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Tautiečių sambūris Šiauliuose

Paryžiuje gyvenanti vienuolė sesuo Elena Mačiūnaitė iš Šiaulių iš
vyko prieš Antrąjį pasaulinį karą. Dabar ji atstovauja Lietuvos Kul
tūros fondo Šiaulių krašto tarybai Prancūzijoje.

Gyvenimo audros tūkstančius mū
sų tautiečių išblaškė po visą pasaulį. 
Tačiau jų mintys, kur jie bebūtų, vi
sada grįžta į gimtinę. Lietuvos kultū
ros fondo Šiaulių krašto tarybos ini
ciatyva šio krašto žmones, pasklidu
sius po įvairias šalis, jau antrą kartą 
sukviečia tautiečių sambūrio krivūlė.

Štai ir prieš dvejus metus Šiaulių 
krašto tarybos narių raštai buvo įteik
ti Richardui Tautvaišai iš Karpeno 
miesto Vokietijoje ir vienuolei Elenai 
Mačiūnaitei iš Paryžiaus. R. Tautvai- 
ša gyveno Žagarėje, norėjo mokytis 
užsienyje, bet sovietinis saugumas 
vietoj komandiruotės trokštančiam 
žinių jaunuoliui pasiūlė kalėjimą. Vis 
dėlto R. Tautvaišai pavyko pasiekti 
savo tikslą - jis užkopė į mokslo 
aukštumas net keliose srityse. Kitoks

K. Girdžius
Ričardo Daililės fotografijos

Lietuvos Kultūros fondo Šiaulių krašto pirmininkas įteikė oficialų 
raštą Richardui Tautvaišai atstovauti šio krašto fondą Vokietijoje.

Ar reikia Lietuvai lietuvių?
Piliečių chartija birželio 13 dieną 

surengė pokalbį apie tremtinių, no
rinčių atgauti Lietuvos pilietybę, sun
kumus. Habilituotas daktaras Vytau
tas Kubilius, Piliečių chartijos valdy
bos pirmininkas, prisiminė dar Vaiž
ganto raštuose skaitęs, kaip anuo
metinės Lietuvos vyriausybė rinko iš 
visos Rusijos savo žmones, mokytus 
ir nemokytus, kaip buvo kovojama ir 
deramasi dėl kiekvieno įvairiuose 
Rusijos miestuose įstrigusio lietuvio 
dar iš 1863 metų. Kovojo, nes supra
to, koks tai turtas. Dabar, regis, trem- 

M .

Elenos Mačiūnaitės likimas. Ji prieš 
karą į Prancūziją lydėjo lietuvių ka
riūnų šeimas. Taip ir liko Paryžiuje. 
Tapo vienuole. Su malonumu aplan
kė gimtąjį miestą Šiaulius.

Juos ir daugelį kitų Kultūros fon
do bičiulių vėl pakvietė tėvynainių 
sambūrio krivūlė, kuri vyks birželio 
17-22 dienomis įvairiose Šiaulių 
krašto vietose. Jos programa turinin
ga ir įvairi. Tai susitikimai, koncertai, 
parodos. Viena jų atidaroma birželio 
18 d. Šiaulių Fotografijos muziejuje, 
jos autorius Ričardas Dailidė pateikia 
pluoštą prisiminimų iš praeito sam
būrio. Susitikimų metraštis su gimtą
ja žeme, jos žmonėmis tęsiamas.

tinių likimas paliktas tarsi ir pačių 
tremtinių valiai. Valstybė labai men
kai rūpinasi, kad tie žmonės grįžtų, 
kad čia įsikurtų, kad čia mes jiems 
nusilenktume už jų kančias ir iš
tvermę.

- Aš žiūriu į išlikusius tremtinius, 
tiek Rytuose, tiek Vakaruose, kaip į 
karius, - sakė Juozas Kojelis iš Cali- 
fomijos. - Aš mačiau, kaip po karo 
Vokietijoje visi - ir olandai, ir pran
cūzai, ir italai, net tie patys sovietai - 
puolė išgalėmis padėti jiems sugrįžti 
namo. Dabar gi yra kitoks vaizdas.

ETŲ VIS
Londonas ir Vilnius, 1994 m. birželio 18 - 24 d.

Keliais sakiniais
□ B. Clintonas Rygoje susitiks su 
Baltijos šalių prezidentais. JAV pre
zidentas priėmė G. Ulmanio kvieti
mą liepos 6 dieną apsilankyti Rygoje 
ir susitikti su juo bei Estijos ir Lie
tuvos vadovais. Tai bus pirmasis isto
rijoje JAV prezidento vizitas į Balti
jos valstybę.
□ Šeši nauji ministrai. Jie paskirti 
prezidento A. Brazausko dekretais. 
Tai Bronius Bradauskas, nuo birželio 
15 d. tapęs aplinkos apsaugos mi
nistru, Vladislovas Domarkas - nuo 
birželio 10 d. švietimo ir mokslo rei
kalų ministras, Dainius Trinkūnas - 
nuo birželio 10 d. kultūros ministras, 
Albertas Vasiliauskas - nuo birželio 
10 d. miškų ūkio ministras, Alek
sandras Vasiliauskas - nuo birželio 
10 d. ekonomikos ministras. Jie Sei
me prisiekė birželio 15 d. Mindau- 
gas-Laurynas Stankevičius nuo lie
pos 1 d. taps naujos valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų ministeri
jos vadovu. Pastaruoju metu jis buvo 
socialinės apsaugos ministru.
□ Naujas Lietuvos ambasadorius 
Varšuvoje. Birželio 14-osios dekretu 
prezidentas Lietuvos ambasadoriumi 
Lenkijoje’paskyrė Antaną Valionį. 
Jam suteiktas Lietuvos Respublikos 
nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro diplomatinis rangas.
□ Seinuose birželio 17 d. atidarytas 
Lietuvos Respublikos konsulatas. 
Seinų Bazilikoje buvo laikomos Šv. 
Mišios. Kino teatre garbės svečiai 
susitiko su Seinų ir Punsko lietuviais.
□ įkurta Baltijos Ministrų Taryba. 
Trijų Baltijos valstybių premjerai 
birželio 13 d. Taline pasirašė sutartį 
dėl Baltijos Ministrų Tarybos (BMT) 
įkūrimo. Jos pirmininku vieneriems 
metams išrinktas Latvijos premjeras 
V. Birkavas. Premjerai pasirašė susi
tarimą dėl trijų Baltijos valstybių 
tarpparlamentinio bei tarpvyriausy
binio bendradarbiavimo. Po susitiki
mo premjerai M. Laaras, V. Birkavas 
ir A. Šleževičius bendrame pareiški
me susitarimus pavadino ’’istoriniu 
žingsniu Baltijos valstybėms inte
gruojantis į Europos Sąjungą“.
□ Dar vienas žingsnis NATO link. 
Birželio 13 d. NATO būstinėje Briu
selyje nepaprastasis ir įgaliotasis 
Lietuvos ambasadorius prie Europos 
Sąjungos ir NATO A. Venckus pasi
rašė saugumo ir administracinį susi
tarimą. Jis įpareigoja Lietuvą lai
kytis bendrai priimtų NATO ir Šiau
rės Atlanto bendradarbiavimo tary
bos (NACC) taisyklių. Artimiausiu 
metu į NATO ginkluotųjų pajėgų 
Europoje būstinę Šape turi išvykti 
Lietuvos atstovas leitenantas V. 
Šiaučiulis. Praėjusią savaitę Stambu
le vykusiame Šiaurės Atlanto bend
radarbiavimo tarybos posėdyje Lie
tuvos užsienio reikalų ministras P. 
Gylys NATO generalinio sekreto
riaus pavaduotojui įteikė Lietuvos 
dalyvavimo NATO programoje 
’’Partnerystė vardan taikos“ pris
tatomąjį dokumentą.

Šit grįžo Balys Gaidžiūnas, nacių po
litinis kalinys, Lietuvos išlaisvinimo 
kovos dalyvis, ir jis šiandien eina 
kryžiaus kelius, kad galėtų jaustis 
esąs tikras Lietuvos pilietis tikroje 
Lietuvoje. Arba vėl kitas gyvenimo 
pokštas. Išvažiavo, gal teisingiau 
būtų pasakyti, pabėgo nuo sovietų 
koks nors Jurgis. Amerikoje, kad 
būtų paprasčiau, tapo Georgu, tai da
bar vėl niekaip negali atgauti savo pi
lietybės teisės...

Nukelta j 7 psl.

LIETUVOS

Kaina 50 et

Mirė ambasadorius 
Stasys Lozoraitis

Su giliu liūdesiu Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų ministerija 
praneša, kad 1994 m. birželio 13 d. 
po sunkios ligos mirė Lietuvos Res
publikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Italijoje Stasys Lozo
raitis.

Ambasadorius S. Lozoraitis gi
mė 1924 m. rugpjūčio 2 d. Berlyne 
profesionalaus diplomato, vėliau 
tapusio Lietuvos užsienio reikalų 
ministru, S. Lozoraičio šeimoje. 
1935-1939 mokėsi Kauno M. Peč- 
kauskaitės gimnazijoje. 1943 m. 
Romoje baigė vokiečių gimnaziją ir 
jau tais pačiais metais pradėjo dirbti 
Lietuvos pasiuntinybėje prie Šven
tojo Sosto. 1947 m. tapo pasiuntiny
bės atašė, 1952 m. - pirmuoju sekre
toriumi. 1944-1948 metais lankė 
Romos universiteto Teisės fakul
tetą. Pokario metais aktyviai daly
vavo Italijos lietuvių veikloje - nuo 
1944 m. buvo ’’Lietuvos“ draugijos 
valdybos nariu, nuo 1950 m. - Ita
lijos lietuvių bendruomenės laikino
jo organizacinio komiteto pirminin
ku, Tarptautinės tremtinių intelek
tualų sąjungos valdybos nariu. 
1946-1948 metais Stasys Lozoraitis 
dirbo ’’Lietuvių balso“ redakcijoje, 
rašė ’’Santarvei“, ’’Europos lietu
viui“ bei italų spaudai. Dalyvavo 
įvairiuose kongresuose ir konferen
cijose, kur buvo sprendžiami Lietu
vos nepriklausomybės klausimai. 
Nuo 1988 m. S. Lozoraitis dirbo 
Lietuvos diplomatiniu atstovu Va
šingtone.

Atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę, 1991 m. rugsėjo 6 d. Stasys 
Lozoraitis buvo paskirtas pirmuoju 
Lietuvos Respublikos ambasadoriu
mi JAV. 1991 m. spalio 2 d. amba
sadoriui S. Lozoraičiui buvo suteik
tas Nepaprastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus rangas.

1993 m. spalio 2 d. S. Lozoraitis 
paskirtas Lietuvos nepaprastuoju ir 
įgaliotuoju ambasadoriumi Italijoje, 
šias pareigas ėjo iki pat mirties.

Pirmuosiuose nepriklausomos 
Lietuvos Prezidento rinkimuose S. 
Lozoraitis buvo kandidatas į Prezi
dentus, tuo prisidėdamas prie demo
kratijos įtvirtinimo Lietuvoje.

{vertinant įvairiapusišką S. Lo
zoraičio veiklą Lietuvos labui, 1992 
m. jam buvo suteiktas Vytauto Di
džiojo Universiteto filosofijos gar
bės daktaro mokslinis laipsnis.

Dirbdamas Lietuvos ambasadose 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ita
lijoje ir prie Šventojo Sosto, S. Lo
zoraitis palaikė ryšius su aukščiau
siais valstybių pareigūnais ir svar
biausiomis institucijomis bei tarp

tautinėmis organizacijomis, visą sa
vo energiją ir sugebėjimus skirda
mas Lietuvos Respublikos intere
sams ginti, nepriklausomybei stip
rinti bei Lietuvos užsienio ryšiams 
atkurti. Velionis pasižymėjo neeili
ne, gilia erudicija ir inteligencija, 
buvo kuklus ir reiklus sau.

Stasio Lozoraičio netikėta mirtis 
yra ne tik Lietuvos diplomatijos, bet 
ir visos Lietuvos netektis.

LR URM Informacijos ir 
spaudos skyrius

Žinių agentūros pranešė, kad S. 
Lozoraitis mirė George Washington 
universitetinėje ligoninėje JAV. 
Pasak pranešimo spaudai, kurį iš
platino buvę diplomato štabo nariai, 
paskutiniąsias gyvenimo valandas 
su juo praleido žmona Daniela. Mir
ties priežastys oficialiai nepaskelb
tos. ’’Lietuvos rytas“ rašė, kad jam 
diagnozuotas plaučių vėžys. ’’Ame
rikos balso“ pranešimu, gandai, jog 
ambasadorius Stasys Lozoraitis 
sunkiai serga, pasklido prieš kelias 
savaites, paaiškėjus, kad jis negalės 
dalyvauti kito diplomato, Lietuvos 
ambasadoriaus JT Aniceto Simučio 
priėmime. Netrukus po to sužinota, 
kad S. Lozoraitis atvyko į Vašingto
ną gydytis. Tačiau nebuvo jokių 
pranešimų apie ligos pobūdį ar svei
katos būklę. Vėliau ’’Amerikos bal
sas“ sakė, kad S. Lozoraitis mirė 
nuo kepenų vėžio.

Žinia apie ambasadoriaus mirtį 
buvo netikėta ir skaudi išeivijai, ku
rios absoliuti dauguma per Prezi
dento rinkimus balsavo už Stasį Lo
zoraitį.

Pagrindiniai Lietuvos dienraščiai 
pranešimus apie S. Lozoraičio mirtį 
su velionio nuotraukomis paskelbė 
pirmuosiuose puslapiuose (’’Lie
tuvos aidas“ - Sauliaus Šaltenio 
straipsnis ’’Vilties Ambasadorius“; 
’’Lietuvos rytas“: Bronės Vainaus
kienės straipsnis ”S. Lozoraitis: aš 
žinojau, ką darysiu gyvenime - 
dirbsiu Lietuvai“. Tokia buvo užva
kar Vašingtone mirusio Lietuvos 
ambasadoriaus visų darbų prasmė“; 
’’Tiesa“ pranešimą su nekrologu iš
spausdino trečiajame puslapyje). Tą 
pačią dieną, kai išgirdome skaudžią 
žinią apie S. Lozoraičio mirtį, ”EL“ 
redakciją Vilniuje pasiekė Lietuvių 
sielovados delegatūros Vokietijoje 
leidžiamo žurnalo ’’Krivūlė“ šių 
metų pirmasis numeris. Jame iš
spausdinta spalvota nuotrauka, įam
žinusi 1993 m. gruodžio 6 d. mo
mentą, kai Stasys Lozoraitis įteikia 
Lietuvos ambasadoriaus skiriamuo
sius raštus Italijos prezidentui Oscar 
Scalfaro. ’’Įdomu pažymėti, kad 
paskutinysis Lietuvos nepaprastasis 
pasiuntinys ir įgaliotasis ministras 
Italijoje buvo dabartinio ambasado
riaus tėvas - Stasys Lozoraitis, vy
resnysis. Jis skiriamuosius raštus 
įteikė tuometiniam Italijos karaliui 
Viktorui Emanueliui III 1939 metų 
birželio mėnesį. Diplomatinėje 
istorijoje tai bene unikalus atvejis, 
kad praėjus daugiau negu 50 metų 
sūnui buvo lemta tęsti tėvo pradėtą 
darbą“, - rašo ’’Krivūlė“.

Laidotuvės įvyko penktadienį, 
birželio 17 d., Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų vienuolyne Putna- 
me, Konektikuto valstijoje, JAV. 
Velionis palaidotas šalia vienuolyno 
esančiose Dangaus Vartų kapinėse. 
Šeimos pageidavimu laidotuvės bu
vo privačios.
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Tremtį primena pokario vagonas SEIPTYNUOS BUENOS
Gedulo ir Vilties dienos išvakarė

se Radviliškio miesto žmonės į Nau
jąją Vilnią, būsimą tremties muziejų, 
išlydėjo restauruotą dviašį, kaip žmo
nės sako, gyvulinį vagoną Nr 314- 
743. Restauruojamas ir 1942 m. ga
mybos vokiškas garvežys, kūrena
mas akmens anglimis, išlikęs Radvi
liškyje. Tokiais vagonais pokaryje į 
tremtį buvo išvežta trečdalis rajono 
žmonių - mokytojų, gydytojų, tarnau
tojų, ūkininkų. Susirinkę prie ram
pos, iš kur po karo buvo vežami ne
kalti žmonės, buvę tremtiniai bei po
litiniai kaliniai tylos minute pagerbė 
negrįžusius Tėvynėn, dainavo tremti
nių dainas, deklamavo eilėraščius, 
dalinosi savo išgyvenimais.

- Pasižiūrėkite, vaikeliai, kokiu 
vagonu buvo vežamas jūsų senelis, - 
savo anūkams pasakojo buvęs politi
nis kalinys Vytautas Mosteika, prie 
Norilsko iškentėjęs pragariškas kan
čias, dalyvavęs garsiajame šio lage
rio kalinių sukilime.

Politinių tremtinių sąjungos rajo
no skyriaus pirmininkė Stasė Janu- 
šonienė prisiminė, kad kai trėmė jos 
tėvelius, jai tebuvo trylika. Dabar - 
jau pabalę smilkiniai, bet tos tragedi
jos pamiršti negali. Tai buvo metas, 
kai verkė ūkanoti Lietuvos laukai... 
Žmonėms nuo ašarų akys buvo išti

Tautos atminties beržinis kryžius Peterburge
Birželio 12 d. naujoji Rusija šventė 

savo valstybinės Nepriklausomybės 
dieną. Birželio 14 d. Baltijos šalių tau
tos minėjo Gedulo ir Vilties dieną. Jas 
vieną nuo kitos skyrė tik tryliktoji 
diena! Skaičius jau ir taip lemtingas, o 
šiemet jis dar ir pirmadienį išpuolė. 
Kaip čia netapsi prietaringu...

Peterburgo lietuviai tautos kančių 
dieną paminėjo du kartus: gedulingo
mis mišiomis Lurdo Dievo Motinos 
katalikų bažnyčioje birželio 14 dieną 
bei bendru su Peterburgo estais ir lat
viais iškilmingu renginiu Rusijos 
evangelikų-liuteronų Jekaterinos baž
nyčioje birželio 12 d.

Tam tikrą nerimą organizatoriams 
kėlė ir įvairių konfesijų tikinčiųjų 
kvietimas bendroms religinėms apei
goms, ir tai, kad vieną dieną Rusijos 
valstybinė šventė ir dalies Rusijos 
piliečių sopulingos atminties pager
bimas... Tačiau suprantamus būgš

PLB valdybos pranešimas visuomenei
PLB valdybos posėdyje 1994 ge

gužės 28 dėl Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos pirmos knygos ’’Lietuvos 
gyventojų trėmimai 1941, 1945-1952 
m. Dokumentų rinkinys“ išleidimo 
buvo nutarta:

1. PLB valdyba pripažįsta klaidas 
ir už jas atsiprašo.

2. Knygos platinimas sustabdytas. 
Vertimas į anglų bei į kitas kalbas 
nebuvo pradėtas ir nebus daromas.

3. PLB valdybos prašymu dr. Ge
dimino Rudžio priežiūroje jau pa
ruoštas knygoje skelbiamų dokumen
tų paaiškinimas - papildymas ir šio
mis dienomis bus atsiųstas PLB val
dybai.

4. Papildymas-paaiškinimas kartu 

nusios. Gyvuliniuose vagonuose 
žmonės (o ne gyvuliai) duso be oro, 
troško be vandens. Gyvuliai buvo tie, 
kurie trėmė Lietuvą..;

Mokytoja Julija Tarkūnienė prisi
minė, kad jos tremties dieną - gegu
žės 22-ąją - buvo ūkanotas sekma
dienio rytas. Muziejiniame vagone 
ant gultų, šalia geležimis apkaustyto 
langelio ji padėjo baltą putino žiedą. 
Greta padėjo dar du - kur kankinosi 
ešelonų draugai, kaimynų Tauginų ir 
Burbų šeimos.

Kai iš Vaižganto vidurinės mo
kyklos atėję moksleiviai uždainavo, 
buvę tremtiniai šluostė ašaras. Tuš
čiame perone skardeno moksleivės 
Inos Kalašnikovaitės daina apie 
tremtinius, o pro šalį dundėjo trau
kiniai.

Kaukiant sirenoms, gyvulinis va
gonas, traukiamas šilumvežio, paju
dėjo Vilniaus link. Šį kartą tas vago
nas buvo tuščias. Ant medinių gultų 
radviliškiečiai padėjo eglišakių vaini
ką - kančios simbolį. Traukinį vaira
vo jauni, baisių pokario laikų neprisi
menantys mašinistai Stasys Bagdo
nas ir Audrius Daugėla. Susirinku
sieji jiems mojavo ir linkėjo - tegul 
tokiais vagonais niekada niekas ne- 
tremia žmonių iš Tėvynės.

Rimantas Petrikas

tavimus su kaupu atsvėrė iškilminga 
bažnyčios-soboro aplinka, papildyta 
gedulo kaspinais perjuostomis Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos vėliavomis, 
ir tauri apeigų rimtis, kur šalia mal
dos buvo vietos susirinkusių įvairių 
tautų atstovų krauju ir ašaromis 
rašytos istorijos prisiminimams...

Apeigas rusų, lietuvių, vokiečių 
kalbomis atliko lietuvių kilmės pasto
rius superintendantas Juozas Baro
nas. Estų ir latvių kalbomis jam talki
no dar du pastoriai. Lotynų, rusų, lat
vių, estų, vokiečių kalbomis skambė
jo choralai ir giesmės.

Iškilmes savo atsilankymu pager
bė Peterburge akredituoti Baltijos 
šalių diplomatai: Latvijos generalinė 
konsule ponia Aija Strautmane su 
abiem kitas konsulais bei Lietuvos 
konsule Reda Zebleckytė. Aukų at
minimui trijų valstybių atstovai užde
gė tris žvakes. Tragiškosios istorijos 

su pačiu dokumentų rinkiniu bus per
žiūrėtas PLB, JAV LB ir Kanados LB 
valdybų sudarytos specialistų komi
sijos, susidedančios iš Lietuvos bei 
išeivijos istorikų, tremtinių bei politi
nių kalinių atstovų, ir pats rinkinys 
bus pertvarkytas pagal jos nurodymus.

5. PLB valdybos pavedimu šį dar
bą koordinuos PLB valdybos vicepir
mininkas dr. Petras Kisielius.

6. Šiam PLB valdybos nutarimui 
buvo pritarta bendrame PLB, JAV 
LB ir Kanados LB valdybų atstovų 
pasitarime 1994 gegužės 29.

7. Tolimesnis Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos leidimas bus tęsia
mas, persitvarkius pagal Lietuvos bei 
išeivijos lietuvių pageidavimus ir at

Autoriaus nuotraukos

faktus ir skaičius susirinkusiems 
priminė Peterburgo estų, lietuvių, lat
vių kultūros draugijų nariai Boris 
Gorbunov, Jūratė Laučiūtė, Imants 
Sokoloys. Trumpiausią, bet labiau
siai jaudinantį žodį tarė Genovaitė 
Aleksiejūtė, 1941 m. birželio 14- 
osios trėmimų auka, su Dievo pagal
ba sulaukusi šios dienos. ”Aš nenoriu 
keršto, aš tik prašau - atminkime!“

Nesunaikinamos, neištrinamos 
tautų tragedijos atminties šaukėsi ir 
apeigų pradžioje iškilmingai įneštas į 
bažnyčią nepaprastas kryžius, surem
tas iš dviejų baltų liaunų berželių. 
Tūkstančiai tokių kryžių nužymėjo 
nekaltų aukų tragiškojo kelio baigtį 
toli nuo Lietuvos, Latvijos, Estijos... 
Laiko ir nesvetingo klimato sunaikin
ti Ten, jie kyla vėl ir vėl Čia, kur esa
me Mes, ir nesutrūnys, kol bus gyva 
Tautos atmintis...

J. L.

sižvelgiant į LB Kraštų valdybų nuo
mones bei siūlymus.

8. Visi leidiniai prieš atiduodant 
spausdinti taip pat bus peržiūrimi čia 
minimos komisijos.

PLB valdyba:
Bronius Nainys 
Rimas Česonis 
Vacys Garbonkus 
Kostas Dočkus 
Vytautas Kamantas 
Dr. Petras Kisielius 
Baniutė Kronienė 
Milda Lenkauskienė 
Paulius Mickus 
Dr. Vitalija Vasaitienė
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”O ta valstybinė kalba...“ - 
taip pavadintame Juozo Glinskio 
straipsnyje ’’Lietuvos aide“ 06 09 ra
šoma apie Vilniaus rajono tarybos 
sesijoje svarstytą klausimą dėl 
Valstybinės kalbos įstatymo vykdy
mo.

Apsistota prie nutarimo projekto, 
kurio, pavyzdžiui, 4 punktas nustato 
- "Vilniaus rajone laikinai, iki bus 
priimti atitinkami Seimo ir Vyriau
sybės nutarimai, įstaigose ir organi
zacijose greta valstybinės kalbos 
vartoti tautinių mažumų (vietinę) 
kalbą - lenkų, rusų“, o 8 punktu 
kreipiamasi į Seimą ir Valstybinės 
kalbos komisiją, kad minimalių kal
bos mokėjimo reikalavimų terminas 
(valstybinių įstaigų, įmonių bei or
ganizacijų vadovaujantiems ir gy
ventojus aptarnaujantiems darbuo
tojams) būtų pratęstas iki 1999 me
tų sausio 1 d. Pasiūlytas ir atskiras 
kreipimasis į Prezidentą, Seimą ir 
Vyriausybę, kad Vilniaus rajone 
lenkams būtų pripažintas "regioni
nės kalbos“ statusas ir vietos įstai
gose bei organizacijose greta valsty
binės kalbos būtų vartojama ir lenkų 
kalba.

Motyvuota, kad iki įstatymo nu
matyto valstybinės kalbos įgyvendi
nimo termino (1995 01 01) nemo
kantys jos vis vien nebeišmoks, be 
to, Lietuva turinti atsižvelgti į tarp
tautinę teisę, kurią deklaruojanti 
Europos regioninių arba mažumų 
kalbų chartija.

Straipsnyje pažymima, kad nei į 
Valstybinės kalbos inspekcijos vir
šininko Donato Smalinsko, nei į 
Seimo nario Juozo Dringelio, kurie 
siūlė į klausimą pažvelgti valstybiniu 
požiūriu, argumentus atsižvelgta ne
buvo, Vilniaus rajono taryba balsų 
dauguma minėtą nutarimo projektą 
ir kreipimąsi patvirtino.

Vėl į praeitį?
’’Respublika“ 06 09 redakciniame 
straipsnyje ’’Vilniaus meras sudeda 
ginklus?“ informuoja apie diskusiją 
’’Kas išgelbės Vilniaus senamiestį“, 
vykusią Vilniaus universitete.

Straipsnyje pažymima nelinks
ma Vilniaus miesto finansinė pa
dėtis.

"Miesto iždas tuščias... Ši žinia 
skamba iš miesto valdžios lūpų, 
skamba ir spaudoje, ir per radiją, ir 
televizijos laidose. Gali būt, kad 
"kompetentingiems darbuotojams“ 
ir "specialistams“ tai suprantama. 
Tačiau nesuprantama paprastiems 
piliečiams, kurie mato šimtus iš
dygusių kaip grybai po lietaus mar
gų ir prekiaujančių viskuo, ko širdis 
ir kūnas geidžia, kioskų, dešimtis 
parduotuvių, kaip pasakoje perke
liančių mus į "laukinius Vakarus“: 
"Fuji“, "Kodak“, "Minolta“, "Fi
lips“, "Nijolė“, "Vokiečių vaisti
nė“... O piliečiui aišku: iš jų biznio 
Vilniaus miestas privalo turėti nau
dos - kaip iš mokesčio už įvažiavi
mą į senamiestį, kaip iš mokesčio 
už reklaminius skydus, kaip iš kitų 
mokesčių...

Privatizavimas Vilniaus mieste 
jau baigiamas. Matyti jo rezultatai: 
Vilniaus senamiestį reikia skelbti ne 
nacionaliniu parku, ne draustiniu ar 
rezervatu, o stichinės nelaimės zo
na. Miesto valdžios laivas skęsta, ir 
dar vienas kapitonas pažeidžia tradi
cijas ir pirmas palieka kapitono 
tiltelį, tiesdamas rankas - ne į Dievą, 
ne - vėl į Seimą Ir Vyriausybę, pra
šydamas dotacijų, kaip senais pra
keiktais laikais.“

Valgysim švediškai
Apie naujus ryšius su švedais rašo
ma "Lietuvos ryte“ 06 10 Aušros Pi
laitienės straipsnyje "Klaipėdos duo
nos kepėjai iš švedų mokosi kepti 
gardesnius pyragus ir duoną“.

Klaipėdos uždaroji akcinė bend
rovė "Gausupė“, kepanti aukščiau
sios rūšies kvietinę forminę duoną, 

taip pat vadinamuosius prancū
ziškus batonus ir įvairias bandeles, 
surengė seminarą, kuriame patirtimi 
dalijosi švedų specialistai. Į renginį 
buvo pakviesti kolegos iš Estijos ir 
Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Pa
langos, Visagino duonos kepėjai.

Pasak "Gausupės“ direktorės 
Liudmilos Leonenko, po privatiza
vimo suskilus buvusiai vienintelei 
uostamiesčio duonos gamyklai susi
kūrė septyni savarankiški padali
niai, kuriasi naujos nedidelės ke- 
pyklėlės.

Geteborgo "Nordbakels“ kom
panijos vadovas Ericas Sjobergas 
papasakojo, kad jo firma gamina 
per 300 duonos ir bandelių kokybės 
gerinimo komponentų: kvietinių ir 
ruginių miltų gerintojus, kepimo 
miltelius, aromatines pastas, įvairius 
įdarus.

Juos naudojant, žymiai sutrum
pėja tešlos paruošimo, rauginimo ir 
kepimo laikas, sutaupoma kiaušinių 
ir kitų produktų, išsiplečia gaminių 
puošimo galimybės.

Keletą dienų Klaipėdoje dirbęs 
"Nordbakels“ technologas Raineris 
Schoneckas konferencijos dienai 
pateikė su švedų priedais iškeptų 
duonos ir pyrago gaminių, bandelių.

Patys klaipėdiečiai taip pat pa
bandė panaudoti švedų priedus py
nutėms ir ilgiems batonams - pro
dukcija tapo skanesnė, geresnės 
prekinės išvaizdos, pailgėjo jos 
realizavimo terminas.

Laboratorijos viršininkės Vidos 
Butkienės nuomone, Lietuvos ūki
ninkų išauginami grūdai nėra itin 
geri, todėl švediški priedai labai 
praverstų.

Kada Lietuvos ambasada 
įsikurs prieš karą 

įsigytame savo sklype 
Berlyno centre?

Taip pavadintas rašinys paskelbtas 
"Lietuvos ryte“ 06 15.

Pranešama, kad šį pavasarį Ber
lyne įsikūrė Lietuvos Respublikos 
ambasados Berlyno skyrius, kuria
me dirba dr. Vytautas Baršys ir Ire
na Trakies (adresas: 10783 Berlin, 
Potsdamerstr. 133, tel./faksas 21- 
72-901).

Papasakojęs apie savo darbą p. 
V. Baršys aptarė ir Lietuvos amba
sados pastato Berlyne temą. Jis pri
minė, kad dar 1925 metais tuometi
nis Lietuvos ambasadorius V. Sidzi- 
kauskis nusipirko Berlyne pastatą 
Lietuvos ambasadai. Karo metu šis 
namas visiškai sugriautas. Gana dė
kingoje vietoje Berlyno centre liko 
sklypas. Lietuvos Vyriausybė pri
ėmė sprendimą statyti čia Lietuvos 
namus. Jų projekto konkursą laimė
jo Jungtinės architektų dirbtuvės. 
Patobulintas projektas buvo sude
rintas su Berlyno Šioneburgo rajono 
architektais, jam iš esmės pritarta. 
Tai 3700 kv. metrų pastatas, kurio 
tik dalis numatyta ambasadai. Drez
deno bankas sutiko suteikti ilgalaikį 
kreditą už 6 proc. metinių palūkanų. 
Tokių rūmų statyba kainuotų 12-15 
mln. markių. Yra parengtas biznio 
planas. Galima būtų nuomoti tą dalį 
pastato (yra atskirai suprojektuota), 
kurios neužims ambasada, ir grąžin
ti kreditą.

Nors sklypo nuosavybės niekas 
neginčija, tačiau 1987 metais jis 
buvo 20 metų išnuomotas vienam 
automobilių pardavėjui. Pagal Vo
kietijos įstatymus nuomos sutartį 
nutraukti anksčiau laiko labai sun
ku. V. Baršys pranešė, kad šį juridi
nį klausimą sprendžia ambasadorius 
Z. Namavičius - kvalifikuotas teisi
ninkas, nuosavybės teisės specialis
tas, pasitelkęs Berlyno advokatus. 
Yra vilčių, kad dar šiais metais tai 
pavyks, nors Vokietijos teismai gre
mėzdiški ir labai fundamentaliai 
nagrinėja visus klausimus, todėl tai 
ilgai užtrunka.

V. Dimas
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Pasimatymas po 100 metų
Plokščiuose prisiminta suomių rašytoja Maila Talvio

Ąžuolus sodinkime 
visi kartu...

1894 metų gegužės pabaigoje 
vieną pavakarį prie medinės Plokščių 
prieplaukos Nemune stabtelėjo gar
laivis, pavadintas ’’Perkūno“ vardu. Į 
krantą išlipo ir nedrąsiai dairėsi du 
jauni žmonės - vyras ir moteris. Pasi
klausę, kaip nueiti į teisėjo Petro 
Kriaučiūno namus, palydėti smalsių 
kaimiečių žvilgsnių, jie patraukė į 
gale sodžiaus stovintį namą. Tai buvo 
suomių rašytoja Maila Talvio ir jos 
vyras kalbininkas Jooseppis Mikkola, 
atvykęs čia lietuvių kalbos studijoms. 
Jis, ko gero, net nepagalvojo, jog šis 
varganas kraštas, kalbantis viena se
niausių gyvų indoeuropiečių kalbų, 
paliks tolų žymų pėdsaką jo, o ypač 
žmonos gyvenime. Šis dviejų suomių 
apsilankymas Sofijos ir Petro Kriau
čiūnų namuose paliko jiems abiems 
tokį įspūdį, kad jie tos savo kelionės 
nepamiršo visą gyvenimą.

Maila Talvio su vyru čia lankėsi 
dukart: 1894 ir 1895 metų vasaromis. 
Plokščiuose jie iš viso gyveno 3 mė
nesius. Čia susipažino ir artimai ben
dravo su Vincu Kudirka, pramoko 
lietuviškai, o Maila labai domėjosi 
lietuvių papročiais ir tradicijomis. 
Despotiško Rusijos caro priespaudos 
suvaržytame ir uždraustos spaudos 
krašte šis lietuvybės židinys suomių 
rašytojai suteikė dar didesnį įspūdį.

Pas Kraučiūnus tada, beje, lankėsi 
daug garsių kalbos mokslo žmonių ir 
rašytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir vi
sos Europos. Joks Europos universi
tetas negalėtų pasigirti turėjęs tiek 
kalbos mokslo garsenybių, kiek nedi
dukas Plokščių miestelis. Čia jas 
traukė ne vien graži gamta, bet ir žy
maus visuomenės veikėjo, mokėjusio 
net aštuonias kalbas, Petro Kriau
čiūno asmenybė. Pas Kraučiūnus yra 
lankęsis A. Aleksandrovas, J. Bodue-

Taip atrodo Kriaučiūnų sodyba.

Lietuvoje vieši Marija Tubelytė
Vilniaus Adomo Mickevičiaus 

viešojoje bibliotekoje vaikų globos 
organizacija ’’Pieno lašas“ surengė 
susitikimą su Marija Tūbelyte - 
prieškario Lietuvos ministro pirmi
ninko, Švietimo ministro Juozo Tū
belio dukra, pranešė ’’Lietuvos 
aidas“. J. Tūbelis dalyvavo prieška
rinėje ’’Pieno lašo“ draugijoje, vei
kusioje 1923-1940 metais.

"Labai malonu kasmet atvažiuoti

Kuriama laikraščių platinimo draugija
Brangūs broliai Lietuvos patrio

tai! Jūs skaitote laikraščius, žiūrite te
leviziją, klausotės radijo ir supran
tate, kaip mes, eiliniai žmogeliai, 
skriaudžiami ir išnaudojami. Pinigai, 
padėti taupomose kasose, jau dingo, 
žemė, namai tikriems savininkams 
negrąžinama, aukšti vaidininkai savo 
viešose kalbose mus apgaudinėja, 
kad padėtis gerėja, o iš tikrųjų viskas 
tik blogyn. Brangieji, mes, kurie dar 
turime nors truputį žmoniškumo ir 
sąžinės, padėkime Lietuvai atbusti ir 
praregėti, kad ji kurtų tikrai teisingą 
gyvenimą. Tam daug gali padėti ir

Šiemet išleista M. Talvio raštų knyga ’’Dvi meilės“.

nas de Kurtenė, O. Benediktsenas, E. 
Volteris, V. Machekas bei daug žino
mų žmonių iš Lietuvos. Jonas Jab
lonskis yra sakęs, kad ’’didesnio lie
tuvio, kito įžymesnio už Petrą Krau- 
čiūną žmogaus tuomet nebuvo Su
valkų žemėje“. 1889-1899 metais 
Plokščiuose dirbęs P. Kriaučiūnas 
buvo teisingas bei principingas teisė
jas, nepabijojęs nuteisti ir įtakingų 
dvarponių.

Maila Talvio (1871-1951) yra pa
rašiusi apie 30 romanų, kelias apsa
kymų knygas, publicistikos. Apysa
koje ’’Idėjos auka“ ir romane ’’Dvi 
meilės“ prototipas yra V. Kudirka. O 
šiemet valstybinis leidybos centras 
išleido raštų rinkinį ’’Dvi meilės“.

Po 100 metų į Plokščius rinkosi 
gausus būrys Lietuvos-Suomijos 
draugijos narių, svečių iš Suomijos ir 
Lietuvos, po visą šalį pasklidusių 
plokštiečių. Suomijos ambasados 
Lietuvoje, Lietuvos-Suomijos drau
gijos, Plokščių vidurinės mokyklos 
organizuoto seminaro ’’Rašytoja 
Maila Talvio ir Lietuva“ pradžia pra
sidėjo toje vietoje, kur buvo Kriau
čiūnų sodyba. Čia dabar stovi medinė 
skulptūra, auga ąžuoliukas. Čiulbant 
lakštingaloms, buvo sakomos kalbos, 
skaitomos eilės, dainuojamos dainos. 
Plokščių moksleivės pagrojo kanklė
mis, o buvęs Plokščių mokytojas, da
bar V. Kudirkos muziejaus Paeže
riuose prižiūrėtojas Stasys Ankevi- 
čius su V. Kudirkos smuiku pagriežė 
’Tautišką giesmę“.

Kita seminaro dalis vyko Plokščių 
vidurinės mokyklos aktų salėje. Susi
rinkusiuosius pasveikino Šakių ra
jono tarybos pirmininkas Bernardi
nas Vainius. Garbingiausias svečias, 
Suomijos ambasadorius Lietuvoje 

į Vilnių. Nemaniau, kad išvysiu Lie
tuvą, čia praturtėja mano gyveni
mas, čia mano tėvynė“, - kalbėjo M. 
Tūbelytė. Gražiais žodžiais ji prisi
minė savo tėvą, kuris buvęs visada 
labai užsiėmęs, darbštus, pasišven
tęs Lietuvai.

Iš Lietuvos išvyko, kai jai buvo 
16 metų. M. Tubelytė gyvena Flori
doje, į Vilnių atvyko su vyru. Ji dai
lininkė tapytoja ir rašytoja, moka 

spauda. Bėda, kad ji ne visus žmo
nes, ypač kaime, pasiekia.

Teko matyti, kaip vienas laikraš
čių platintojas penktadieniais aplanko 
Vilniaus laikraščių redakcijas: ’’Lie
tuvos aido“, ’’Valstiečių laikraščio“, 
’’Apžvalgos“, ’’Europos lietuvio“, 
gauna nemokamai po kelias dešimtis 
egzempliorių praėjusios savaitės tų 
laikraščių ir juos nuveža vieną sek
madienį į Švenčionis, kitą sekma
dienį į Tverečių. Ir taip važiuoja kas 
sekmadienį, po pamaldų išeinantiems 
žmonėms iš bažnyčios išdalina laik
raščius nemokamai.

Taisto Tolvanenas, viešėjęs su žmo
na Raija, savo kalboje pabrėžė, kad 
Suomijos ir Lietuvos kultūrinio bend
radarbiavimo pagrindai buvo padėti 
prieš 100 metų būtent čia, Plokščiuo
se. Įžymiausieji Mailos Talvio tyrinė
tojai Lietuvoje ir Suomijoje Vilniaus 
pedagoginio universiteto profesorius 
Stasys Skrodenis ir Helsinkio univer
siteto profesorė Liisi Huhtala išsa
miai papasakojo apie rašytojos gyve
nimą ir kūrybą. Jų pranešimus papil
dė kiti pranešėjai. Prisiminta pirmoji 
M. Talvio kūrinių į lietuvių kalbą 
vertėja Antanina Čeilytkaitė Žagra- 
kalienė.

Renginyje dalyvavo Seimo nariai 
Bronius Genzelis ir Zigmas Povilai
tis, Kovo 11-osios akto signataras 
Gintautas Iešmantas, rašytojas Anta
nas Drilinga.

Bene įdomiausia visiems susirin
kusiems buvo žiūrėti suomių skulpto
rės Eevos Ryynianen skaidres, kurio
se parodyti jos nuostabūs kūriniai.

Šis renginys - labiausiai laukia
mas, svarbiausias Plokščių visuome
nei. Net mokiniai jį vertina ne vien 
dėl šaunių užsienietiškų šypsenų: 
matyti, kaip svarbu rimtai mokytis 
užsienio kalbų, nes suomiai galėjo 
susikalbėti ne tik angliškai ar vokiš
kai; kai kas, pavyzdžiui, ambasado
rius, jau ir lietuviškai. Vargu ir ar be- 
rasi mokinį, kuris nepasakytų, kas 
yra Maila Talvio. Taigi anų laikų 
dvasia gyvuoja nedidukėje mokyklo
je. Ir tai, be abejo, nuopelnas jos di
rektorės Nijolės Bitinienės, sakan
čios, kad tik remdamiesi savo pra
eities istorija galėsime kurti ir šių 
dienų istoriją.

Romas Bacevičius 
Autoriaus nuotraukos

kalbų. Amerikoje surengusi dailės 
parodų, taip pat ir personalinių. 
’’Vilties“ leidyklos Lietuvoje išleista 
jos novelių knyga jau išpirkta, lei
dykla išleis jos apysaką ir romaną. 
Atsakydama į klausimus viešnia 
pažymėjo, kad visuomenė pasikei
tusi, daugiau pavydo, kad prieška
ryje kunigai labiau dalyvaudavę po
litikoje, pedagoginėje veikloje, buvę 
daugiau pagarbos bažnyčiai, kad 
išsilavinusio jaunimo dabar daug 
daugiau ir išsilavinimo lygis aukš
tesnis.

Mes galime didesniuose miestuo
se organizuoti skyrius, kur kas ketvir
tadienį galime susirinkti 18 valandą 
aptarti, kas į kurias redakcijas nueis 
gauti laikraščių ir į kurio rajono para
pijas nuveš ir išdalins.

Vilniečiai renkasi kas ketvirtadie
nį 18 valandą, Jakšto gatvėje Nr. 9 
pirmam aukšte prie budinčio arba 
106 kambaryje.

Jei yra neaiškumų arba atsiras rei
kalų, prašom rašyti arba skambinti: 
Vilnius, Tuskulėnų 13-28, tel. 75 89 
07 A. Lapėnui.

Adomas Lapenas 
Ignalinos kraštiečių draugijos 

pirmininkas

Nežinome, malonus ’’Europos 
lietuvio“ skaitytojau, kiek svarbi 
sveikam atrodys žinia, jog nedide
lėje, istorijos sūkuryje atgimusioje 
Lietuvoje penkeri metai auga Tau
tinio atgimimo ąžuolynas. Ir vis 
dėlto... viliamės sudominti, jog yra 
toks naujas želdynas toje Lietuvoje, 
kurios amžinosios sostinės Vilniaus 
apylinkėse neseniai prancūzų geo
grafų patikslintas Europos geogra
finis centras; kuri po 15 metų pasi
tiks savo tūkstantmetį nuo įžengi
mo į istorijos puslapius Kvedlin- 
burgo analuose, o šiemet pažymi 
sunkią sukaktį - 200 metų nuo 
įžengimo į prietemio gadynę, 1794 
m. sukilimą - paskutinę herojišką 
senojo Lietuvos valstybingumo 
pastangą gelbėtis nuo galingų kai
mynų kėslų išbraukti iš istorijos ir 
nutrinti nuo žemėlapio... Visas tas 
šimtmečių tautos kovas ir lūkesčius 
apginti savo laisvę ir kultūrą kaip 
tik išreiškė prieš 5 metus tūkstan
čiai talkininkų, sodindami šį unika
lų ąžuolyną 30 ha plote greta res
tauruojamos Ožkabalių sodybos, 
kuri pagimdė Lietuvai vieną di
džiausių jos gaivintoją daktarą Jo
ną Basanavičių.

Atgimimo ąžuolyne pasodinta 
apie 7000 medelių bei krūmų. Tarp 
jų apie 600 ąžuoliukų. Pastaruoju 
metu sodiname gudobeles, liepas, 
lazdynus, egles, kad ąžuolynas at
rodytų gražus įvairiais metų laikais. 

J. Kazlausko nuo t r.

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

kad paukščiai turėtų kur sukti liz
dus ir rastų maisto. Be to, ąžuolai 
mėgsta augti apsupti kitų medžių 
kailiniais. Ąžuolyne nuolat gyvena 
kurapkų, dvi stirnų bandos, kiškių. 
Užklysta ir šernas patikrinti, ar jau 
noksta gilės. Tarp kitko, pernai už
derėjo pirmosios gilės.

Po tragiškų 1991 m. sausio 13 d. 
įvykių ramioje ąžuolyno vietoje 
buvo pasodinti 13 vardinių ąžuoliu
kų ir viena liepaitė žuvusiems at
minti. Vėliau Atminimo žiedas bu
vo papildytas medeliais ir Medinin
kų aukoms.

Garbingoje vietoje, ant Aukuro 
kalno, yra pasodinti ir pažymėti 
ąžuolyno planuose medeliai, skirti 
didiesiems mūsų tautos vyrams - J. 
Basanavičiui, S. Daukantui; A. 
Poškai, Vydūnui. Lietuvos knygne
šių draugija pasodino po ąžuoliuką 
visiems žinomiems knygnešiams.

1992 m. kovo 9 d. buvo įregist
ruota ąžuolyno globos bendrija, kuri 
atsodina sausros metus nudžiuvusius 
ar kitaip sunykusius medelius, pjauna 
žolę Atminimo žiede, organizuoja 
talkas, projektuoja ąžuolyno sutvar
kymą. Norėtųsi, kad ąžuolynas taptų 
Lietuvos parku, kultūros paminklu, 
kur žmonės rastų dvasinę atgaivą 
nuo vis spartėjančio gyvenimo. Jau 
dabar čionai užsuka ekskursijos, at
važiuoja vestuvių dieną jaunavedžių, 
po metų sodina ąžuoliuką savo pir
magimiui. Dažni svečiai Amerikos

lietuviai, kurie no
ri, kad ir jų gimi
nės ąžuolas augtų 
parke. Visi norin
tys turėti savo me
delį ąžuolyne galite 
jį pasodinti patys 
arba kreiptis į glo
bos bendriją adresu 
Smėlio g-vė 29-41, 
Vilnius.

Manome, kad 
ąžuolai į Lietuvą 
sugrįžo ilgam. O 
mūsų požiūris į 
ąžuolą, į senąją 
baltiškąją kultūrą 
turės įtakos mūsų 
dvasios veiklai ir 
ateityje.

Vitalius Stepulis 
Ąžuolyno 

globos 
bendrijos 

pirmininkas 
Kęstutis 

Labanauskas 
Tarybos narys
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Miunchene - lietuvių teatras!
Po 30 metų pertraukos Miunche

no lietuvių bendruomenėje vėl nu
švito teatro rampos šviesa. Paminė
damas Motinos dieną, gegužės 12 d. 
Miuncheno Lietuvių Teatro Sambū
ris pastatė Jono Griniaus dramatinę 
legendą ’’Stella Maris“.

Jonas Grinius - vienas Lietuvos 
šviesuolių. Vieni žmonės lengvai sa
ve atskleidžia, o šio garbingo lietuvio 
asmuo lyg ir tebėra paslaptis, nes jis 
nemėgo pasakoti apie save, buvo 
ypatingo kuklumo, dorumo (plačiąja 
žodžio prasme) žmogus. Tačiau J. 
Grinius save parodė visuomenine 
veikla, kūryba, moksliniais darbais ir 
paliko žymę - gyveno žemėje, kad 
paliudytų gėrį. Gėris jam buvo Dievo 
simbolis, o žmogus, jo nuomone, esti 
įpareigotas atskleisti didžiąją misiją: 
vesti žmones prie Dievo. Literatūra - 
kelias, kuriuo einama į amžinąją lai
mę, o menininkas - vedlys, Prometė
jas. Todėl kūryba buvo jo visuome
ninio darbo tąsa meninėje plotmėje.

Neatsitiktinai vaidintojai pasirin
ko J. Griniaus ’’Stella Maris“, para
šytą dar 1947 metais. Šiuo spektakliu 
jie tarsi prisimena ir pagerbia tarp jų 
gyvenusį, dirbusį ir amžinybėn iške
liavusį autorių.

Ši drama - idėjų drama. Draminis 
konfliktas kyla iš vertybių susikirti
mo. Neįprasta idėja - pagrindinis 
veikėjas, lietuvis dailininkas, piešia 
kitokią madoną nei Renesanso laikų 
italų dailininkai: jis iškelia Marijos 
mergystę ir poetizuoja jos didžiulę 
auką. Šią idėją autorius realizuoja 
įdomiomis baroko amžiaus sceno
mis, veikia nepaprasti žmonės: prin
cesė, kardinolas, kunigaikštis, daili
ninkas. Gražiausiomis spalvomis nu
šviesta moteris, jos sielos atvirumas, 
trapumas, didingai tariama, jog ’’Die
vas sukūrė moterį kaip tobuliausią 
žiedą, kad meno kibirkštis pasauly 
neišblėstų“. Autorius retoriškai klau
sia: kažin ar be moters grožio menas 
galėtų egzistuoti?

Pagrindiniam veikėjui Adalbertui 
neramu, jis blaškosi tarp realybės ir 
svajonės, savo nerimą bando iš
reikšti dailės vaizdais, tapydamas 
apžadų paveikslą - Šiluvos Mergelės 
Marijos garbei. Deja, kankinasi be 
įkvėpimo. Kai pasirodo Beatričė, jis 
įžvelgia joje nepaprastą grožį ir 
skaistumą, tai įamžindamas Marijos 
paveiksle.

Aiški ir antroji problema: kūryba 
- tai dieviškosios meilės veiksmas

Aktoriai ir režisierė scenoje aidint aplodismentams po spektaklio.

Krokuvos festivalio apdovanojimai 
lietuviškam filmui

Birželio 4 d. Krokuvoje baigėsi 
31-asis tarptautinis trumpametražių 
filmų festivalis, vienas žinomiausių 
tokio pobūdžio renginių pasaulyje. 
Kaip pranešė ’’Lietuvos rytas“, 
’’Auksinį Drakoną“ - Grand Prix - 
pelnė sibirietis Jurijus Šileris už fil
mą ’’Dievo kibirkštis“. Tai trumpa- 
metražis filmas apie mažo miestelio 
gyventojus, randančius atgaivą nuo 
niūrios tikrovės savo susikurtame 
mene. ’’Sidabriniai Drakonai“ atiteko 
dviem lenkų filmams: Lodzės kino

Režisierė Virginija Vyšniauskienė ir pagrindinio vaidmens 
atlikėjas Tomas Makaras džiaugiasi pasisekusia premjera.

žmoguje. Dramatiškai baigiasi Adal
berto ir princesės Beatričės meilė ir 
gyvenimas - jie miršta, tačiau prie 
Apžadų Madonos Šiluvoje žmonės 
gieda - menas amžinas. Taip auto
rius poetiškai apmąsto žmogaus gy
venimo prasmę, o aktoriams teko 
nelengvas uždavinys psichologiškai 
atskleisti veikėjų dvasią. Juk tam, 
kad personažai tiesiog gyventų sce
noje, ir žiūrovui neliktų abejonės jų 
tikrumu, reikėjo milžiniško darbo, 
pastangų, kūrybinės ugnies ir širdies 
tiek aktoriams, tiek režisierei.

Pats spalvingiausias J. Griniaus 
dramoje - pagrindinis veikėjas daili
ninkas Adalbertas. Sudėtingame me
nininko sielos pasaulyje susipina 
meilė ir neapykanta, taurumas ir išda
vystė, melas ir nepasotinamas tiesos 
troškimas.

Tomo Makaro, SJ, kuriamas 
Adalbertas stojo prieš žiūrovus nuo
širdus ir gyvas, nors reikia pastebėti, 
kad kartais pritrūko logiško pagrindi
mo vaidybai, ne visa spalvų paletė 
kuriamame jo paveiksle ryški ir gy
venimiška.

Kiti du ryškūs vaidmenys - Rena
tos Miliūnienės kunigaikštytė Izabelė 
ir Orintos Andrulytės princesė Beat
ričė. Vieninteliai du moterų paveiks
lai dramoje buvo aktorių gražiai at
likti, nors išbaigtumo abiejoms pri
trūko.

Daug žiūrovų simpatijų susilaukė 
Gintaro Vyšniausko kardinolas So
lano. ’Tikras kardinolas!“ - stebėjosi 
jie. Kardinolo ir dailininko diskusija 
apie gyvenimo prasmę, meną, Dievą 
ir moterį buvo iš tikro labai gražiai 
atlikta.

mokykloje studijuojančio venesue- 
liečio Franco di Pelną dokumenti
niam filmui ’’Gal tai nuodėmė, kad 
meldžiuosi“ (trisdešimt trejų metų 
narkomano ir žudiko portretas kalė
jime) bei Piotro Szulkino vaidybi
niam linksmo žanro filmui ’’Mėsa“.

"Bronzinius Drakonus“ pelnė len
kė Hanna Kramarczuk už doku
mentinį filmą "Berniukai iš salos“, 
suomė Katarina Lillquist už anima
cinį filmą "Naktinis gandras“, danė 
Annette K. Olsen už dokumentinį

’Triukšmingiausi“ veikėjai - Ro
berto Šneiderio kunigaikštis Vittorio 
ir Vilmanto Šulniaus baronas Paolo - 
įnešė į sceną gyvumo, prajuokino 
žiūrovus, nors kunigaikščiui taip rei
kiamo rūstumo trūko.

Apžvelgiant visų aktorių darbą 
norisi pasidžiaugti, kad šiems pavy
ko taip gražiai ir meistriškai gyventi 
scenoje savo personažais. Juolab, 
kad jie - ne profesionalai, ne vienam 
šis pasirodymas buvo pirmasis sce
noje.

Ypač didelės padėkos ir pagyrimo 
verta spektaklio režisierė Virginija 
Vyšniauskienė, su tokiu atsidėjimu ir 
uolumu ėmusis režisūros.

Šis vaidinimas - didelis netikėtu
mas bendruomenei. Ir dar daugiau! 
Tai ženklas, kad Miuncheno lietuvių 
bendruomenė - gyva! Tarsi pavasary 
prasiskleidęs naujas žiedas šis spek
taklis džiugina senuosius - juk jauni 
ieško, bando, tęsia senąsias ir kuria 
naujas tradicijas.

Įspūdingiausia, jog lietuviai, ne 
savo noru tapę tremtiniais, moka gy
venti ’’dūžtančiose formose“, prime
na, jog yra mažytė plotu Lietuva, bet 
gausi garbingais ir nuoširdžiais žmo
nėmis. Apsigyvenę svetimame krašte 
sukūrė apie save Lietuvėlę ir malo
niai priima svečius iš tėviškės.

Genovaitė Drazdovienė 
lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja

Alinos Grinius ir 
Ferdinando Dinkel nuotraukos

Scena iš spektaklio.

filmą "Džuljetos balkonas“ bei aust
ras Ziporo Sichrovsky-Friedo už fil
mą "Laisvė“.

Daugiausia festivalio apdovano
jimų pelnė lietuviškas filmas: Dianos 
ir Kornelijaus Matuzevičių "Iliuzi
jos“. Šis filmas jau apdovanotas ketu
riuose tarptautiniuose festivaliuose. 
"Iliuzijos“ per rašytojo Jokūbo Josa- 
dės išpažintį atskleidžia Lietuvos in
teligento dvasinę būklę. Krokuvoje 
filmui specialius prizus atidavė FICC 
(Tarptautinės kino klubų federacijos) 
žiuri, veikianti Poznanėje Filmų dis
tribucijos institucija "Artfilm“ ir tarp
tautinės kino kritikų asociacijos ver
tinimo komisija Fipresci.

Liturginis giesmynas
Apie jo atsiradimą Lietuvoje pasakoja 

kun. Kazimieras Senkus, kuris jj paruošė
Tai yra knyga su reikalingiau

siomis maldomis ir 301 giesme. Šis 
Liturginis giesmynas išspausdintas 
praėjusį rudenį Vilniuje. Jo "pirm
takai“ buvo trys. Pirmasis buvo "Gie
danti Bažnyčia“, kun. K. Senkaus pa
ruoštas ir 1946 m. Regensburge iš
leistas giesmynėlis. Antrasis buvo 
"Garbė Dievui“, to pačio kunigo K. 
S. paruoštas ir 1960 m. Italijoje Cas- 
telnuovo Don Bosco liet. Saleziečių 
išleistas giesmynas su 224 giesmė
mis. Trečiasis - po liturginės refor
mos Katalikų Bažnyčioje paruoštas, 
buvo pavadintas "Liturginiu gies
mynu“. Tai nedidelis Vokietijos Lie
tuvių Katalikų Sielovados leidinys, 
pasirodęs 1981 m., skirtas lietuviams 
Vakarų pasaulyje. Spausdino Sale
ziečių spaustuvė Romoje; jo antroji 
laida išėjo 1983 m.

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę, Bažnyčiai bei religijos praktika
vimui durys atsivėrė plačiai. Kai kas 
siūlė Lietuvoje spausdinti Vokietijos 
Liet. Sielovados leidinį. Tačiau kun. 
K. Senkus ir kiti manė, kad tikintie
siems Lietuvoje šis giesmynėlis būtų 
per mažas. Vilkaviškio-Marijampo- 
lės vyskupas J. Žemaitis ir jo vikaras, 
muzikas kun. G. Sakalauskas pritarė 
kun. K. Senkaus siūlymui - tą gies- 
mynėlį išleisti gerokai papildytą.

Vyskupas J. Žemaitis kunigui K. 
Senkui 1991 metų pabaigoje linkėjo, 
kad giesmynas iš spaustuvės išeitų 
1992 metais. Papildymo bei paruoši
mo darbai užtruko žymiai ilgiau negu 
Vyskupas linkėjo.

Buvo reikalingi derinimai, lygini- 
mai bei kai kurie taisymai. Nepaisant 
to, dar liko netobulumų, ypač rašy
boje trūksta vienodumo, "bendros 
kalbos“, kuri - kaip ir visoje lietuviš
koje liturginėje terminijoje - dar nėra 
galutinai nusistovėjusi.

Šio Liturginio giesmyno paruoši
mas - ne vieno kun. K. Senkaus dar
bas. Lietuvoje giesmyno išleidimą

Atsiusta paminėti
Ateitis. Ateitininkų Federacijos 

katalikiškos orientacijos iliustruotas 
Žurnalas, leidžiamas Chicagoje. Re
daktorė - Danutė Bindokienė, 7155 
S. Homan Ave., Chicago, IL 60629, 
USA. Prenumerata metams JAV ir 
Kanadoje -12 dol., kituose kraštuose - 
9 dol., išskyrus Pietų Ameriką (7 dol.).

”EL“ redakcija Vilniuje gavo šių 
metų pirmąjį numerį (sausio-vasario 
mėn.). Spausdinama ateitininko, re
zistento, Kauno kalėjimo kalinio ir 
Štuthofo konclagerio kalinio V. 
Telksnio pasakojimas apie prof. Pr. 
Dovydaitį, dr. P. Kisieliaus mintys 
apie prel. J. Prunskį, G. Karoblio 
straipsnis "Kokia turi būti krikščio
niška filosofija“ ir kt. Yra žinių apie 
ateitininkų veiklą Lietuvoje ir kituose 

DOVANOS IR PARAMA 
ARTIMIESIEMS LIETUVOJE
VAISTAI - pristatome įvairių rūšių Vakarų Europoje gami

namus vaistus. (Jei vaistų pavadinimas žinomas - receptai ne
reikalingi).

MAISTAS - praktiškas ir įvairus siuntinys Nr. 11.21 valgo
mosios alyvos, 2 sv. ryžių, 2 sv. makaronų, 1 indelis tirpstančios 
kavos, 4 sv. cukraus, 1 sv. sūrio, 1 dėž. saldainių, 1 dėž. sausai
nių, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. geriausios dešros arba salami, 4 
dėžutės konservuotos mėsos. Siuntinio kaina - £70.

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS - parduodame ir pristatome 
OPTIMA rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu - £160.

Rašomoji juostelė (cartridge) - £4.00.
Klaidų atitaisymo juostelės (cartridge) 2 - £4.00.
PINIGINĖS DOVANOS - pervedame pinigines dovanas tuo

jau gavus užsakymą. Pervedimo mokestis 3% plius pristaty
mo ir iškeitimo į pageidaujamą valiutą mokestis - £15.00

BALTIC STORES & Co.
Z. Juras & A. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 
Tel.: 081-460 2592 Fax: 081-318 7643

galutinai užsitikrinome, kai 1992 m. 
rudenį kompozitorius A. Bražinskas 
sutiko su savo įsigytu gaidoms rašyti 
kompiuteriu perrašyti spausdinimui 
giesmių gaidas ir profesorius E. Kar
čiauskas apsiėmė atitinkamai suri
kiuoti giesmių žodžius.

Perrašytų giesmių bei pridėtų 
maldų paskutinę peržiūrą-redakcįją 
atliko prof. kun. P. Tamulevičius, 
muzikas, dabar Kauno kunigų semi
narijos rektorius, prelatas, kurio me
lodijų ne mažai yra šiame giesmyne. 
Ir giesmyną dar kartą redagavo, jam 
parinkdamas iliustracijas, muzikas 
kun. G. Sakalauskas, vyskupo J. Že
maičio vikaras, Lietuvos vyskupų 
bažnytinės muzikos komisijos pir
mininko, vysk. J. Preikšo, pavaduo
tojas.

Finansiškai giesmyno išleidimą 
stipriai parėmė Rottenburgo-Stuttgar- 
to vyskupija ir Kirche in Not/Ost- 
priesterhilfe. Todėl galime sakyti, 
kad šis giesmynas yra didelė dovana 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Jis ga
lės prisidėti skatinti vienybę ir dva
sinį atgimimą Lietuvoje. Dabar lietu
vių religiniame gyvenime bendruo
meninio giedojimo dirva gali būti iš 
naujo ariama, akėjama ir parinktų 
giesmių grūdais apsėjama. Tačiau 
reikia suprantančių bei sugebančių 
darbuotojų šioje srityje - kunigų ir 
pasauliečių bendradarbiavimo.

Giedojimas bei religinė muzika, 
kaip liturgijos esminė dalis, dabar 
Lietuvoje - kiekvienai parapijai ir 
mažesnei bendruomenei - yra nesun- 
kiai prieinamas dalykas. Dabar yra 
didesnė galimybė kelti bendruomeni
nio giedojimo kultūrą - Dievo garbei 
ir žmonių džiaugsmui.

Bažnytiniai chorai jokių būdu ne
praranda savo paskirties. Jie taip pat 
turėtų siekti didesnių uždavinių- 
uoliau giedoti rinktines polifonines 
giesmes ir padėti labiau puoselėti 
bendruomeninį giedojimą.

kraštuose (E. Kalvėnaitė pasakoja 
apie ateitininkus Vasario 16-osios 
gimnazijoje Vokietijoje) ir 1.1.

Laiškai lietuviams. Tėvų Jėzuitų 
leidžiamas religinės ir tautinės kultū
ros žurnalas. Redaktorius - Juozas 
Vaišnys, SJ. Adresas: 2345 W 56th 
Street, Chicago, IL 60636-1098. Me
tinė prenumerata - 15 dol.

Gautas šių metų balandžio mėne
sio numeris. Jame skaitytojai ras kun. 
K. Ambraso, SJ, pamąstymus "Skris
kite iš klevo šalies gimtojon žemėn, 
mintys...“, A. Saulaičio, SJ, - "Gyve
nimo pamokos“ ir kt. Yra žinių iš 
Lietuvos, kalbos skyrelis. Pranešama, 
kad "Laiškų lietuviams“ konkursui 
atsiųsti 103 straipsniai. Rezultatai bus 
paskelbti kitame numeryje.
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Ateitininkų šventė Memmingene Pirmieji šventės dalyviai 
iš užsienio jau atvyko

Gegužės 21-ąją, šeštadienį, at
vykome į Memmingeną pas prelatą 
A. Bungą. Ten sutikome išeivijos 
vyskupą P. Baltakį, tėvelį V. Aliulį 
iš Romos, ponią Ivinskienę, kunigą 
Kuciulį iš Hamburgo. Memminge
ne susirinkome jau vienuoliktą kar
tą. Jaunimą, kuris atsinaujina ir pa
deda atsinaujinti Kristuje, pasveiki
no prelatas A. Bunga. M.Valan
čiaus kuopos globėja Marytė Šmi
tienė pasveikino visus susirinku
sius, jaunuolius ir sendraugius. Bu
vęs kuopos dvasios vadas kun. Edis 
Putrimas taip pat mūsų neužmiršo 
ir iš tolimos Kanados atsiuntė faxą, 
kuriame sveikino įžodininkus bei 
visus ateitininkus.

Po vakarienės politologijos stu
dentas Darius Udrys perskaitė pa
skaitą apie tai, ar galime tikėtis 
krikščioniškos politinės santvarkos. 
Jis išsakė tris patarimus ateitinin
kams: veik, ne tik galvok ir kalbėk; 
jeigu tinki - eik į politiką; puoselėk 
tarpasmeninius ryšius organizacijoje.

Gegužės 22-ąją, sekmadienį, Sek
minių rytą, visi susirinkome koply
čioje, kur vyko iškilmingosios mi
šios bei ateitininkų įžodžio sutei
kimas. Penki mokiniai prisiekė 
’’Kristaus ir Ateitininkų vėliavos 
akivaizdoje sekti Kristų, dirbti ir 
aukotis Dievui ir Tėvynei“. Moki
niai, norėdami įstoti į organizaciją, 
laikė egzaminus, jie vyko raštu ir 
žodžiu. Ateitininkų organizacijos 
naujais nariais tapo: Džeraldas Bie
liauskas, Haroldas Matulevičius, 
Rasa Slankauskaitė, Rasa Mark- 
šaitytė - visi iš Lietuvos, Tobias 
Schroter (Vokietija). Iškilmingąsias 
mišias aukojo vyskupas P. Baltakis. 
Pamaldoms pasibaigus perėjome į 
konferencijų salę, kur tėvelis V.

Vasario 16-osios gimnazija širdingai kviečia į Jonines 
Huttenfelde, Romuvos parke, š. m. birželio 25 d.

Čia bus. galima pavalgyti ir išgerti, pašokti ir padainuoti, su seniai matytu pažįstamu pasikalbėti.
Gimnazistai yra paruošę programą. Ji prasidės 16.00 vai.

Be to, stovim eilėje prie gerų orų užsakymo.
Rengėjai

Po iškilmingo įžodžio Vokietįjos ateitininkų šventėje. Pirmoj eilėj iš 
kairės: D. Bieliauskas, R. Slankauskaitė, JE vysk. P. Baltakis, R. Mark- 
šaitytė, H. Matulevičius, T. Šroteris. Antroje eilėje iš kairės: preL A. Bun- 
ga, kun. G. Tamošiūnas, kun. V. Aliulis. M. Šmitienės nuotr.

Aliulis pasidalino su mumis minti
mis apie ateitininkijos veiklą karo 
bei pokario metais.

Po to išvykome į Alpes aplanky
ti karališkųjų pilių. Nors oras buvo 
ir prastas, tačiau išvyka paliko daug 
įspūdžių.

Tą patį vakarą gausiai susirinko
me prelato A. Bungos namuose. 
Čia Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai surengė metinę progra
mėlę - joje buvo vaidinimas ’’Jei tu 
būtum žuvytėlė“, daina ’’Trakų pi
lis“, vaidinimas ’’Onytė Kiauši
ny tė“ bei pasaka apie poną Miegį. 
Po programėlės dar ilgai vyko 
bendri žaidimai.

Pirmadienį vėl susirinkome kop
lyčioje, čia buvo atsisveikinimo mi

šios. Jų metu atvyko kunigas Her
manas Schulz'as (Šulcas), daugelį 
metų pragyvenęs ir dirbęs Ruando
je, Afrikoje. Jis papasakojo ten pa
tirtus savo išgyvenimus ir skausmus. 
Kunigo H. Schulz'o pasakojimų su
jaudinti meldėmės už visus Afrikoje 
žuvusius nekaltus žmones bei už 
tuos, kurie vis dar gyvi ir stengiasi 
kaip įmanydami gelbėti kitus.

Po pietų atėjo ta valanda, kai te
ko atsisveikinti su vaišingais prela
to A. Bungos namais ir ten rekolek
cijoms pasiliekančiais kunigais. Iš
važiavome su mintimi, jog kitais 
metais vėl susirinksime Memmin
gene ir vėl sveikinsime įžodinin
kus, įstojusius į ateitininkų gretas.

Zita Kalesinskaitė

Vis arčiau Pasaulio lietuvių dainų 
šventė. Į ją dauguma užsienio lietu
vių - šokėjų ir dainininkų - pradės 
rinktis nuo birželio 28 d.

Turėtų atvykti apie 370 daininin
kų iš Kanados (’’Volungė“, Prisikėli
mo parapijos choras iš Toronto, Auš
ros vartų parapijos choras iš Hamil
tono), JAV (Los Andželo Šv. Kazi
miero parapijos choras, Čikagos 
’’Lietuvos vyčiai“, ’’Rambynas“ iš 
Omahos - iš viso aštuoni chorai), 
Australijos, Vokietijos (Vasario 16- 
osios gimnazijos choras), Lenkijos 
(“Dzūkija“ bei Punsko Kovo 11- 
osios gimnazijos merginų choras), 
Latvijos (Rygos lietuvių choras), 
Ukrainos (Lietuvių vokalinis an
samblis). Beje, Išeivijos meninis ko
mitetas išleido atskirą užsienio lietu
vių chorų repertuaro leidinį. Jo suda
rytoja Dalia Viskontienė.

Šokėjų bus beveik dukart tiek. Šo
kių dieną Vilniuje galėsime stebėti iš
eivijos programą “Tėviškės pasto
gėj“, kurioje dalyvaus tautinių šokių 
ansambliai “Vijūnas“, “Lėtūnas“ 
“Grandis“, “Viltis“ iš Čikagos, “Spin
dulys“ iš Lemonto, “Liepsna“, “Auš
rinė“ iš Filadelfijos, “Tryptinis“ iš 
Niujorko... (visų Amerikos lietuvių 
šokėjų vienetų neišvardinsi). Bus 
“Gintaras“ iš Kanados ir jo bendra
vardis iš Australijos, grupė Hiuten- 
feldo Vasario 16-osios gimnazijos šo
kėjų, “Jotva“ iš Punsko. Išeivijos šo
kių programos vyriausioji baletmeis- 
terė Rita Karasiejienė (Kanada). Pusę 
valandos žiūrovą įtrauks šokių sūku
rys - matysime ”Oi, Motinėle, svečiai 
atvažiavo“, “Pasiutpolkę“, “Pradės 
aušrelė aušti“, “Putinėlį“, “Per girią, 
girelę“. “Vakaruškas“, “Kertvirtainį“, 
“Audėjėlę“, “AŠtuonytį“.

Iš Australijos atvyksta chorai 
“Viltis“, “Dainava“, “Lituania“, 
“Dainos sambūris“ ir šokių ansamb
liai “Žilvinas“ bei “Gintaras“. Kai 
kurie šokėjai jau Lietuvoje. Jie nesėdi 
rankų sudėję ir nelaukia, kol prasidės 
repeticijos. Jų būrelis panoro aplan
kyti Molėtų kraštą. Liepos 4 d. dar 
neprasidėjus Dainų šventei žiūro-
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vams pasirodys Australijos ir Ameri
kos šokėjų grupės.

' Po švenčių užsienyje gyvenantys 
tautiečiai pratęs viešnagę Lietuvoje. 
Išeivijos šokių grupių globos sekto
riaus vadovė sako, jog užjūrio lietu
viai galės pažinti šiandieninės Lietu
vos gamtą ir žmones, pajusti Lietu
vos alsavimą, lietuviškos duonos 
skonį, pamatyti dainų ir šokių raštų 
spalvas. Jau šiandien aišku, kad 
Amerikos lietuvių kolektyvai “Auš
ra“ ir “Berželis“ po šventės važiuos į 
Klaipėdą, “Šaltinis“ liks Vilniuje, 
“Sambūris“ ir “Klumpė“ vyks į Pa
nevėžį, Čikagos “Grandis“ - į Mažei
kius, “Liepsna“, “Aušrinė“ ir “Tryp
tinis“ - į Šiaulius. Juos globos Lietu
vos šokėjų grupės. Kai kurie išeivijos 
kolektyvai gyvens lietuvių šeimose. 
Numatomi Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje dalyvavusių tautiečių iš už
sienio apsilankymai Kaune, Anykš
čiuose, Šiauliuose, Trakuose. Jie tu
rės progos pamatyti Aukštaitijos 
ežerus, Dzūkijos šilus, pasivaikščioti 
Baltijos pajūryje, nuvykti į Kuršių 
neriją. Iš 22 į Dainų šventę atvyks
tančių išeivijos šokėjų kolektyvų 
tėviškėje ilgėliau - iki liepos 18 d. - 
užtruks 14. Kitus svetelius po Pasau
lio lietuvių dainų šventės konferenci
jos “Viena tauta - viena kultūra“ su
kvies Vilniaus Sporto rūmai. Juose 
vyks draugystės vakaronė, čia links
minsis kartu visos užsienio grupės ir 
jų globėjai. Koncertuos Lietuvoje ži
nomos grupės “Jonis“, “Žvangulis“, 
“Dubysa“.

Kunigas Hermanas Šulcas apie karą Ruandoje
l Vokietijos ateitininkų metinę 

šventę, kuri vyko Memmingene 
gegužės 21-23 dienomis, atvyko ir 
kun. Hermanas Šulcas, stebuklingai 
išlikęs gyvas. Jam teko dirbti mi
sionierium Mushos parapijoj Ruan
doje 16 metų. Balandžio 6 d. toje 
šalyje suliepsnojo karas, kilęs po 
to, kai neaiškiomis aplinkybėmis 
aviakatastrofoje žuvo Ruandos ir 
Burundžio prezidentai. Anot kun. 
Šulco, karas prasidėjo, kadangi no
rėjo valdyti tik viena partija. Pasau
lio spauda labai klaidina rašydama, 
kad gentys pešasi, žudosi - tai visiš
kai netiesa. Yra viena partija, kuri 
liepdavo savo kaimynus opozicio
nierius ir tutsius žudyti, o kas nežu

Kun. H. Šulcas kalbasi su Vasario 16-osios gimnazijos ateitininkėm 
!■ Senkute (kairėje) ir L. Lipšyte.

dydavo, pats būdavo nužudomas. 
Tos žudynės tęsiasi jau du tris me
tus. Partija pati tikriausiai nužudė 
prezidentą, o vietinėje spaudoje pa
skelbė, kad belgų kareiviai nušovė 
prezidento lėktuvą.

Anksčiau Ruandą valdė mažu
ma, o dabar jau 30 metų valdė dau
guma, kas, atrodo, teisinga ir de
mokratiška, bet tai buvo tik viena 
partija. Ir šita partija skriaudė tut
sius, neduodama jiems valdiškų tar
nybų. Ji neleido grįžti į tėvynę tiems, 
kurie prieš 20-30 metų buvo pabė
gę dėl persekiojimų. Prieš kelis me
tus dabartinis Ugandos prezidentas 
surinko tutsių pabėgėlių jaunimą, 
matė, kad jis drąsus, ir pažadėjo iš

mokyti kovoti, kad jis galėtų grįžti į 
tėvynę ir atgauti teises. Tutsių pa
bėgėliai užpuolė Ruandą ir privertė 
dabartinę valdžią pasirašyti sutartį 
(1993 m. rugpjūčio mėn.). Joje bu
vo numatyta, kad dabartinė Ruan
dos valdžia leidžia mažumai ir opo
zicijai turėti savo atstovus valdžio
je. Nuo tos dienos beveik kasdien 
būdavo demonstracijų, ypač Kigali 
mieste, prieš tą sutartį. Valdančioji 
grupė pasidarė radikali ir nesutiko 
su prezidento pasirašyta sutartim, 
norėjo viena toliau valdyti. Nebuvo 
nė vienos demonstracijos, kurios 
metu nebūtų nužudyta žmonių. Vi
sur žudydavo tutsius. Šių metų va
sario mėnesį prasidėjo žiaurios žu
dynės Kigali mieste. Tuo metu čia 
jau buvo apie 2 500 Jungtinių Tau
tų kareivių, bet jiems buvo įsakyta 
nesikišti į vidaus reikalus. Taip val
dančioji partija buvo padrąsinta to
liau žudyti.

Kun. Šulcas savo parapijoj per 
pamokslus aiškindavo, jog yra nu
sikaltimas žudyti žmogų todėl, kad 
jis priklauso kitai genčiai. Ir to už
teko tapti valdančiosios partijos 
priešu. Kun. Šulco jaunimo sody
boj buvo gabus šnipas, kuris apie 
viską informuodavo valdžią. Apy
linkėje pasklido kun. Šulco karika
tūra, pajuokianti jį, prie jos buvo 
parašyta, kad jis yra kaip Hitleris, 
rasistas, mylintis tutsius, esantis re- 
belų (sukilėlių) draugas ir nekenčia 
hutų (viena svarbiausių etninių 
grupių - ELR). Jam pasidarė pavo
jinga išvažiuoti į miestą apsipirkti. 
Dieną po to, kai buvo nušautas pre
zidento lėktuvas, į jaunimo sodybą 
atėjo apie 100 ginkluotų vyrų nu
žudyti kun. Šulcą. Bet jau dvi die

nas prieš tai jis buvo išvykęs į par
ką su jaunimu, norėdamas atsigauti 
nuo tų žiaurių grasinimų ir įtampos. 
Būdamas parko viešbutyje ir iš
girdo žinią apie prezidento mirtį. 
Kun. Šulcas bandė skambinti į jau
nimo sodybą, bet telefono laidai 
jau buvo perpjauti. Paskambinęs į 
parapiją (5 km nuo sodybos) suži
nojo, kad visur jo ieško valdančios 
partijos žmonės ir nori nužudyti. 
Parapijos kunigai liepė jam kuo 
greičiau dingti į Tanzaniją. Tame 
zoologijos parko viešbutyje buvo ir 
daugiau kunigų, turistų ir vienas 
Belgijos aviacijos karininkas, tu
rėjęs radiotelefoną. Juo susisiekė 
su belgų ambasada ir Jungtinių 
Tautų kareiviais, kurie užtikrino jų 
saugų išvežimą.

Kol tai įvyko, praėjo 5 dienos. Per 
tą laiką į kun. Šulco parapijos baž
nyčią buvo subėgę 1180 žmonių. Jie 
visi buvo įsitikinę, kad žudikai nedrįs 
bažnyčioje jų pulti. Penktą dieną, 
visiems dar gyvenant bažnyčioje, šv. 
Mišių metu įsibrovė žudikai (val
dančiosios partijos apginkluoti jau
nuoliai) ir dvi valandas metė granatas 
į žmones, tarp kurių buvo ir 650 vai
kų. Klebonai buvo išvaryti į kleboni
ją, kurioje girdėjo mirštančiųjų 
šauksmus. Tuos, kurie dar buvo likę 
pusiau gyvi, nudūrė peiliais. Tarp žu
vusiųjų buvo ir kelios motinos tų jau
nuolių, su kuriais kun. Šulcas praėju
sią vasarą lankėsi Lietuvoje.

Kun. Šulcą ir kitus užsieniečius 
Jungtinių Tautų kareiviai pravežė 
pro Mushos teritoriją, kurioje jam 
15 metų teko dirbti. Kadangi kun. 
Šulcas buvo ieškomas, tai jam teko 
slėptis belgų tanke. Tik pro tanko 
grotelius jis begalėjo matyti draugų 

degančias trobeles ir gulinčius la
vonus. Laimingai atvyko į aerouos
tą, bet su didele širdgėla, kad jį 
gelbsti, o jo jaunimas turi likti. Dar 
būdamas zoologijos parke kun. Šul
cas norėjo grįžti į jaunimo sodybą, 
bet tuo metu gatvės jau buvo užda
rytos ir jo vykimas atgal būtų buvu
si kelionė į savanorišką mirtį. Ne
trukus po jo sugrįžimo į Vokietiją 
viena anglų žmogaus teisių organi
zacija sušaukė konferenciją, kurioje 
dalyvavo belgai, prancūzai, vokie
čiai ir kitų tautų atstovai, dirbę 
Ruandoje. Tikslas buvo pranešti 
pasauliui, kad tai, kas Ruandoje 
vyksta, yra vienos partijos banditiz
mas prieš žmoniją, o ne genčių tar
pusavio kovos. Kun. Šulco nuomo
ne, Jungtinių Tautų kareiviai turėjo 
pradžioje, kai banditai pradėjo 
siausti, parodyti savo dantis. Bet 
jiems buvo įsakyta nesikišti. Todėl 
partija įgavo drąsos ir per trumpą 
laiką sugebėjo išžudyti per pusę 
milijono žmonių. Tarp žudikų buvo 
ir kun. Šulco pažįstamų jaunuolių, 
su kuriais jis žaisdavo futbolą, ir 
net vietos viršaitis, vadovavęs žudi
kų būriui.

Grižęs j Vokietiją, kun. Šulcas 
buvo priblokštas, kad pasaulis tiek 
mažai žino apie tai, kas vyko ir vyks
ta Ruandoje. Šiuo metu jis bando 
gauti žinių apie jo paliktą jaunimą, 
ypač apie tuos jaunus žmones, kurie 
su juo buvo nuvykę į Lietuvą praeitą 
vasarą. Nežino, ar jie gyvi, ar žuvę. 
Liepos pabaigoje kun. Šulcas žada 
aplankyti į Lietuvą, o rudenį - Šiau
rės Ameriką. Jeigu padėtis Ruandoje 
pasikeis, žada ten grįžti.

M. D. Šmitienė 
Autorės nuotraukos
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įsteigta Suomijos ir Lietuvos prekybos 
asociacija

Birželio 9 dieną Suomijos užsie
nio prekybos asociacijoje Helsin
kyje įvyko steigiamasis Suomijos ir 
Lietuvos prekybos asociacijos su
sirinkimas.

Jame kalbėję LR laikinasis rei
kalų patikėtinis Petras Auštrevi- 
čius, Pramonininkų konfederacijos 
viceprezidentas Vincas Babilius pa
brėžė dinamiškai augančių Lietu
vos ir Suomijos prekybinių bei eko
nominių ryšių tolimesnio plėtojimo 
poreikį ir svarbą.

Naująją asociaciją telegrama 
pasveikino LR Ministras Pirminin

Baltijos valstybių pramonės gaminių 
mugė Helsinkyje

Balandžio 9 dieną Helsinkyje 
prasidėjo Baltijos valstybių pra
monės gaminių mugė, kurioje Lie
tuvai atstovauja 43 įvairių pramo
nės šakų įmonės.

Tai - pirmoji tokio masto trijų 
Baltijos valstybių paroda, kuri, kaip 
tikimasi, suaktyvins prekybinius ir 
ekonominius ryšius su Suomijos

Pakeista daiktų išvežimo ir 
įvežimo tvarka

Vyriausybės nutarimu nuo bir
želio 20 dienos fiziniai asmenys iš 
Lietuvos galės be apribojimų išvež
ti daiktus ar prekes - jų vertė nebus, 
kaip iki šiol, ribojama bendra 250 
JAV dolerių suma.

Išvežti bus draudžiama tik Lie
tuvos Vyriausybės draudžiamas 
prekes ir tas, kurioms nustatyti 
eksporto muitai.

Neribotai bus galima vežti muito 
mokesčiais neapdedamas prekes, 
taip pat daiktus, skirtus dovanoms, 
ne senesnes kaip 40 metų kultūros 
ir meno vertybes.

Įvežti į Lietuvą, kaip ir anks
čiau, bus galima dovanų ar riboja
mų prekių už bendrą sumą, ne di
desnę kaip 1 tūkst. litų. Anksčiau ši 
suma buvo 250 JAV dolerių. Jei 
prekių vertė bus didesnė nei 1 
tūkst. litų, už viršijančią vertę rei
kės mokėti ne mažiau 10 proc. mui
tą. Muito nereikės mokėti tik už 
lengvuosius automobilius iki 7 me
tų senumo, kurie visai neapdedami 
muito mokesčiais. Jei žmogus ve
žasi prekių, kurių vertė daugiau nei 
1 tūkst. litų ir joms taikomas pridė
tosios vertės mokestis (PVM) ar 
akcizas, juos teks mokėti nuo su
mos, viršijančios 1 tūkst. litų.

Fiziniai asmenys galės įvežti ta

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

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

kas Adolfas Šleževičius, pabrėžęs 
bendros Baltijos rinkos kūrimo 
svarbą.

Suomijos ir Lietuvos prekybos 
asociacijos pagrindinis tikslas - 
skatinti tiesioginius abiejų šalių 
verslininkų kontaktus, padėti su
rasti partnerių, keistis naudinga in
formacija, teikti konsultacines pa
slaugas.

Prekybos asociacijos nariais gali 
būti Lietuvos ir Suomijos kompani
jos, turinčios gerą reputaciją ir sie
kiančios abipusiškai naudingo ben
dradarbiavimo.

bei kitų Šiaurės valstybių partne
riais.

Jau pirmoji parodos darbo diena 
parodė didelį suomių verslininkų 
susidomėjimą lietuviškais gami
niais, buvo sudaryti pirmieji preli
minarūs kontraktai.

LR URM informacijos ir 
spaudos skyrius

bako gaminių ir alkoholinių gėrimų 
be banderolių, tačiau ne daugiau nu
statytojo kiekio - t. y. 200 vienetų 
cigarečių arba 250 g tabako, 1 1 stip
raus alkoholinio gėrimo, po 2 1 vyno 
ir šampano, 5 1 alaus. Vežtis gėri
mus ir tabaką gali asmenys, ne jau
nesni kaipl6 metų.

Kaip ir iki šiol, fiziniai asmenys į 
Lietuvą galės įvežti ne daugiau kaip 
3 kg šokolado ir kitų maisto pro
duktų, turinčių kakavos, ne daugiau 
2 kg kavos, 50 g bižuterijos bei ne 
daugiau kaip vieną lengvąjį auto
mobilį. Už viršijantį šią normą kiekį 
reikės mokėti muitą, PVM arba 
akcizą.

Be Aplinkos apsaugos departa
mento leidimo asmenys negalės 
įvežti elektrinės žūklės prietaisų.

Papildytas asmeninio naudojimo 
reikmenų, kuriuos asmuo gali ne
kliudomai įsivežti ar išsivežti, sąra
šas. Dabar jame yra ne daugiau 
kaip po vieną asmeninį juvelyrinį 
dirbinį iš tauriųjų metalų ir brang
akmenių bei natūralių perlų, kurių 
bendra masė negali viršyti 50 gra
mų, asmeninio naudojimo invalidų 
technika bei nešiojamoji medicinos 
įranga, būtina kelionėje, asmeniniai 
ordinai, garbės ženklai, prizai ir kiti 
akivaizdžiai asmeniniai daiktai.

Generalinė repeticija ar...
| klausimus atsako Lietuvos Socialdemokratų partijos vicepirmininkas, 
Seimo narys, Nepriklausomybės akto signataras Vytenis Andriukaitis

- Socialdemokratai, viena ma
žiausių frakcijų Seime, pirmieji pa
reiškė nepasitikėjimą Adolfo Sleže
vičiaus Vyriausybe. Koks buvo pas
kutinis kantrybės lašas, privertęs 
Žengti tokį žingsnį?

- Nenorėčiau prisidėti prie ’’vienos 
mažiausių frakcijų Seime“ įvaizdžio 
formavimo. Socialdemokratai Seime 
turi tokį pat narių skaičių, kokį turėjo 
Aukščiausiojoje Taryboje. Esame 
ketvirtoji frakcija, turime septynis na
rius. Po mūsų dar yra keturios frakci
jos ir nemaža nefrakcionuotų Seimo 
narių grupė. Per beveik dvejus darbo 
metus Seimui esame pateikę 71 įsta
tymų ar nutarimų projektą, nemažai 
alternatyvų LDDP teikiamų įstatymų 
straipsniams. Vargu ar kita opozicinė 
Seimo frakcija šiuo požiūriu galėtų 
su mumis konkuruoti. Be to, nuosek
liai vykdome dabartinės LDDP Vy
riausybės parlamentinę kontrolę, o 
tai yra viena svarbiausių opozicinės 
partijos funkcijų. Vertinimui pasirin
kome LDDP rinkimų programos vyk
dymą bei pačios LDDP Vyriausybės 
programą ir jos įgyvendinimo kryp
tis. Jau praėjusių metų spalio mėnesį 
išplatinome memorandumą ’’Dėl 
LDDP Vyriausybės veiklos“, kur 
įvertinome ekonominę, socialinę bei 
finansinę mūsų Vyriausybės veiklą ir 
atkreipėme dėmesį į tai, jog šios su
dėties Vyriausybė greičiausiai ne
įgyvendins 1993-iesiems numatytų 
įsipareigojimų.

Šiemet LDDP pati prisipažino, 
jog daugelio pažadų neįvykdė. Todėl 
mūsų, kaip opozicinės partijos, ini
ciatyva 1994 metų pavasario sesijoje 
pareikšti nepasitikėjimą šios sudėties 
LDDP vyriausybei buvo nuoseklus to
limesnės parlamentinės kontrolės 
įgyvendinimo žingsnis. ’’Paskutinio 
kantrybės lašo“ nebuvo. Kai politinė 
ir teisinė situacija leidžia ieškoti efek
tyvesnės Vyriausybės kabineto sudė
ties, vargu ar gali opozicinės politinės 
jėgos sėdėti ”po medžiu“ ir laukti.

- Po interpeliacija nepasirašė nė 
vienas krikščionių demokratų parti
jos (LKDP) Seimo narys. Jūsų žings
niams nepritarė Seimo dešiniosios 
opozicijos lyderis prof. Vytautas 
Landsbergis. Parašų rinkimas buvo 
labai ilgas, nors po interpeliacija tu
rėjo pasirašyti tiktai 29 Seimo na
riai. Kieno žodis buvo lemiamas ir 
kodėl tas žodis buvo tartas?

- Krikščionių demokratų gretose 
nebuvo vieningumo. Kai kas iš jų 
mūsų iniciatyvai pritarė. Tačiau 
LKDP tarybos sprendimas nesirašyti 
buvo privalomas visiems partijos na
riams. Toks krikščionių demokratų 
sprendimas turėjo tam tikrų motyvų. 
Vienas jų - tarp krikščionių demokra
tų ir socialdemokratų partijų vyrauja 
nepasitikėjimo atmosfera. Antra, 
krikščionys demokratai yra tos nuo
monės, kad ’’priverstinis Vyriausybės 
pasikeitimas valdančiajai partijai bū
tų naudingas: leistų jai nusikratyti at
sakomybės už grubias klaidas ir nusi
kalstamą šalies alinimą“. Šiuo teigi
niu reiktų suabejoti. Kažin, ar privers
tinis Vyriausybės pasikeitimas, opo
zicinėms jėgoms vieningai spau
džiant, valdančiajai daugumai atneštų 
bent vieną politinį pliusą. Kas kita, 
jeigu LDDP pati pakeistų Vyriausy
bę, opozicinėms partijoms stovint 
nuošalyje. Juk LDDP forsavo Vy
riausybės įstatymo priėmimą vien 
tiktai tam, kad ramiai galėtų reorga
nizuoti ministrų kabinetą ir ’’išplaukti 
sausa“. Būtent šis LDDP ėjimas, ma
no nuomone, ir paskatino dešiniosios 
opozicijos lyderį Vytautą Landsbergį 
peržiūrėti konservatorių ir kitų deši
niųjų Seimo narių laikyseną šiuo 
svarbiu klausimu.

- LDDP nepavyko sudaryti koali
cinės vyriausybės. Socialdemokratai 
siūlė, bet santarvės aktas nepasira
šytas. Dabar po interpeliacija padėjo 
parašus įvairių partijų atstovai. Ar 
tai nereiškia koalicinės Vyriausybės 
užuomazgos?

- Gal daugiau tai reiškia skirtingų 
opozicinių politinių jėgų bendrą po
žiūrį į dabartinę Vyriausybę. Abejo
ju, ar galima po interpeliacija pasira
šiusius Seimo narius apibūdinti kaip 
’’koalicinį bloką“. Bendras požiūris į 
vieną ar kitą problemą - tai dar ne 
mėginimas sudaryti koalicinius susi
tarimus politinių programų pagrindu. 
Pati iniciatyva, geriausiu atveju, gali 
būti interpretuojama tik kaip netoli
mos ateities koalicijos perspektyvų 
pirmoji kregždė. Manau, per kitus 
rinkimus į Seimą iškils plačios koali
cijos problema, apie kurią socialde
mokratai kalbėjo dar prieš šiuos Sei
mo rinkimus. Jeigu nepasitikėjimas 
Vyriausybe būtų priimtas, tai bylotų 
apie realiai pasikeitusį jėgų santykį 
dabartiniame Seime ir iškeltų dvi al
ternatyvas: arba plati koalicija šian
dien, arba priešlaikiniai rinkimai. O 
priešlaikiniai rinkimai tiktai tam, kad 
po rinkimų plati politinių jėgų koali
cija taptų realybe! Juk ir LDDP frak
cijoje yra nemažai blaiviai mąstančių 
žmonių, kuriems aišku, jog krizė jau 
per gili, kad ją galėtų atlaikyti kokia 
nors viena politinė jėga. Ar nevertėtų 
realizuoti plačią koaliciją jau dabar?

Labiausiai tam trukdo partijų 
’’ideologiniai karai“, lyderių ambici
jos. Vargu ar pasiteisina ’’dviejų ka
riaujančių blokų“ priešpriešos, ’’savo 
munduro garbės“ politinė taktika. 
Lietuvai reikalingas platus susitarimų 
kelias, ir esu įsitikinęs, jis buvo rei
kalingas nuo pat 1990-ųjų metų. 
’’Vakarykštės dienos“ konfliktai vi
sais požiūriais yra nevaisingi ir Lie
tuvai naudos neatneš.

- Reikiamą parašų skaičių dėl 
vadinamojo ekonominio referendu
mo paskelbimo surinko Tėvynės 
sąjunga. Intensyviai renka parašus 
dėl referendumo apie priešlaikinius 
Seimo rinkimus tautininkai. Nepasi
tikėjimo Vyriausybe klausimą pri
verstas svarstyti Seimas. Kokios lau
kiate Vyriausybės, jeigu Adolfas Šle
ževičius pasitrauks?

- Vargu ar visus klausimus galima 
spręsti referendumo keliu. Socialde
mokratai kompensuoti indėlius siūlė 
dar tada, kai rengtasi įvesti litą. Ne
priėmė. Tada pasiūlėme savą indėlių 
kompensavimo variantą. Įstrigo. Esu 
tos nuomonės, kad teigiamų rezultatų 
galima pasiekti be jokių referendu
mų, jei egzistuotų tikrų kelių realios 
paieškos, o ne politinių balų rinkimas 
iš labai jautrios ir komplikuotos si
tuacijos. Pavojinga ir priešlaikinių 
rinkimų skatinimo taktika, kai opozi
cinės jėgos tam neturi reikiamo vi
suomenės pritarimo. Tada lengva ap
kaltinti: opozicija veržiasi į valdžią 
bet kokiomis priemonėmis.

Referendumų akėčias kažin ar ga
lima laikyti šalies politinės krizės 
požymiu. Nepasitikėjimo pareiškimo 
svarstymas, kaip minėjau, yra eilinė 
parlamentinės opozicijos taktika ir 
kelia opozicinių jėgų prestižą. Mano 
nuomone, tikimybė, kad LDDP lyde
ris A. Šleževičius pasitrauks nuo 
vykdomosios valdžios vairo, yra la
bai nedidelė, gal net utopinė. Aišku 
tiktai viena: LDDP lyderis nesugebė

jo suburti veiksmingo ministrų kabi
neto. Bet LDDP bijos ieškoti naujos 
politinės figūros į tą vietą, nes val
dančiosios daugumos atsarginis suo
lelis labai trumpas, jeigu ji nesiūlys 
plačios koalicijos...

- Jei Seimas patenkins konserva
torių reikalavimus ir priims siūlo
mus įstatymus dėl indėlių indeksavi
mo, kuriuos kritikuoja ir kai kurie 
Vakarų ekspertai, ką darys LDDP 
Vyriausybė: jį vykdys, nevykdys ar 
atsistatydins? Ką tai duos Lietuvai?

- Abejoju, kad referendumui kon
servatoriai pateiks tokio pavidalo įs
tatymo projektą. Šiandien jau dalis 
pačių konservatorių supranta būtiny
bę koreguoti G. Vagnoriaus įstatymo 
ekonominį modelį. Sunku progno
zuoti, kol nėra galutinės referendu: 
mui siūlomos formulės. Štai jei re
ferendumui savo įstatymo projektą 
pateiktų socialdemokratai, ekonomi
nė jo logika būtų įgyvendinama su 
mažesnėmis neigiamomis pasekmė
mis, Konservatoriams beliktų jį tiktai 
paremti Seime, ir toks įstatymas būtų 
priimtas net be referendumo. Tai bū- 

„tų Lietuvai daug geriau.
- Tarkim, šiandien rinkimus lai

mi socialdemokratai. Ar jie pasiren
gę imti valdžią į savo rankas ir suda
ryti Vyriausybę? Kokia ji būtų? 
Koalicinė? Jei koalicinė, tai su kuo? 
Juk Prezidento rinkimuose socialde
mokratai palaikė Stasio Lozoraičio 
grupuotę. Ar šiandien interpeliacija 
nėra slaptasis profesoriaus Vytauto 
Landsbergio ginklas prieš kairiąsias 
jėgas, kaip šneka dalis tautos?

- Esu realistas. Mums, socialde
mokratams, reikia labai daug dirbti, 
kol galėsime pasakyti, jog esame par
tija, galinti viena sudaryti Vyriausy
bę. Savo ministrų kabineto modelį ir 
komandą turime. Tai akivaizdžiai 
pademonstravo ir LDDP Vyriausy
bės veiklos analizė. Turim stiprių fi
nansų, ekonomikos, teisės specialis
tų, plataus akiračio žmonių, esam įgi
ję pasitikėjimą profsąjungose. Bet to 
nepakanka. O į plačios koalicijos 
ministrų kabinetą įeiti galėtume, nes 
galime nors ir dabar pateikti savo 
programą koalicijos partneriams.

Prezidento rinkimuose socialde
mokratai patys pirmieji iškėlė Stasio 
Lozoraičio kandidatūrą ir vyko su 
juo tartis. Tuo tarpu V. Landsbergio 
grupuotė sužaidė dvigubą žaidimą, iš 
dalies dėl to S. Lozoraitis ir pralai
mėjo rinkimus. Šnekėti, kad mūsų in
terpeliacija yra slaptasis V. Landsber
gio ginklas prieš kairiąsias jėgas, nėra 
jokio pagrindo. Tai kvailystė. Pats V. 
Landsbergis jau nebeturi tokio poli
tinio kapitalo, kokį turėjo 1990-1992- 
aisiais.

Aš esu kairiųjų pažiūrų, bet nie
kaip negaliu surinkti argumentų, jog 
LDDP vykdoma politika yra bent 
kiek panaši į socialdemokratų. Tai 
’’antklodės tampymo“ politika. LDDP 
diskredituoja socialdemokratinį kelią 
Lietuvoje.

- Kokį politinį jėgų išsidėstymą 
Seime matote ateity? Ar į Jūsų vie
tas kartais neatsisės mafijos nupirkti 
Žmonės?

- Esu įsitikinęs, kad Lietuvoje 
išliks 5-7 politinės partijos, kurios jau 
dabar yra politiniame Lietuvos par
tijų žemėlapyje ir kurioms teks gal
voti apie koalicijas, blokus, partne
rystę ir kitas normalias politines 
problemas. Bus stebima partijų bran
dos evoliucija, atsiras konstruktyves
nio bendravimo patirties. Šiuo metu 
visos partijos labai ambicingos, pre
tenduoja į vienintelio teisingo opo
nento rolę. Tačiau tai mūsų politinės 
kultūros augimo problemos. Linkė
čiau tiek mūsų, tiek kitoms partijoms 
greičiau šia liga persirgti.

O dėl mafijos papirktų žmonių: jei 
ir toliau bus aktyvi spauda, vargu, ar 
mafija turės tarp Seimo narių savų 
stabų. Bent jau mums, socialdemo
kratams, tai negresia...

Adolfas Strakšys
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Rektoriaus 
inauguracija

Lietuvos aukštosiose mokyklose 
prigijo graži tradicija - rektoriaus 
inauguracija. Neseniai ji įvyko Vil
niaus technikos universitete. Antrai 
kadencijai perrinktas prof. Edmundas 
Zavadskas ’’įžengė į VTU rektoriaus 
sostą“.

Iškilmės prasidėjo Vilniaus arki
katedroje. Monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas pašventino naujai su
kurtą dailininkės Irenos Vabalienės 
VTU vėliavą, įvyko pamaldos. Kitą 
dieną iškilmės tęsėsi VTU rūmų 
centrinėje auditorijoje. Gausiai su

Ar reikia Lietuvai lietuvių?
Atkelta iš 1 psl.

Tuo tarpu Tremtinių grįžimo 
fondo valdybos pirmininkas Vytautas 
Cinauskas apskritai stebėjosi, kad iki 
šiol nėra suformuluotas tremtinio sta
tusas. Prieinama tiesiog prie paradok
sų. Sakysim, tremtinys gauna reabili
tacijos pažymėjimą birželio mėnesį, 
o Dievas jam atsiunčia sūnų ar dukrą 
liepos mėnesį. Tai tasai naujagimis 
jau, pasirodo, nebėra tremtinys, nes 
fiziškai nebuvo ištremtas ir, o kokia 
laimė, gimė reabilituoto tremtinio 
šeimoje. O kaip su tais, kurie yra 
1863 metų sukilimo dalyvių palikuo
nys, kurie save vis dėlto laiko lietu
viais? Kelintos kartos lietuviui gali 
būti taikomas tremtinio statusas? Ne
gana to, dažnai tremtinio sąvoka pai
niojama su politinio kalinio ir rezis
tento sąvoka. Keista ar ne, bet esama 
tiesiog keistų dalykų. Štai generolo 
Stasio Raštikio brolio Viktoro vaikai
tis, galima sakyti, sėdi ant ryšulių 
Kazachstane ir laukia žinios iš Lietu
vos. Norom nenorom vienu ypu jis 
tapo Kazachstano piliečiu, kaip kad 
visai neseniai mes buvome čia, Lie
tuvoje, gyvenantys Tarybų Sąjungos 
piliečiai. Kaip jam išvažiuoti iš sveti
mo krašto į savąją Tėvynę, jei neturi 
jokių Lietuvos pilietybę liudijančių 
dokumentų? Kaip turi jaustis Andrius 
Raštikis, Lietuvių namų vidurinės 
mokyklos devintokas, kai kelionėn į 
giminingą gimnaziją Hūttenfelde tik 
per Vokietijos ambasados malonę 
gali išvykti su Rusijos užsienio pasu, 
kaip pilietybės neturintis žmogus. 
Kazachstane gimęs, Lietuvoje ketvir
ti metai besimokantis, o dokumentą 
keliauti per sieną gauna iš Rusijos...

Ir čia jau tikrai negalima priešta
rauti Apolonijai Visockytei, Lietuvių 
namų vidurinės mokyklos direkto
riaus pavaduotojai, jog tokie dalykai 
Lietuvai kaip valstybei nedaro garbės 
pasaulio akyse. Kitas dalykas, kad 
mokyklos mokiniai tampa tarsi įkai
tai, nes jie, čia gyvendami, neturi jo
kių asmens dokumentų, išskyrus ru
siškai išrašytus gimimo liudijimus. 
Paso, sulaukus šešiolikos metų, jiems 
čia, Lietuvoje, neduoda, nes tik aš
tuoniolikos metų pagal Lietuvos įsta
tymus žmogus gali apsispręsti pilie
tybės klausimu. Tuo tarpu įvedus vi
zas su Nepriklausomų valstybių san
draugos narėmis, vaikų ryšiai su na
miškiais bemaž visiškai nutrūko. Kad 
žmogus galėtų atvažiuoti į Lietuvą iš 
kokio Magadano ar Vorkutos, pirma 
turi būti kieno nors asmeniškai pa
kviestas. Mokykla neturi tokios teisės 
siųsti kvietimą nei besimokančių 

sirinkus svečiams iš visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, taip pat ministe
rijų, departamentų, kitų įstaigų atsto
vams ir VTU dėstytojams bei studen
tams, scenoje pasirodė VTU tarybos 
nariai, choras. Aidint muzikai, VTU 
tarybos pirmininkas prof. Juozas Ja
kimavičius įteikė E. K. Zavadskui 
rektoriaus valdžios ženklus - meda
lioną ir skeptrą.

Bernardas Šaknys 
A. Jauniaus nuotr.

Atgaivintas Latvijos 
lietuvių laikraštis

Birželio 2 dieną, po 54 metų per
traukos dienos šviesą vėl išvydo 
Latvijos lietuvių bendruomenės 
laikraštis ’’Lietuvių Balsas“. Kaip 
rašoma pirmojo numerio įvadiniame 
straipsnyje, ’’Lietuvių Balsas“ buvo 
leidžiamas 1934-1940 metais 35 
tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Anuometinį laikraštį primena dabar 
pasirodžiusio 245-ojo numerio iš
vaizda. Jame apžvelgiama Latvijos 
lietuvių veikla, pristatoma Latvijos 
lietuvių bendruomenės taryba, kelia
ma idėja atgaivinti lietuviškas pamal
das Rygos Sopulingosios Dievo Mo
tinos bažnyčioje, pradedama spaus
dinti Jono Bakano apybraiža ’’Latvi
jos lietuviai istorijos vingiuose“. J. 
Bakanas yra vienas iš atkurtojo laik

vaikų tėvams, nei tiems, kurie norėtų, 
kad jų vaikai čia mokytųsi. Ką dary
ti? Juk jeigu Lietuvai reikalinga tokia 
mokykla, Vyriausybė privalo pasirū
pinti, kad į ją be jokių kliūčių moks
leiviai ir jų tėveliai galėtų atvažiuoti.

- Mes tai tikrai neturime tiek lėšų, 
kad galėtume kiekvienam išsiųsti 
kvietimą, - sakė ’’Sanryšos“ valdybos 
pirmininko pavaduotojas Mykolas 
Usonis, - nes kiekvienas kvietimas 
kainuoja penkis litus, o vizos - net aš
tuonis dolerius. Ką tai reiškia senam 
tremtiniui, kurio pensija ne didesnė 
kaip 10 ar 15 dolerių? Mes prašėme 
Užsienio reikalų ministerijos, kad 
tremtiniai ir politiniai kaliniai, pirmą 
kartą vykdami į Lietuvą, galėtų vizą 
gauti pasienyje ir nemokamai. Mums 
buvo paaiškinta: Lietuvos atstovy
bėms pasiūlyta šiems žmonėms vizas 
išduoti skubos tvarka, o dokumentus 
priimti be eilės. Kadangi čia yra labai 
daug painiavos, o įstatymų parengti 
tobulų tobuliausių gal net neįmano
ma, ypač numatant situaciją penke
rius ar dešimt metų į priekį, gal tiks
linga būtų atitinkamus įgaliojimus tu
rinčius pareigūnus, iš anksto prane
šus, siųsti į didžiausias lietuvių bend
ruomenes ir ten išaiškinti jų teises, 
gal ir išduoti atitinkamus dokumen
tus, kurie palengvintų grįžimo kelius 
į Lietuvą.

- Iki rugsėjo pirmos dienos, norint 
gauti vizą, iškvietimo nereikalauja
ma, - pasakė Užsienio reikalų minist
ro pavaduotojas, Konsulinio departa
mento direktorius Rimantas Šidlaus
kas. - Jei reikalauja, vadinasi, valdi
ninkai nemoka ar nenori skaityti inst
rukcijų. Kitas dalykas, kad mūsų 
konsulai neturi teisių elgtis pagal 
konkrečią situaciją, kai tuo tarpu kitų 
šalių konsulai patys sprendžia, ar ap
mokestinti vizą ar ne. Iš sovietmečio 
paveldėtas įtarumas ir čia mus žlug
do. Pasakysiu gana atsakingai, jog nė 
viena Lietuvos Vyriausybė neturėjo, 
neturi ir kažin kada turės apibrėžtą ir 
aiškią politiką išeivijos klausimais, 
turiu galvoje ir Rytus, ir Vakarus. 
Daug besirūpinančių išeiviais žinybų, 
bet suklumpama, regis, ties pačiu pa
prasčiausiu dalyku. Užsienio reikalų 
ministerija įpareigojama vykdyti Pi
lietybės įstatymą, tačiau neturi spaus
dinimo mašinėlės pasams išrašyti.

Daugiausia ginčų ir kalbų sukėlė 
teisės į pilietybės išsaugojimą pažy
mėjimo išrašymo klausimas. Pasak 
Rimanto Šidlausko, pasaulyje niekas 
nėra girdėjęs apie tokį pilietybės įtei
sinimo statusą. Pagaliau niekas pa
saulyje neskirsto savo piliečių į gyve
nančius Lietuvoje ir užsienyje. Pilie

raščio iniciatorių ir redaktorių, prieš- 
okupacinio ’’Lietuvių Balso“ redak
toriaus pavaduotojas. Pasak jo, pir
mųjų trijų numerių leidimą materia
liai parėmė Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministerija, o vė
liau jis bus leidžiamas iš aukų. Laik
raštį planuojama leisti kas mėnesį.

’’Sieksime, kad LLB ’’Lietuvių 
Balsas“ patenkintų Latvijoje gyve
nančius lietuvius, informuosime apie 
visus žymesnius Latvijos lietuvių 
įvykius, remsime lietuvių mokyklas“, 
rašoma įvadiniame straipsnyje.

’’Norime, kad laikraštis vienytų 
Latvijoje gyvenančius lietuvius su
vokimui, jog išsaugoti lietuvybę pri
valo pirmiausia jie patys“, - Eltos ko
respondentui pasakė Latvijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Jovita Bu- 
dzinauskienė.

Latvijos lietuvių bendruomenė 
oficialiai buvo atkurta pernai. Ji vie
nija 34,6 tūkstančio šioje šalyje gyve
nančių lietuvių. Jie susibūrę į 19 įvai
rių draugijų ir bendruomenės skyrių.

Pasak J. Budzinauskienės, laikraš
tį ketinama platinti per Latvijos lietu
vių bendruomenės skyrius bei miesto 
centre. Galvojama ir apie jo platina
mą Lietuvos sostinėje. Pirmąjį ’’Lie
tuvių Balso“ numerį rinko ir maketa
vo ’’Vorutos“ leidykla. ’’Vorutos“ lei
dykloje (Vilniaus, A. Jakšto 9) gali
ma įsigyti ir pirmąjį atkurtojo ’’Lietu
vių Balso“ numerį.

tis, kad ir kur gyventų, yra pilietis. Jei 
prancūzas turi gauti pašalpą, būtinai 
ją gaus, ir visai nesvarbu, kur gyvens 
- Paryžiuje ar Alžyre...

Bene daugiausia iečių skrido į Vi
daus reikalų ministerijos Migracijos 
departamento pasų skyriaus virši
ninkės Danutės Makarevičienės pu
sę. O ji, pasirodo, tik griežtai vykdo 
įstatymus, kurie, deja, neturi nei 
žmogaus kraujo, nei dvasios. Todėl ir 
stumdomi nelaimėliai iš vieno ka
bineto į kitą, iš pažiūros gal ir ne pik
tybiškai, bet kad tasai Pilietybės įsta
tymas yra toks painus ir toks senste
lėjęs, kad kitaip nė neįmanoma.

Tuo tarpu Seimo narė Vilija Alek
naitė siūlė gal ir neblogą išeitį: Mig
racijos departamente turėti atskirą 
žmogų ar net porą žmonių, kurie rū
pintųsi vien tremtinių ir politinių ka
linių reikalais. Gal tada galima būtų 
lengviau įsigilinti į kiekvieną atskirą 
atvejį ir rasti tinkamiausią išeitį.

Regis, visi pokalbio dalyviai suti
ko, kad Pilietybės įstatymą būtina to
bulinti. Bet, pasak, Vilijos Aleknaitės, 
negalima pulti strimagalviais. Žino
ma, būtų gražu, jei visiems, sakysim, 
Punsko lietuviams išrašytume Lie
tuvos piliečių pasus. Arba Pelesos, 
Gervėčių, Novosibirsko, Tomsko... O 
kas toliau? Lenkija išrašo piliečių 
pasus mūsų Vilniaus krašto gyven
tojams ir pan. Dvigubos pilietybės 
nuostata yra labai pavojingas dalykas 
negausiai tautai, ir mes čia turime 
elgtis labai apdairiai ir subtiliai, ži
noma, jokiu būdu neatstumdami savo 
tautiečių nuo savo Tėvynės slenksčio.

Pokalbyje taip pat dalyvavo So
cialinės apsaugos ministerijos Migra
cijos skyriaus viršininkas Vladimiras 
Gražulis, Ministro pirmininko patarė
jas išeivijos klausimais Stasys Stun- 
gurys, taip pat būrys kitų suintere
suotų žmonių, kuriems šie klausimai 
ypač skaudūs. Gal todėl nuoskaudos 
kartais užgoždavo reikalo esmę. 
Šiaip ar taip pokalbis buvo geranoriš
kas, panašu, kad visi nori rasti išeitį 
iš šitos keblokos padėties. Tačiau 
kiekvienas suvokia, jog spręsti būtų 
lengviau ir paprasčiau, jei viskas būtų 
viename kabinete, o ne keliose žiny
bose ir tų žinybų keliuose aukštuose, 
kur taip lengva pasiklysti tarp aukštų 
biurokratijos slenksčių.

Viename iš artimiausių ”EL“ nu
merių pakalbėsime apie Tremtinių 
grįžimo fondo veiklą, kurią šiame 
susitikime keliais žodžiais apibūdino 
Vladimiras Gražulis ir Vytautas 
Cinauskas.

Salomėja Čičiškina

Europos lietuviškųjų studijų 
41-osios savaitės programa

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

Berwanger-Hof viešbutyje)

Sekmadienis, liepos 31 d.
20 vai. Susipažinimo vakaras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atvykstantiems iš Lietuvos reikia Austrijos vizos.

Studijų savaitės vietovė Berwang yra Alpių kalnuose, į juos galima 
palipti ar kopti į viršūnes. Netoli Berwango yra puikių ežerų maudytis.

Mašinomis važiuojant į Berwangą per Vokietiją geriausia iš autostra
dos išsukti Ulme ir toliau važiuoti per Kempten, Fūssen, Reutte. 
Traukinio stotelė, nuo kurios netoli Berwang, vadinasi Berwang- 
Bichlbach.

Parduodami bilietai 
Į Pasaulio lietuvių 

dainų šventės 
renginius

Liepos 7 d. 18 vai. Dainų diena Kaune, Dainų slėnyje.
Liepos 8 d. 18.30 vai. Simfoninės ir chorinės muzikos vakaras 

Lietuvos operos ir baleto teatre.
Atlieka Nacionalinis simfoninis orkestras ir Lietuvos chorai.
Bilietų kainos 3, 5, 10, 15, 20 Lt. Bilietai, parduoti į Sporto rūmus, 

keičiami Operos ir baleto teatro kasoje.
Liepos 8 d. 22 vai. Ansamblių vakaras Kalnų parke, Vilniuje.
Bilietų kainos 5, 20, 40 Lt.
Parduodami bilietai į papildomą Ansamblių vakaro koncertą - 

generalinę repeticiją Liepos 7 d. 22 vai. Bilietų kainos 3, 5, 8, 10 Lt.
Liepos 9 d. 18 vai. Šokių diena ’’Žalgirio“ stadione, Vilniuje.
Bilietų kainos 4, 5, 6, 8, 10, 20, 40 Lt.
Liepos 10 d. 18 vai. Dainų diena Vingio parke, Vilniuje.
Bilietų kainos 3, 5, 8, 30, 40 Lt.

Bilietai parduodami:

- Operos ir baleto teatre Vilniuje. Kasos dirba kasdien (išskyrus pir
madienį) nuo 12 iki 15 ir nuo 16 iki 19 vai. Tel. 62 07 27. Informacija 
Vilniuje tel. 62 01 93 darbo dienomis nuo 9 iki 12 vai.

- Valstybiniame akademiniame dramos teatre, tel. 62 97 71;
- parduotuvėje ’’Mada“, Viršuliškių g. 40;
- Kauno kultūros rūmuose, Vytauto pr. 79, kab. 203;
- Šiauliuose, turistų klube, Vytauto 145, tel. 3 88 10;
- Panevėžyje, Muzikiniame teatre, Nepriklausomybės a. 8, tel. 6 89 07.
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Spaustuvė atsiprašo 
skaitytojų

’’Europos lietuvio“ Nr. 24 (š. m. 
birželio 11-17 d.) dėl spaustuvės 
kaltės sumaišyti kai kurie savait
raščio puslapiai. Spaustuvės vado
vai atsiprašo skaitytojų.

Registruojame
norinčius išnuomoti 
atskirus kambarius 

ar butus 
užsienio svečiams.

Rašyti:
2015 Vilnius, 

P.O. BOX 2715

LIETUVIU 
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 26 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Manchesteryje - birželio 26 d„ 

12.30 vai.
Birminghame - birželio 26 d., 15 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradford Street.
Bradforde - liepos 3 d., 12.30 vai.
Nottinghame - liepos 3 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje - liepos 3 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa - liepos 3 d., 16 

vai., Šv. Petre.
Eccles - liepos 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame - liepos 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Wolverhamptone - liepos 10 d., 

15 vai., Šv. Petre ir Pauliuje, North 
Street.

ETUVIS

LONDONE
STALINIZMO AUKŲ 

PAMINĖJIMAS

Birželio 14 dieną Baltų Taryba 
Didžiojoje Britanijoje surengė Ge
dulo ir Vilties minėjimą, skirtą pri
siminti 1941 m. ištremtuosius iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos į Sibirą. 
Jis įvyko anglikonų bažnyčioje St. 
Martin-in-the-Field, garsioje Tra
falgar Square Londone. Minėjime 
dalyvavo apie 150 žmonių, tarp jų 
buvo ir Lietuvos ambasadorius Di
džiojoje Britanijoje R. Rajeckas bei 
kiti ambasados darbuotojai, buvęs 
Lietuvos ambasadorius Jungtinėje 
Karalystėje V. Balickas su ponia S. 
Balickiene. Taip pat prisidėjo auto
busu atvykęs iš Lietuvos saviveik
lininkų ansamblis, kuris dalyvaus 
čia tarptautiniame festivalyje.

Pirmiausia tautiniais rūbais apsi
rengę jaunuoliai į Bažnyčią įnešė 
trijų Baltijos kraštų tautines vė
liavas. Juos lydėjo trijų Baltijos 
kraštų kunigai.

Minėjimą pradėjo ir susirinku
sius pasveikino St. Martin-in-the- 
Field klebonas rev. B. Schuneman.

Maldas pravedė: estų kalba - 
Dean Em. Dr. J. Taul, latvių kalba - 
pastorius Gailis, lietuvių kalba - 
kun. J. Sakevičius, MIC.

Bendras choras atliko Juhano 
Aaviko ”Hoia Jumal Eestit“ ir 
Andrejs Juijans ’’Musu Tevs“.

Giesmes giedojo (solo) Pilie Lili 
ir Peteris Svilis. Akomponavo pianis
tė Eglė Janulevičiūtė. Ji taip pat pa
skambino M. K. Čiurlionio Fuga op. 
34. Iš Švento Rašto skaitė kun. Cer- 
nejs ir iš Luko ch. - P. Markevičius.

Tai dienai skirtą pasmingą pa
mokslą pasakė rev. Canon Stephen

Išnuomojami
atskiri kambariai 

ir butai
užsienio svečiams.

Rašyti:
’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva 

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

Platten. Maldą skaitė ir Dr. Cirsis. 
Palaiminimą suteikė rev. B. Schu- 
neman.

Minėjimas užbaigtas bendra gies
me anglų kalba.

Klemensas Tamošiūnas 
Eltos korespondentas Londone

DERBY
Birželio 26 d., sekmadienį, DBLS 

Derby skyrius rengia tragiškų 
birželio įvykių Lietuvoje 

minėjimą.
Jis įvyks ukrainiečių klubo patal

pose, 27 Charnwood Str. Derby, 
2.00 vai. p. p. Paskaitą skaitys p. J. 
Maslauskas.

Vakaro metu bus loterija ir kitų 
dalykėlių. Po minėjimo aptarsime 
skyriaus bei kitus reikalus.

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

DBLS Derby skyriaus valdyba

MANČESTERYJE 
renginiai

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d., šeštadienį, 4 vai. p. 
p. ML Soc. klubo valdyba šaukia 
pusmetinį narių susirinkimą. Jame

Versmė” atvyksta t Britaniją
Jurbarko politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras ’’Versmė“ atvyksta 

į Britaniją. Jis kartu su vietiniais chorais dalyvaus koncertuose, atliks 
tremties ir taip pat lietuvių liaudies dainas. Choras aplankys Llangollen In
ternational Eiteddfod ir pasirodys lauko scenoje. Dainininkus lydės Lie
tuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prezidentas Balys Gajauskas ir 
Jurbarko savivaldybės pirmininko pavaduotojas Rimantas Plevokas.

’’Versmė“ įkurta 1990 m. lapkričio 29 d. siekiant suburti bendro likimo 
žmones ir priminti pasauliui Lietuvos kančias sovietų metais, kas anksčiau 
buvo uždrausta. Per trumpą veiklos laikotarpį ’’Versmės“ repertuaras padi
dėjo ir choras yra mielai kviečiamas koncertuoti įvairiuose parengimuose 
Lietuvoje. Chorui vadovauja muz. Marija Tautkuvienė.

Maloniai kviečiame į pagrindinius gastrolių koncertus:
Birželio 28 d., antradienis, 12 vat, Marian Kirche, Lubeck, Vokietija.
Liepos 1 d., penktadienis, 19.00 vai., Stanwell School, Penarth, S.

Glam., Valija.
Liepos 2 d., šeštadienis, 19.30 vai., Tabemacl Chapel, The Hayes, 

Cardiff, Valija.
Liepos 5 d., antradienis, 19.30 vai., Capel y Morfa, Aberystwyth, 

Valija.
Liepos 6 d., trečiadienis, visa diena. Llangollen, Valija.
Liepos 7 d., ketvirtadienis, 1930 vaL, Parish Church, Dolgellau, Valija.
Liepos 8 d., penktadienis, 19.00 vai., Aylesham-Snowdown Welfare 

Centre, Aylesham, Near Canterbury, Anglija.

"Versmės" iškvietimo komitetas
prof. D. Hayes, dr. A. Kemp, E. Šova, A. Packer

Lietuvaitė, gyvenanti 
Anglijoje, Šefildo mieste, 
norėtų atstovauti Lietu
vos vartojimo prekių ga
mybinei įmonei.

Kreiptis:

’’Europos lietuvio' 
redakcija
A. Strazdelio 1, 
2600 Vilnius.

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.

Valdyba ir Revizijos komisija pa
darys pranešimus, bus nagrinėjami 
klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus nustaty
tą valandą, susirinkimas bus atidė
tas vieną valandą, o po to įvyks, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

******
Liepos 16 d., šeštadienį, 6 vai. 

vakaro LKV S-gos ’’Ramovės“ 
Mančesterio skyrius rengia Man
česterio lietuvių soc. klube Dariaus 
ir Girėno ir Mindaugo karūnavimo 
minėjimus. Paskaitą skaitys A. 
Podvoiskis. Bus meninė dalis.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
Rengėjai

NOTTINGHAME
Joninės ir Petrinės

Nottingham© moterų draugija bir
želio 25 dieną 18.30 vai. Latvių klube, 
1A Standhill Rd., Carlton Hill, Not
tingham, ruošia Jonines ir Petrines.

Įėjimas 5 svarai asmeniui. Užsira
šyti iki birželio 22 d. Skambinkite - 
505686.

Kviečiame visus tautiečius apsi
lankyti.

Moterų draugijos valdyba

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP

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

PARDUODAMI 
BUTAI 

UŽSIENIEČIAMS

Vilniaus miesto centre 4-rių 
kambarių, reikalingas remontas, 
saugus (Ref. 41). Kaina $70000 
arba £47000.

Geras 500 m2 namas Kaune, 
geroje vietoje. Yra visi patogu
mai, garažas, sklypas.

Kreiptis: 
Europos lietuvio 

redakcija, 
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.

PASAULYJE
Jaunimo atstovų 

suvažiavimas Romoje
Romos ’’Domus Paeis“ maldinin

kų namuose keturias dienas vyko 
jaunimo sielovados pirmasis europi
nis suvažiavimas. Jame dalyvavo be
veik visų Europos vyskupų konferen
cijų atstovai ir delegatai, atstovaujan
tys pagrindiniams Europoje veikian
tiems katalikų jaunimo sąjūdžiams ir 
organizacijoms - iš viso apie 60 as
menų. Lietuvai šiame suvažiavime 
atstovavo Kauno arkivyskupijos 
kancleris kunigas Rimantas Norvilą. 
Suvažiavimo dalyviai, vadovaujami 
suvažiavimą surengusios Popiežinės 
pasauliečių tarybos pirmininko kardi
nolo Eduardo Pironio, aptarė Popie
žiaus susitikimą su viso pasaulio jau
nimo atstovais, įvykusį pernai vasarą 
Denveryje, Amerikos Colorado vals
tijoje, pasidžiaugė jo dvasiniais vai
siais. Daug dėmesio buvo skirta ir 
pasirengimams kitam Popiežiaus 
susitikimui su pasaulio jaunimu, ku
ris įvyks ateinančių metų pradžioje 
Filipinų sostinėje, Maniloje.

Olandijos Bažnyčia prieš 
eutanaziją

Olandijoje įsigaliojo eutanazijos 
taikymo reglamentas. Kaip žinoma, 
Olandijos parlamentas jau pernai 
įteisino eutanaziją tam tikrais išskir
tiniais atvejais. Pastarasis, šį mėnesį 
įsigaliojęs reglamentas nustato griež
tą eutanazijos taikymo tvarką. Nu
marinti ligonį galima tik tuo atveju, 
kai nėra jokių vilčių pagyti, kai pats 
pakartotinai prašosi numarinamas ir 
jo šeima neprieštarauja, kai liga 
sukelia didelius fizinius skausmus. 
Gydytojas, atliekantis eutanaziją, 
turi parengti labai detalizuotą atvejo 
aprašymą, o galutinį sprendimą - 
leisti eutanaziją ar ne - padaro tei
sėjas. Už reglamento sąlygų nesi
laikymą eutanaziją atliekančiam 
gydytojui gresia bausmė iki 12 metų 
kalėjimo.

Olandijos katalikų Bažnyčia, ne
paisant griežtų eutanazijos taikymo 
normų, yra labai priešingai nusista
čiusi jos atžvilgiu.

JT apie žmonijos raidą
Jungtinių Tautų Organizacijos 

vystymo Programa paskelbė penktąjį 
metinį žmonijos raidos raportą. Jis 
išspausdintas atskira, 236 puslapių 
knyga. Žemiau pateikiami kai kurie 
duomenys iš to leidinio.

Apie skurdą pasaulyje. Daugiau 
kaip milijardas žmonių per dieną 
uždirba mažiau negu vieną dolerį. 
Besivystančios šalys užsienio skolų 
apmokėjimui išleidžia du su puse 
karto daugiau negu gauta finansinės 
pagalbos. Trečiojo pasaulio turtin
gieji gauna 40% pagalbos daugiau 
negu vargšai. 90% lėšų, skirtų besi
vystančių šalių techninei pagalbai, 
yra išleidžiama užsienio ekspertų al
goms, nors pakanka vietinių kvali
fikuotų specialistų.

Apie pasaulio ginkluotę. Gink
lams išleidžiama pusė viso pasaulio 
pelno. Besivystančios šalys išleidžia 
ginkluotei didžiąją savo biudžeto 
dalį. 90% žuvusiųjų karuose yra 
vietinių, pilietinių konfliktų aukos. 
Ginklų gamyba pasaulyje sumažėjo, 
po tarptautinių nusiginklavimo su
tarčių yra sunaikinta daug ginklų, 
bet prekyba ginklais nemažėja. 
Ginklus gamina išsivysčiusios šalys. 
Penkios valstybės, JT nuolatinės 
Saugumo Tarybos narės pagamina 
89% ginklų.

Apie saugumą. Didelę vietą ra
porte užima žmonių saugumas. Nuo 
1975-ųjų iki 1992 metų pasaulyje 
įvykdyta 500 teroristinių akcijų. 
Daugiau negu pusėje pasaulio valsty
bių užregistruoti grubūs žmogaus 
teisių pažeidimai. Padidėjo grėsmė 
asmeniniam žmogaus saugumui ir 
Vakarų šalyse. Grėsmę kelia narko
tikų naudojimas, terorizmas, naujos 
ligos.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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