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Trisdešimtasis 
’’Poezijos pavasaris“

Į Lietuvą atplasnojo trisdešimtojo 
"Poezijos pavasario“ paukštė. Pirmiau
sia ji užsuko pas Lenkijos lietuvius - 
Seinuose, Punske apsilankė poetai V. 
Rudokas, D. Pranckietytė, D. Dirgėla 
ir aktorius L. Noreika. Vakar Palemo
ne, Lakštingalų krantinėje, vainikuotas 
1994-ųjų ’’Poezijos pavasario“ Jaunė
tas. Juo tapo Aidas Marčėnas už poezi
jos knygą ’’Dulkės“. Vakar ir šiandien 
Lietuvos poetų ir svečių grupės lankosi 
Vilkaviškio, Pasvalio, Pakruojo, 
Anykščių, Ukmergės, Ignalinos, Ute
nos, Širvintų, Trakų rajonuose. Rytoj, 
gegužės 29-ąją, Vilniaus universiteto 
Sarbievijaus kieme - ’’Poezijos pavasa
rio“ pabaigos vakaras.

Vilniečiai su poetais galėjo susitikti

’’Versmės“ ir ’’Vagos“ knygynuose, 
kauniečiai - Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelyje prie P. Rimšos 
skulptūros ’’Lietuvos mokykla“. Prigi
jo nuotaikinga vakaronė ’’Eilėraščiai 
per naktį“ - posmus Rašytojų klube 
skaitė ir nežinomi poetai, ir garse
nybės.

Šiemet išsaugota ir dar viena 
tradicija - išleistas ’’Poezijos pava- 
sario'94“ almanachas, kurį parengė 
poetas Kęstutis Navakas. Svečiams 
ir dalyviams taip pat parengtas 
informacinis leidinys lietuvių ir 
anglų kalbomis apie Rašytojų są
jungą - jos istoriją, veiklą ir kt. Čia 
rasime ir visų LRS bei išeivijos Lie-
tuvių rašytojų draugijos narių są-

rašus, išleistų knygų pavadinimus.
Jau kelinti metai ’’Poezijos pavasa

ris“ surenka nemažą kitų šalių poetų 
būrį. Jų atvyko iš Latvijos, Estijos, 
Gruzijos, Švedijos, Danijos, Suomijos, 
Austrijos, Slovėnijos, Vokietijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Ispanijos, JAV...

Svečiai iš užsienio dalyvavo ir Vy
riausybės rūmų konferencijų salėje 
įvykusioje diskusijoje tema ’’Poetas 
kasdienybės ir masinės kultūros aki
vaizdoje“.

EU

Ukrainietė tautiniais rūbais palaiko Ukrainos sukilėlių armijos vetera
nus, susirinkusius į mitingą Kijeve, prie Aukščiausiosios tarybos pastato, ir 
reikalavusius, kad Krymo parlamentas atšauktų sprendimą dėl konstituci
jos. Antrojo pasaulinio karo metais Ukrainos sukilėlių armija kovojo prieš 
Vokietiją ir Rusiją dėl šalies nepriklausomybės. EPA-ELTA nuotr.

Politikos apžvalgininko pastabos

Vinco Balicko pagerbimas Londone
Buvusio ilgamečio Lietuvos atsto

vo ir pirmojo po Nepriklausomybės 
atkūrimo Lietuvos Respublikos nepa
prastojo ir įgaliojo ambasadoriaus 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airi
jos Karalystėje Vinco Balicko 90-tojo 
gimtadienio proga Didžiosios Britani
jos lietuvių sąjungos centro valdyba 
gegužės 21 dieną Londone, Lietuvių 
Namuose, surengė iškilmes. Pagerbti 
Jubiliato daugiausia susirinko vietiniai 
lietuvių bendruomenės nariai, buvę ir 
dabartiniai jos vadovai.

Garbingasis Jubiliatas atvyko su 
žmona ponia Stefanija. Tarp svečių 
buvo dabartinis Lietuvos ambasado
rius Londone R. Rajeckas, ambasados 
ekonomikos patarėja Nijolė Zambaitė, 
kanceliarijos vedėja Imsrė Sabaliū- 
naitė, svečias iš Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto prof. V. Stauskas, 
atvykęs dalyvauti tarptautinėje gam
tosaugos konferencijoje.

Vokiečiai padėjo įsteigti reabilitacinio 
profesinio rengimo centrą Radviliškyje

Praėjusiame ”EL“ trumpai buvo 
minėta, kad Vokietijos Heseno kraštas 
finansiškai parėmė reabilitacinio pro
fesinio rengimo centro Radviliškyje 
kūrimą. Tas centras atidarytas gegu
žės 20 dieną. Kaip pranešė ELTA, tai 
yra pirmoji Lietuvoje ir Rytų Europo
je profesinio mokymo įstaiga, kurioje 
specialybių gali įsigyti jaunuoliai ir 
merginos su įvairiomis negaliomis. I 
atidarymo iškilmes atvyko Lietuvos 
Respublikos Prezidentas A. Brazaus
kas, Vokietijos darbo ir socialinės ap
saugos valstybės sekretorius R. Krau
sas, Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nistras D. Trinkūnas bei panašaus 
Karbeno (Vokietija) reabilitacinio 
profesinio rengimo centro direktorius 
K. H. Schindleris.

Centras įkurtas buvusioje Radviliš
kio profesinėje technikos mokykloje 
(neseniai atšventusioje savo trisdešim
ties metų jubiliejų). Šiuo metu stalių, 
šaltkalvių, mechanikų, sodininkų, na
mų ūkio šeimininkių bei kitokių spe
cialybių čia mokosi 124 sutrikusio in
telekto moksleivių. Kaip pranešė Lie
tuvos spauda, šio centro įkūrimui Vo
kietijos valdžia skyrė daugiau kaip 3 
mln. markių. Radviliškio rajono laik
raštis ’’Mūsų kraštas“ rašo, kad stalių 
ceche sumontuotos medžio apdirbimo 
staklės ir kitos technologinės linijos, 
įrengtas ir pasaulinius standartus 
atitinkantis siuvimo cechas, turintis 
naujausias pramoninio siuvimo ma
šinas, profesijos pasirinkimo baras, 
namų ūkio, virimo laboratorijos.

Minėjimui vadovavo DBLS vice
pirmininkas Stasys Kasparas. Jis pir
miausia pakvietė lietuvių bažnyčios 
Londone kleboną Joną Sakevičių pa
šventinti vaišių stalą, paruoštą Lietu
vių namų vedėjo K. Makūno.

Po užkandžių S. Kasparas per
skaitė Lietuvos Respublikos Preziden
to A. Brazausko sveikinimą JE Vincui 
Balickui. Žodžiu jį pasveikino amba
sadorius R. Rajeckas, apibūdinęs Jubi
liato veiklą ir darbą diplomatinėje tar
nyboje. DBLS vardu pasveikino J. Al
kis, taip pat Z. Juras, J. Benderius, A. 
Zokas ir kiti.

Raštu sveikinimus JE Vincui Ba
lickui atsiuntė LSDP organizacija 
Didžiojoje Britanijoje, lietuviai 
skautai Britanijoje, Anicetas Bučys, 
Eimutis Šova su šeima, rašytojas K. 
Barėnas su žmona, K. Tamošiūnas 
su žmona.

Kai žodis buvo suteiktas Jubiliatui,

Montuoti ir paleisti modernią įrangą 
padėjo specialistai iš Vokietijos. 
Profesionaliai įvaldyti naujausią tech
niką centro darbuotojai mokėsi Kar- 
bene. Kad centras taptų moksleiviams 
tikraisiais namais, iš Karbeno nuolat 
atkeliauja dovanų - elektros prietaisų, 
viryklių, šaldytuvų, įvairių gardumynų 
šventėms, rūbų, net mikroautobusas 
’’Volkswagen“. Lietuvos Vyriausybė, 
suprasdama negalios vaikų proble
mas, finansavo dirbtuvių, bendrabučio 
statybą bei buvusių pastatų rekon
strukciją. Padėjo ir įvairios Lietuvos 
įmonės.

Svečiai reabilitaciniame rengimo centre Radviliškyje. R. Petriko nuotr.

jis trumpai papasakojo apie savo ilgą 
gyvenimą, pastebėdamas, kad iš visų 
Lietuvos diplomatų ilgiausiai yra iš
buvęs diplomatinėje tarnyboje - per 
60 metų. Ambasadorius V. Balickas 
padėkojo už jo garbei suruoštą pobū
vį ir sveikinimus.

Po to visi atsistoję sugiedojo ’’Il
giausių metų“.

Jubiliatas kartu su žmona Stefanija 
perpjovė tortą (pagal lietuvišką tradi
ciją - be žvakučių, taigi jų Jubiliatui 
nereikėjo pūsti, kaip daroma pagal 
anglų tradiciją).

Priėjęs prie kiekvieno, Vincas Ba
lickas asmeniškai padėkojo.

Buvo ištikrųjų labai malonus pa
gerbimo pobūvis.

Klemensas Tamošiūnas
Eltos korespondentas Londone

8 psl. - kiti pranešimai apie lietuvių 
gyvenimą Didžiojoje Britanijoje.

Centro atidarymo iškilmėse sim
bolinę juostelę perkirpę Prezidentas 
A. Brazauskas ir ponas R. Krausas, 
lydimi kitų svečių, aplankė centro 
patalpas. Mokyklos aktų salėje A. 
Brazauskas įteikė Karbeno centro 
direktoriui K. H. Schindleriui padė
kos raštą ir paminėjo, kad šio centro 
įkūrimas yra geras dviejų šalių ben
dradarbiavimo pavyzdys. Vokietijos 
darbo ir socialinės apsaugos vals
tybės sekretorius R. Krausas pasakė, 
jog šis bendradarbiavimas bus tęsia
mas ir ateityje, pasirašyta bendradar
biavimo trejiems metams sutartis.

Krymas: 
pilietinio karo nuojauta...

Kai Ukrainos prezidentas L. Krav- 
čiukas su oficialiu vizitu lankėsi Vil
niuje, A. Brazauskas patvirtino, kad 
Lietuva pripažįsta Ukrainos teritorijos 
vientisumą pagal Helsinkio pasitari
mo Baigiamąjį aktą. Tuo pačiu Vil
nius išreiškė savo poziciją, užbėgda
mas įvykiams už akių - naujam Ukrai
nos ir Krymo konfliktui. Kitaip sa
kant, beveik 4 milijonai lietuvių, gy
venančių tėvynėje, ir apie 10 000 jų, 
apsigyvenusių Ukrainoje, patvirtino 
šios šalies nedalomumą.

Tačiau, pasak apžvalgininkų, abie
jų žilagalvių lyderių patvirtinimas te
buvo formalus mandagumo aktas, nes 
praktiškai Helsinkio proceso nuostatos 
prarado vertę. Gyvenimas greitai Bai
giamąjį aktą pasendino: po 1975 metų 
žlugo ištisos imperijos - Sovietų Są
junga, Jugoslavija, susiformavo nau
jos valstybės, Europos žemėlapį išva
gojo nauji sienų kontūrai. Iš 35 jį pasi
rašiusių valstybių dabar jų “prisidau- 
gino“ daugiau nei penkios dešimtys, ir 
šis procesas toli gražu nesiliovė.

Daugiau kaip pustrečio milijono 
gyventojų turinčio Krymo pretenzijos 
į savarankiškumą tik patvirtina šią iš
vadą. Užpernai, gegužės 6 dieną, pri
imta Krymo konstituciją, kurioje įtei
sinta sava armija ir milicija, sava pilie
tybė ir kiti valstybingumo atributai. 
Pajutęs svilėsius Kijevas pareikalavo, 
kad Simferopolis tučtuojau panaikintų 
šiuos konstitucijos straipsnius, ir tai 
buvo padaryta po keturių mėnesių.

Naujoji Aukščiausioji taryba ir ra
dikalusis prezidentas J. Meškovas jau 
prieš rinkimus žadėjo grįžti prie šios 
problemos. Įvykęs referendumas pa
tvirtino, kad dauguma Krymo rinkėjų 
norėtų didesnės autonomijos ir net 
grįžti į Rusijos sudėtį.

Žibalo į ugnį įpylė Krymo parla
mento sprendimas atstatyti Kijevui 
nepatikusią konstituciją. Ukrainos 
prezidentas iš karto panaikino šį 
sprendimą. Kad Simferopoliui būtų

Lietuvos
Gegužės 23 dieną dėl Krymo 

įvykių pareiškimą padarė Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jame sakoma: 
’’Mes visada palaikėme ir palaikome 
pozityvius kompromisinius sprendi
mus. Esu įsitikinęs, kad jau dabar 
tarptautinės organizacijos turi sutelkti 
dėmesį šiai problemai išspręsti taikiai 
ir nedelsiant, kad Krymo pusiasalis 
netaptų pavojaus ir nestabilumo židi
niu, gresiančiu regiono ir viso žemyno 
saugumui“.

Gegužės 23 dieną Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų ministras 

parodyta, su kuo turi reikalą, Kijevas į 
Krymą pasiuntė 29 šarvuočius ir apie 
2000 nacionalinės gvardijos kareivių...

Pakvipo pilietiniu karu. Krymas 
pergyveno ne vieną tikrą karą, tačiau 
po 1954 metų, kai Chruščiovas jį 
grąžino Ukrainai, čia nepasitenkinimą 
reikšdavo tik buvę deportuoti totoriai, 
dabar Krymo parlamente turintys vos 
14 vietų. Vadinasi, naujojo konflikto 
negalima vadinti nacionaliniu.

Čia susidūrė didžiųjų valstybių 
interesai. Ukraina bijo, kad turtingas ir 
strategiškai patogus pusiasalis bus 
atplėštas kartu su Juodosios jūros lai
vynu. Rusijai, kuri kol kas atlaidžiai 
stebi šį ’’vidaus konfliktą“ ir neskuba 
Krymo priglausti po savo sparnu, ži
noma, mielu noru sutiktų susigrąžinti 
171-rius metus turėtą 25,5 tūkstančio 
kvadratinių kilometrų žemės lopinėlį. 
Tačiau Maskvai labai svarbūs santy
kiai su Kijevu...

Taigi, susidarė trikampis, kuris ne 
toks paprastas politiniu požiūriu, ypač 
turint galvoje, kad neužilgo, birželio 
26-ąją, įvyks Ukrainos prezidento, o 
po dvejų metų Rusijos prezidento rin
kimai. Krymo ir Ukrainos konfliktas 
gali B. Jelcino ir L. Kravčiuko rinki
mų planus apversti aukštyn kojomis. 
Užsienio spauda pastebi, kad įvykius 
Kryme akylai stebi ir dar kelios akys - 
kitos regiono valstybės, pavyzdžiui, 
Turkija...

Šią savaitę pasiekė pranešimai, 
kad konfliktą bandoma spręsti derybų 
keliu. Ko gero, tai vienintelis teisingas 
kelias. Bet gyvenimas vėlgi rodo, kad 
teoriniai sprendimai skiriasi nuo prak
tinių. Toks įrodymas - karas Balka
nuose. Vadinasi, siekiant išlaikyti tai
ką Kryme, negalima pasikliauti nei 
dviejų dešimtmečių senumo Helsinkio 
postulatais, nei atskirų pareigūnų 
derybomis.

Taika pusiasalyje turi būti suintere
suotos visos regiono ir Europos šalys.

Česlovas Iškauskas

pozicija
Povilas Gylys gavo Ukrainos užsienio 
reikalų ministro Anatolijaus Zlenko 
laišką, kuriame išdėstyta Ukrainos po
zicija dėl Krymo ir prašoma palaikyti 
Ukrainos siekius reguliuojant šią pro
blemą.

Lietuvos užsienio reikalų ministe
rija mano, kad šios problemos aštrini
mas grėstų saugumui ir stabilumui re
gione, todėl kviečia iškylančius nesu
sipratimus spręsti visuotinai priimti
nomis, tarptautine teise pagrįstomis 
priemonėmis, pranešė ministerijos 
informacijos ir spaudos skyrius.
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Anglai nori pavyti japonus ir 
amerikiečius. O lietuviai?

Argentinos lietuvio atviras laiškas 
Prezidentui A. Brazauskui

Lietuvos-Didžiosios Britanijos 
draugija, susikūrusi mūsų krašte 1990 
metų pabaigoje, Vilniaus universitete 
praėjusią savaitę surengė susitikimą 
su Kingstono universiteto rektoriumi 
(Vice-Chancellor) dr. R. Smith ir to 
universiteto tiksliųjų mokslų fakulteto 
dekanu dr. A. Mercer.

Buvęs Lietuvos-Didžiosios Brita
nijos draugijos pirmininkas, dabar 
Jungtinių Tautų asociacijos Lietuvoje 
prezidentas profesorius A. Geniušas 
”EL“ papasakojo, kad nors susitiki
me žmonių nebuvo daug (apie 20), 
bet įvyko labai įdomus ir konstrukty
vus pokalbis apie mokslą ir jo vaid
menį nūdienos visuomenėje. Ponas 
R. Smithas pranešė, kad šiuo metu 
Jungtinėje Karalystėje jau yra 100 
universitetų. Atsakydamas į klausi
mą, ar tokia gausa nepablogino mo
kymo kokybės, minėtasis svečias pa
reiškė, kad visur lygiuojamas! į pa
grindiniuose prestižiniuose universi

Keliais sakiniais
O G. Sorosas - Vilniuje. Kaip žinoma, 
Lietuvoje veikia šio žymaus ameri
kiečių filantropo įkurtas ’’Atviros Lie
tuvos fondas“. Vakar Geoge Sorosas 
susitiko su Prezidentu A. Brazausku, 
premjeru A. Šleževičiumi, kultūros ir 
švietimo ministru D. Trinkūnu, banki
ninkais, ekonomistais, teisininkais. 
Vilniaus universitete jis skaitė pa
skaitą ’’Kuriant atvirą visuomenę“.
□ Savivaldos rinkimai įvyks, jei ateis 
balsuoti 25 proc. rinkėjų. Taip nutarė 
Seimo dauguma, priiminėdama Savi
valdybių tarybų rinkimų įstatymą. 
Lenkų sąjunga prie Seimo rūmų su
rengė piketą, protestuodama, kad nau
jasis įstatymas neleidžia visuome
ninėms organizacijoms dalyvauti savi
valdybių tarybų rinkimuose atskiru 
kandidatų sąrašu (gali tik partijos).
□ Vienam referendumui parašų pa
kanka, kitam dar trūksta. Gegužės 23 
d. Seimo rūmuose surengtoje spaudos 
koferencijoje Tėvynės sąjungos 
valdybos pirmininkas G. Vagnorius 
informavo, kad per mėnesį surinkta 
per 300 tūkst. įvairių tautybių gyven
tojų parašų, remiančių ekonominį re
ferendumą. Oficiali parašų rinkimo 
akcija tęsis iki birželio 22 d., tačiau 
jau surinkta pakankamai parašų, jog 
būtų paskelbtas referendumas. G. 
Vagnorius, remdamasis Viešosios 
nuomonės tyrimo centro duomenimis, 
sakė, kad 68 proc. Lietuvos gyventojų 
nepritaria ekonominei ir socialinei 
LDDP politikai, 72 proc. - valdančio
sios partijos vykdomam privatizavi
mui, kurį, pasak kalbėtojo, galima va
dinti turto dalybomis. Tautininkų są
jungos ir Demokratų partijos inicijuo
ta parašų rinkimo akcija referendumui 
dėl pirmalaikių Seimo rinkimų pa
skelbti per pirmąsias dešimt dienų su
laukė 50 tūkst. šalies gyventojų prita
rimo. Apie tai gegužės 24 d. Seimo 
rūmuose įvykusioje spaudos konfe
rencijoje informavo Tautininkų sąjun- 
gosjoirmininkas R. Smetona.
□ Žydų meno festivalis. Vilniaus me- 
ninkų rūmuose buvo atidarytas Balti
jos ir Skandinavijos šalių žydų meno 
festivalis. Jis, jo rengėjų manymu, turi 
reprezentuoti jidiš kultūrą, kuri atsira
do ir suklestėjo Baltijos regione ir ku
rios centras - Vilniaus miestas. Atida
ryme kalbėjo Seimo narys E. Zingeris. 
I festivalį su Švedijos delegacija kaip 
privatus asmuo atvyko Europos Tary
bos pirmininkas D. Taršys, kurio pro
tėviai nuo senų laikų gyveno Lietu
voje.
O Seimo delegacija - Suomijoje. Čia ji 
viešėjo tris dienas. Jos nariai, vado
vaujami Č. Juršėno, susitiko su Suo
mijos parlamento nariais bei aparato 
vadovais, lankėsi prekybos ir pra
monės ministerijoje, Suomijos banke, 
buvo Hiamenlino mieste netoli Hel
sinkio, pakeliui aplankė modernią že
mės ūkio įmonę.
□ Tautietės iš Vokietijos paroda 
Marijampolėje. Čia centrinėje P. 
Kriaučiūno bibliotekoje veikia Vo

tetuose pasiektą aukštą studijų lygį, 
akcentavo, kad Didžiojoje Britanijoje 
suvokiamas mokslo vaidmuo, vis la
biau vertinamas aukštasis išsilavini
mas, jį turinčių žmonių mąstymas. 
Tai svarbu ir todėl, kad reikia vytis 
kai kurias pasaulio šalis. Minėta, jog 
Japonijoje ir JAV aukštosiose mo
kyklose studijuoja kas antras jaunuo
lis, pagal amžių tinkantis į studentus, 
o Didžiojoje Britanijoje - tik kas tre
čias. Mūsų krašte, pasak prof. A. Ge
niušo, padėtis šioje srityje tragiška - 
30000 mokyklinio amžiaus jaunuolių 
nelanko vidurinės mokyklos. Tiesa, 
universitetų daugėja ir Lietuvoje, bet 
kartu pasigirsta kontraversiškų ve
rtinimų, abejonių, ar kiekybė nepa
kenks kokybei. Todėl, kaip sakė prof. 
A. Geniušas, buvo naudinga padisku
tuoti su Kingstono universiteto atsto
vais, sužinoti apie aukštųjų mokyklų 
padėtį Didžiojoje Britanijoje.

ELI

kietijoje Hiutenfelde gyvenančios dai
lininkės Meilės Veršelienės trečioji 
personalinė paroda. Dvi jos darbų pa
rodos buvo eksponuotos Vokietijoje, 
taip pat ir Lietuvoje - Kaune ir Vil
niaus Menininkų rūmuose.
□ Premija lietuvių kalbininkui. Vie
nos universitete akademikui, Vilniaus 
universiteto profesoriui dr. Zigmui 
Zinkevičiui iškilmingai įteika Got- 
friedo von Herderio šių metų premija. 
Ją 1963 m. įsteigė Hamburgo komer
santas, milijonierius A. Toepferis. 
Premija kasmet skiriama Vidurio ir 
Pietų Europos mokslininkams human
itarams, savo veikla stiprinantiems 
tarptautinį bendradarbiavimą ir tautų 
tarpusavio supratimą.
□ M. K. Čiurlionio konkursas pripa
žintas pasaulio mastu. Pasaulinė mu
zikos konkursų federacija (World Fe
deration of International Music Com
petitions of UNESCO) pranešė, kad 
tarptautinis M. K. Čiurlionio konkur
sas priimtas nauju šios federacijos 
nariu. Kaip rašo ’’Lietuvos rytas“, pa
saulyje šiuo metu yra apie 4500 tarp
tautinių klasikinės muzikos kon
kursų. Iki šiol tik 93 iš jų buvo Pa
saulinės muzikos konkursų federaci
jos nariai. Tarptautinis M. K. Čiur
lionio pianistų ir vargonininkų kon
kursas yra 94-asis.
O Baltijos valstybės oro erdvę saugos 
kartu. Lietuvos karinių pajėgų pirmo
joje aviacijos bazėje Meškuičiuose 
prie Šiaulių trijų Baltijos valstybių at
stovai pasirašė dokumentą dėl bend
ros priešorinės gynybos sistemos su
kūrimo. Šiuo metu trijų Baltijos vals
tybių, kaip ir daugelio buvusio Varšu
vos pakto šalių, priešorinės gynybos 
sistema remiasi civilinės aviacijos sis
tema. Su susitikime Meškuičiuose re
zultatais NATO vadovybę supažindins 
Lietuvos krašto apsaugos ministras L. 
Linkevičius vizito į Briuselį metu.
□ Ambasadore siūloma moteris. 
Seimo užsienio reikalų komitetas pri
tarė Užsienio reikalų ministerijos 
pasiūlymui skirti H. Kobeckaitę nepa
prastąja ir įgaliotąja ambasadore Esti
jos Respublikoje, pranešė ELTA. Su
tikimą dėl jos kandidatūros Estijos vy
riausybė jau davė. H. Kobeckaitė bu
vo Tautybių departamento generalinė 
direktorė. Dabar ji - užsienio reikalų 
ministerijos patarėja kultūros klausi
mams. Ambasadorius skiria respub
likos prezidentas.
□ Diskusijos su skandinavais apie 
socialinių problemų nušvietimų Lie
tuvos spaudoje. Gegužės 23-24 d. Lie
tuvos žurnalistų sąjunga ir Skandina
vijos žurnalistikos centras Vilniuje su
rengė tarptautinį seminarą šia tema. 
Savo patyrimu dalinosi kolegos iš 
Skandinavijos - Danijos laikraščio 
’’Horsens Folkblad“ redaktorius Lar- 
sas Juul'as ir Švedijos laisvas žurna
listas Clasas Thor'as. Seminaro metu 
įvyko susitikimai su šias problemas 
kuruojančiais Seimo nariais, Sociali
nės apsaugos ministerijos, Darbo 
biržos vadovais. Renginyje dalyvavo 
ir ”EL“ atstovas.

Šią savaitę ”EL“ redakcija iš Ar
gentinos gavo atvirą laišką Lietuvos 
Respublikos Prezidentui A. Brazauskui. 
Jame rašoma (tekstas redaguotas):

Lietuvos išeivija pradėjo atvykti į 
Argentiną 1905-1906 metais. Per tuos 
visus metus lietuviai, nors buvo nedar
bo ir vargo prislėgti, kūrė Draugijas, 
steigė chorus, vaidintojų būrelius, 
lavinosi sporte - mintis visuomet buvo 
suburti tautiečius, nes nenorėjo už
miršti savo gimtąją ir brangią šalį Lie
tuvą. Taip išsilaikė kalba, papročiai, 
dainos, šokiai. Ačiū už tai Draugijų 
vadovams ir nariams. Jų dėka sustip
rėjo reikalavimai dėl Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo okupacijos 
metais. Lietuvos teises jie pareikšdavo 
visais būdais spaudoje, per radiją, tele
viziją, demonstracijomis. Tai toliau 
tęsėjų vaikai arba anūkai.

Lietuvos Respublika pilnomis savo 
teisėmis dekretu Nr. 181 apdovanojo 
ir įteikė 1994 m. kovo 31 d. asme
niškai Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio 
ordiną už individualų pasižymėjimą 
ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir 
nepriklausomybę, nedovanotinai už
miršdama, kad daug žymių lietuvių - 
moterų ir vyrų - yra verti nors mažo 
atjautimo tos žemės, kurioje jie gimė.

Gerbiamas Lietuvos Respublikos

SEIPTYNIIOS ©HIENOS
Toli siekiantys planai?..

"Lietuvos aidas“ 05 20 išspausdino 
Seimo opozicijos vadovo Vytauto 
Landsbergio pareiškimą, kuris laik
raštyje pavadintas "Apie visuomenėje 
ugdomą diktatūros ilgesį“.

Pareiškime be kita ko rašoma:
’’Pastarosiomis dienomis Lietu

voje ypač stiprinamas visuomenės 
ruošimas diktatūros įvedimui. Nag
rinėjant nusikalstamumo temą, vis 
aktyviau kviečiama griebtis kokios 
nors nežinia kieno organizuotos sa
vigynos, tačiau savanoriai, panaudo
ję jėgą nusikaltėliams pagąsdinti, 
teisiami; Šaulių sąjungai, kuri prieš 
karą sėkmingai talkino policijai, da
bar neleidžiama turėti ginklų; atnau
jintos Savanorių kūrėjų sąjungos re
gistravimas buvo vilkinamas pus
antrų metų, kad tik įstatuose neliktų 
nieko apie piliečių savigyną. Tuo 
pat metu vienas laikraštis ir viena te
levizijos laida įtikinėja, kad kito ke
lio pasipriešinti nusikaltėliams, taip 
pat alkoholizmui, savižudybėms, 
valdžios korupcijai ir demoralizaci
jai nesą - tik diktatūra! (...)

Skurdinant žmones, kurstoma jų 
neviltis; kartu kuriamas visiško teis
mų neveiksmingumo ir nusikaltėlių 
visagalybės vaizdas, o ’’jėgos minis
tras“, prieš kelis mėnesius pareiškęs, 
kad vieno žurnalisto nužudymo pa
kaktų nepaprastajai padėčiai vals
tybėje įvesti - reikia tik įstatymo, - 
dabar įspėja Seimą apie esamus skir
tingus požiūrius ir galimus neįstaty
minius sprendimus. O štai valdininkų 
turto ir pajamų deklaravimo įstaty
mas, kuris rimtai varžytų korupciją, 
nesusilaukė ministro pritarimo, nes 
juk ir LDDP viršūnė jį atmetė. Jei 
darbininkų ir bedarbių protestai bus 
jų pačių nevaldomi, o politinės parti
jos - bauginamos nesikišti, neregu
liuoti, tai gatvėse netruks pasirodyti ir 
neaiškios kilmės provokatoriai, kvie
čiantys į smurtą“.

V. Landsbergis teigia, kad valdan
čioji partija yra pasiruošusi bet kada 
pabaigti priimįnėti Nepaprastosios 
padėties įstatymą ir įvesti vienpartinę 
ar kokios grupės draugų diktatūrą 
neva ’’teisėtu keliu“.

’’Pavojus demokratijai Lietuvoje 
didesnis negu bet kada, nes LDDP- 
KGB-GRU diktatūros įvedimas mū
sų krašte atitiktų ir kai kurių susi
kompromitavusių valdžios žmonių, 
bijančių artėjančios atsakomybės, ir 
didelės kaimyninės šalies strate
ginius interesus“, - mano V. Lands
bergis.

Prezidente, Jūsų apdovanojimas buvo 
lengvai mąstytas, be informacijos ir 
neteisingas. Ačiū.

Su gilia pagarba
Albertas Stalioraitis 

Buenos Aires, 1994 m. balandžio 29 d.
Kopijos: p. Česlovui Juršėnui, p. 

Adolfui Šleževičiui

ELR: Lietuvos Respublikos Prezi
dento kanceliarijoje mums priminė, 
kad 1993 m. lapkričio 27 d. Preziden
to dekretu Nr. 181 apdovanota grupė 
išeivijos lietuvių Vyčio Kryžiaus ordi
nais Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto (VLIK) 50-mečio pro
ga. Tarp apdovanotojų - ir Argentino
je gyvenantis Aleksandras Artūras 
Mičiūdas. Pernai Vilniuje per iškil
mingą VLIK-o sukakties minėjimą, 
kai buvo įteikti ordinai dr. K. Bobe
liui, V. Jokūboniui ir dr. J. Stiklioriui, 
A. A. Mičiūdo nebuvo ( apie minėji
mą - ”EL“, Nr. 48, 1993). Jam Vyčio 
Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordiną A. 
Brazauskas įteikė šiemet kovo 31 
dieną Vilniuje (”EL“, Nr. 15).

Beje, pernai JAV išeinančio 
’’Draugo“ laiškų skyrelyje buvo iš
spausdintas V. Statkaus iš North 
Riverside, IL, įdomus atsiliepimas 
apie Vilniuje VLIK-o jubiliejaus mi

Klaipėda skęsta skolose
"Respublika“ 05 20 išspausdino Kęstu
čio Oginsko straipsnį "Sušelpkite Klai
pėdą!“

’’Gegužės 18 d. Klaipėdos valdžia 
kreipėsi į turtingas miesto įmones, 
prašydama 5 mln. Lt paskolos.

Praėjusį pirmadienį Klaipėdos 
miesto tarybos pirmininkas V. Čepas, 
kalbėdamas per vietos televiziją, sakė, 
jog biudžetinių įstaigų darbuotojams 
nėra iš ko mokėti atlyginimų. Klaipė
dos mokytojams valstybė skolinga 1 
mln. 200 tūkst. Lt, medikams - pusę 
milijono. Įsiskolinimas Klaipėdos ši
luminiams tinklams - 3 mln. Lt. Visų 
bėdų kaltininku V. Čepas pavadino 
Vyriausybę: ’’Biudžetas formuojamas 
kaip socializmo laikais, nors savival
dybės turėtų gauti apie 60 proc. biu
džeto. Kol bus centralizmas, tokių kri
zių nepavyks išvengti“.

Miesto ligoninei grasinama iš
jungti elektrą, telefonus, dujas. Kalba
ma, jog nebus tiekiama maisto pro
duktų.

Kurortai ne visiems
Anksčiau norintiems nuvykti poilsiauti į 
Neringą reikėjo oficialaus iškvietimo iš 
ten ir milicijos leidimo (nelyginant į 
užsienį). Dabar - pinigų. Apie tai rašo
ma "Lietuvos ryte“ 05 21 Sauliaus Bu
kausko straipsnyje "Neringos vėtrun
ges jau sukioja naujos poilsio vasaros 
vėjai“.

Šiandien jokių specialių leidimų 
niekas neprašo, bet kurortas virsta be
veik išimtinai pasiturinčių žmonių 
poilsiaviete.

Įsigaliojo įvažiavimo į Neringą ta
rifai. Dabar vienkartinis leidimas ne
vietiniam gyvenojui kainuoja 5 Lt 
(buvo 1 Lt), automobiliui - 31 Lt (bu
vo 5 Lt). Straipsnyje rašoma, kad se
zono įkarštyje kambario nuoma poil
sio namuose parai žada siekti nuo 20 
iki 60 DM. Pas gyventojus - 20-50 Lt. 
Nežiūrint to, vasarą tikimasi 13 tūks
tančių poilsiautojų.

Kas tie Neringos poilsiautojai? 
Daugiausia tai tautiečiai, tačiau pasta
raisiais metais pamatyti mūsų pajūrį 
užsigeidžia vis daugiau užsieniečių, 
kurie sudaro maždaug ketvirtadalį 
visų atostogaujančių. Tarp svečių iš 
užsienio vyrauja vokiečiai.

Ar jau reikia laidoti 
Sanryšą?

Taip vadinasi Mykolo Usonio straips
nis "Tiesoje“ 05 25.

Vidurio Europos ir Rytų kraštų lie

nėjimo metu įteiktus apdovanojimus. 
’’Gera, kad viešai įvertinami VLIK-o 
nuopelnai, bet visai neleistina, kaf 
trys buvę VLIK-o darbuotojai buvo 
pagerbti tradiciniu karo ordinu Vyčio 
Kryžiumi, skirtu pagerbti karininkams 
ir kitiems ginkluotų pajėgų viršinin
kams, pasižymėjusiems didvyrišku 
narsumu ir ištverme kautynėse, taip 
pat vadams, sudariusiems ir įvyk-Į 
džiusiems ypatingu sumanumu ir sėk
mingumu svarbius karinių operaciją 
planus (Vyčio Kryžiaus ordino statuto 
108 str.). Visiems gerai žinoma ir ver
tinama VLIK-o veikla politiniame 
Lietuvos laisvinimo lauke, tačiau ta 
veikla jokiu būdu negali būti lyginama 
su narsumu ir ištverme kautynių lau
ke. Posėdžių salėse jų dalyviai tikrai 
nė karto nežvelgė mirčiai į akis. Vyčio 
Kryžiaus ’’dalinimas“ panašiais atve
jais jį tik paniekina, nuvertina ir giliai 
įžeidžia tuos, kurie jį yra nusipelnę 
kautynių lauke. Taip besielgdami, 
valstybės pareigūnai tik parodo savo į 
nemokšiškumą, o gal ir piktą valią 
nuvertinti tai, kas buvo anksčiau su
kurta. Čia minimu atveju Vyčio Kry- 
žiumi pažymėtieji turėtų tos garbės, 
kaip teisėtai nepelnytos, atsisakyti ir 
žymenį grąžinti“, rašė Vytenis Stat
kus.

tuvių bendrijų sanryša įkurta Vilniuje 
1990 m. pabaigoje, įstatai apibrėžė 
jos pagrindinius tikslus - išrūpinti 
bendrijoms (draugijoms) realią Lie
tuvos paramą lietuvybei svetur palai
kyti, taip pat padėti norintiems grįžti į 
Tėvynę.

Pasak M. Usonio, ’’jau išsirutu
liojo mūsų darbų programa, kryptys, 
ir mes labai natūraliai papildome tai, 
ką įvairūs PLB dokumentai skelbia 
kaip pagrindinę jos veiklos programą 
- lietuvybės išlaikymą išeivijoje. Prie 
šito labai prisideda lietuviškos perio
dinės spaudos prenumeravimas ir 
siuntimas lietuvių draugijoms (bend
rijoms) bei pavieniams asmenims 
buvusiuose TSRS ir soc. lageryje. 
Argi ne tam tarnauja jau dvi vasaras i 
Lietuvą atostogauti kviečiamos Rytą 
kraštų lietuvių šeimos? Arba konfe
rencijos Birštone ’’Lietuva - išeivija: 
ryšiai ir neišnaudotos galimybės“, 
etnografinio ansamblio ’’Krivūlė“ ke
lionės pas Murmansko, Sankt Peter
burgo, Novosibirsko, Tomsko, Bar- 
naulo, Krasnojarsko lietuvius? (...) 
Konferencijose Birštone buvo suda
ryta galimybė bendrauti Vakarų ir 
Rytų kraštų lietuviams. Daugeliui iš 
Rytų kraštų (o atvykę buvo ne tik 
bendrijų pirmininkai) tai buvo bene 
vienintelė proga pabendrauti, pavyz
džiui, su JAV ar Kanados lietuvių 
bendruomenių pirmininkais. Į jokias 
’’Europos studijų savaites“ jų - iš Ry
tų kraštų - nei kvies, nei bus už ką 
ten nuvykti...“

M. Usonis rašo: ’’Skaudu ir nesu
prantama, kad jau ilgoką laiką įvairi
uose laikraščiuose (čikagiškam 
’’Drauge“, ’’Europos lietuvyje“, ’Tie
soje“, ’’Lietuvos aide“), PLB valdy
bos pirmininko B. Nainio redaguoja
mame ’’Pasaulio lietuvyje“, per Lie
tuvos radiją, PLB organizuotų Rytą 
kraštų lietuvių bendrijų pirmininką 
vadinamųjų suvažiavimų rezoliucijo
se bei raštuose Vyriausybei reiškia
mas nepasitenkinimas pačiu San- 
ryšos buvimu, jos valdybos pirminin
ko A. Augulio veikla (”EL“ labai 
nustebo dėl tokio kaltinimo, nes ne
pasitenkinimo ’’pačiu Sanryšos buvi
mu“ ir jos vadovu niekada nereiškė - 
ELR). Neatsakingai klaidinant visuo
menę, kalbama vos ne apie privačią 
’’firmą“, apie kažkokius nebūtus 
išeikvojimus ir kitus panašius iš 
piršto laužtus dalykus.

Neseniai Seimo pavedimu Vals
tybės kontrolės departamento atlikta 
revizija nieko panašaus nepatvirtina 
tad Sanryšos oponentai turėtų susi
mąstyti dėl savo kaltinimų, savi
kritiškai įvertinti, ar tuo nedaroma 
žalos Lietuvai.“

V. Dimas
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Meldžiaus už sugrįžimą ir laimėjimą
Tai eilutė iš eilėraščio, kurį toli 

nuo Tėvynės, sunkiais ilgesio ir iš
siskyrimo metais parašė poetas Ba
lys Gaidžiūnas.

Lietuvos žmonės, kuriems dabar 
70 ir daugiau, be abejo, prisimena 
savo ištikimą jaunystės palydovą ir 
patarėją "Jaunąjį ūkininką“ - laik
raštį, kurį kaip tik redagavo agro
nomas, žurnalistas ir poetas Balys 
Gaidžiūnas. Skaitė jo straipsnius ir 
eilėraščius, dainavo kompozitoriaus 
K. Griauzdės jo žodžiams sukurtą 
dainą "Jau pražydo sodžiuj vyš
nios“. Ir jo eilių knygas "Jaunystė 
arimuose“ ar "Žaliuojanti žemė“, 
ko gero, teko skaityti. Bet paskui 
sekė pusės amžiaus tarpas, kada 
Lietuva ne tik negirdėjo gyvo poeto 
balso, bet daug kas - ypač jauni
mas, kuriam jis dirbo ir rašė - net jo 
vardo nežinojo. Tiesa, iš radijo apa
ratų ir televizijos ekranų labai daž
nai skamba daina:

Toli už kaimo leidos saulė,
Dainavo broliai ardami, 
Dainavo tėviškės artojai, 
Juodą arimą versdami, - 
tačiau kiekvienąkart jo žodžius 

pranešėjai priskiria liaudžiai.
O poetas gyveno ir rašė.
Baisiogaliečio, didžiašeimio 

modemėjančio ūkininko sūnus, bai
gęs Kėdainių gimnaziją ir Dotnu
vos žemės ūkio akademiją, gilinęs 
žinias užsieny, Balys Gaidžiūnas 
kartu su žymiais savo amžiaus ir 
krašto vyrais kūrė Lietuvai, dirbo, 
rašė, aktyviai dalyvavo visuomenės 
veikloje. Jaunųjų ūkininkų, jauna
lietuvių...

Lygiai prieš pusę amžiaus, 1944 
metų gegužę, kaip antihitlerinio pa
sipriešinimo dalyvis, vienas iš 
VLIK'o organizatorių ir vadovų, 
nacistinių okupantų suimtas ir tik 
po 351 dienos JAV karių iš 
Bayreuth'o kalėjimo išvaduotas, 
Balys Gaidžiūnas pradėjo ilgą 
tremtinio dalią. Jis tapo vienu akty
viausių išeivijos lietuvių veikėju. 
1949 metais įsikūręs Klyvlende, jis 
redagavo "Dirvą“, buvo "Vilties“ 
draugijos reikalų vedėju, vertėsi 
kitais darbais. Ir, žinoma, rašė, 
spausdinosi. Išleido eilėraščių kny
gas "Rūpesčių dienos“ (1946), 
"Septyni paskutiniai Kristaus žo
džiai lietuvio maldose“ (1980), 
"Mano kartos likiminiai metai“ 
(1980), "Bernelių mišios“ (1983), 
"Ir saulėtos, ir rūsčios dienos“, pro
zos ir poezijos knygą "Lietuvos 
madonų šlovė“, o taip pat dvi 
memuarų knygas "Vieneri metai ir 
viena savaitė“ ir "Pakeliui į mirtį“.
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Poeto, žurnalisto B. Gaidžiūno kūrybos vakare.
Algimanto Žižiūno nuotr.

Poetas K. Bradūnas didelę jo 
kūrybos dalį priskyrė grynajai pat- 
riotikai, nors šiam autoriui nesveti
mi nei religiniai, nei gamtos moty
vai. Jie glaudžiai ir tvirtai susiję su 
gimtąja Vidurio lyguma, visuome
niniu užsiangažavimu ir darbais, su 
ta lietuviškosios inteligentijos kar
ta, kuri augo ir brendo palyginti ne
ilgoje pirmųjų Nepriklausomybės 
metų atkarpoje. Vėlesnė jo kūryba 
persunkta sunkios ir ilgesingos 
tremties liktimi. Bet iš visų to meto 
eilėraščių kaip leitmotyvas skamba: 
"Tikėjau dar sutiksiu tuos, kuriuos 
mylėjau, kurie mane mylėjo“.

Ir poetas sutiko. I Lietuvą grįžęs 
dviem metais vėliau, negu tikėjosi - 
nebuvo kam palikti "Dirvos“ re
daktoriaus kėdės - B. Gaidžiūnas 
gegužės 12 d. atėjo į rašytojų klubą 
pasikalbėti su savo kolegomis, ben
draamžiais ir tėviškėnais, jo poeti
nio žodžio gerbėjais.

Vakarui vadovavęs Rašytojų są
jungos valdybos pirmininkas V. 
Martinkus pasveikino poetą, grįžu
sį į Tėvynę, ir pasidžiaugė, kad dar 
vienas lietuvių kūrėjas grąžinamas 
iš nežinios.

Aktorei U. Nasvytytei padekla
mavus svečio posmus, kūrybinį B. 
Gaidžiūno gyvenimo kelią nušvietė 
literatūros kritikas, jo tėviškėnas J. 
Linkevičius. Priminęs poeto bio
grafiją, jo reikšmingą visuomeninę 
veiklą, J. Linkevičius pabrėžė, kad 
B. Gaidžiūno redaguojamas "Jau
nasis ūkininkas“ atvėrė kelią į poe
ziją J. Šiožiniui, J. Lapašinskui, P. 
Dreviniui, P. Širviui ir kitiems jau
niems literatams, prisidėjo prie 

kaimo jaunimo estetinės kultūros 
ugdymo.

Kai kieno vadinta auksinio sau
lėlydžio poezija, vėlesnė Nepri
klausomybės amžininko B. Gai
džiūno kūryba gerokai ūgtelėjo, pa- 
įvairėjo, ir S. Santvaras ją pavadino 
"natūralia mylimųjų kalba“.

Poeto bendraklasis, daktaras J. 
Ulvydas - dabar žymus lietuvių kal
bininkas, pasveikinęs pusę amžiaus 
nematytą draugą, priminė jam ne 
tik gimtąją Kėdainių mokyklą, bet 
ir jo pastangas surasti M. Daukšą, 
padėkojo jam už Vidurio lygumos 
garsinimą.

Pats svečias pasakojo savo ilgo 
gyvenimo nuotykius, dalinosi įspū
džiais, prisiminė žmones ir įvykius, 
skaitė eilėraščius.

Augęs ir brendęs kartu su to
kiais garsiais, lietuvių kultūrai di
džiai nusipelniusiais vyrais kaip 
Jurgis Jankus, Vytautas Trumpa, 
Jurgis Lebedys, Aleksandras Žirgu- 
lys, Juozas Ulvydas, Henrikas Na- 
gys, jis su dėkingumu prisiminė ir 
tėviškai literatūrišką lietuvių klasi
ko, ilgamečio Kėdainių gimnazijos 
pedagogo ir vadovo Juozo Paukšte
lio globą.

Eilėraščių pluoštą dar skaitė 
aktoriai U. Nasvytytė ir S. Kubi
lius, iš kasečių skambėjo B. Gai
džiūno žodžiais sukurtos dainos ir 
giesmės.

Išsipildė poeto goda ir svajonė 
sugrįžti į gimtinę "pro Dotnuvą, 
Baisiogalą iki gimtų Dauderių“.

Poetas tvirtai grįžo į Lietuvą ir 
įsikūrė Vilniuje.

P. Kaštaunas

Mokomės tolerancijos iš 
dvasinės raidos istorijos

(Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija 
po pirmojo ataskaitinio suvažiavimo)

Lietuvos atgimimo pavasarį daug 
dvasinių reiškinių, iškentusių sunkią 
žiemą, prasiskleidė savo naujais dai
gais. Ne išimtis ir Reformacijos idė
jos. Beveik prieš 500 metų pakilusi 
jos banga Europoje, siekdama atšvie
žinti ir patobulinti katalikybę, labai 
greitai pasiekė ir Lietuvą. Ji atnešė 
gimtąją kalbą į bažnyčią, pirmąją lie
tuvišką khygą, suteikė reikšmingų 
stimulų mokslui ir švietimui, tautinei 
savimonei. Na, ir bene kas svarbiausia 
tada ir šiandien - tolerantiškumą ir pa
garbą kitaip manančiam, kitą religiją 
išpažįstančiam. Tai, matyt, lietuviš
kam charakteriui buvo labai priimtina, 
ir didžiausia Lietuvos dalis XVI šimt
mečio viduryje tapo protestantiška. 
Deja, tai nebuvo priimtina tuo metu 
savo išimtinu teisumu neabejojančiai 
katalikybei, mūsų kaimynams, kitoms 
katalikiškoms šalims, ordinams. Su
prantama, kad ne be jų karingos pa
galbos netrukus protestantizmas Lie
tuvoje buvo nuslopintas, tačiau galuti
nai nenumirė.

Dabar, nelengvu Lietuvos atgimi
mo metu, protestantų ainiams, o taip 
pat nemažam būriui humanitarų, ar
čiau susidūrusių su reformacijos isto
rijos problemomis, kilo idėja prisimin
ti tolerantiškas, nemažą dvasinį turtą 
Lietuvai atnešusias, šimtmečiais puo
selėtas reformacijos idėjas ir pasitelkti 
jas konstruktyviai mūsų tautos dvasi
nio gyvenimo kūrybai. Akivaizdu, 
kaip trūksta tolerancijos, siekio vienas 
kitą suprasti, teisingai įvertinti taip 
smarkiai susipriešinusiems mūsų tau
tiečiams. Dėl to prieš dvejus metus ir 
buvo susiburta į Lietuvos reformacijos 
istorijos ir kultūros draugiją. Draugi
jos įstatai skelbė, kad ji yra nepolitinė 
dorovinio bei kultūrinio tobulinimosi 
organizacija, besiremianti reformaci
jos tradicijomis. Ji rengia paskaitas, 
pokalbius, disputus, konferencijas, 
reformacijai reikšmingų sukakčių 
minėjimus. Kreipiasi į bibliotekas, 
muziejus ir kitas kultūros įstaigas, 
siūlydama organizuoti reformacijos 
tematika parodas, ekspozicijas ir kitus 
renginius. Organizuoja ekskursijas, tu
ristines keliones ir kitus susijusius su 
reformacijos istorija renginius. Savo 
veiklą ir idėjas propaguoja per ma
sinės informacijos priemones. Leidžia 
periodinius leidinius ir knygas...

Balandžio 23 d., rinkdamiesi į atas
kaitinį suvažiavimą, galėjome pasi
džiaugti, kad jau šis tas ir nuveikta. 
Tai gera dešimtis paskaitų apie protes
tantizmo esmę, raidą, Lietuvos refor
macijos veikėjus: Radvilas, A. Kul
vietį, J. Tartylą. Reikšmingu įvykiu 
laikome praėjusių metų kovo mėnesį 
įvykusią tarptautinę mokslinę konfe
renciją "Protestantizmas Lietuvoje: is
torija ir dabartis“, kurioje be Lietuvos 
mokslininkų pranešimus pateikė Vo
kietijos, Lenkijos, JAV ir Ukrainos 
pranešėjai. Buvo perskaityti 27 pra
nešimai, netrukus turėtų išeiti iš spau

dos šios konferencijos medžiagos 
rinkinys. Tai žinomų mokslininkų (H. 
Amašius, A. Bumblauskas, V. Drot- 
vinas, H. Yčaitė, A. Juška, I. Lukšaitė, 
A. Nepokupnij, A. Piročkinas, M. ir 
M. Purvinai, K. D. Schmidt, A. Vai
tiekūnienė, H. Wisner, L. Vladimiro
vas) - su profesorių, daktarų laipsniais 
ir vardais bei gražaus būrio mokslinio 
jaunimo tyrimų - išvados apie protes
tantizmo įnašą į Lietuvos švietimo 
mokslo, meno, kultūros, tautinės savi
monės istoriją, taip pat pasvarstymai 
kaip šiuo turtu pasinaudoti šiandien.

Dar galima prisiminti istorijos ir 
meno šventes, organizuotas jonaviečių 
- "Ūkininko“ vyr. redaktoriaus Kosto 
Fedaravičiaus iniciatyva nuo ryto iki 
gilios nakties skambėjo Lietuvos kai
mo poetų eilės, atidengtas paminklas 
žymiam Lietuvos mokslo vyrui ir re
formacijos pradininkui Abraomui Kul
viečiui, paminklą pašventino evan
gelikų liuteronų vyskupas Jonas Kal- 
vanas. Kauniečių ir šilališkių iniciaty
va panaši šventė įvyko Šilalėje atiden
giant ir pašventinant paminklą Žemai
tijos reformatoriui Jonui Tartylai. 
Buvo trys dideli protestantiškos muzi
kos koncertai Mažojoje baroko salėje, 
juose matėme žymių atlikėjų.

Matyt, suminėti renginiai jau lei
džia susidaryti vaizdą, ką veikia ši pa
saulietiška Reformacijos istorijos ir 
kultūros draugija, siekianti įnešti tau
raus dvasingumo, pasinaudodama pro
testantiškuoju paveldu. Džiugu, kad į 
šią draugiją susibūrę įvairių konfesijų 
žmonių, ne tik protestantai - evangeli
kai reformatai ir liuteronai, katalikai, 
stačiatikiai, yra net ir laisvamanių, pri
jaučiančių reformacijos išpuoselėtoms 
tolerancijos idėjoms. Visi draugijoje 
užmiršta savo konfesinių bei politinių 
įsitikinimų skirtybes ir su dideliu pasi
šventimu svarsto, kaip paminėti artė
jantį M. Mažvydo katekizmo jubiliejų, 
atkurti Vilniaus panteoną - senąsias 
protestantų kapines (jose palaidotas 
nemažas būrys pirmųjų Vilniaus pro
fesorių ir kitų iškilių vilniečių), išleisti 
darbus apie reikšmingus praeities 
dvasinius kultūros paminklus ir žmo
nes, kurie savo dvasia vienija lietuvių 
tautą, kelia jos dvasingumą ir yra atra
ma prieš taip imponuojančias interna
cionalinės kosmopolitinės kultūros 
nešvarias putas - pornografiją, pigų 
hedonizmą, sudaiktėjimą.

Gražų aidą apie draugiją girdime iš 
JAV lietuvių protestantų, jau atsirado 
pirmųjų mūsų narių ir rėmėjų užsieny
je. Tai mūsų miela p. Hypatia Yčaitė- 
Petkus, kun. dr. E. Gerulis, "Mūsų 
sparnų“ redaktorius M. Zablockas ir 
kt. Būtų labai smagu, kad simpatizuo
jantieji reformacijos idėjoms atsilieptų 
ir iš Europos. (Draugijos pirmininko 
adresas: Antakalnio 80-29, 2040 
Vilnius, Lietuva, tel. 74-05-20).

prvf. Sigitas Kregždė
Lietuvos reformacijos istorijos ir 

kultūros draugijos pirmininkas

Alytuje viešėjo evangelizacijos judėjimo grupės A F AL įkūrėja p. Liukro iš 
Prancūzijos. Dabar šis judėjimas yra išplitęs Šveicarijoje, Belgijoje, Afrikoje. P. 
Liukro yra Evangelizacijos ir apaštalavimo šeimos judėjimo tarybos narė, šiems 
klausimams skirto leidinio redaktorė. Viešnia dalyvavo susitikimuose su miesto 
ir rajono gyventojais. Vankiškių kaime klausėsi gegužinių mišių.

Ponia Liukro Alytaus tikybos metodiniame kabinete.
Eugenijaus Pangonio nuotr.
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Mogiliovo srities lietuviai 
gavo ’’Lietuvių godas“ 

ir ’’Europos lietuvį“

Reškutėnų mokyklos muziejui - 20 metų

Neseniai grupė ’’Beržyno“ klubo 
narių lankėsi savo gimtuosiuose kraš
tuose - Mogiliovo srities Malkavos, 
Sofeisko, Suslaukės kaimuose ir 
Riasnos miestielyje.

Gal skaitytojui reikėtų paaiškinti, 
ką reiškia “Beržyno“ klubas. Ogi taip 
pavadino savo klubą rytų Baltarusi
jos lietuviai, gyvenantys Lietuvoje. 
Dėl įvairių priežasčių turėję palikti 
savo gimtinę, jie įsikūrė Vilniuje, 
Kaune, kituose miestuose, rajonuose. 
Tačiau nepamiršo savo gimtųjų že
mių, artimųjų, kaimynų, pasilikusių 
Mogiliovo srities lietuviškuose kai
muose.

Paklausite, kokiu būdu atsirado 
taip toli lietuviški kaimai? Aš esu gi
musi ir augusi viename didžiausių 
lietuviškų kaimų Malkavoje. Kaip 
man pasakojo seneliai ir tėvai, 42 lie
tuvių ūkininkų šeimos 1885 metais 
čia atsikėlė iš Utenos. Nusipirkę iš 
vokiečio Termino dvarą, neblogai 
įsikūrė, nes toje vietoje žemės buvo 
geros. Be to, lietuvius ši vietovė pa
traukė todėl, kad netoli Riasnos mies
telyje buvo katalikų bažnyčia, kurioje 
kunigavo lietuvis kunigas Liatukas. 
Po kurio laiko ten lietuviai įsteigė sa
vo mokyklą, joje mokė mokytojas 
Kazys Gylys. Gaudavo laikraščių, 
kaip įmanydami saugojo lietuvybę.

Sovietmečiu, prieš Antrąjį pasau
linį karą, lietuviai nukentėjo, daugelis 
buvo ištremti, kiti represuoti, nužu
dyti, nemažai jų anuomet pabėgo į 
Lietuvą. Šiuo metu ten likę daugiau
sia vyresnio amžiaus žmonės.

Taigi, mes, išeiviai iš tų kraštų, ir 
stengiamės kasmet aplankyti savo 
gimtinę, paguosti ten sunkiai gyve
nančius savo brolius, seseris. Jiems 
daug džiaugsmo atnešė laikraštis 
"Lietuvių godos“, per kurį jie sužino
jo apie savo tautiečių gyvenimą Bal
tarusijos platybėse. Su “Lietuvių go
domis“ juos pasiekė ir “Europos lie
tuvis“.

Šioje kelionėje mes irgi atvežėme 

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

Finansinių ir teisinių reikalų 
planavimas

Patariame ir sudarome palikimus.
Atliekame testamento vykdytojo pareigas.
Kiekvieno palikimo paveldimas turtas yra apdraustas.

Administruojame ir parduodame nejudamą turtą 
Didžiojoje Britanijoje.

Tarpininkaujame perkant butus Lietuvoje.
Sutvarkome pensijos reikalus grįžtantiems į Lietuvą.
Investitoriams mokame nuošimčius susitarta valiuta ir 

jų pageidaujamu adresu.

Visos investicijos yra garantuotos nejudamu turtu 
Didžiojoje Britanijoje.

Patariame ir tarpininkaujame norintiems įsigyti įvairių 
Vakarų bendrovių, investments trust, unit trust akcijų.

PERVEDAME į LIETUVĄ PINIGINES DOVANAS TUO
JAU GAVĘ UŽSAKYMĄ.

PERVEDIMO MOKESTIS 3% plius 15 sv. (pristatymo ir 
iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis).

Sutvarkome teisinius, finansinius ir kitus klausimus su 
Didžiosios Britanijos valdžios įstaigomis.

BALTIC STORES 
INVESTMENTS CO.

(Z. Juras, V. A. Juras)
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel. 081 460 2592 Fax 081 318 7643

“Europos lietuvio“ ir “Lietuvių go
dų“ naujausių numerių. Tačiau žmo
nės prašė ir anksčiau išleistų, nes lie
tuviška spauda, kaip sakė Malkavoje 
gyvenanti Birutė Giegytė, jiems labai 
brangi. Birutė ten gimusi, ten augusi, 
bet puikiai kalbanti ir rašanti lietuviš
kai, dirba laiškaneše ir, kaip sako, 
laiškas ar laikraštis iš Lietuvos - 
džiugi žinia. Šventė visam kaimui.

Daug padėkų, puikių žodžių mo- 
gilioviečiai pasakė “Europos lietu
vio“ redakcijai, kad ji jiems dovano
ja laikraščių, kad leidžia “Lietuvių 
godas“. Prisimintas ir “Gervėčių“ 
klubas, taip pat jo steigėjas Alfonsas 
Augulis. Ne viename'name išgirdau 
šiltų žodžių, skirtų JAV lietuviui 
Broniui Krokiui, kuris su tokiu rū
pesčiu kviečia visus padėti Gudijos 
lietuviams.

Šilti, šviesūs susitikimo įspūdžiai. 
Tačiau negalėjome nepastebėti ir 
skaudžių faktų. Šį kraštą palietė Čer
nobylio katastrofa, žmonės serga, 
miršta. Vis dažniau aidi laidotuvių 
giesmės. Kaip jie norėtų, kad nors 
kartą per kelis mėnesius atvyktų 
lietuvių kunigas! Deja, ir čia lenkai 
dvasiškiai šeimininkauja. O lietuviš
kai atlikti išpažinties, pakrikštyti 
vaikus nėra galimybės.

Šią mūsų išvyką organizavo 
"Beržyno“ klubo narė Valentina De
veikienė. Nuoširdžiai dėkojame šiai 
kilniai moteriai, mūsų kraštietei. Ji 
paaukojo ir savo vaistus. Ačiū "Ca
ritui“, Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungai už dovanotus vaistus, kurie 
Mogiliovo srities lietuviams labiau
siai reikalingi.

Atsisveikinome. Žmonės už "Eu
ropos lietuvį“ ir "Lietuvių godas“ 
siūlė pinigų. Mes paaiškinome: šie 
laikraščiai - “Europos lietuvio“ do
vana. Išlydėjusieji mums garsiai pa
sakė: "Tai didžiausia dovana mums!“

Valentina Juškauskienė
"Beržyno“ klubo pirmininkė

Rytų Lietuvoje, Švenčionių rajone 
esančių Reškutėnų “Ryto“ draugijos 
pagrindinė mokykla gegužės mėnesį 
surengė konferenciją muziejaus 20- 
ties metų sukakčiai paminėti, j ją at
vyko svečių iš Vilniaus, Panevėžio 
miesto ir rajono, buvo nemažai Reš
kutėnų apylinkių žmonių, buvusių 
mokyklos auklėtinių, mokytojų.

Iš ryto susirinkusieji pagerbė Reš
kutėnų kapinaitėse pirmosios Rešku
tėnų lietuviškosios mokyklos (atidary
ta 1919 m.) mokytojos Kazimieros 
Kurpytės-Lapėnienės ir mokytojo, 
muziejaus įkūrėjo Izidoriaus Kazake
vičiaus atminimą. Deja, pats muzie
jaus įkūrėjas sukaktuvių nebesulaukė - 
šių metų kovo 2 d. staiga mirė.... Ne
mažas svečių ir reškutėniškių būrys 
priešais muziejų, lauke, pasiklausė 
atvykusio iš Vilniaus trio “Diemedis“ 
(vadovė Vilniaus muzikos akademijos 
dėstytoja O. Bėčiuvienė), dainų ir lie
tuvių poetų eilių (skaitė Lietuvos radi
jo ir televizijos diktorius Juozas Šal
kauskas), apžiūrėjo muziejaus ekspo
natus ir muziejaus atidarymo 1974 
metais proga velionis Iz. Kazakevi
čiaus užsakymu liaudies menininko 
Juozo Jakšto išskaptuotą dvišakio 
ąžuolo skulptūrą “Veržimasis į švie
są“. Po to visi susirinko į konferenciją 
mokykloje. Pirmoji pradinė Reškutė
nų mokykla, atidaryta 1910 metais, 
buvo rusiška, lietuvių kalba Kaltanėnų 
kunigai retkarčiais vedė tik tikybos 
pamokas. Vaikus rusiškai per pamo
kas mokė Stanislovas Kazakevičius. 
Pirmoji mokytoja Zinaida Majevskaja 
buvo kilusi iš Mylių kaimo. Pirmąją 
lietuvišką mokyklą įkūrė 1919 metais 
Švenčionių “Ryto“ draugija. Mokyk
los pirmoji mokytoja buvo minėtoji K. 
Kurpytė-Lapėnienė. 1930 m. birželio 
22 d. reškutėniškiai, nepaisydami oku
pacinės lenkų valdžios ir nacionalistų 
lenkų, slapta pastatė mūrinį, išsaugotą 
ir sovietmečiu, paminklą Vytautui

Kuršėnų miesto biblioteka atšventė 
penkiasdešimt penkerių metų jubilie
jų. Ta proga miesto ir aplinkinių kai
mų knygos mylėtojai susirinko į mies
to kultūros namų salę. Atvyko buvu
sių darbuotojų, tarp jų - pirmasis bib
liotekos vedėjas poetas V. Reimeris, 
R. Rimkevičiūtė. Jie prisiminė tų laikų 
sunkų bibliotekininko darbą. Dabarti
nė Kuršėnų miesto bibliotekos vedėja 
St. Streckienė šventės dalyviams 

Didžiajam. Lietuvybė čia buvo stipri 
per visą lenkmetį ir sovietmetį. Mini
moji Reškutėnų “Ryto“ draugijos mo
kykla buvo paskutinė lietuviškoji mo
kykla, išsilaikiusi ne tik lenkų oku
puotoje Švenčionių apskrityje, bet ir 
visoje Vilnijoje. Vis dėlto, nesiklau
susi žmonių, lenkų valdžia ir ją 1938 
metais uždarė. 1938-1939 metais Reš
kutėnų mokykloje jau mokytojavo 
lenkas Purvinis, o Raudonėje - jo 
žmona. 1939 m. kilęs vokiečių-lenkų 
karas lenkinimą Reškutėnuose ir jo 
apylinkėse nutraukė. Prasidėjo soviet
metis, jo rusinimo pasekmės akivaiz
džios vos už 5-6 km esančioje Paša- 
minėje...

Vingiuotas, kupinas ieškojimų ir 
noro išreikšti save buvo Iz. Kazakevi
čiaus gyvenimas ir darbas. Neramiais 
pokario metais jis mokytojavo Kūri
niuose, studijavo Maskvos užsienio 
kalbų institute, Vilniaus universiteto 
medicinos fakultete, dirbo felčeriu 
Strūnaityje, Reškutėnuose, vargonavo 
Švenčionių, Stonaičio, Ceikinių para
pijų bažnyčiose. Mokėjo groti įvairiais 
muzikos instrumentais. Paskutinis 
instrumentas buvo smuikas. Galų gale 
Iz. Kazakevičius suprato ir įsitikino, 
kad save gali geriausia išreikšti mo
kykloje ir muziejuje. Turėjo polinkį 
smulkiai visa ką užsirašinėti, rinkti se
nienas ir kt Labai domėjosi Lietuvos 
praeitimi ir kraštotyra, dvasios stipry
bės ir meilės praeičiai sėmėsi iš M. 
Katkaus "Balanos gadynės“... Pirmą
sias senienas, padedamas mokinių, 
ėmė kaupti nuo 1968 metų, o ekspozi- 
cijėlę įrengė 1974 metų pradžioje, 
muziejų atidarė gegužės mėnesį. Per 
20-tį metų jame sukaupta per 1000 
eksponatų... Parašė Reškutėnų, Vai- 
ciukiškės, Rėkučių kaimų, Reškutėnų 
bažnyčios ir parapijos, apylinkės isto
rijas, aprašė savo pasodintą mokyklos 
botanikos sodelį... Jo sumanymu neto
li mokyklos dabar guli atvežtas iš Kre- 

Kuršėnų bibliotekos jubiliejus
plačiau papasakojo Šios bibliotekos 
istoriją. Gana įspūdingai nuskambėjo 
kai kurie skaičiai, būtent, 1939 metais 
bibliotekoje tebuvo 300 knygų ir 100 
skaitytojų, o 1994 metais sausio 1 d. - 
per 33000 knygų ir 1800 skaitytojų. 
Šiuo metu vėl palengva didėja skaity
tojų skaičius. Per metus skaitytojams 
išduodama 47000 knygų.

Bibliotekos darbuotojas garbingo 
jubiliejaus proga pasveikino kultūros 

tuono paežeres apeiginis akmuo, arts 
aukuras; jis - iš ikikrikščioniškųjų laj. 
kų... Reškutėnų apylinkę savo įvairia- 
pustuose tyrinėjimuose jis ištyrė it 
aprašė kaip tikras metraštininkas. Su
rinko epitafijų rinkinį iš 100 Lietuvos 
kapinių... ”Be Izidoriaus triūso ir pas
tabumo vargu ar būtų buvę pradėti 
platūs archeologiniai tyrinėjimai Kst- 
tuono apyežeryje. Be mokytojo su
rinktos ir aprašytos autentiškos istori 
nės medžiagos neišsivers nė vienas 
Švenčionių krašto praeities tyrinėto
jas. Muziejuje iš apylinkių sukaupti 
pavieniai ir atsitiktiniai priešistoriją 
menantys daiktai paskatino Lietuvos 
archeologus kruopščiam ir sistemin
gam darbui. Per keliolika metų čia bu
vo ištirta ir aptikta daug akmens, žal
vario ir geležies amžių gyvenviečių ir 
kapinynų. Tai suteikė daug duomenų 
apie Rytų Lietuvoje gyvenusių baltų 
genčių materialinę ir dvasinę kultūrų 
Reškutėnų apylinkės tapo geriausiai 
archeologų ištirta vieta Rytų Pabaltijy
je“ (A. Girininkas. “Pasišventėlis“).

Konferenciją pradėjo Vaiciukiškės 
kaimo dainininkės, padainavusios gra
žių gimtųjų apylinkių dainų. Paskiau- 
trio “Diemedis“ ir skaitovas J. Šal
kauskas.

Reškutėnų piliakalnio, Kretuono 
paežerės ir apylinkių tyrinėtojas ar
cheologas prof. A. Girininkas teigia
mai įvertino Iz. Kazakevičiaus parašy
tas istorijas, kėlė mintį, kad jo darbus 
reikia išleisti. Prisiminimais apie bu
vusį mokytoją ir muziejininką pasida
lijo mokyklos direktorė V. Lapėnienė 
Daug šiltų žodžių apie Zidoriuką (taip 
velionį visi čia vadino) pasakė kalbėję 
mokytojai, svečiai: med. prof. P. Čibi
ras, kilęs iš Daugėliškio, “Švenčio- 
nijos“ klubo prezidentas, docentas N. 
Juršėnas ir kt. Visi jie pritarė minčiai, 
kad Iz. Kazakevičiaus parašytos istori
jos ir kita medžiaga būtų išleista.

Visvaldas Butkus

ir švietimo ministras D. Trinkūnas. 
Šiaulių rajono centrinės ir P. Višinskio 
bibliotekų kolektyvų, Kuršėnų miesto 
merijos atstovai, Kuršėnų politechni
kos mokyklos ir miesto vaikų biblio
tekų darbuotojai.

Visus palinksmino St. Jagminienės 
vadovaujama kaimo kapela ir kultūros 
namų ritminių šokių kolektyvas, ku
riam vadovauja L. Volokienė.

Romualdas Makauskas

Lietuviškos spaudos atgavimo 90-ųjų metinių 
proga Kauno Karo muziejaus sodelį papuošė dar 
viena skulptūra - Petro Rimšos “Lietuvos mokykla 
1864-1904“. Kad skulptūra išvystų dienos šviesą, 
pasirūpino skulptoriaus brolio sūnus inžinierius 
Aidas Rimša. Sodelis sutvarkytas ir skulptūra pas
tatyta pagal architekto Liucijaus Dringelio projektą.

Algimanto Žižiūno nuotraukoje: grupė atidengi
mo iškilmių dalyvių. Tarp jų skulptoriaus brolio 
sūnus inžinierius Aidas Rimša (pirmas iš kairės) ir 
Kauno Karo muziejaus sodelio sutvarkymo pro
jekto ir skulptūros pastatymo autorius architektas, 
humanitarinių mokslų daktaras Liucius Dringelis 
(antras iš dešinės).

4



1994 m. gegužės 28 - birželio 3 d. Nr. 22 (2308) EUROPOS LIETUVIS 5

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
rengėjams vis dar tenka įrodinėti - 
šventę rengti būtina. Skeptikams ir 
pesimistams, sakantiems, jog ir taip 
visko trūksta, ko čia dar linksmintis, 
entuziastai atsako: kaip tik tokiu metu 
ir verta dainuoti ir šokti, kad pamirš
tum kasdienos rūpesčius. Galbūt ta 
šventė tiek daug nereiškia sostinės gy
ventojams, kiek provincijos jaunimui 
ir senimui, kurių vargai, patikėkite, 
nemažesni nei vilniečių. Jiems tai pro
ga parodyti savo meną, kūrybą, susi
burti ir susitelkti, iškelti ir parodyti tą 
tautos meno lobį, kuris slypi Lietuvos 
kaime. Be to, pasak Lietuvos liaudies 
kultūros centro choreografijos sekto
riaus vedėjos Genovaitės Juknevičie
nės, pats faktas, kad rengiama Pasau
lio lietuvių dainų šventė, o ne vien 
Lietuvoje gyvenančiųjų, yra ypatingas 
reiškinys. Juk šiuo metu, kai žmonės 
taip nelengvai verčiasi, ne vienas tur
būt dar pagalvotų, ar verta važiuoti, ar 
reikia tos šventės. Bet kai žino, kad 
liepos mėnesį į Vilnių ir Kauną suva
žiuos lietuviai iš viso pasaulio, tai 
kiekvienas lietuvis jaučia poreikį ir 
būtinybę dalyvauti joje. Nelengvame 
mūsų gyvenime ši šventė - tikra dva
sios atgaiva.

Neilgai belieka laukti liepos 6- 
osios - Dainų šventės pradžios. Ir dar
bas, kuris buvo pradėtas 1990 m., 
įgauna dar didesnį greitį ir mastą. Jau 
įvyko meno kolektyvų atrankos, jau 
žinomi būsimosios Pasaulio dainų 
šventės dalyviai, žinomi šokiai ir dai
nos, kuriais jie mus linksmins. Šokių 
programoje dalyvaus apie 6000 šokė
jų iš Lietuvos (tai yra 366 grupės). Iš 
viso pasaulio lietuvių šokėjų suvažia- 
viuos apie 500 (22 grupės).

Liepos 6-ąją - folkloro diena. Vil
niaus universiteto kiemo teatre kon
certuos kaimo dainininkai ir muzikan
tai, o Gedimino kalno papėdėje ir 
Sereikiškių parke susiburs Aukštai
tijos, Žemaitijos, Dzūkįjos, Suvalkijos 
folkloro ansambliai ir liaudies meist
rai. Gedimino kalne skambės karinės 
istorinės dainos, o Žemutinėje pilyje - 
sutartinės. Vėliau Katedros aikštėje 
vyks vakaronė. Po iškilmingo Pasau
lio lietuvių dainų šventės atidarymo 
Kaune liepos 7 d., tos pat dienos va
kare Vilniaus Kalnų parke vyks gene
ralinė ansamblių vakaro repeticija, o 
kitą dieną - pats vakaras. Ansamblių 
vakare bus daug naujų sprendimų. Su
grįžtama į natūralų, be pompastikos, 
lietuvių liaudies dainavimą, muzikavi
mą ir šokimą. Vyriausioji jo balet- 
meisterė Elena Morkūnienė labai kū- 
lybinga masinių kompozicijų specia
listė. Sis vakaras turėtų tapti įdomiu 
muzikinės choreografijos kūriniu. 
Kalnų parke pamatysime ne tik vals
tybinį dainų ir šokių ansamblį ’’Lietu
va“, bet ir Vilniaus universiteto dainų 
ir šokių ansamblių, Šiaulių ’’Jovarą“, 
Tauragės ’’Jūrą“, Švenčionių vaikų 
ansamblį ’’Aukštaitukas“, Panevėžio 
vaikų ansamblį ’’Pynimėlis“, Alytaus 
vaikų ansamblį “Tarškutis“, Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centro dainų ir šokių 
ansamblį ’’Ugnelė“ bei kitus. Žiūro
vais ansamblių vakare bus pakviesti 
pabūti kiti Dainų šventės dalyviai.

Kiekviena šventė turi savų nau
jovių, šviežių įdėjų, minčių, kūrybi
nių ieškojimų. Tokiam renginiui at
renkami geriausi kūriniai. Vieni jų - 
laiko išbandyti, kiti - naujai sukurti. 
Šokių dienos, kuri vyks liepos 9 d., 
scenarijų kūrė choreografė L. Kisie
lienė. Jame yra jos pačios sukurtų šo
kių, taip pat kitų autorių kūrinių. 
Daugelio nuomone, scenarijus labai 
sėkmingas. Šokių dienos meno vado
vės L. Kisielienės sumanyta progra
ma praplečia kiekvieno vadovo gali
mybes įdiegti ir savo kūrybą, mintis, 
pritaikyti kiekvieną šokį savo scenai, 
kolektyvui. Tai naujas žodis sceno
grafijoje. Šokių diena pavadinta 
"Mes buvome, mes esame, mes būsi
me“. Ją sudaro septynios dalys. Pir
moji - prologas ’’Saulės giesmė“. Šo
kiai ’’Kupole graži“, ’’Patekėk, sau
lele“, ’’Dek, ugnie“, ’’Pūtė vėjas

Praeities ir ateities kartų 
šokių šventė

Dainų šventės šokių dienos direktorė G. Juknevičienė (kairėje) ir 
ansamblių vakaro baletmeisterė E. Morkūnienė.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.
ąžuolą“ - lyg įvadas į Lietuvos pa
gonišką praeitį. Tiesa, dėl naujojo A. 
Kondratavičiaus šokio ’’Pūtė vėjas 
ąžuolą“ būta nemažai ginčų - neva 
tai pernelyg naujoviškas šokis, neįp
rastas ir nepriimtinas. Dėl šios ir kitų 
priežasčių jį šokti atsisakė keturi Vil
niaus kolektyvai, todėl šventės rengė- 
jai'jiems neleido dalyvauti ir pačioje 
šventėje. G. Juknevičienės nuomone, 
juk aktorius negali nepaklūsti režisie
riui. Juolab, kaip ji pasakojo, kad 
naujasis Kondratavičiaus šokis ir 
pačius rengėjus iš pradžių šokiravo, 
bet ir rajonuose, ir provincijoje jį iš
moko, perprato. Antrojoje dalyje 
’’Supyniau pynimą“ kviečiami daly
vauti visi buvusių Dainų švenčių ve
teranai šokėjai ir vadovai. Tai bus 
praeities ir ateities kartų sąsaja. Vete
ranai kartu su vaikais šoks pirmąjį 
lietuvių sceninį šokį.’’Aguonėlė“, 
perduos mažiesiems savo patirtį. Jau 
atsiliepė daugelis šokėjų, o kitus no
rinčius Lietuvos liaudies kultūros 
centras kviečia paskambinti arba pa
rašyti. Šioje dalyje pamatysime daug 
Lietuvių liaudies šokių ir ratelių. 
Trečioje dalyje “Amžių vėjai“ keli 
lietuvių choreografijos patriarcho J. 
Lingio, tris dešimtmečius buvusio 
vyriausiuoju šokių dienų meno vado
vu, šokiai “Trijula“, "Sesylio“, ”Dži- 
gūnas“. ’’Šoks šeimyna šokinį“ - nau
jovė šioje šventėje. Šioje dalyje šoks 
vaikų, tėvų ir senolių grupės. Tai la
bai simboliška, gražu ir kilnu šiemet, 
1994-aisiais, Tarptautiniais šeimos 
metais. I sceną sugrįš buvę šokėjai 
kartu su savo vaikais ir anūkais. Per 
peržiūras išryškėjo Simno, Juknaičių, 
Šilutės, Panevėžio, Mažeikių, Kauno 
šeimynos. Šios grupės nebus pasto
vios - po Dainų šventės jos išsi
sklaidys, galbūt susiburs kitai šven
tei. Anksčiau Dainų šventėse daly
vaudavo apie 90 grupių pagyvenusių 
žmonių. Šiemet jų pakviesta 41 gru
pė. Vaikų grupių taip pat nemažai: 
jaunių - 60, jaunuolių - 42 grupės, 
nors norinčiųjų buvo žymiai daugiau. 
Bet Vilniaus stadionas - per mažas...

“Tėviškės pastogėj“ - išeivijos gru
pių pasirodymas. Vilnius laukia sve
čių iš JAV, Kanados, Argentinos, Vo
kietijos, Australijos. Tiesa, rudenį pa
reiškusių norą dalyvauti buvo žymiai 
daugiau. Bet tautiečius iš Vakarų bau
gina nerami kriminogeninė situacija, 
todėl ir pasiliekančiųjų po šventės bus 
žymiai mažiau. O tie, kurie nepabūgs, 
galės pakeliauti po tėviškę, pakoncer

tuoti, susipažinti su žmonėmis, paska
nauti lietuviškų valgių, paviešėti. Norą 
dalyvauti šokių dienoj pareiškė ir 4 
poros šokėjų iš Pelesos Gudijoje. Gal 
atvyks tautiečių iš Maskvos. Prieš 
Dainų šventę Vidaus reikalų ministe
rijos kultūros rūmuose koncertuos 
Australijos dainininkų ir šokėjų grupė, 
o “Grandis“ iš Čikagos, Mažeikių 
“Kauškutis“, Punsko “Jotva“ links
mins mus Mokytojų namų kiemelyje. 
Išeivijos grupių programos vyriausioji 
baletmeisterė yra Rita Karasiejienė iš 
Kanados.

Paskutinėse dalyse matysime šo
kius, populiarius tautinio atgimimo 
metais. Tos dalys vadinsis “Eisim, 
broliai, po ąžuolu“, “Subatvakaris“.

Lietuvos šokėjus šventei ruošia 
250 vadovų. Provincijoje dažniausiai 
šokėjus suburia ir moko mokytojai, 
nebūtinai profesionalūs šokėjai. 
Tiesa, jauni mokytojai jau kiek ma
žiau domisi šokių kolektyvais mo
kykloje. Tai, anot G. Juknevičienės, 
mūsų pedagoginių universitetų spra
ga, kad būsimiems mokytojams ne
suteikiami jokie choreografijos pa
grindai.

Praėjus atrankoms išaiškėjo, iš 
kokių Lietuvos vietovių atvyks gau
siausiai dalyvių. Daugiausiai šokėjų 
atvyks iš Kauno, Vilniaus, Klaipė
dos, Panevėžio. Labiausiai “šokan
tys“ Lietuvos rajonai - Ignalinos, 
Jurbarko, Kauno, Kretingos, Ma
žeikių, Šakių, Utenos, Varėnos. Ma
čiusieji peržiūrąs, kurios buvo reng
tos gana meniškai, kaip tikri koncer
tai, teigė, jog laukia tikrai graži 
šventė.

Erika Umbrasaitė

,,Skambėk, daina“
Gegužės 25-ąją išėjo Pasaulio lie

tuvių dainų šventės leidinio “Skam
bėk, daina“ pirmasis numeris (“Lie
tuvos aido“ priedas). Jame skelbiama 
šventės, įvyksiančios š. m. liepos 6-10 
dienomis, programa, O. Mozoliaus- 
kaitės-Mikulskienės “Prisiminimai iš 
pirmosios dainų šventės Lietuvoje“, 
A.Šidlausko “Dainų šventės: chrono
logija ir faktografija“ . A. Šidlauskas 
taip pat primena “Skambėk, daina“ 
istoriją - pirmąkart toks laikraštis 
pasirodė per Dainų šventę 1955 m. 
Šių metų gegužės 25 d. leidinys pa
žymėtas 48 numeriu. Antrasis pasiro
dys birželio mėnesį, dar du - liepos 
mėnesį.

Lietuvos 
jūrų 

skautų 
70-metis

Jis paminėtas Klaipėdoje gegužės 
14-ąją. Kaip rašė “Lietuvos ryte“ 
Aušra Pilaitienė, šventė prasidėjo ka
rinio jūrų laivo šūviu ir vėliavos pa
kėlimu Senajame pilies uoste stovin
čiame “Pilėno“ burlaivyje. Į iškilmes 
iš Kauno atvykęs Erikas Purvinis, vie
nintelis Lietuvos jūrų skautų istorijos 
pradžios gyvas liudininkas, prisiminė, 
kad 1924 metais uostamiestyje į jūrų 
skautų draugovę susibūrė dvylika jau
nuolių. Jiems vadovavo iš Kauno at
vykęs Martynas Brokas. Tais pačiais 
metais Lietuvos pasieniečiai areštavo 
Vokietijos kontrabandininkų burlaivį. 
Skautai ieškojo įvairių būdų, kaip nu
sipirkti šį laivą, tačiau neturėjo tiek lė
šų. Tąkart jiems padėjo Moterų drau
gija tautiniam laivynui remti - surin
kusi 10 tūkstančių litų, iš varžytynių ji 
nupirko vokiečių burlaivį ir padova
nojo jūrų skautams. Kadangi pagrindi
nis skautų šūkis yra “Budėk!“, Vydū
nas pasiūlė jiems vadintis budžiais. 
Tuo vardu buvo pakrikštytas ir pirma
sis jūrų skautų burlaivis.

Šiandieninius būdžius pasveikino 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų flotilės 
vadovas komandoras Raimundas Bal
tuška. Jis pažymėjo, kad jūrų skautai 
buvo pirmieji mūsų šalies karo jūrinin
kai. Dabartinės Lietuvos karo laivai 
jau keletą kartų plaukė senaisiais 
“Budžio“ maršrutais. Šįkart moko
muoju kariniu laivu išplaukę į Baltijos 
jūrą, jaunieji skautai pagerbė “Budžio“ 
žūties 1933 m. vietą.

Senųjų budžių tradicijas Klaipė
doje tęsia prieš šešetą metų įkurtas 
“Budžio“ klubas, kuriam vadovauja 
Kostas Frankas. Klubo nariai restau
ruoja senuosius ir stato naujus laivus, 
rašo jūrų skautų istoriją, kuria Lietu
vos jūrinį centrą, parengė šūsnį pro
jektų, kaip reikėtų pertvarkyti Klaipė
dos senamiestį ir senosios piliavietės 
teritoriją.

Rapolą Stankūną 
išlydėjus

Jau baigia pasitraukti iš šio pasau
lio mūsų amžiaus pradžioje gimusieji, 
kuriems teko nepaprastai sunki našta - 
pergyventi šio neramaus šimtmečio 
audras, patirti daugybę nuoskaudų. 
Sunkų gyvenimo kelią nuėjo Rapolas 
Stankūnas per savo netrumpą gyveni
mą. Dar besimokydamas gimtojo Že
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maitkiemio ir Ukmergės mokyklose 
jis stebėjo Nepriklausomybės kovas. 
Jam pavyko išvengti žymesnių 
sukrėtimų, o štai jo klasės draugas 
Stasys Yla drauge su prof. B. Sruoga 
buvo koncentracijos stovykloje ir mirė 
tolimame užjūryje. Rapolas dar vai
kystėje susižavėjo skautybe, Ukmer
gėje išėjo gerą skautybės mokyklą. 
1928 m. atvykęs į Vytauto Didžiojo 
universitetą, Rapolas iš karto patenka į 
vyr. skautų štabą ir, neblogai mokė
damas anglų bei vokiečių kalbas, dir
ba skautų užsienio skyriuje 1928-1929 
m., įsteigia ir vadovauja A. Panemu
nės Mindaugo skautų draugovei, yra 
Kauno tunto štabo narys. 1930 m. pa
keliamas skautininku. Aktyviai reiš
kėsi skautiškoje spaudoje.

Tekdavo uždarbiauti, kad galėtų 
pragyventi ir studijuoti - tai daugelio 
mūsų kaimo vaikų dalia. Bet Rapolas 
buvo darbštus studentas, jis uoliai 
klausėsi profesorių S. Šalkauskio, P. 
Dovydaičio, V. Krėvės Mickevičiaus, 
J. Tumo-Vaižganto, M. Biržiškos, L. 
Karsavino, V. Mykolaičio-Putino, B. 
Sruogos ir kitų mokslininkų paskaitų 
Humanitarinių mokslų fakultete. Pa
milsta knygą ir kaip mokytojas skiepi
ja savo gausiems mokiniams kultūros 
bei meno pomėgius, išaugina gausų 
būrį žymių mokslo bei visuomenės 
veikėjų.

Nepalieka jis ir skautų. Tapęs Šė
tos gimnazijos mokytoju, čia įkuria 
Šarūno draugovę, o persikėlęs dirbti į 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazi
ją, suorganizuoja J. Zauerveino drau
govę, tampa Klaipėdos rajono skautų 
vadu. Deja, hitlerinė, o netrukus - ir 
sovietinė okupacija nutraukė gražiai 
pradėtą darbą. Kad išvengtų daugelio 
likimo, teko slapstytis, o įsidarbinus 
kilnotis iš vienos vietos į kitą: Arioga
la, Krakės, Lazdijai, Joniškis. Tokia 
jau buvo dalia tų, kurie norėjo pasilikti 
sąmoningais lietuviais ir nesitaikstė su 
okupantų bei vietinių pakalikų reikala
vimais. Senatvėje prisiglaudė savo 
jaunatvės Ukmeigėje.

Rapolas Stankūnas sutiko daug 
iškilių veikėjų, dalyvavo įvairiuose 
renginiuose. Ligi amžiaus pabaigos 
buvo pamėgęs knygą, kolekcionavo 
įvairius lietuviams brangius daiktus, 
rašinėjo spaudoje, korespondavo su 
daugeliu veikėjų Lietuvoje ir užsieny
je. Nepraradęs savo jaunatviško akty
vumo bei geros atminties, noriai pasa
kodavo apie savo skautišką veiklą, 
stovyklas Škotijoje 1939 m., apie Gill- 
welio aukštuosius skautybės kursus, 
susitikimus su žymiaisiais veikėjais. 
Atgimus Nepriklausomai Lietuvai, 
prisidėjo prie skautiškos veiklos ir dar 
paskutinį šeštadienį prieš mirtį dalyva
vo Ukmergės skautų įžodyje.

Tebūnie lengva jam Tėviškės 
žemė!
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Paryžiuje Lietuva stengėsi 
sudominti investitorius

Vladas Gedmintas konsultuoja įmones 
Baltijos kraštuose

Kaip jau trumpai pranešė ”EL“, 
Lietuvos vyriausybinė delegacija ge
gužės 17-21 dienomis lankėsi Pary
žiuje. Ministras pirmininkas A. Šleže
vičius dalyvavo Pasaulio banko kon
ferencijoje, kur pristatė Lietuvos eko
nomikos reformų ir investicijų pro
gramą.

Pokalbyje su Vilniaus radijo kore
spondentu A. Šleževičius teigiamai 
įvertino vizito Prancūzijoje rezultatus. 
Jis tvirtino, kad ekonominės ir po
litinės reformos rezultatus Lietuvoje 
Pasaulio banko ir kitų įvairių tarp
tautinių finansinių institucijų atstovai 
’’vertino labai pozityviai“. A. Šleževi
čius pranešė, kad iki rugsėjo mėnesio 
Lietuva parengs valstybės investicijų 
programą, joje bus trys pagrindinės 
kryptys: energetika, transportas, gam
tosauga. Lietuvos premjero teigimu, 
’’šie trys prioritetai labai palaikomi 
pasaulio bendruomenės ir finansinių 
institucijų“. Tikimasi rugsėjo mėnesį 
(vėliausiai - spalio) Vilniuje suorgani
zuoti konferenciją, į ją pakviesti po
tencialius investitorius iš užsienio, kad 
minėtoji programa būtų aptarta deta
liau. Pasak A. Šleževičiaus, tokį pa
siūlymą palankiai įvertino visi atsto
vai, dalyvavę Pasaulio banko konfe
rencijoje Paryžiuje.

A. Šleževičius žurnalistams sakė, 
jog dabar Lietuvai nėra problemų 
gauti pinigų. Pasaulio bankas planuoja 
suteikti Lietuvai maždaug 90-110 
mln. JAV dolerių kreditinių išteklių 
per metus. Svarbiausia - kaip juos pri
imti ir į kokius projektus investuoti.

A. Šleževičius kaip svarbius išsky
rė pokalbius su COFACE - eksporto 
kreditų draudimo kompanijos - bei 
OECD - ekonominio bendradarbiavi-

Klausimai kandidatams
Londone gyvenantis Stasys Kaspa

ras pranešė apie ’’European Liaison 
Group“ veiklą Europos Parlamento rin
kimų kampanijoje. Rinkimai Didžiojoje 
Britanijoje vyks birželio 9 d. Trys šim
tai kandidatų į Europos Parlamento na
rius Didžiojoje Britanijoje gavo žemiau 
pateiktus klausimus, pasirašytus pir
mininko Mr. R. Marcelic. Juos S. 
Kasparas pasiūlė išspausdinti ir ”EL“, 
kad Britanijos lietuviai susitikę su kan
didatais galėtų dar kartą paklausti.

’’European Liaison Group“ klau
siniai kandidatams į Europos Parla
mento narius (MEP candidates)

Ko turėtų imtis Europos Sąjunga, 
kad Europoje būtų išsaugota taika ir 
gerovė?

Koks jūsų požiūris į galimą Euro
pos Sąjungos išplėtimą, jei į ją įsi- 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

mo ir vystymo organizacijos - vado
vais. Pastaroji, jo žodžiais, yra viena 
svarbiausių tarptautinių organizacijų, 
teikianti techninę paramą įvairioms 
programoms. Kai kurioms Rytų Euro
pos šalims, pavyzdžiui, Vengrijai, Če
kijai, Slovėnijai ir Slovakijai OECD 
yra suteikusi vadinamojo pereinamojo 
partnerio statusą, nors kol kas anksti 
kalbėti apie tokio statuso suteikimą 
Lietuvai. Tačiau, sakė A. Šleževičius, 
OECD pasiūlė konkrečias programas, 
kurias galėtų padėti rengti šios organi
zacijos ekspertai.

Ekonominio bendradarbiavimo 
prasme Lietuvai ypač svarbu, kad 
kuo daugiau prancūzų kapitalo ateitų 
į Lietuvą. Tam būtinos kai kurios są
lygos - pavyzdžiui, investicijų apsau
ga, jų garantijos, draudimas, dvigubo 
apmokestinimo panaikinimas ir pan. 
Pasak A. Šleževičiaus, netrukus į 
Lietuvą atvyks Prancūzijos valstybi
nės draudimo kompanijos, centrinio 
banko, finansų ministerijos, taip pat 
elektronikos koncerno “Thompson“ 
ekspertų misijos. Bus aptariami kon
kretūs projektai, kuriuos įgyvendi
nant galėtų dalyvauti prancūzų kom
panijos, taip pat teikiama techninė 
pagalba, administruojant mokesčius 
bei tvarkant finansinius atsiskaity
mus. . .• ...Lietuvos ministras pirmininkas iš 
susitikimų su Prancūzijos prezidentu 
ir premjeru, kai kuriais ministrais, įta
kingais tos šalies biznio atstovais pa
darė išvadą, kad Prancūzijoje esama 
nemažo susidomėjimo Lietuva ir ga
limybėmis politiškai ir ekonomiškai 
bendradarbiauti. Tas bendradarbiavi
mas dabar turėtų tapti konkretus, 
pareiškė A. Šleževičius.

į Europos Parlamentą
jungs Centrinė ir Rytų Europa?

Jei Centrinės ir Rytų Europos šalys 
nepajėgios artimoje ateityje tapti pil
nateisėmis narėmis, ar jūs remsite 
greito Europos vystymosi galimybę, 
kad šalys galėtų tartis dėl dalinės 
narystės Europos Sąjungoje?

Kaip Europos Sąjunga galėtų pa
dėti Centrinės ir Rytų Europos šalims 
nugalėti dešimtmečius trukusio totali
tarinio valdymo palikimą?

Pragyvenimo lygis Centrinės ir 
Rytų Europos šalyse yra žymiai že
mesnis negu Europos Sąjungos šaly
se, be to, šios šalys dėl muitų įstatymų 
ir importo apribojimų turi nepaprastai 
didelių sunkumų eksportuodamos 
savo gaminius į Vakarus. Kokius Eu
ropos Sąjungos žingsnius pagerinti 
minėtai padėčiai jūs paremsite?

Londone gyvenantis Vladas 
Gedmintas yra ’’Baltech Interna
tional Associates“ vadovaujantis 
direktorius. Jo organizacija daly
vauja įgyvendinant Jungtinių Tautų 
pagalbos Rytų ir Centrinei Europai 
programą. Projektą taip pat finan
suoja Europos Sąjunga, skandinavų 
fondas “Baltic Investments Fund“. 
Programą administruoja Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas 
(EBRD), įsikūręs Didžiosios Brita
nijos sostinėje. Šis bankas ir nu
samdė ’’Baltech International Asso
ciates“. Kaip tos firmos atstovas 
V. Gedmintas jau buvo atvykęs į 
Lietuvą, taip pat turės apsilankyti 
Latvijoje ir Estijoje. Šiose trijose 
Baltijos valstybėse reikia rasti 25 
įmones, kurios pageidauja pagalbos 
(bus įvertinama jų dabartinė padėtis 
ir perspektyvos, padedama sudaryti 
biznio planus, kad jų produkcija 
galėtų konkuruoti su analogiškomis 
įmonėmis Vakaruose ir kt.) ir ku
rios atitiktų JT programoje kelia
mus reikalavimus. V. Gedmintas 
pasakojo, kad dar nėra parinktos 
tos 25 įmonės, kurioms bus teikia
mos konsultacijos. Paklaustas, pa
gal kokius kriterijus vyksta parinki
mas, V. Gedmintas pasakojo, kad 
pasiūlymus pateikia visų trijų kraštų 
vyriausybės, savo žinių turi, todėl 
gali rekomenduoti Europos rekonst
rukcijos ir plėtros bankas, galų gale 
- kai kurios įmonės pačios kreipiasi 
į “Baltech International Associates“ 
ar kitas projekte dalyvaujančias 
konsultacines firmas.

V. Gedmintas sakė, kad apsis
prendus, kam padėti, konsultacijos 
bus teikiamos maždaug metus. Jis 
kol kas nenori ir negali smulkiau 
papasakoti apie atliekamą darbą 
realizuojant šią JT programą, kaip 
sakoma, yra komercinių ir kitokių 
paslapčių, betvieną konkretų 
pavyzdį pateikė. Jis buvo Kaune 
“Drobės“ įmonėje su dar dviem 
specialistais iš Londono. “Mes 
sužavėti, kaip ji veikia, koks dar
buotojų profesionalumas, - pasakė 
V. Gedmintas. - Taip, ten yra prob
lemų, sunkumų, - kaip ir visur 
Lietuvoje. Bet “Drobės“ žmonės 
žino, ko nori, maždaug įsivaiz
duoju, ką reikia daryti. Trūksta 
kapitalo ir vakarietiškų žinių, kurių 
galime suteikti“. V. Gedmintas pa
sakojo, kad kartu su juo į Kauną 
nuvykęs vienas australas, irgi iš 
Londono, pasaulinio masto eksper
tas, sakęs, jog “Drobė“ gali labai 
gerai konkuruoti su geriausiomis 
Vakarų firmomis. Tiesa, dalis tech
nologijos jau kiek pasenusi, bet dar 
gali naudingai pasitarnauti. V. Ged
mintas pažymėjo, kad nei “Dro
bei“, nei kitai Lietuvos įmonei, ku
rios pateks į JT pagalbos projektą, 
tai nieko nekainuos - apmokės tarp
tautinės institucijos. “Kas dar svar-

Akcinio inovacinio banko direktorius K. Virbickas (iš kairės), V. 
Gedmintas ir akademikas A. Buračas „EL“ redakcijoje Vilniuje.

biau, - sakė V. Gedmintas, - “Dro
bė“ ar kita įmonė gali nepriimti 
mūsų patarimų, toliau biznį plėtoti 
savo nuožiūra. Kartais lengva pa
tarti, bet sunku įgyvendinti patari
mą, pasiekti norimų rezultatų.“

Vladą Gedmintą į Lietuvą atve
da ir kiti reikalai. ”Aš - biznierius, 
man reikia duoną užsidirbti“, - sako 
jis. Ar įmanoma Lietuvoje vakarie
čiui daryti biznį?

Neatskleisdamas visų kortų V. 
Gedmintas atsakė:

- Nėra lengva. Tokie kaip aš, at
važiavę iš kitur, turime ką pasiūlyti 
vietiniams biznieriams. Bet kai 
pradedi kalbėti apie atsiskaitymą - 
daugelis sumanymų sugriūna, nes 
ne visi gali sumokėti iškart. Siūlo 
litus, o mes sakome: mūsų išlaidos 
doleriais, svarais, nebent šešis kar
tus litų daugiau duosi... Tai išgirdęs 
ne vienas vietinis biznierius grie
biasi už galvos...

V. Gedmintas išreiškė viltį, kad 
jam gal pavyks biznį padaryti 
bankininkystėje. Kalbėjomės su juo 
ir apie Lietuvos bankus, nes žino
jome, kad Vladas Gedmintas yra 
kompiuterių, jų panaudojimo ban
kuose specialistas, Londone yra 
dirbęs Giro Bank. Jo nuomone, 
Lietuvai, tokiam mažam kraštui, 
bankų perdaug, panašiai Vakarai 
kritikuoja ir Latviją, Estiją. “Kad 
čia bus bankų bankrotų, turbūt 
aišku. Arba kai kurie silpnesni 
bankai turės jungtis prie stipres
nių“, - kalbėjo V. Gedmintas. Jis 
taip pat sakė, kad Lietuvoje nėra nė 
vieno reikamai kompiuterizuoto 
banko, kaip jau įprasta Vakaruose. 
Paklaustas, kodėl užsienio bankai 
nesteigia savo filialų Lietuvoje, V. 
Gedmintas sakė nesąs gerai susipa
žinęs su mūsų įstatymais, todėl ne
gali iki galo įvertinti, ar jie nedaro 
kliūčių užsienio bankams. Priežas
čių gali būti daug, o svarbiausioji - 
dar nestabili ekonominė padėtis, 
nesusiformavusi bankininkystės 

sistema. “Bankas - tai stabilaus 
krašto padaras, - kalbėjo V. Ged
mintas. - Kai Lietuvoje įsikurs už
sienio bankai, tai bus rimtas požy
mis, kad ekonominiai reikalai page
rėjo. Kas žiauru - kol kas bankinė 
sistema smaugia kraštą nepaprastai 
didelėmis palūkanomis...”

Lygindamas savo atvykimą į 
Lietuvą 1991 metais rugpjūčio mė
nesį (pučo Maskvoje dienomis) ir 
apsilankymą šį pavasarį V. Ged
mintas sakė, kad, jo nuomone, 
padėtis čia gerėja. Paprašytas kon
krečiai pagrįsti tokią nuomonę, 
pažymėjo, kad labai svarbus yra 
lito įvedimas (“tai jau stabilumo 
pradžia; nebegirdžiu - duok dolerių, 
juos paima, bet visur pats gali iš
mainyti į litus maždaug tokiu kur
su, kokį nustato centrinis bankas. 
Tai yra didžiulė pažanga kai lygini 
su padėtimi prieš porą metų..."). 
Kitas dalykas, kritęs V. Gedmintui 
į akis, - pasikeitęs krautuvių, ypač 
maisto, vaizdas: jos pilnos, didelis 
prekių pasirinkimas, daug naują 
prekybos objektų.

- Tiesa, žmonės skundžiasi, kad 
viskas brangu, neturi už ką nusi
pirkti. Taip, kainos daugiau ar ma
žiau pradeda atrodyti kaip Vaka
ruose, bet tai savo būdu irgi teikia 
stabilumo. Nebereikia bėgioti po 
miestą, stovėti eilėse, kad nusipirk
tum vieną ar kitą daiktą, - kalbėjo 
V. Gedmintas.

Pasak jo, dar turi nusistovėti ir 
atlyginimai už darbą. O svarbiau
sia, jo nuomone, žmonės nebe- 
vaikšto nudelbę akis.

- Kai pirmąsyk atvažiavau, tai 
visi žiūrėjo kitaip. Dabar jau žvel
gia tiesiai į akis, jaučia savo vertę, 
apsipratę, kad nepriklausomame 
krašte gyvena. Anksčiau to dar 
nebuvo. Tai irgi reikšmingas ket
vertų metų rezultatas, - sakė ne
seniai Vilniuje lankęsis-Vladas 
Gedmintas, gyvenantis Londone.

EU

Eastern European Division

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

Naujas žurnalas
Pradėtas leisti naujas žurnalas 

“Gaires“. Po jo antrašte yra žodžiai - 
Visuomenė. Politika. Kultūra. Pirma
jame numeryje, išėjusiame balandžio 
mėnesį, naujagimį pasveikino LR 
Ministras Pirmininkas A. Šleže
vičius. Redaktoriaus žodyje sakoma: 
“Mes atvirai skelbiame - žurnalo 
pozicija bus kiek galima artimesnė 
socialdemokratijos idėjoms“.

Gegužės mėnesio numeryje iš
spausdintas pokalbis su Seimo pir
mininku Č. Juršėnu apie aktualiau
sias spaudos problemas. Gal skaity
toją sudomins Nepriklausomybės 
akto signataro V. Beriozovo prisimi
nimai “Spekuliuoja net politikai“, 
atskleidžiantys 1990 metų kovo 11- 
osios Nepriklausomybės atkūrimo 
akto parengimo ir priėmimo užkuli
sius. Žurnale sugretinama šiandie
ninių ir tarpukario Lietuvos tauti
ninkų veikla ir kt.

Impresarijus iš Smirnos
Nuostabi Goldonio komedija 

apie 'šou biznio pasaulį, nors 
sukurta prieš 200 metų, yra svarbi 
ir šiandien. Spektaklį ”Imp e rs ari
jus iš Smirnos“ pastatė jauna re
žisierė iš Lietuvos Dalia Ibel- 
hauptaitė. Vaidinimą galima pa
matyti Old Red Lion kasdien, iš
skyrus pirmadienį, nuo gegužės 
13 iki birželio 18 d. Spektaklio 
dailininkas Gideon Davei, šviesos 
dailininkas - Simon Mills, kompo
zitorius - Jeremy Arden, prodiu
seris - Charlotte Barslund.

Impresarijus atvyksta į Veneciją, 
turėdamas pinigų naujai operai. 
Visi dainininkai kovoja dėl didžiau
sio vaidmens ir didžiausio atly
ginimo. Bet šou biznio pasaulyje 
niekada nebūna taip ramu ir gera 
kaip atrodo ir kiekvienam svarbu, 
kad į jį žiūrėtų, nebūtinai žiūrovai...

Stebėdami dainininkų varžybas 
ir intrigas atpažįstame šou biznio 
pasaulį, kuriame visuomet vyksta 
lenktynės ir žaidimai, kuriuose da
lyvauja visi - vieni savo noru, kiti 
perjėgą.

P. Girdenis

Vaidina Steven Crossley, Dexter Fletcher, Robert Goodale, 
Suzanna Hamilton Katrina Levon, John Michie, Sandeep Sharma, 
Matthew Sim, Simon Slate, Finty Williams.

Bilietų kainos - 8 svarai ir 5 svarai (su nuolaida pensininkams ir 
studentams, bet ji netaikoma penktadieniais, šeštadieniais).

Old Red Lion, 418 St. John Street, London ECIV 4QE, arčiau
sias metro Angel (Northern Line).
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PARDUODAMI 
BUTAI

UŽSIENIEČIAMS
❖
Trakų miesto centre 2-jų kam

barių butas su visais patogumais 
(Ref. 21). Kaina $10000 arba 
£6700.

Vilniaus mieto centre 2-jų kam
barių butas su visais patogumais, 
saugus. (Ref. 42). Kaina $35000 
arba £24000.

❖
Vilniaus miesto centre 4-rių 

kambarių, reikalingas remontas, 
saugus (Ref. 41). Kaina $70000 
arba £47000.

❖
Kreiptis: 

"Europos lietuvio“ 
redakcija, 

A. Strazdelio 1, 
2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.

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 - 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.

ETUVIS

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ 

PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Lietuvos daktarai Britanijos 
ligoninėje

Gegužės mėnesį trys daktarai iš 
Lietuvos stažavosi Britanijos garsiose 
ligoninėse.

Dr. Janina Budreikienė gilino 
žinias Londono Moorfield akių insti
tute, kur daromos ypatingos akių 
operacijos.

Mančesterietės p. Nijolės Gasiū- 
oienės iniciatyva garsioji Pendlebury 
vaikų ligoninė priėmė stažuotis leuke
mijos specialistes daktares Gražiną 
Kleinotienę ir Liną Ragelienę.

Šiems abiems projektams įvykdyti 
gauta parama 2100 svarų iš Interna
tional Relations Unit, Department of 
Health, kuriame dirba Vincent 
O'Brien.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
International Unit vadovybei.

Fondo vadovybė gavo šias 
aukas:

50 svarų - Charities Aid 
Foundation (Know How Fund),

25 svarus - S. D. Flint, London,
25 svarus - I. M. Collins, 

Limehouse.
Negalėdami dalyvauti ambasa

doriui V. Balickui suruoštame pri
ėmime K. M. Barėnai atsiuntė 25 
svarus vaikų fondui.

Fondo vadovybė dėkoja visiems 
aukotojams ir bendradarbiams.

Aukos visomet yra laukiamos:
British-Lithuanian
Relief Fund For Children
In Lithuania,
21 The Oval,
London E2 9DT.

KAS NESUMOKĖS 
PRENUMERATOS 

MOKESČIO, 
NEBEGAUS”EL“

Gerbiamieji skaitytojai,
dar kartą prašome visų, kas 

skolingas, kiek galima greičiau at
siųsti ”EL“ administracijai Londo
ne prenumeratos mokestį už 1994 
metus, nes didelės pašto išlaidos 
artimiausiu metu privers mus nu
traukti neapmokėtą siuntimą.

ELR

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

BRADFORDE
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Gegužės 1 d. kanauninkas V. Ka- 
maitis Motinos dienos proga aukojo 
pamaldas ir pasakė pamokslą St. 
Ann's bažnyčioje. Vėliau Motinos 
diena paminėta Vyties klube.

Labai gausius dalyvius pasveikino 
klubo pirmininkė Roma Vaičekaus
kaitė. Kultūros reikalų vadovas Algis 
Geidžiūnas pakvietė Henriką Vaineikį 
paskaitai. Populiarusis kalbėtojas kaip 
iš ’’gausybės rago“ pažėrė daug gražių 
minčių apie heroję lietuvę Motiną - 
mūsų visų gimdytoją ir, apskritai, šei
mos ir tautos globėją ugdytoją. Apie 
Motiną parašyta daug knygų, poezijos 
ir dainomis apdainuota. Paskaitos 
santrauką su atitinkamais ir reikš
mingais papildymais prelegentas pa
kartojo angliškai.

Visoms minėjime dalyvaujan
čioms moterims įteikta gėlių.

Meninėje dalyje Irena Geidžiūnienė 
su skautais anūkais Ben ir Natalie 
paskaitė eilėraščių, Ben pagrojo gitara.

Povilas Pucevičius pademonstravo 
videojuostą, kurioje matėme moterų 
Aleknavičienės ir Bishop duetą - jis 
padainavo nemažai dainų ir padekla
mavo posmų.

Minėjimas baigtas giesme ’’Marija, 
Marija“.

Kavutę ir užkandžius paruošė R. 
Vaičekauskaitė ir M. Grybienė.

Minėjime dalyvavo kan. V. Ka- 
maitis ir svečias iš Kauno universiteto 
profesorius V. Rėklaitis.

ŠAUNUS GIMTADIENIS
Vytautas ir Frida Kalpokai yra seni 

Vyties klubo nariai.
Vytautas ėjęs kasininko ir kultūrinių 

reikalų vadovo pareigas. Prieš kelioliką 
metų išvykę iš Bradfordo gyveno 
pietinėje Anglijoje, o dabar Valijoje.

Jų sūnus Hugo su žmona Wendy, 
gyvenantys arti Bradfordo, tėvams pa
darė malonią staigmeną - balandžio 
30 d. pasikvietė į Vyties klubą, kur jų 
laukė apie 30 svečių. Čia atšvęstas 
Vytauto 70 metų amžiaus ir Fridos ju
biliejus. Sukaktuvininkams įteikta gė
lių, dovanų, pasakyta gražių sveikini
mų, sugiedota ’’Ilgiausių metų“.

Vyties klubo valdyba Juos taip pat 
nuoširdžiai sveikina ir linki sėkmės.

Vaišes paruošė R. Vaičekauskaitė 
ir M. Grybienė.

Vaišėse dalyvavo iš Corvalio pir
mieji klubo nariai-rėmėjai prieš 20 
metų gyvenę Bradforde Mr. Keith ir 
Mrs. Lynne Spencer.

A. Bučys

DERBY
Gautas pakvietimas iš Lord Lieute- 

nent of Derbyshire, Colonel Sir Peter ir 
Lady Hilton į jų rengiamą tradicinį 
Derbyshire Festival paminėti J. D. Ka
ralienės oficialią gimimo dieną. Festi
valis prasidės šeštadienį, birželio 18 
d. 12 vaL dieną, ir tęsis iki 730 vaL va
karo. Jis rengiamas ALTON MANOR, 
IDRIDGEHAY, DERBYSHIRE.

Programoje - Normandijos karių 
veteranų prisiminimas bei pagerbimas 
ir 1.1. Vyks paradas. Vėliau sodelyje - 
įvairūs pasirodymai bei geriausi talen
tai iš Derbyshire, bus arbatėlės ir pan.

Šiame festivalyje kviečiame daly
vauti kuo daugiau lietuvių.

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

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

******
Birželio 26 d., sekmadienį, DBLS 

Derby skyrius rengia tragiškų 
birželio įvykių Lietuvoje 

minėjimą.
Jis įvyks ukrainiečių klubo patai-, 

pose, 27 Chamwood Str. Derby, 2.00 
vai. p. p. Paskaitą skaitys p. J. Mas- 
lauskas.

Vakaro metu bus loterija ir kitų da
lykėlių. Po minėjimo aptarsime sky
riaus bei kitus reikalus.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečiame į 
minėjimą gausiai apsilankyti.

DBLS Derby skyriaus valdyba

MANČESTERYJE
VIETINĖS RINKTINĖS 

MINĖJIMAS
Gegužės 21 d. LKV S-gos ’’Ramo

vės“ Mančesterio skyrius surengė ML 
Soc. klube Vietinės rinktinės minėji
mą. Jame apsilankė daugiau žmonių 
negu tikėtasi, tarp jų buvo ir Vietinėje 
rinktinėje tarnavusių karių.

Minėjimą pradėjo ir jam vadovavo 
ramovėnų sekretorius H. Vaineikis. 
Žuvę už Lietuvos laisvę buvo pagerbti 
tylos minute.

Po to žodį tarė V. Bernatavičius. 
Kruopščiai paruoštoje paskaitoje jis, 
remdamasis istoriniais duomenimis, 
vaizdžiai apibūdino Vietinės rinktinės 
įsikūrimo aplinkybes ir tragišką jos 
pabaigą. Paskaitininkas perskaitė gen. 
P. Plechavičiaus, Vietinės rinktinės įs
teigėjo, Amerikoje pasakytą kalbą. 
Taip pat priminė vokiečių, kurie pa
laikė ryšų su Lietuvoje veikusiais len
kų partizanais, klastingą elgesį Vieti
nės rinktinės ir jos karių atžvilgiu. Pa
skaita išklausyta dėmesingai.

Tai progai Vietinei rinktinei skirtą 
savo eilėraštį padeklamavo M. Ramo
nas, kitus du eilėraščius - ’’Kada“ ir 
’’Laisvoji Lietuva kviečia“ - A. Bruz- 
gys.

Padėkota programos atlikėjams ir 
atsilankiusiems į minėjimą. Jis baigtas 
sugiedant Lietuvos himną. Vėliau vy
ko bendras pasižmonėjimas prie vai
šių stalo ir bare. Buvo atvykusios dvi 
viešnios iš Lietuvos, jos pabendravo 
su mumis.

4c * * * * *
A. Bruzgys ML Soc. klubui pa

dovanojo gipsinį Gedimino memo
rialą. Ačiū.

A. P-kis

RENGINIAI
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 18 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakaro Mančesterio lietuvių soc. 
klubas savo patalpose rengia Išvežtųjų 
minėjimą. Paskaitą skaitys V. Berna
tavičius. Bus meninė dalis.

Kitą dieną, t. y. birželio 19 d., kaip 
buvo skelbta, pamaldų nebus.

Prašome visus tautiečius gausiai 
dalyvauti Išvežtųjų minėjime ML Soc. 
klube.

Rengėjai

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d., šeštadienį, 4 vaL p. p. 
ML Soc. klubo valdyba šaukia pus
metinį narių susirinkimą. Jame Valdy
ba ir Revizijos komisija padarys prane
šimus, bus nagrinėjami klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas vie
ną valandą, o po to įvyks, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

Popiežiaus linkėjimai 
Afrikos Bažnyčiai

Afrikos Bažnyčios reikalus svare 
čiusi neeilinė Vyskupų Sinodo asamb 
lėja buvo iškilmingai uždaryta šv. Pet 
ro bazilikoje aukotomis Mišiomis 
Uždarymo liturgijoje maldos ir gies 
mės skambėjo pagrindinėmis Afrika 
kalbomis: anglų, prancūzų, portugalų 
lingala, swahili, kynyarwanda, kinin 
di, rikinga, ewono ir arabų kalba, vy 
raujančia Šiaurės Afrikos valstybėse 
Mišių metu buvo skaitytas šv. Tėve 
parengtas pamokslas. Jame pažymėta, 
kad Afrikos Bažnyčia, nors ir turi 
antikinių šaknų, beveik visa yra labai 
jauna. O jaunatvė savo ruožtu reiškia 
veržlumą, entuziazmą, augimą ir troš
kimą bręsti. Jeigu šiandien pasigirsta 
balsų apie Afrikos Bažnyčios krizę, 
tai ji yra ne kas kita kaip brendimo 
krizė, kurią nugalėjus ateina brandos 
amžius. Šv. Tėvas išvardijo Afrikos 
Bažnyčios augimui pasišventusius mi
sionierius, kurių daugelis šiandien yra 
pasiekę altorių garbę; priminė ir pir
mus Afrikos šventuosius bei palaimin
tuosius. Pagrindinė Jono Pauliaus II 
parašytos kalbos dalis - tai linkėjimas, 
kad pasibaigusi Vyskupų Sinodo 
asamblėja duotų vaisių.

Georgey Carey kvietimas
Išpatintas bendras Europos krikš

čionių pareiškimas prieš rasizmą, 
ksenofobiją ir antisemitizmą, tuo pa
reiškiant krikščionių solidarumą su 
visais, nukentėjusiais dėl savo etninės 
kilmės ar rasės. Šios iniciatyvos auto
rius - Canterbury arkivyskupas ir ang
likonų bendruomenės pirmininkas 
George Carey pakvietė apie 80 žy
miausių krikščionybės veikėjų - ir ka
talikų, ir stačiatikių, ir protestantų, ■ 
prisijungti prie pareiškimo. Daugelis, j 
kuriuos buvo kreiptasi, pritaria Can
terbury arkivyskupo George Carey 
iniciatyvai.

Naujos procedūrinės 
normos

Nuo šių metų spalio pirmosios 
pradės galioti Romos Rotos apašta
linio tribunolo naujosios procedūri
nės normos. Romos Rotos tribunolą 
sudaro 18 teisėjų, iš kurių vienas yra 
tribunolo dekanas. Šiuo metu aštuoni 
Rotos teisėjai yra italai; kiti - po vie
ną iš skirtingų Europos, Amerikos ir 
Azijos kraštų. Romos Rotos tribuno
las yra apeliacinis Bažnyčios teismas; 
t. y. tiriantis bylas, gautas iš viso pa
saulio pirmosios instancijos Bažnyti
nių teismų. Romos Rota taip pat 
svarsto pirmosios instancijos bylas, 
susijusias su vyskupų, vienuolijų 
vadovų ir tiesiogiai Popiežiui paval
džių bažnytinių institucijų reikalais. 
Praktiškai Romos Rotos tribunolo 
svarstomų bylų dauguma yra apelia
cijos dėl santuokos negaliojimo. 
Praėjusiais metais buvo paskelbti 125 
nuosprendžiai: 57 nuosprendžiais pri
pažintos santuokos negalioj imas ir 68 
patvirtintas santuokinio ryšio neišar
domumas.

Kaip Vatikano radijui papasakojo 
Romos Rotos tribunolo narys prelatas 
Jose Serrano Ruiz, naujos procedūri
nės normos pirmiausiai palengvins 
biurokratinius formalumus ir pačias 
bylas padarys labiau viešas. Suintere
suoti asmenys bus nuosekliai infor
muojami apie bylos eigą.

Jose Serrano Ruiz taip pat pako
mentavo spaudoje pasirodžiusius ko
mentarus, jog neva Vatikanas paleng
vinantis bažnytines skyrybas.

Pasak jo, bažnyčioje nėra skyrybų, 
o tik tam tikrais atvejais paskelbiamos 
negaliojančiomis tos santuokos, ku
rios buvo sudarytos pažeidžiant Baž
nyčios kanonines normas. Naujosios 
Romos Rotos tribunolo normos nekei
čia kanoninės tvarkos, o tik pertvarko 
ir palengvina pačias bylų nagrinėjimo 
procedūras, kad jos būtų kiek įma
noma lankstesnės, mažiau biurokratiš
kos ir tuo pačiu trumpesnės.

Vatikano radijo lietuviškų M 
redakcijos žinios

7
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Grupė kauniečių - Romoje
Gegužės viduryje Romoje lankėsi 

maldininkų ir turistų grupė iš Kauno. 
Daugiausiai tai buvo žmonės, organi
zavę arba prisidėję prie popiežiaus Jo
no Paulius II apsilankymo Lietuvoje 
ruošimo ir būtent Kauno mieste, pra
nešė ”EL“ Vatikano radijo lietuviškų 
laidų redakcija. Kelionė buvo supla
nuota iš anksto ir svarbiausia keliau
ninkams buvo pamatyti Šventąjį Tėvą 
bendrojoje audiencijoje. Deja, dėl 
Šventojo Tėvo negalios šis svarbiau
sias kelionės programos punktas ne
buvo įvykdytas, nors ne visai... Gegu
žės 11 d. po pietų keletas grupės atsto
vų - Kauno meras Arimantas Rač
kauskas, vicemeras Rapolas Vasi
liauskas, Kauno miesto deputatas 
Kęstutis Ignatavičius, o taip pat Kau
no arkivyskupo augziliaras vyskupas 
Vladas Michelevičius ir Lietuvos Res
publikos ambasadorius Kazys Lozo
raitis nuvyko į Gemelli polikliniką, 
kur gydosi Šventasis Tėvas, ir pasirašė 
lankytojų knygoje. Vėliau Lietuvos 
ambasadorius prie Šventojo Sosto K. 
Lozoraitis susitiko su visais į Romą 
atvykusiais kauniečiais Villa Utuania 
svečių namuose, kur maldininkų gru
pė buvo apsistojusi kelioms dienoms.

Sveikinama 
Švedijos pozicija
Gegužės 19 dieną Švedijos užsie

nio reikalų ministrė Margaretha af 
Ugglas lankėsi Rusijos Federacijos 
Kaliningrado srityje. Susitikime su 
srities administracijos vadovybe 
pasakė kalbą, kurioje išdėstė savo 
nuomonę dėl per didelio Kalinin
grado srities militarizavimo. Kalboje 
pažymėta, jog Kaliningrado sritis yra 
anomalija Baltijos jūros regione, nes 
šioje srityje sutelktos didžiausios 
sausumos bei jūrinės karinės pajėgos. 
Ministrė išreiškė viltį, kad Rusija 
pademonstruos pasirengimą pradėti 
savo kariuomenės Kaliningrado sri
tyje mažinimą iki normalaus gyny
binio pajėgumo, kuris yra būtinas to
kiame mažos įtampos regione kaip 
Baltijos jūros valstybės.

Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija sveikina šiame 
pasisakyme išdėstytą Švedijos pozi
ciją, kurioje pirmą kartą viešai pa
reiškiama nuostata dėl būtinumo su
mažinti karinį kontingentą Kalinin
grado srityje, ir patvirtina, kad tai 
atitinka ne tik Lietuvos, bet ir viso 
regiono saugumo interesus. Užsienio 
reikalų ministerija taip pat yra įsitiki
nusi, kad Kaliningrado srities demili- 
tarizavimo problemos kėlimas tarp
tautiniu mastu bei šios srities inte
gravimas į regioninio bendradarbia
vimo procesus teigiamai prisidėtų 
prie pastangų užtikrinti stabilumą re
gione, pranešė LR URM informaci
jos ir spaudos skyrius.

Išeivijos šaulių 
suvažiavimas

Čikagoje balandžio 16-17 d. Šau
lių namuose įvyko Lietuvos šaulių 
sąjungos išeivijoje 13 visuotinis at
stovų suvažiavimas, rašo ’’Lietuvos 
aidas“.

Dalyvavo atstovai iš JAV, Kana
dos, Australijos bei Šaulių sąjungos 
delegacija iš Lietuvos, kuriai vadova
vo vasario mėnesį išrinktas naujasis 
Lietuvos šaulių sąjungos vadas Rim
vydas Mintautas.

Suvažiavimą sveikino Šaulių są
jungos vadas R. Mintautas, LŠS išei
vijoje garbės pirmininkas V. Man- 
tautas, išeivijos organizacijų vadovai.

Suvažiavimui atsiskaitė Sąjungos 
išeivijoje pirmininkas Mykolas Aba
rius, atsakingi darbuotojai, Kontrolės 
komisija, Garbės teismas. Lietuvos 
šaulių sąjungos išeivijoje pirmininku 
vėl išrinktas Mykolas Abarius. Suva
žiavimas įvertino vasario 26 d. Kau
ne įvykusio LŠS ataskaitinio-rinki- 
minio suvažiavimo ataskaitas, pritarė 
ruošiamų Šaulių sąjungos įstatų ir 
statuto projektams ir Lietuvos šaulių 
sąjungos veiklos kryptims.

Pasakytoje kalboje ambasadorius 
K. Lozoraitis pasidžiaugė, kad ’’vis 
daugiau mūsų tautiečių turi gali
mybę, nors kartais ir nelengvomis są
lygomis, atvykti į Romą, geriau susi
pažinti su šio nepaprasto miesto isto
riniais paminklais. Žinau, kad Jūsų 
kelionės į Romą vienas pagrindinių 
tikslų buvo aplankyti Popiežių, kuris 
visuomet mielai priima lietuvius, 
juos pasveikina gražia lietuvių kalba. 
Deja, Popiežius dėl jį ištikusios ne
laimės kurį laiką negalės priimti mal
dininkų. Dėl to ir Jūs šį kartą ne
turėjote galimybės aplankyti Popie
žių. Džiaugiuosi, kad Kauno meras 
nuvyko į Gemelli polikliniką, kurioje 
dabar gydosi Popiežius, ir per Šven
tojo Tėvo bendradarbius perdavė Jo
nui Pauliui II kauniečių linkėjimus 
greitai pasveikti ir, visiškai atgavus 
sveikatą, sėkmingai tęsti apaštalinę 
misiją žmonijos labui. Žinau, kad tie 
linkėjimai bus perduoti Šventajam 
Tėvui, kuris su ypatinga meile visuo
met prisimena Lietuvą, savo apsilan
kymą mūsų šalyje, joje įvykusius su
sitikimus. Prisimenu, kai po kelionės 
į Lietuvą Popiežius man sakė, jog 
turįs vilties, kad jo vizitas Lietuvoje

Sportas
Lietuvos alpinistai Didžiojoje 

Britanijoje
Didžioji Britanija jau nuo seno 

garsėja savo alpinistais. Tai jie Alpė
se ir Himalajuose laipiojo sunkiau
siais kalnų maršrutais, jie pirmieji 
ruošė ekspedicijas į aukščiausią pa
saulio viršūnę - Everestą.

Gegužės 8-15 dienomis Šiaurės 
Valijoje (Plas u Brenin, North Wa
les) įvyko tarptautinis alpinistų susiti
kimas (International climbing meet), 
organizuotas Britanijos alpinistų 
klubo (British mountaineering coun- 
sil). Pakviesti tik tų tautų atstovai, 
kuriems buvo sėkmingas praėjusių 
metų sezonas Himalajuose. Taigi 
prieš metus pavykęs įkopimas į 
Everestą Lietuvos alpinistams pelnė 
tarptautinį pripažinimą.

į susitikimą atvyko 30 atstovų iš 5 
žemynų (16 šalių). Dalyvavo Indijos, 
Pietų Afrikos, Kolumbijos, JAV ir 
daugelio Europos kraštų (Ispanijos, 
Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Suo
mijos, Švedijos ir kt.) alpinistai. Pa
grindiniai organizatoriai buvo Rodže
ris Paune (Roger Paune) ir Derekas 
Valkelis (Derek Walker).

Alpinistai laipiojo Snaudonijos 
kalnais ir uolomis. Ypač įspūdingas 
buvo laipiojimas stačiomis uolomis 
jūros pakrantėje, kai po neatsargaus

Mūsiškės - Europos čempionato finale
Vilniuje vykusiose 25-ojo Euro

pos moterų krepšinio čempionato A 
grupės pusfinalio varžybose Lietuvos 
krepšininkės, per penkias rungtynes 
iškovojusios tris pergales ir už
ėmusios trečiąją vietą, kitais metais 
birželio mėnesį Brno mieste kovos 
dėl aukščiausiųjų senojo žemyno 
apdovanojimų. Pirmąją pusfinalio 
dieną Lietuva susitiko su Suomija. 
Varžybos baigėse rezultatu 90:75 
lietuvaičių naudai. Gegužės 20 d. 
Lietuvos komanda žaidė su latvėmis. 
Po ilgo ir įtempto žaidimo Lietuva 
nugalėjo Latviją rezulatu 62:51.

Šalies futbolo rinktinės pralaimėjimas
Čekijoje, Ostravoje, įvyko drau

giškos futbolo rungtynės tarp šeimi
ninkų nacionalinės komandos ir Lie
tuvos rinktinės. Lietuviai pralaimėjo 
čekams rezultatu 3:5. Į Ostravą buvo 
atvykęs ir V. Ivanauskas, tačiau žaisti 
minėtose runtynėse jis negalėjo: prieš 
kelias dienas jam atsinaujino šlaunies 
trauma.

Rungtynių pradžioje abi koman
dos žaidė apylygiai, tačiau jau 19 
minutę lietuviams buvo įmuštas 
įvartis. Iki pertraukos dar du kartus 
čekai privertė lietuvių vartininką 

dvasiškai sustiprins mūsų tautą, ją 
paskatins krikščioniškomis vertybė
mis pagrįsti laisvę ir nepriklauso
mybę atkūrusios mūsų valstybės gy
venimą. Manau, kad jei bandysime 
realizuoti šią Popiežiaus viltį, jei pa
siryšime sekti Popiežiaus nurody
tomis gairėmis, kurios, tarp kita ko, 
atitinka mūsų pačių interesus, tuomet 
lengviau įgyvendinsime mūsų troški
mus ir lūkesčius atspindinčią valsty
binę ir visuomeninę santvarką. Lin
kiu, kad iš Kauno visuomet sklistų į 
visą šalį tautiškumo, patriotizmo, 
krikščioniško humaniškumo dvasia, 
kuri kilnina žmogų ir valstybę“.

Maldininkų iš Kauno grupėje buvo 
ir keletas kunigų: kun. Jonas Bujokas, 
naujai paskirtas Petrašiūnų šv. Vin
cento Pauliečio bažnyčios klebonu, 
kun. Liudvikas Čechavičius, Kauno 
tarpdiecezinės kunigų seminarijos 
prokuratorius, tos pačios seminarijos 
vicerektorius kun. Artūras Jagelavi- 
čius ir Kauno teologijos-filosofijos fa
kulteto prie Kauno tarpdiecezinės ku
nigų seminarijos ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto dekanas, kun. doc. Vy
tautas Vaičiūnas.

VAR

žingsnio galėjai ’’atsigaivinti“ šal
tame vandenyje. Kiekvieną vakarą 
vykdavo įdomūs susitikimai, jų metu 
buvo peržiūrimi videofilmai ir skaid
rės apie kopimus, laipiojimą uolomis 
ir naujausią alpinistinę įrangą, kurios 
anglai tikrai turi labai gausiai.

Iš Lietuvos susitikime dalyvavo 
du alpinistai: Lietuvos alpinizmo fe
deracijos prezidentas Kęstutis Ba- 
leišis ir Pasaulio lietuvių ekspedicijos 
į Himalajus organizacinio komiteto 
pirmininkas Vilius Šaduikis. Jie pa
pasakojo apie įvykusią ekspediciją į 
Everestą retai vaikščiojama šiaurine 
ketera iš Tibeto pusės, parodė video
juostą.

Grįždami mūsų alpinistai svečia
vosi Londone. Čia Lietuvių namuose 
įvyko susitikimas su Britanijoje gy
venančiais tautiečiais. Jiems plačiai 
papasakota apie Lietuvos alpinistų 
veiklą, parodytas videofilmas, kurio 
kūrėjas, garsus latvių alpinistas Aiva
ras Bojars žuvo Kaukaze, žiemą kop
damas į Elbrusą.

Šie susitikimai labai svarbūs Lie
tuvos alpinistams prieš šių metų va
saros alpinistinio sezono pradžią.

Lina Šaduikytė

Susitikimas su Kroatijos komanda 
baigėsi rezultatu 72:76 Lietuvos 
komandos nenaudai. Gegužės 21 d. 
varžybos Lietuva-Italija baigėsi italių 
pergale 59:66. Lemiamose rungty
nėse lietuvės rezultatu 69:56 įveikė 
Vengriją.

Čempionato finalininkėmis be 
Lietuvos tapo Kroatija ir Italija. Abi 
komandos per penkias rungtynes 
iškovojo po keturias pergales. Pri
minsime, jog Lietuvos moterų krep
šinio komanda vėl žais Europos čem
pionato finalinėse varžybose po 57 
metų pertraukos.

paimti kamuolį iš vartų. 51 minutę 
čekai dar padidino skirtumą. Pir
mąjį tašką lietuviams pelnė A. Nar
bekovas 52 žaidimo minutę. 73 mi
nutę R. Žalys dar sumažino skirtu
mą, tačiau 81 minutę čekų žaidėjas 
įmušė penktąjį įvartį. Paskutinį 
rungtynių įvartį pelnė lietuvis I. 
Stumbrys.

Tai buvo antrosios Lietuvos re
prezentacinės komandos rungtynės 
šiemet. Pirmose Lietuvos rinktinė ba
landžio 20 dieną Vilniuje sužaidė ly
giosiomis 1:1 su Izraelio rinktine.

20 000 dolerių stipendija 
laukia studento iš Lietuvos

”EL“ redakcija Vilniuje gavo Rotary International Foundation 
raštą, kurį ir spausdiname.

Sritis 1010 Ambasadoriaus stipendija 1995/1996 m.
APLINKOSAUGOS MOKSLAS

Rotary yra organizacija, vienijanti pasaulio biznio ir profesionalius 
vadovus, kurie rengia humanitarinius projektus, remia aukštas etines normas 
įvairiose profesijose, veikia tarpusavio supratimo ir pasaulinės taikos labui.

Ši Rotary sritis Šiaurės ir Rytų Airijoje norėtų vienam žmogui su aukštuoju 
išsilavinimu ar jaunam specialistui skirti Ambasadoriaus stipendiją, kad jis 
galėtų vienerius metus studijuoti aspirantūroje ar kelti savo kvalifikaciją pro
fesinėje srityje.

Studijų, kurioms yra skiriama vienerių metų stipendija, objektas yra 
aplinkosaugos mokslas. Stipendija numatyta studentui iš Lietuvos.

MOKSLO KURSAS
Pirminis tikslas, skiriant Rotary stipendiją, - tolesnis tarptautinis supratimas 

ir draugiški santykiai tarp įvairių šalių gyventojų. Į stipendiją gali pretenduoti 
tiek vyrai, tiek moterys. Iš Rotary ambasadoriaus stipendininkų tikimasi, kad 
jie bus geros valios atstovais įvairių kraštų žmonėms neformaliai ir formaliai 
kaip kad Rotary klubai ar sritys. Specialiai šia stipendija siekiama, kad žmogus 
su aukštuoju išsilavinimu pagilinęs savo mokslines žinias ar specialistas, 
sustiprinęs praktinius įgūdžius, sugrįš į Lietuvą ir prisidės prie šalies aplinkos 
augmenijos ir laukinės gamtos gerinimo bei išsaugojimo. Tikimasi, kad pro
jekto arba aspirantūros disertacijos dalis bus susieta su organizacijos "Škotijos 
gamtinis palikimas" darbu. Jos pagrindinė paskirtis yra ginti laukinę gamtą ir 
saugoti bei stiprinti gamtos palikimą, puoselėjant žinias ir supratimą apie jį. 
Studento pareiga išsaugoti vietą vienuose iš kursų.

FINANSAVIMAS
1995/1996 m. skiriama 20 000 USD. Studentas įpareigotas sutvarkyti 

finansus taip, kad ši suma padengtų visas išlaidas, įskaitant mokestį už 
mokslą, sveikatos draudimą, butą, maistą, kelionę ir dienpinigius.

PRAŠYMAS
Užpildytus prašymus siųsti Mr. Alex Chalmers, 72 Rubislaw Den 

North, ABERDEEN, Scotland, AB2 4AN iki 1994 m. liepos 1 d. (penkta
dienio).

Žemiau anglų kalba pateikiami penkių Universitetų, kuriuos galima pasi
rinkti, adresai ir studijuojamų temų pavyzdžiai. Į universitetus galima kreiptis 
išsamesnių paaiškinimų dėl studijų.

UNIVERSITY OF ABERDEEN
Forest Management
Rural and Regional Resources 
Planning
Environmental Remote Sensing
Soil Sciene
Soil Microbial Ecology
Modern Botanical Methods
Ecology
Environmental Science
Agroforestry
Arboriculture

The Postgraduate Office
University of Aberdeen
Regent Walk
Aberdeen
AB9 1FX
Tel: (0224) 273506
Fax: (0224) 276054
UNIVERSITY OF ABERTAY, 
DUNDEE
Wastewater Management 
Environmental Management
Biotechnology

The Postgraduate Office
University of Abertay, Dundee
40 Bell Street
Dundee
DD14HG
Tel: (0382) 308000
Fax: (0382)308877

UNIVERSITY OF DUNDEE
Environmental Monitoring
Environmental Analysis

The Postgraduate Office
The University of Dundee
Perth Road
Dundee
DD1 4HN
Tel: (0382) 23181
Fax: (0382)201604

’’Lietuvių godos“ -
laikraštis Gudijos lietuviams. Jame rašoma apie kaimy
ninėje valstybėje gyvenančių lietuvių rūpesčius, lietuvybės 
išlaikymo problemas. Tačiau jį mielai skaito visuose 
pasaulio kraštuose gyvenantys lietuviai.• • • • •
"Lietuvių godos“ yra "Europos lietuvio“ mėnesinis priedas. 
Tad, užsisakydami "Europos lietuvį“, gausite "Lietuvių 
godas“ kiekvieno mėnesio pradžioje.
• • • • •
Prenumeruokite "Europos lietuvį“! Jo kaina su priedu 
"Lietuvių godos“ nesikeičia.

UNIVERSITY OF ST ANDREWS 
M Sc in Land Resources and Utili
zation and in Applied Environmen
tal Geoscience
or a broad rang of Masters degrees 
in Environmental Geography or 
Geology by Research for the deg
ree of M Phil
Biology
Plant Biology
Marine Biology

The Postgraduate Office
Old Union Building
North Street
St Andrews
Fife
KY16 9AJ
Tel: (0334) 476161
Fax: (0334)462123

THE ROBERT GORDON 
UNIVERSITY
Analytical Science (Biology) 
Environmental Survey 
Environmental Methods

The Postgraduate Office
The Robert Gordon University
Schoolhill
Aberdeen
AB9 1FR
Tel: (0224) 262000
Fax: (0224)262828
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