metų mokytojavęs 
Trakų rajone, pradėjo dirbti Lie
tuvos mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros insti
tute. Jo specialybė - lietuvių li
teratūra, konkrečiai lietuvių 
poema. Tam jis pašventė visą 
savo gyvenimą, parašė straip
snių Lietuvos literatūros istori-

jai, laikraščiams ir žurnalams. 
Už knygą "Lietuvos poema“ R. 
Pakalniškiui buvo suteikta Lie
tuvos valstybinė premija.

Dar ligi Lietuvos atgimimo 
R. Pakalniškis pradėjo domėtis 
išeivijos literatūra, ypač poezija. 
Pastaraisiais metais jis užmezgė 
ryšius su įžymiais išeivijos rašy
tojais, parašė nemaža išsamių 
pokalbių su literatūros kritikais, 
poetais, prozininkais. Tie pokal
biai surinkti į knygą "Poezijos 
kryžkelės“, kurią ruošiasi išleis
ti Rašytojų sąjungos leidykla.

Gegužės 14 d. R. Pakalniškis 
palaidotas Rokantiškių kapinėse.

P. Girdenis
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Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

NAUJI
"EUROPOS LIETUVIO“ 

SKAITYTOJAI
’’Europos lietuvį“ užsiprenu

meravo J. M. Witjens iš Olan
dijos. Jis rašo: „Kaip lietuvių 
kalbos studentui, man labai svar
bu gauti „Europos lietuvį“ kiek
vieną savaitę“.

NORI RASTI 
DRAUGŲ

Labai norėčiau rasti draugų 
kitose šalyse. Man 17 metų.

Rašykite:

Asta Rimeikytė
Šaltiniai
Kelmės rajonas
5470 Lietuva

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
Nottinghame - gegužės 29 d., Švč. 

Trejybėje, 11.15 vai., Židinyje.
Manchester - gegužės 29 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - birželio 2 d., Dievo 

Kūno-Kraujo šventėje, 11.15 vai., 
Židinyje.

Nottinghame - birželio 5 d., 11.15 
vai., Židinyje.

Bradforde - birželio 5 d., 12.30 vai.
Eccles - birželio 12 d., 12.15 vai.

LONDONE
GEDULO IR VILTIES 

DIENA
Šiais metais Baltų Taryba Jungti

nėje Karalystėje sutarė Gedulo ir Vil
ties dieną paminėti 1941 metų birželio 
14 d. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
įvykdytų masinių trėmimų į Sibirą 53- 
ąsias metines.

Minėjimas įvyks antradienį, birže
lio 14 dieną, 18 vai. 30 min. (6.30 vai. 
vakaro) St. Martins in the Fields (ang
likonų) bažnyčioje Trafalgar Square, 
Londone.

Bus Ekumeninės pamaldos daly
vaujant visų religijų dvasiškiams iš 
estų, latvių ir lietuvių bendruomenių. 
Pamaldų metu giedos jungtinis cho
ras, kurį sudarys estų, latvių ir Londo
no lietuvių parapijos chorai. Atitinka
mose pamaldų dalyse dalyvaus trijų 
tautų menininkai atlikdami muzikos ir 
giesmių dalis.

Pamokslą sakys Canterburio arki
vyskupas dr. George Carey ir jo sekre
torius.

Visi Londono ir jo apylinkių lietu
viai kviečiami dalyvauti šiame liūdna
me minėjime ir pagerbti mūsų pirmą
sias bolševikiškas aukas - tautiečius, 
išplėštus iš savo tautos kamieno vi
siškam sunaikinimui.

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

Kaip jau rašyta ”EL“, savivaldybių 
rinkimai vyko 1994 metų gegužės 5 
dieną. Juose Londono sporto ir socia
linio klubo valdybos narys Petras 
Hoye vėl kandidatavo kaip liberalų 
kandidatas Hackney miesto Wick rin
kiminėje apylinkėje. Jis buvo perrink
tas tarybos nariu, jo du draugai šioje 
apylinkėje nugalėjo darbo partijos 
kandidatus. Wick rinkiminė apylinkė 
tapo valdoma Liberalų partijos.

Birutė Dobrovolskienė-Dobbs- 
Liūdžiūtė kaip Liberalų partijos kandi
datė išrinkta Kendall miesto Narth- 
cambrijos grafystėje tarybos nare.

Sveikiname abiejų miestų tarybos 
narius, linkime jiems sėkmės darbin
gai atlikti savo pareigas ateinančių 4 
metų laikotarpiu.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Šiomis dienomis fondas gavo šias 

aukas: 20 svarų - Olga Leveckis, Twic
kenham, 10 svarų - Mrs. H. Dixon, 
Limehouse.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 

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

visiems aukotojams. Aukos visuomet 
laukiamos.

British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania,

21 The Oval,
London E29DT.

BOLTONE
LIETUVIS - FILATELISTŲ 

PREZIDENTAS
Boltono anglai filatelistai savo 

prezidentu išsirinko lietuvį. Vietinių 
lietuvių pirmininkas H. Vaineikis Bol
tono filatelistų draugijos prezidentu 
išrinktas jau antrą kartą. Tas pareigas 
ėjęs gegužės 12 d. I. Robinson įteikė 
jam prezidento juostą ir medalį.

Boltono filatelistų draugija egzis
tuoja nuo 1932 metų ir yra viena iš 
svarbesnių draugijų Šiaurės Vakarų 
Anglijoje. Pirmą kartą Boltono filate
listų būryje H. Vaineikis pasirodė 
prieš 20 metų atstovaudamas Boltono 
pašto įstaigai, o aktyviu nariu yra bu
vęs apie 10 metų. Be prezidento, jis 
draugijoje yra atlikęs kitas pareigas. 
Rodydamas lietuviškus pašto ženklus, 
jis yra laimėjęs pereinamą draugijos 
taurę. Tarp draugijos narių H. Vainei
kis yra vienintelis lietuvis, faktiškai 
vienintelis svetimtautis.

Prezidento kadencija tęsiasi viene
rius metus. H. A. Vaines

ŠKOTIJOJE
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Gegužės 8 d. Škotijos lietuviai 

susirinko į šv. Šeimos bažnyčią 
Mossend išklausyti šv. Mišių, kurias 
laikė kun. J. Andriušius S. M. A. Bu
vo gražus būrys tautiečių, bet iš tik
rųjų galėjo būti daug daugiau.

Kun. J. Andriušius S. M. A. pasakė 
tai dienai skirtą pamokslą, prisimin
damas visas gyvas ir mirusias moti
nas. Šv. Mišių metu visi dalyviai gie
dojo lietuviškas giesmes, vargonais 
pritarė Pr. Dzidolikas.

Po šv. Mišių visi atėjo į lietuvių 
klubą skaniems užkandžiams, kuriuos 
paruošė moterys pavaišinti visus tos 
dienos dalyvius. Po vaišių kun. J. 
Andriušius S. M. A. pasveikino visas 
gausiai susirinkusias motinas ir palin
kėjo joms daug laimės bei sveikatos. 
Kun. J. Andriušius S. M. A. papasa
kojo apie kelionę po Romą, kur jis su 
savo šeimos nariais vadovavo vie
nuolyno išvykai ir tuo pačiu turėjo 
audienciją pas šv. Tėvą.

Klubo pir. J. Bliūdžius pasveikino 
moteris ir palinkėjo, kad greitai nepa
sentų, tik apgailestavo, jog Motinos 
dienos minėjime nesimatė jaunimo. 
Moteris gražiais ir maloniais žodžiais 
pasveikino ir Pr. Dzidolikas. Po to vy
ko loterija, kurioje ne vienas laimėjo 
vertingų dovanų. Po to visi šnekučia
vosi, ragaudami skanų alutį smagiai 
praleido popietę.

CARFINO ATLAIDAI
Birželio 12 d. 2 vai. p. p. lietuviai 

iš visos Škotijos renkasi į Carfino 
Grotą , kur bus šv. Mišios. Jas laikys 
vietinis vyskupas Divine kartu su kun. 
J. Andriušiu S. M. A. Po šv. Mišių bus 
kalbamas Rožinis ir apvaikščiojimas, 
po to - lietuviški mišparai. Po visų 
apeigų visi rinksis į lietuvių klubą iš
kilmingiems pietums.

Iškilmingi pietūs yra susiję su 
dviem minėjimais. Pirmasis - šiemet 
minime 100 metų jubiliejų, kai pirmas 
lietuvis kunigas atvyko aptarnauti 
Škotijos lietuvių. Antras minėjimas - 
tai Škotijos lietuvių klubo atidarymo 
15 metų sukaktis. Ponia V. Gasperie- 
nė atliks meninę programą. Iškilmingi 
pietūs 5 vai. p. p. su išgėrimu. Klubo 
nariams įėjimas 2.0 svarai, ne nariams 
7.00 svarai. Jeigu kas iš toliau norėtų 
dalyvauti, prašome iš anksto užsakyti 
bilietus telefonu 0698-832357 (ne vė
liau kaip septynios dienos prieš minė
jimą). Prie įėjimo bilietai nebus par
davinėjami, nes ribotas vietų skaičius.

Iki pasimatymo Škotijos lietuvių 
klube. J. Bliūdžius

MANCHESTERYJE
APLANKYTI 
TAUTIEČIAI,

PAGERBTOS MOTINOS
Mančesterio lietuvių soc. klubo 

valdybai parėmus ir skautininkų A. I. 
Gerdžiūnų iniciatyva gegužės 7-ąją 
klubo patalpose įvyko Motinos dienos 
minėjimas.

Jaukiose Mančesterio klubo patal
pose mus sutiko Lietuvių skautų są
jungos (LSS) Garbės narys A. Pod- 
voiskis, klubo vicepirmininkas, LSS 
Garbės narys ir pagrindinis tautinių 
bei valstybinių minėjimų paskaitinin
kas H. Vaineikis, Mančesterio LKV 
S-gos ’’Ramovės“ pirmininkas VI. 
Bernatavičius, ilgametis klubo sekre
torius S. Lauruvėnas, buvęs skautų 
’’Živilės“ ir ’’Maironio“ vienetų vado
vas A. Jakimavičius, veiklusis, trošku
lį numalšinantis A. Bendžius, visų 
renginių talkininkė Br. Kupstienė. 
Buvo svečių ir iš Lietuvos.

Skautukai su talkininkais papuošė 
minėjimo salę tautinėmis ir skautų vė
liavomis. Stalas buvo padabintas pa
vasario žydinčiomis gėlėmis, perrišto
mis tautine juosta. Motinos buvo pa
kviestos į pirmąsias eiles. Minėjimą 
pradėjo I. Gerdžiūnienė. Pasveikinusi 
Motinas ji pakvietė žodį tarti klubo 
pirmininką A. Podvoiskį. Šis klubo 
valdybos ir narių vardu irgi pasveiki
no Motinas, pasidžiaugė, kad jos jau 
daug metų pagerbiamos klube. Lietu
vių skautų sąjungos ir skautaujančio 
atžalyno vardu Motinas pasveikino 
v.s. J. Maslauskas.

Tylos minute prisimintos miru
sios Motinos. Į minėjimą atėjusioms 
Motinoms N. Gerdžiūnaitė įteikė po 
gėlių puokštę, B. Gerdžiūnui tyliai 
skambinant gitara. Po to I. Gerdžiū
nienė pakvietė H. Vaineikį pagrin
diniam pranešimui. Prelegentas pir
ma lietuvių kalba, vėliau anglų pui
kiai paruoštoj paskaitoj plačiai api
būdino Motinos vaidmenį ir svarbą 
šeimos auklėjime. Jis sakė, kad Mo
tinos dienos minėjimas Lietuvoje tu
rėjo ir tebeturi nepaprastos reikš
mės. Paskaita buvo dėmesingai iš
klausyta ir dalyvių didžiai įvertinta 
ilgais plojimais.

E. Murauskienė paskaitė meniškai 
paruoštų kūrinių Motinų ir Lietuvos 
garbei, B. Gerdžiūnas pritarė gitara. B. 
Gerdžiūnas, Natalija Gerdžiūnaitė ir I. 
Gerdžiūnienė padeklamavo po kelis 
eilėraščius. Minėjimas užbaigtas ’’Ma
rija, Marija“.

Br. Zinkaus ir Barry Parker, atvy
kusio į tą renginį su trim anglų skautų 
vadovais iš Derby, iniciatyva buvo 
parodyta skaidrių iš Lietuvos skautų 
stovyklos. Anglų skautų vadovams 
nuoširdžiai padėkota.

Mamytės ir svečiai, kan. V. Ka- 
maičiui palaiminus Dievo dovanas, 
pavaišinti užkandžiais ir kavute prie 
bendro stalo, aptarnaujant I. Ger- 
džiūnienei, N. Gerdžiūnaitei, B. 
Gerdžiūnui ir A. Gerdžiūnui. Po va
karienės Natalija platino DBLS jau
nimo loterijos bilietus, o Bendžius 
organizavo lėšų skautų stovyklai 
rinkliavą.

Skautų vadovai ir svečiai su mie
lais mančesteriškiais pabendravo, pa
sidalino praeities ir dabarties įspū
džiais.

Grupė skautų vadovų sekmadienį 
aplankė šv. Onos bažnyčią. Dar bu
vome klube, prie jo lauke yra kryžius 
ir vytis, liudijantys, jog čia lietuviš
kas židinys. Viduje klubo sienas puo
šia šventųjų ir Lietuvos kunigaikščių 
bei kitų tautai nusipelniusių asmeny
bių paveikslai. Aplankyta ir puikiai 
tvarkoma biblioteka. Čia yra įvairiau
sių išeivijoje ir Lietuvoje išleistų 
knygų ir laikraščių. Tai klubo valdy
bos nuopelnas, nes ji daug metų ski
ria tam reikalui lėšų. Tarp visos spau
dos šviečia ir ’’Europos lietuvis“, pri
menantis mūsų gyvenimo žygius ir 
darbus.

Pasivaišinęs ir padėkojęs atsisvei
kinau pažymėdamas: iki pasimatymo!

Juozas Maslauskas

PASAULYJE
Krikščioniškojo 

atgimimo judėjimo 
50-metis

Rimini mieste, Italijoje, gegužės 
12-15 dienomis įvyko nacionalinis 
Krikščioniškojo atgimimo judėjimo 
suvažiavimas, skirtas 50-osioms šio 
judėjimo metinėms. Suvažiavimo 
tema: ’’Viltis ir istorijos prasmė“. Ju- 
dėjimas gimė Romoje 1943 metais. 
Tuo sunkiu karo metu nedidelė romie
čių grupė pajuto būtinybę aktyviai 
propaguoti savo tikėjimą ir konstniį 
tyviai veikti savo socialinėje aplinko
je. Jų įsitikinimu, tai galėjo padėti at
statyti pilietinę visuomenę ir ugdyti 
bažnytinę bendriją. Judėjimą nuo pat 
pradžių parėmė popiežius Pijus XII į 
vyskupas Montini - būsimas Paulius 
VI. 1973 metais buvo patvirtini judėji
mo nuostatai. Vienas iš svarbiausiųjo 
uždavinių yra suaugusiųjų katekizavi- 
mas, paremtas Šventojo Rašto studijo
mis.

Geografinių žemėlapių 
galerija

Vatikano muziejuje įvyko trijų 
tomų leidinio ’’Geografinių žemėlapių 
galerija Vatikane“ pristatymas. Geo 
grafinių žemėlapių galeriją sumanė 
popiežius Grigalius XIII, o sukūlė ku
nigas dominikonas Ignazio Danti. 40 
didžiulių žemėlapių vaizduoja Italiją, 
kurią žiūrovas mato taip, lyg korido 
rius, kuriuo jis eina, būtų Apeninų kal
nynas: ant kairės sienos pavaizduotos 
Italijos teritorijos, esančios šalia Tirė
nų jūros, ant dešinės - Adrijos jūros 
pakrantės. Skliaute pavaizduota šven
toji istorija. Leidinys parengtas labai 
išsamiai. Pirmajame tome yra tekstai 
ir lentelės, antrajame - žemėlapiai, tre
čiajame - vietovių vardynas, apimantis 
13 tūkstančių vietovardžių.

Šveicarų gvardijos 
šventė

Vatikaną saugojanti šveicarų gvar
dija gegužės 6-ąją paminėjo savo me 
tinę šventę. Po šv. Mišių šveicarų 
gvardiečiai padėjo gėlių vainiką prie 
paminklo, menančio 147 gvardiečių 
gyvybės auką 1527 metų gegužės 6 
dieną ginant popiežių Klemensą VII. 
Pavakare, penktą valandą, 23 naujai 
pašaukti karinei tarnybai šveicarų 
gvardiečiai davė priesaiką trimis ii 
keturių Šveicarijoje oficialiai naudo
jamų kalbų: du itališkai, keturi - pran
cūziškai ir likę septyniolika - vokiškai. 
Šioje ceremonijoje taip pat dalyvavo 
arkivyskupas Re, Šveicarijos ambasa 
dorius prie Šventojo Sosto Francois 
Pictet, kiti Vatikane akredituoto diplo
matinio korpuso atstovai, Italijos it 
Šveicarijos karinių pajėgų atstovai. 
Šiuo metu Vatikane karinę tarnybą 
eina šiek tiek daugiau nei 100 šveicarų 
gvardijos kariškių: 4 karininkai, 25 
puskarininkiai ir apie 70 kareivių. 
Šveicarų gvardijos kapeliono pareigas 
eina prelatas Martin Beutler.

Pradėjo veikti tribunolo 
sekretoriatas

Kaip žinoma, prieš kelis mėnesius 
Jungtinių Tautų Organizacija įkūrė 
tarptautinį tribunolą tirti karo nusi
kaltėliams buvusioje Jugoslavijoje 
Neseniai Hagoje pradėjo veikti tribu
nolo sekretoriatas, o šį rudenį tikima
si pradėti tirti bylas. Apie tarptautinio 
buvusios Jugoslavijos karo nusikalti
mų tribunolo veikimo principą, kai 
bedamas Vatikano radijui, papasako
jo jo pirmininkas profesorius Anto
nio Cassese. Šiuo metu Jungtnės 
Tautos kartu su Olandijos valdžia 
baigia įrengti specialų kalėjimą, ku
riame bus laikomi teisiamieji karo 
nusikaltėliai. Taip pat šiuo metu tri
bunolo teisėjai ir sekretoriato tarnau
tojai tiria lig šiol iš Balkanų gautą 
medžiagą. Išnagrinėjus bylas ir pasi
rašius arešto orderius bus kreipiamas 
į Balkanų valstybes, kuriose gyvens 
karo nusikaltėliai, reikalaujant juos 
perduoti Hagos tribunolui.

Vatikano radijo lietuviškų M 
redakcijos žinios
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