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Pasaulio lituanistų bendrijos 
steigiamoji konferencija

Vilniuje

Albertas Zalatorius (centre) kalbasi su lituanistais Liutu Mockunu
ir Vytautu Kavolių. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Šią savaitę Vilniaus pedagoginio 
universiteto lituanistikos ir istorijos 
fakultetų rūmuose įvyko Pasaulio 
lituanistų bendrijos steigiamoji kon
ferencija. Ją surengė mokslininkų 
lituanistų iniciatyvinė grupė. Konfe
rencijos organizavimą parėmė Vil
niaus pedagoginis universitetas bei 
Atviros Lietuvos fondas. Kartu su 
Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslo 
įstaigų lituanistais, rašytojais konfe
rencijoje dalyvavo ir rašytojai, lietu
vių literatūros bei kalbos tyrinėtojai 
iš JAV, Kanados, kitų užsienio šalių.

Plenariniame posėdyje bei sekci
jose perskaityti pranešimai apie litua
nistikos horizontus, JAV veikiantį vi
suomeninį Lituanistikos institutą, li
tuanistinių disciplinų tarpusavio ry
šius bei kitais aktualiais lietuvių kal
bos ir literatūros, istorijos, folkloris
tikos, etnologijos klausimais.

PLB kraštų atstovų suvažiavimas 
Lietuvoje

Liepos 1-4 dienomis Vilniuje ir 
Anykščiuose vyks Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) kraštų atstovų 
suvažiavimas, kurio tema: ’’Užsienio 
lietuvių šiandieninė padėtis ir ben
dradarbiavimas su Lietuva“.

Liepos 1-ąją suvažiavimo atidary
mo metu Anykščiuose numatyti Lie
tuvos Respublikos ministro pirminin
ko ir PLB valdybos pirmininko pra
nešimai. Po to - PLB kraštų valdybų 
pirmininkų pasisakymai. Tą dieną 
bus atidaryta Ž. Kazėno fotoparoda, 
"Lietuvos“ ansamblis suvažiavimo 
dalyviams koncertuos Anykščių kul
tūros rūmuose. Liepos 2-3 dienomis 
vyks darbas sekcijose, jose ketinama 
apsvarstyti lietuviškų mokymo įstai
gų užsienyje bei spaudos ir informa
cijos klausimus, Lietuvos diplomati
nių įstaigų ir lietuvių bendruomenių 
bei jaunimo sąjungų bendradarbiavi

Pranas Kuris prisiekė 
Europos žmogaus teisių teisme

Birželio 20 dieną Strasbūre Edro- 
pos žmogaus teisių teismo sesijoje iš
kilmingai prisiekė šio teismo teisėjas 
nuo Lietuvos Pranas Kūris.

Lietuvos Respublikai pasirašius 
1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių apsaugos konvenciją, LR 
Prezidentas, vadovaudamasis šios 
konvencijos 38 straipsniu, pateikė 
Europos Tarybai trijų Lietuvos 
kandidatų į Europos žmogaus teisių 
teismą sąrašą. Šių metų balandžio 13

Pasaulio lituanistų bendrijos pir
mininku išrinktas A. Zalatorius, pir
mininko pavaduotoja - V. Kelertienė, 
bendrijos prezidiumo nariais - B. 
Vaškelis, A. Tilvytienė, J. Girdzi
jauskas. Pagal priimtą statutą bendri
jai vadovauja taryba, sudaryta iš pre
zidiumo ir skyrių atstovų.

Pasaulio lituanistų bendrijos pir
mininko pavaduotoja, Lituanistikos 
instituto JAV pirmininkė, Ilinojaus 
universiteto Čikagoje lituanistikos 
katedros vedėja profesorė V. Keler
tienė Eltos korespondentei pranešė, 
kad nutarta jau šią žiemą arba anks
tyvą pavasarį surengti Vilniuje Pa
saulio lituanistų bendrijos konferen
ciją tema ”50-ties metų Lietuva: tarp 
rezistencijos ir prisitaikymo“. Konfe
rencijos branduolį sudaryti įgalioti 
istorikai. Dalyvauti kviečiami visi, 
kurie turi ką šiuo klausimu pasakyti.

mo reikalus, tremtinių grįžimo į Lie
tuvą ir jų socialines problemas, pilie
tybės ir prarasto turto grąžinimo 
klausimus.

Per atsisveikinimo vakaronę 
Anykščiuose Viešintų klojimo teatras 
parodys J. Kazakevičienės ir V. Ger
manavičiaus spektaklį ’’Kaip velnias 
akmenį nešė“, koncertuos Anykščių 
folkloro kolektyvai.

Liepos 4-ąją Vilniuje Seimo rū
muose planuojamas PLB kraštų val
dybų pirmininkų posėdis, įvyks jų 
susitikimas su Lietuvos Prezidentu, 
spaudos konferencija.

Kaip ”EL“ sužinojo, iš Londono į 
šį renginį atvyksta Didžiosios Brita
nijos lietuvių sąjungos vadovai Jaras 
Alkis ir Vincent O'Brien. Jie taip pat 
dalyvaus Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje.

ELI

d. Europos Tarybos parlamentinė 
asamblėja slaptu balsavimu Žmogaus 
teisių teismo teisėju išrinko Praną 
Kūrį. Šio Lietuvos atstovo kadencija 
pasibaigs 2004 metų sausio mėnesį.

Po priesaikos P. Kūrį pasveikino 
LR nuolatinis atstovas Europos Tary
boje Strasbūre ambasadorius Auri
mas Taurantas.

LR URM informacijos ir 
spaudos skyrius
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Santara-
Kaina 50 et

Lietuvoje
Santaros-Šviesos 41-oji konferen

cija, kurią finansiškai parėmė Atviros 
Lietuvos fondas, prasidėjo Vilniaus 
universiteto Teatro salėje. Ta proga 
čia buvo susirinkę Lietuvos ir išeivi
jos mokslo ir kultūros veikėjai. Antrą 
kartą pirmoji tokios konferencijos 
dalis vyksta Lietuvoje.

Konferencija - jubiliejinė, nes šie
met šiam sambūriui, jungiančiam dar 
šaltojo karo metais susitelkusius ra
šytojus, kultūros, meno, literatūros, 
kitų kūrybinių profesijų atstovus, su
kanka 40 metų.

Ją pradėjęs Vilniaus universiteto 
prorektorius Benediktas Juodka pa
sveikino į konferenciją susirinkusius 
santariečius, prisiminė savo pirmąjį 
susitikimą su jais prieš dvidešimt 
metų. ’’Jau tada supratau, kad Santa
ra-Šviesa - ta institucija, kuri jungia 
šviesiausius lietuvių išeivijos protus 
ir jos intelektualus“, sakė B. Juodka. 
Vienas iš Santaros-Šviesos aktyvistų 
ir veteranų Raimondas Mieželis pra
nešė, kad Santara-Šviesa aktyviai re
mia tris projektus - padeda išleisti 
autoriams jų pirmąsias knygas, stipri
na prie Vilniaus universiteto Vytauto 
Kavolio pastangomis įsteigtą fondą ir 
apdovanoja metinėmis premijomis 
mokslų daktarus už geriausią diser
taciją literatūros klausimais. Po to R. 
Mieželis įteikė šių metų Santaros- 
Šviesos premiją daktarui Vladui Si- 
rutavičiui, pranešė ELTA. Per rytinį 
posėdį, kurio tema ’’Kultūra ir politi
ka šiandieninėje Lietuvoje“, buvo 
perskaityti V. Kavolio, A. Štromo, A. 
Mickūno pranešimai. Po pietų įvyko 
diskusijos prie apskritojo stalo posė
džio tema.

Po to Santaros-Šviesos konferen
cija, kaip ir pernai, persikėlė į Anykš
čius. Tris dienas ji vyko poilsio na- 
muose ’’Šilelis“, prisiglaudusiuose 
Anykščių šilelio pavėsyje. Konfe
rencijos leitmotyvas - kultūra ir poli
tika, pranešimai, pasisakymai, apskri
tojo stalo diskusijos tęsė Vilniuje 
pradėtą kūrybinį minties darbą.

Egidijus Aleksandravičius, Sau
lius Pivoras, Arūnas Sverdiolas skai
tė pranešimus kultūros istorijos tema, 
kultūros politikos Lietuvoje klausi
mus svarstė Leonidas Donskis. Kaip 
į mūsų kultūrinę sąmonę grįžta A. J. 
Greimas ir M. Gimbutienė, kaip jų 
darbai tampa mūsų savastimi, kalbė
jo Arvydas Šliogeris, Saulius Žukas 
ir Alina Staknienė.

Naują, įdomų požiūrį į literatūrą 
atskleidė Violeta Kelertienė, kalbė
dama apie A. Vienuolio ’’Paskenduo
lę“, Ilona Mąziliauskienė, aptardama 
J. Ivanauskaitės ’’Mėnulio vaikus“, 
Loreta Mačauskaitė, tyrinėjusi A. 
Škėmos ’’Baltą drobulę“, bei Dalia 
Satkauskytė, nagrinėjusi poetinės 
kalbos problemą. Prie apskritojo sta
lo kasdien vyko diskusijos, kuriose 

Santaros-Šviesos konferencijos dalyviai prie Puntuko.
Jono Junevičiaus nuotr.

svarstytos Lietuvos istorijos, istorio
grafijos problemos, aptartos atviros 
visuomenės galimybės.

Vakaro valandos buvo skirtos lite
ratūrai. Vyko poezijos vakaras, kuria
me dominavo modernioji jaunųjų bei 
vyresnės kartos poetų kūryba. Eiles 
skaitė Donaldas Kajokas, Vytautas 
Bložė, Nijolė Miliauskaitė, Korneli
jus Platelis, Aidas Marčėnas, Kęstu
tis Navakas, Sigitas Parulskis.

Visus maloniai pradžiugino ir pri
vertė susimąstyti Karlos Gruodytės 
prie Puntuko surengto konceptualaus 
meno instaliacija ’’Velnio tiltai - 
žmogaus pirštai“.

Tos trys dienos intelektualaus ben
dravimo - tai neįtikėtinas lobis ir kon
ferencijos dalyviams, ir jos gausiems 
svečiams bei klausytojams. Tai nauji 
impulsai, kūrybinės paskatos ir naujo 
susitikimo ilgesys.

Santaros-Šviesos konferencijos 
tęsinys bus rugsėjo mėnesį Čikagoje.

******
Santara -Šviesa ir jos ėjimas į 

Lietuvą yra ypatingas fenomenas. 
Apie santariečią ryšius su Lietuva; 
apie šio sambūrio veiklos prasmę ir 
reikšmę kalbamės su konferencijos 
dalyviais ir svečiais.

Alina Staknienė:
- Aš norėčiau pradėti nuo istori

jos. Šviesą mes kūrėme dar karo me
tais Vokietijos stovyklose Tiubinge
ne. Tada mes ją vadinome dvasinės 
rezistencijos sambūriu, leidome žur
nalą ’’Šviesa“, kurio išėjo septyni nu
meriai. Greit po to prasidėjo emigra
cija į visas pasaulio šalis, mes iš- 
siklaidėme, dalis mūsų atsidūrė JAV. 
Mes jau buvome nebe studentai, 
vieni dėstė, kiti mokytojavo ar įgijo 
kitą profesiją, bet tas ryšys tarp mūsų 
liko gyvas. Po to atsirado Santara - 
ją įkūrė studentai. Važiuodavome į 
bendrus suvažiavimus, o po kurio lai
ko Šviesa ir Santara susijungė. Ir nuo 
tada mūsų suvažiavimai, toji vietovė, 
kur jie vykdavo, tapo dvasinės stimu
liacijos vieta. Ten susirinkdavom 
mes - jauni ir jau pagarsėję moksli
ninkai (kaip M. Gimbutienė), atvyk
davo A. Mickūnas, V. Kavolis, dalin- 
davomės savo idėjomis ir su džiaugs
mu laukdavome to dvasinio peno, 
kurio būdavom taip pasiilgę, ypač jei 
naujos mintys, atradimai būdavo 
susiję su Lietuvos kultūra.

Džiaugsmą ir pasitenkinimą teikė 
ne tik intelektualinis bendravimas, 
bet ir dvasingumas, šiluma, suprati
mas. Ilgus metus mes bendravome 
tik tarpusavyje, o dabar, atsiradus 
laisvam ryšiui, mes galime perduoti 
Lietuvai visa tai, ką esame sukaupę...

Vytautas Kavolis:
- Mus, santariečius, jaudino vie

nas klausimas - kiek mes esame pras
mingi? Tai buvo suprantamas kritinis 
žvilgsnis į save, į savo egzistenciją. 

Jis tapo mūsų vidinio atsinaujinimo 
šaltiniu, neleido sustingti minčiai.

I Lietuvą mes atvežėme Santaros- 
Šviesos suvažiavimų dvasią - naujų 
versmių ieškojimą kultūrinio gyveni
mo srityse. Mūsų tikslas - minties at
sinaujinimas, naujos idėjos literatūros 
moksle, istoriografijoje, pagaliau 
naujų santykių apibrėžimas tarp kul
tūros ir politikos.

Santaros-Šviesos suvažiavimų es
minė žymė - tarpusavio pasitikėjimo 
nuotaika, galimybės susitikti ir lais
vai bendrauti pačių skirtingiausių pa
žiūrų žmonėms.

Aš džiaugiuosi, matydamas jūsų 
jaunimą ieškantį naujo mąstymo, 
naujo požiūrio, besivaduojantį iš dva
sinio sąstingio.

Kiek mes prasmingi Lietuvai, ką 
mes galime jai duoti, ką ji gali iš mūsų 
priimti, tesprendžia Lietuvos žmonės.

Ingė Lukšaitė:
- Manau, kad Santara-Šviesa yra 

vienas iš labiausiai parengtų pasaulio 
kultūros įsruvų į Lietuvos kultūrą. 
Santariečiai turi savo auditoriją, ben
dravimo formas ir institucijas, yra 
susidariusi tarpusavio komunikavimo 
sistema. Nebereikia to kurti iš naujo, 
todėl jiems ir nėra sunku perduoti 
informaciją Lietuvai.

Bet svarbiausia tai, kad santarvie- 
čiai ne tik žino prioritetus ir yra pasi
rengę perduoti sukauptą informaciją, 
bet ir tai, kad jie nėra svetimo pasau
lio žmonės. Ilgus metus gyvenę sveti
mo pasaulio kultūroje, jie liko savi 
Lietuvai, dirbo tą darbą, kurio reikėjo 
Lietuvai. Didelis intelekto darbas - 
tai lobis, kuris yra svarus įprasmini
mas intelektualių emigracijos pas
tangų.

Santaros-Šviesos žmonės kūrybiš
kai bendrauja tarpusavyje, jie vienas 
kito neslopina, ten gyvas minties dar
bas, duodantis naujų kūrybinių im
pulsų. Tai savotiškas mėgavimasis 
žaismu - intelekto puota. Tai gyvas 
žmonių ryšio stebuklas. Aš juos pa
vadinčiau Tėvynės meilės, ryšio su 
Tėvyne ambasadoriais.

Mane žavi jų minties darbas. Kal
ba A. Mickūnas, ir jauti, kaip mintis 
eina į priekį. Tau palikta erdvė - tas 
minties laukas, kurį turi nueiti pats. 
Bet jei negali, tave nuveda. Mūsų 
mąstymas yra kritiškas, jame daugiau 
neigimo, o santariečiai kuria pozi
tyvą. Kūrybos apoteozė - prisimin
kim R. Šilbajorį, I. Maziliauskienę, 
A. Staknienę, V. Kavolį. Gebėjimas 
kurti pozityvą savaime yra vertė ir, 
mano manymu, tai - Santaros-Švie
sos skiriamasis bruožas. Kaip ir ne
paprastos perspektyvos kelias inte
lektualinėje sferoje.

Romualdas Ozolas:
- Man Santara-Šviesa nuo seno 

yra pačios aiškiausios ir šviesiausios 
minties genezės vieta. ’’Metmenys“, 
’’Akiračiai“ - tai ta literatūra, kurioje 
visą laiką buvo analizuojama Lietu
vos realybė - visuomeninis, kultūri
nis, politinis gyvenimas.

I Santaros-Šviesos veiklą atsilie
pia intelektualus Lietuvos elitas, li- 
beralistinį nusiteikimą turinčiai iijte- 
ligentijai tai yra dvasinė atgaiva. 
Nors man atrodo, kad tikrasis porei
kis dar nėra išryškėjęs. Kūrybą, lais
vę, laimę žmogus kol kas realizuoja 
individualiai, neieškodamas atramos, 
pasitikrinimo taškų. Po naujojo gy
venimo išbandymų, po absoliutaus 
pasitikėjimo periodo dabar žmonės 
neskuba artėti. Kai atsiras interesas, 
poreikis, galimybė atrasti kartu mąs
tant, Santaros-Šviesos veikla taps 
gyvybiškai reikalinga Lietuvai.

Irena Andrukaiiienė
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Bernardas Brazdžionis - Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės daktaras SIEFTYNIIOS ©HIENOS
Kauno Vytauto Didžiojo univer

sitete birželio 17 d. įvyko iškilminga 
ceremonija, kurioje VDU garbės 
daktarų regalijos įteiktos poetui Ber
nardui Brazdžioniui (nuotraukoje) ir 
profesoriui Zigmui Zinkevičiui.

Aukšti akademiniai laipsniai skirti 
už ypatingą šių žmonių indėlį į Lie
tuvos mokslą ir kultūrą. B. Braz
džioniui, 1934 m. VDU humanitari
nio fakulteto absolventui, suteiktas 
literatūrologijos garbės daktaro var
das. B. Brazdžionis tapo meistriš
kumo mokykla kelioms poetų kar
toms, nors pokaryje kelis dešimt
mečius iš bibliotekų buvo išimtos vi
sos jo knygos.

Profesoriui Zigmui Zinkevičiui 
suteiktas kalbotyros garbės daktaro 
vardas. Jis praturtino lituanistiką, bal
tistiką daugiau kaip 20 monografijų, 
fundamentalių lietuvių kalbos veika
lų, vadovėlių, paskelbė daugiau kaip 
500 mokslinių straipsnių, 45 metus 
paskyrė pedagoginei veiklai aukšto
siose mokyklose.

Kultūros ministerijoje - apie dainų šventę
Birželio 23-ąją Vilniuje Kultūros 

ministerijoje įvyko spaudos konfer
encija, skirta artėjančiai Pasaulio 
lietuvių dainų šventei. Kultūros minist
ras D. Trinkūnas patvirtino, kad joje 
dalyvaus daugiau kaip 27 tūkstančiai 
atlikėjų, tarp jų - 1133 tautiečiai iš 
kitų kraštų. Valstybė skiria lėšų iš už
sienio į šventę atvykusių dainininkų 
ir šokėjų apgyvendinimui, maitini
mui ir transporto išlaidoms padengti. 
Spaudos konferencijoje kalbėjęs Pa
saulio lietuvių bendruomenės (PLB) 
valdybos pirmininkas B. Nainys sa
kė, kad ši Dainų šventė svarbi Lie
tuvai, bet dar reikšmingesnė išeivijai, 
nes padeda jai išsaugoti lietuvybę. 
Šventei ruošdamiesi užsienio lietu
viai parodė daug entuziazmo, noro 
dalyvauti tokiame renginyje, įdėjo 
daug darbo. Apie pasiruošimą šiam 
dideliam įvykiui ir jo programą kal

Aistros dėl referendumo
Birželio 17-ąją iniciatyvinės gru

pės rengti referendumui dėl neteisė
tos privatizacijos, nuvertintų indėlių 
bei pažeistos teisėsaugos nariai į Sei
mo pirmininko priimamąjį atgabeno 
43 bylas su 413 110 Lietuvos piliečių 
pasiūlymais-pareiškimais rengti refe
rendumą. Seimo pirmininkas Č. Jur
šėnas atsisakė juos priimti, remdama
sis senuoju Referendumo įstatymu, 
kuris numatė, jog piliečių pasiūly- 
mai-pareiškimai perduodami Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumui, o jo 
nebėra antri metai.

Spaudos konferencijoje V. Lands
bergis prisiminė 1988 m. rudenį, kai į 
Maskvą buvo vežama 1,8 milijono 
Lietuvos gyventojų, protestavusių 
prieš bandymus keisti SSRS konsti
tuciją, parašų. Pasak V. Landsbergio, 
net totalitarinės valstybės tarnautojai 
parašus priėmė be kliūčių - buvo ne
leista tik Maskvos gatvėmis nešti 
Lietuvos vėliavos.

Šią formalią juridinę problemą 
išsprendė Seimas. Jo dauguma at
metė opozicijos vadovo V. Lands
bergio pasiūlymą, kad parašus dėl 
referendumo priimtų ir patvirtintų 
Seimo valdyba, ir nutarė, jog Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
funkcijas atliks Vyriausioji rinkimų 
komisija.

Birželio 22 d. Vyriausioji rinkimų 
komisija nusprendė priimti inicia
tyvinės grupės minėtam referendu
mui surengti dokumentus. Ji per 15 
dienų turi patikrinti 561 423 Lietuvos 
piliečių parašus, pritariančius Tėvy
nės sąjungos parengtam ir referendu
mui siūlomam įstatymo projektui.

Su Tėvynės sąjungos inicijuojamu 
referendumu buvo susiję ir dar keli 
Seime pateikti dokumentų projektai, 
viename jų numatyta ’’prašyti Tarp
tautinį valiutos fondą, Pasaulio banką 
bei kitas nepriklausomas finansines

VDU tą dieną taip pat iškilmingai 
įteikti diplomai antrajai Universiteto 
bakalaurų laidai - daugiau kaip 200 
absolventų.

Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

bėjo Pasaulio lietuvių dainų šventės 
direktorius J. Mikutavičius, spaudos 
centro vadovas A. Šidlauskas, vy
riausieji šventės meno vadovai ir kiti 
jos organizatoriai. Pranešta, kad jau 
parduota apie pusė bilietų (daugiau
sia - brangūs bilietai: 40, 30, 20, 10 
litų). Taip pat minėta, kad į šią 
šventę niekam nesiunčiami kvieti
mai, kaip buvo įprasta sovietmečiu 
(juos turėdami valstybiniai, partiniai 
veikėjai nemokamai lankydavo įvai
rius renginius). Šįkart bilietus turi 
pirkti ir prezidentas, ir ministrai, ir 
visi kiti. Tiesa, pasirūpinta, kad šven
tę pamatytų ir skurdo prispausti, net 
pigiausio bilieto nusipirkti neišgalin
tys žmonės. Jie gali kreiptis į Vil
niaus miesto globos ir rūpybos sky
rių, kuris kartu su šventės organizato
riais sudarys sąlygas varguoliams 
matyti šventę.

institucijas atlikti Lietuvos Respub
likos įstatymo "Dėl neteisėto privati
zavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų 
bei pažeistos teisėsaugos“ projekto 
ekspertizę ir iki 1994 metų liepos 
mėn. 15 dienos pateikti savo išvadas 
bei pasiūlymus Lietuvos Respublikos 
Seimui“.

"Ekonominis referendumas neap
siriboja sovietinės valdžios nusavintų 
indėlių atstatymu, nors būtent šį jo 
aspektą dažniausiai akcentuoja val
džia, spauda ir Lietuvos gyventojai. 
Pagrindinis referendumui teikiamo 
įstatymo tikslas - atstatyti teisinius 
santykius finansų sistemoje bei priva
tizavimo procese ir atkurti finansi
nius svertus, dėl kurių sunaikinimo 
nukrito ir toliau krenta gamyba Lie
tuvoje“, - pareiškė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) valdybos 
pirmininkas G. Vagnorius Seimo 
opozicijos atstovų susitikime su Lie
tuvoje akredituotais užsienio valsty
bių ambasadoriais bei ambasadų dar
buotojais. Pasak jo, jeigu tai arti
miausiu metu nebus padaryta, jau šį 
rudenį arba žiemą Lietuvoje bus ka
tastrofinių pasekmių. Šis susitikimas 
buvo organizuotas Tėvynės sąjungos 
iniciatyva.

Apie referendumą kalbėta ir 
LDDP pirmininko, premjero A. Šle
ževičiaus ir Tėvynės sąjungos (Lietu
vos konservatorių) pirmininko V. 
Landsbergio viešoje diskusijoje tie
sioginėje Lietuvos televizijos laidoje 
birželio 21-osios vakare. Nors prem
jeras į kai kuriuos klausimus dėl pri
vatizacijos, korupcijos neatsakė, vis 
dėlto ta diskusija jam buvo lengvesnė 
nei nesenas svarstymas Seime. Tada 
bandymas pareikšti nepasitikėjimą 
vyriausybei nepavyko: birželio 16- 
ąją 65 Seimo nariai buvo "prieš“ 
nepasitikėjimą, 51 - ”už“. Nepasiti
kėjimą pareikšti trūko 20 balsų...

”Ar bus kam ginti 
Tėvynę?“

- taip pavadintas Snieguolės Pilypie- 
nės straipsnis ”Pirmadienio“ Nr. 24 
savaitraštyje, kuriame keliamos nau
jokų šaukimo ir požiūrio j karinę tar
nybą problemos.

Baigiasi pavasarinis naujokų šau
kimas į Savanoriškąją krašto apsau
gos tarnybą (SKAT-ą). Iš 11 tūkst. 
šauktinių atvyko į gydytojų konsul
tacines komisijas 7,5 tūkst. Buvo 
pripažinti tinkamais tarnauti tik 3,5 
tūkst. Šiomis dienomis Lietuvos ka
riuomenėje savo tarnybą pradėjo 
2578 jaunuoliai.

Lietuvos Konstitucijoje parašyta, 
kad kiekvieno piliečio pareiga - gin
ti savo tėvynę. Ikikarinėje Lietuvoje 
tą pareigą šauktiniai atlikdavo gar
bingai ir didžiuodavosi, kad tarnauja 
gimtojo krašto kariuomenėje.

Penkiasdešimt sovietinės okupa
cijos metų tautiečiams įvare alergiją 
ir nusistatymą prieš tarnybą. Paga
liau Atgimimo euforija jau išblėso, 
ir jaunimo visiškai nejaudina, ar tas 
SKAT-as yra, ar ne. Dabar jį domi
na tik biznis, vakarietiški automobi
liai ir pinigai. Per didelis "nuostolis“ 
aukoti vienerius metus tarnybai.

Staipsnyje pažymima, kad už 
vengimą tarnauti Lietuvos kariuo
menėje skiriama tik 10 Lt bauda. Jei 
tai nepadeda, tuomet šaukiamasis 
gali būti nuteistas 1 metams laisvės 
atėmimo. Tačiau ir čia įstatymas ap
einamas. Dažni atvejai - ligos simu
liacija arba abejotina gydytojo pažy
ma.

SKAT-o vadams teko regėti, 
kaip vienas jaunuolis, sergantis psi- 
chopatiniu sindromu, ant stalo išdi
džiai metė pažymą, kad netinkamas 
tarnybai, po to sėdo į "Audi“ ir nu
rūko savais keliais.

Labai populiari šaukiamųjų į tar
nybą liga - "lengvas debilizmo laips
nis“. Savaime suprantama, irgi be 
dokumentų, kur ir kada nustatyta to
kia diagnozė. Vien gydytojo išvada. 
Vėliau paaiškėja, kad tas "debilas“ 
dirba atsakingą darbą solidžioje fir
moje.

Šiandien juokingai atrodo žurna
listas, kuris kalba ar rašo apie meilę 
ir šventą pareigą tėvynei. Dabar 
daug svarbiau, kad visa Lietuva ži
notų, ką po darbo valandų veikia 
Prezidentas. Neduok Dieve, koks 
nors V. Žirinovskis prikarksės apie 
naują Lietuvos okupaciją. Ar bus 
kam ginti gimtąją žemę, mūsų vals
tybingumą ir nepriklausomybę?

Invalidas Lictuvgję
Invalidų padėtis aprašoma Daivos 
Noreil.anės straipsnyje "Daugiausia 
invalidų Raseiniuose“ "Respubliko
je“ 07 17.

Raseiniuose įvyko išvažiuojama
sis posėdis-konferencija invalidų so
cialinės integracijos klausimais. Ra
seiniuose konferencija surengta neat
sitiktinai. Šiame mieste gyventojų 
mirtingumo bei laikino nedarbingu
mo rodikliai didžiausi šalyje, dau
giausia čia ir invalidų.

Invalidų reikalų tanybos prie Vy
riausybės pirmininkas, iš Raseinių ki
lęs rašytojas J. Mačiukevičius pabrė
žė, jog invalidai neturėtų skriausti vi
suomenės (ne tik atvirkščiai). Nes 
dabar dažno invalido pensija lygi dir
bančios medicinos sesers atlygini
mui. Remiantis Vakarų valstybių pa
vyzdžiu galima teigti, jog šimtapro
centinis invalido reikmių kompensa
vimas ne tik sukelia sveikosios vi
suomenės dalies nepasitenkinimą, 
bet ir pačių invalidų neskatina steng
tis gyventi visavertį gyvenimą.

Interpolas padeda 
Lietuvai

"Vokietijoje sulaikytas žudikas, pa
bėgęs iš kolonijos Lietuvoje ir ieško
mas Interpolo“ - pranešama Ainiaus 
Gurevičiaus straipsnyje "Lietuvos 
ryte“ 06 16.

Už neteisėtą šaunamojo ginklo 
laikymą Vokietijos policija sulaikė 
Lietuvos pilietį Gintautą Určinską (g. 
1961 metais).

Marijampolietis G. Určinskas 
1988 metų sausio 28-osios naktį Ki- 
šiniove nužudė žmogų. Po poros die
nų žudikas buvo suimtas. Bylą nagri
nėjo Moldovos aukščiausiasis teis
mas. Nuosprendis buvo paskelbtas 
1988 metų rugpjūčio 22 dieną: už 
itin žiaurią žmogžudystę - auka paty
rė ypatingas kančias - G. Určinskas 
buvo nubaustas 14 metų laisvės atė
mimo. Po nepriklausomybės atkūri
mo Lietuvoje jis buvo atvežtas iš 
Moldovos ir įkurdintas Pravieniškių 
sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje.

Tačiau G. Určinskas sugebėjo pa
bėgti ir, kaip pažymima straipsnyje, 
atsidurti net Vokietijoje, neturėdamas 
jokių dokumentų...

Šių metų pradžioje Interpolo Lie
tuvos biuras paruošė G. Určinsko 
"raudonąją kortelę“, t. y. buvo pa
skelbta pasaulinė jo paieška. Šis 
mechanizmas suveikė, nors Vokieti
joje sulaikytas G. Určinskas iš pra
džių sąmoningai iškreipė savo pavar
dę, tikėdamasis suklaidinti policijos 
kompiuterį. Bet "raudonojoje korte
lėje“ yra ieškomojo pirštų atspaudai. 
G. Určinsko pirštų atspaudai yra vo
kiečių policijos kompiuterio atminty
je. Pagal juos nusikaltėlis greitai 
identifikuotas.

Beje, Interpolo Lietuvos biuras 
yra į šios organizacijos centrinę bu
tinę išsiuntęs septynių ieškomųjų 
"raudonąsias korteles“.

Lietuviai ūkininkai 
Vokietijoje

Apie Lietuvos ir Vokietijos ūkininkų 
ryšius rašoma Algirdo Bitvinsko 
straipsnyje "Skerstuvių vakarienė“ 
"Tiesoje“ 06 17.

Pernai Kelmės rajone lankėsi Vo
kietijos ūkininkų grupė. Neseniai su 
atsakomuoju vizitu Vokietijoje vie
šėjo Kelmės ir Telšių rajonų ūki
ninkų atstovai, vadovaujami ūkinin
kų sąjungos pirmininkas Z. Sama- 
šienės ir J. Ramono, Seimo nario A. 
Račo. Jie lankėsi gyvulių aukcione 
Blaųfelde. Neišdildomą įspūdį kel
miškiams ir telšiškiams paliko vieš
nagės Frico Bliumenštoko kalakutų 
auginimo bei specialiųjų kultūrų 
ūkyje, amatų ir prekybos mokyklose 
Kiunzelsau mieste, Švebiš-Halės 
alaus darykloje. Krailsheimo melžia
mų karvių ūkyje, Siksenhofo miškų 
urėdijoje.

Kelmiškiai ir telšiškiai susipažino 
su didesnėmis ir smulkesnėmis že
mės ūkio įmonėmis, lankėsi pas 
ūkininkus, kurių sodybose praktiką 
atlieka Kelmės ir Telšių rajonų ūki
ninkų vaikai, domėjosi žemės ūkio 
produkcija, ją perdirbančių įmonių ir 
ūkininkų santykiais, produkcijos ko
kybe. Ypač visus sudomino A. He
roldo žemės ūkio technikos įmonė. 
Ypač įsimintinas vakaras įvyko Volf
gango von Šteteno pilyje. Jame daly
vavo visi iš Lietuvos atvykę prakti- 
kanlai su savo šeimininkais bei mer
ginos, dirbančios guvernantėmis. 
Priėmime dalyvavo ir Lietuvos gar
bės konsulas Frankfurte K. Rotenber- 
geris.

”Jetstar-731“ - 
jau Vilniuje

Birželio 18 dieną 15 vai. 40 min. Vil
niaus aerouoste nusileido "Lietuvos 
avialinijų“ lėktuvas "Jetstar-731, apie 
kurį Lietuvos spaudoje pastaruoju 
metu ne kartą rašyta, pateikta 
prieštaringų vertinimų, ar tai sėkmin
gas pirkinys.

"Jetstar-731“ atskraidinusius kapi
tonus A. Žilinską, E. Janušką, ame
rikietį pilotą N. E. Carrą "Lietuvos 
avialinijų“ atstovai pasitiko su gėlių 
puokštėmis, rašo Lietuvos ryte“ 
birželio 21 d. Tomas Juknevičius. 
Devynių vietų biznio klasės lėktuvą 

"Lietuvos avialinijos“ nusipirko už 
2,289 mln. JAV dolerių. (Iš vals
tybės biudžeto šiam pirkiniui buvo 
skirta 2 mln. JAV dolerių). ’’Lie
tuvos avialinijų“ generalinis di
rektorius S. Dailydka spaudos kon
ferencijoje Vilniaus aerouoste 
"Jetstar-731“ apibūdino kaip saugų 
4 variklių lėktuvą, be sustojimų 14 
tūkst. metrų aukštyje 900 km per 
valandą greičiu galintį skristi 6 va
landas. "Jetstar-731“ korpusas pa
statytas 1973 m., o įranga pagamin
ta 1980 metais. Į lėktuvą gali nenu
silenkę įlipti 188 cm ūgio žmonės. 
S. Dailydka sakė, kad "Jetstar-731“ 
vykdys čarterinius (pirmenybė bus 
teikiama Vyriausybei, Seimui, Pre
zidentūrai) užsakymus. Anot S. Dai- 
lydkos, naujas tokio tipo lėktuvas 
kainuoja 24 mln. JAV dolerių.

Nepaisydamas iškilmingos sutik
tuvių progos E. Ganusauskas ’’Lie
tuvos ryte“ birželio 21 d. primena 
kai kuriuos su to jėktuvo pirkimu 
susijusius faktus. Pasak jo, "Jetstar“ 
tipo lėktuvai pastaruoju metu nėra 
populiarūs nei Amerikos, nei Euro- i 
pos rinkoje. Pirkėjus atbaido seniai 
anachronizmu aviacijoje tapusi ke
turių variklių schema. E. Ganusaus
kas rašo, jog šis 21 metų lėktuvas 
yra labai neekonomiškas, brangus ir 
jo eksploatavimas.

"Ypač didelį JAV aviacijos biz
nio sferų nusistebėjimą sukėlė už šį 
lėktuvą sumokėti pinigai. Doku
mentai rodo, jog praėjusiais metais 
"Jetstar-731“ SN 5161 pardavėjai 
už lėktuvą prašė 1,5 mln. dolerių, 
tuo tarpu "Lietuvos avialinijos“ į šio 
sandorio tarpininko B. Walkerio 
sąskaitą vien už lėktuvą, neskaitant 
atsarginių įrenginių bei detalių, per
vedė 2 mln. 289 tūkst. dolerių.

Beje, pardavimo agentas B. Wal- 
keris, kuris kartu su S. Velonskiupo 
Lietuvos susisiekimo ministro}. 
Biržiškio ir "Lietuvos avialinijų“ 
generalinio direktoriaus S. Dailyd- 
kos viešnagės Amerikoje gali di
džiuotis esąs šio sandorio krikšta
tėvis, pokalbyje su JAV aviacijos 
konsultadinės firmos "Westminster 
Group“ savininku B. O Ovenu pri
pažino, jog šis Lietuvos pirkinys yra 
nevykęs. Jis siūlęs ne tokius bran
gius lėktuvus, bet lietuviai nesutikę, 
nes anie aparatai Lietuvos Preziden
tui esą per maži“, - rašo E.Ganu- 
sauskas.

’’Sekundės“ banko 
indėlininkų akcija Kaune

Apie tai rašoma "Respublikoje“ 06 23. 
"Vakar prie "Sekundės“ banko 

Kaune, Kęstučio gatvėje, kur darbo 
valandomis eismas labai intensyvus, 
netoli šimto susirinkusių banko in
dėlininkų blokavo eismą: gatvėje iš
sirikiavo troleibusų virtinė, kitokį 
transportą policininkai nukreipei 
aplinkines gatves. Indėlininkai raštu 
išdėstytus reikalavimus pateikė 
miesto merui ir vyriausiajam proku
rorui. Jie reikalauja nedelsiant su
imti banko vadovus G. Dilį, ir V. 
Meškauską, kad Lietuvos banko 
valdytojas K. Ratkevičius pradėtų 
išmokėti indėlius nuo šiandien, kad 
nebūtų keliama "Sekundės“ banko 
bankroto byla, o indėlininkų klausi
mas šiandien būtų svarstomas Sei
me, o svarstant būtų leista dalyvauti 
30 indėlininkų.“

"Respublika“ 06 22 rašo apie pa
sitarimą Seime, kurio metu E. Bu
kauskas pranešė, jog šiandienai 
prokuratūros duomenimis, dėl įvai
rių indėlius priiminėjusių bendrovių 
bankrotų iškelta apie 40 baudžia
mųjų bylų, susijusių su daugiau nei 
30 000 indėlininkų interesais. Ne
grąžinta, apytiksliais skaičiais, nuo 
150 iki 200 mln. Lt, tuo tarpu areštai 
uždėtas tik 8 mln. Lt vertės turtui.

Nutarta, jog teisėsaugos ir teisė
tvarkos pareigūnai per savaitę tini 
parengti ir pateikti Seimui atitinka
mų įstatymų pataisas, kad būtų su
darytos sąlygos geriau tirti finansi
nių bendrovių bankroto bylas ir bert 
dalį pinigų grąžinti.
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Nesenka dainos šaltiniai Paminklas Juozui Naujaliui 
Raudondvaryje

Kaip kiekvienas upelis, taip ir 
kiekviena šventė turi savo pradžią. 
Prie Dainų švenčių ištakų Lietuvoje 
stovėjo Vydūnas ir J. Naujalis, S. 
Šimkus ir A. Kačanauskas. Stovėjo 
tie, kurie jautė gaivinančią dainos 
prasmę ir nepakartojamą dainos gro
žį. Motinos prie ratelių dainavo lopši
nes, vyrai šienapjūtėse valiavo skam
bias dainas, o senolė dzūkė raudomis 
lengvino savo dalią. Plačiai išsikleidė 
sutartinių rimtai, nustebinę pasaulį 
savita dainuosena. Raliavo lumzde
liai, aidėjo skudučiai, ratavo šokėjų 
poros. Lietuva, vaduodamas! iš prie
spaudą, budo, nepamiršdama dainos, 
kaip šventumo ženklo, kaip genties 
jungties, kaip gerumo atspindžių. 
Mėgėjų menas klostėsi klojimų teat
ruose, įvairiuose parengimuose, lietu
viškuose vakaruose. Su daina kilo 
lietuviškumo dvasia, skleidusi laisvės 
troškulį, nepriklausomybės siekius.

Dainų švenčių istorija liudija ne
paprastą dainos pomėgį, įvairiopą 
žmonių bendravimą, norą būti ir norą 
švęsti. Sekino kasdienybė, bet sklei
dėsi patys ryškiausi tautos kūrybos 
žiedai. Kaip Rūpintojėlis ir rank
šluostinė, kaip lovatiesė ir klumpaitė, 
kaip ąsotis ir verpstė - daina ir šokis, 
vaidyba ir muzika lydėjo kasdienos 
žingsnius, įprasmindama gyvenimą. 
Štai 1905 m. sausio 3 d. Kretingoje 
pirmą kartą scenoje sušokta “Aguo
nėlė“. Ją šoko šešios merginos. Tai 
lietuviško sceninio šokio gimtadienis. 
1905 metais Marijampolėje po vaidi
nimo ir A. Jasenausko vadovaujamo 
choro koncerto į sceną išėjo senas 
kanklininkas Juras Salanas. O 1906 
metais ’’Vilniaus žiniose“ paskelbtas 
sumanymas surengti visos Lietuvos 
dainų šventę. Ji neįvyko dėl organi
zacinių nesutarimų. Kompozitorius 
Stasys Šimkus pirmasis sujungė kele
tą chorų viename koncerte. Toks tu
riningas vakaras buvo surengtas Jur
barke 1909 metais. “Tegul bėga mū
sų upės į marias giliausias, tegul 
skamba mūsų dainos po šalis pla
čiausias“, - rašė dainius Maironis, ti
kėdamas, kad daina kaip ginklas, dai
na kaip arklas, daina kaip tautiškumo 
saugotoja. Ir pasklido dainų pynės, ir 
būrėsi chorai, kol oficialiai nuspręsta 
surengti pirmąją visuotinę dainų 
šventę Kaune 1924 metais. Ir štai 
atėjome iki septyniasdešimtmečio ju
biliejaus. Ir štai pirmą kartą ryžtasi 
švęsti Pasaulio lietuvių dainų šventę. 
Paskelbta programa, atrinktos visos 
grupės, pakviesta svečių iš tolių to
liausių, surasti šventės rėmėjai ir or
ganizatoriai. Ruoša visuomet sukelia 
šurmulį; jis įtraukė į darbą visą Lie
tuvos liaudies kultūros centrą, Vil
niaus miesto žinybas, rajonų ir mies
tų savivaldybes. Yra Dainų švenčių 
rengimo patirties, yra gerų specialis
tų, yra stropių šventės ruošėjų. Jais ti
kima ir pasitikima. Ziniasklaida vis

plačiau aprašo šventės ruošą; žurna
listai pabūva pas senolius, pirmųjų 
švenčių dalyvius, fotografai vislab 
ieško savaimingesnio šokio žingsnio, 
o Lietuvos televizija jau parodė kele
tą specialių laidų. Pagarbiai pasiruo
šimo šventei eigą aprašo ir “Europos 
lietuvis“.

1924 metų Dainų šventėje dalyva
vo apie tris tūkstančius dainininkų. 
Dainavo pavasarininkų, šaulių, baž
nyčių, šv. Cecilijos chorai. Laimei, 
anųjų švenčių rengėjai spausdintuose 
vadovuose pateikė visų chorų ir jų 
dalyvių sąrašus. Šiemetinė šventė - 
beveik 26 000 dalyvių. Ją jau parėmė 
daugiau kaip penkiasdešimt įmonių, 
akcinių bendrovių, firmų, bankų, įs
taigų. Netgi Varėnos ir Širvintų ra
jonų kultūros skyriai paskyrė tam tik
ras pinigų sumas. Maža džiaugtis ir 
dėkoti; kultūra remiama - nepražūsta. 
Chorų sąjunga jau pasirengusi ge
riausiųjų chorų konkursui, o dailinin
kai kuria stendus, reklamą, iškabas, 
skelbimus, plakatus ir afišas. Leidėjai 
taip pat greitai parodys savo šventinę 
produkciją.

Tradicijos gimsta savaime. Svar
bu - pradžia. 1927 metais įvyko pir
moji Klaipėdos krašto lietuvių dainų 
šventė (12 chorų su 800 dainininkų ir 
100 žmonių orkestras). Nuo 1930 
metų Lietuvoje buvo rengiamos re
gioninės moksleivių dainų ir sporto 
šventės. 1934 metais Kaune buvo įs
teigti Aukštieji kūno kultūros kursai, 
kuriuose privaloma disciplina įtrauk
tas ir tautinis šokis. 1935 metais Lon
done įvyko tarptautinė liaudies šokių 
šventė, kurioje dalyvavo ir 16 šokėjų 
iš Lietuvos. Pokario metais Dainų 
šventės rengiamos kas penkeri metai. 
Pati didžiausia (kiekybiškai) buvo 
1985 metų šventė, sukvietusi per 
36000 dalyvių. Netgi Igarkoje ir Ir
kutske lietuviai tremtiniai būrėsi į 
chorus, šoko liaudies šokį, muzikavo. 
Šie skaičiai ir faktai kalba apie meno 
mėgėjų veiklos plėtotę, liudija tradi
cijų tąsą. Tiesa, sovietmečiu dainos 
kaime pritilo, nes daug kas buvo 
drausta. Nesigirdėjo tremtinių ir par
tizanų dainų, išblėso pavakarojimų, 
pasisėdėjimų tradicijos. Baimė gožė 
žmones. Dainų švenčių repertuare 
radosi svetimkūnių, lietuvių dvasiai 
svetimų kūrinių. Ir tiktai 1990 metų 

šventėje vėlei išsiskleidė tautiškumo 
dvasia. Senokai atgijo folkloro rengi
niai, pagausėjo etnografinių grupių. 
Tiktai, deja, mokyklose vos rusena 
.mėgėjiškumo židinėliai. Taip nenoriai 
į mokylą grįžta daina, šokis, muzika.

Išeivijoje taip pat našiai dirbta. 
Nors dar neparašyta išeivijos švenčių 
istorija, bet medžiagos gausiai pažėrė 
atskiros grupės ir vienetai, atvykstan
tys į Lietuvą. Jiems visi reiškia dė
kingumą. Praturtėjo ir Liaudies kul
tūros centro Dainų švenčių archyvas. 
Muzikas S. Šimkus buvo bene pir
masis surengęs dainų šventes 1916 
metais JAV. 1939 metais Niujorke 
pasaulinėje parodoje įvyko J. Žilevi
čiaus vadovaujama lietuvių dainų 
šventė (59 chorai, daugiau kaip 3 000 
dainininkų). JAV ir Kanados lietuvių 
išeivijos dainų šventės reguliariai 
pradėtos rengti nuo 1956 metų. Pra
džioje dalyvavo net 51 choras. Žy
mesnieji dirigentai B. Budriūnas, J. 
Žilevičius, J. Gaidelis, A. Mikulskis, 
J. Kačinskas, F. Strolia, V. Verikaitis, 
S. Sližys, S. Gailevičius, J. Govėdas, 
D. Viskontienė paliko ženklų pėdsa
ką, saugodami lietuviškumą, popu
liarindami liaudies dainą. Nedaug 
kuo atsiliko ir šokėjai, suėję 1957 m. 
birželio 30 d. į pirmąją šventę Čika
goje. Devyni renginiai - koks iškilus 
šokių vainikas, pintas okupuotai Lie
tuvai ir laisvajam pasauliui. Tose 
šventėse dalyvavo ir vaikų grupės.

Sunkiai aprašomos švenčių pras
mės ir estetinis poveikis, kurį patiria 
pats Dainų švenčių dalyvis, vadovas 
ir žiūrovas. Nors vis dar pasigirsta 
balsų, kad, girdi, tokios šventės per 
brangiai atsieina. Tradicijų tęstinu
mas - šventas kiekvienos tautos kul
tūros bruožas. Net sunku patikėti, 
koks darbas padaromas rajonuose, 
kur ir vadovų stokojama, ir muzikan
tų nepergausiai, bet sugebama rengti 
gražias rajonines dainų šventes. Kaip 
nepaminėti Trakų, Plungės, Utenos, 
Jurbarko, Kauno, Šilutės, Telšių, 
Mažeikių, Kretingos, Marijampolės 
rajonų kultūrininkų, kurie sugebėjo 
parengti šiai šventei gausiausias da
lyvių delegacijas. Šventėje pirmą 
kartą dalyvaus per dvidešimt trem
tinių chorų. Taip pat sugrįžtama prie 
pirmųjų švenčių tradicijų - jose dai
navo daug bažnytinių chorų. Ir liepos 
dešimtąją Vingio parko estradoje 
skambės Vilniaus, Šakių, Ukmergės, 
Kauno, Šiaulių, Jonavos, Ukmergės 
bažnytinių chorų dainininkų balsai.

Visu platumu išsikleidė Dainų 
šventės sparnai. Jie aplėkė visą Lie
tuvą, jų mojis pasiekė Australiją ir 
Lenkiją, Kanadą ir Vokietiją, Balta
rusiją ir Jungtines Amerikos Valsti
jas. Šventės paukštė netrukus suul- 
bės, suskardens, suplasnos. Gero 
skrydžio!

Aleksandras Šidlauskas 
R. Virkučio nuotr.

Raudondvaryje, Kauno rajone, 
atidengtas paminklas įžymiam kom
pozitoriui Juozui Naujaliui. Taip 
gimtinėje paminėtos 125-osios jo gi
mimo metinės. Į paminklo atidengi
mo iškilmes buvo atvykęs J. Naujalio

sūnus Tadas Naujalis, gyvenantis 
Varšuvoje.

Leono Vasausko nutraukoje: 
skulptorius Leonas Žuklys (kairė
je) ir architektas Gediminas Bara
vykas prie savo kūrinio.

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
1994 m. liepos mėnesį programa

Liepos 2 d. Trakai
17 vai. Australijos lietuvių chorų ir tautinių šokių ansamblių koncertas Kul

tūros rūmuose.
Liepos 3 d. Kaunas

19 vai. Australijos lietuvių chorų ir tautinių šokių ansamblių koncertas Ro
tušės aikštėje.
Liepos 4 d. Vilnius

19 vai. Čikagos lietuvių tautinių šokių grupės “Grandis“, Punsko lietuvių 
tautinių šokių grupės “Jotva“ ir Mažeikių tautinių šokių ansamblio ”Kauš- 
kutis“ koncertas Vilniaus mokytojų namų kiemelyje.

19 vai. Australijos lietuvių chorų ir tautinių šokių ansamblių koncertas Vi
daus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmuose.
Liepos 5 d. Vilnius

Gėlių padėjimas ant J. Basanavičiaus ir M. K. Čiurlionio kapų Rasų kapinėse.
20 vai. Žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimo ceremonialas Antakalnio ka

pinėse.
Liepos 6 d. Vilnius

12.30 vaL Iškilmingos šv. Mišios Arkikatedroje Bazilikoje. Pasaulio lietu
vių dainų šventės vėliavos šventinimas.

14 vai. Dainų šventės meninių ir organizacinių vadovų susitikimas su Lie
tuvos Respublikos Prezidentu.

15 vai. Kaimo dainininkų ir muzikantų koncertas Akademiniame dramos 
teatre; vaizduojamosios liaudies dailės parodos atidarymas Šiuolaikiniame me
no centre; tarptautinio ekslibrisų konkurso “Daina, muzika, šokis“ parodos ati
darymas Šiuolaikinio meno centre.

17-19 vaL Folkloro ansamblių, liaudies meistrų subuvimas Gedimino kalno 
papėdėje ir Sereikiškių parke; karinės istorinės dainos Gedimino kalne.

19.30 vaL Koncertas ir vakaronė Katedros aikštėje.
Liepos 6 d. Kaunas

18 vai. Skulptūrinės kompozicijos “Šventė“, skirtos Lietuvos dainų švenčių 
70-mečiui, atidengimas J. Vileišio aikštėje - 1924 m. pirmosios Dainų šventės 
vietoje.
Liepos 7 d. Kaunas

16 vaL Iškilmingas Pasaulio lietuvių dainų šventės atidarymas prie Laisvės 
paminklo ir Nežinomo kareivio kapo. Eitynės į Dainų slėnį.

18 vaL Dainų diena Dainų slėnyje.
Liepos 7 d. Vilnius

18 vaL Pučiamųjų orkestrų paradas Senamiestyje ir koncertas S. Daukanto 
aikštėje.

22 vaL Ansamblių vakaro generalinė repeticija (su žiūrovais) Kalnų parke. 
Liepos 8 d. Vilnius

18 vaL Šokių dienos I generalinė repeticija “Žalgirio“ stadione.
18.30 vaL Simfoninės ir chorinės muzikos vakaras Lietuvos operos ir bale

to teatre.
22 vaL Ansamblių vakaras Kalnų parke.

Liepos 9 d. Vilnius
10 vaL Šokių dienos II generalinė repeticija “Žalgirio“ stadione.
15 vaL Dainų dienos generalinė repeticija Vingio parke.
18 vaL Šokių diena “Žalgirio“ stadione.
21.30 vaL In memoriam - Laisvės aukų ir didvyrių, valstybės ir kultūros 

patriarchų atminties valanda Šv. Jono bažnyčioje.
Liepos 10 d. Vilnius

15 vaL Eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką.
18 vaL Dainų diena Vingio parke.
Liepos 11 d. Vilnius
11 vaL Pasaulio lietuvių dainų šventės konferencija “Viena tauta - viena 

kultūra“ Menininkų rūmuose.
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Reformatų bažnyčios sinodas Biržuose
Biržuose dvi dienas vyko aukš

čiausias Reformatų bažnyčios valdy
mo susirinkimas - sinodas. Susirinki
me dalyvavo apie 50 bažnyčios ats
tovų iš 11 parapijų, svečiai iš užsie
nio. Į sinodą buvo atvykęs Lenkijos 
reformatų bažnyčios vyskupas Zdis- 
lowas Tranda, Lietuvos liuteronų 
bažnyčios vyskupas Jonas Kalvinas. 
Susirinkusius sveikino Lietuvos re
formatų Čikagoje kolegijos prezi
dentė Halina Dilienė, bažnyčios ku
ratorė Dalia Devenytė-Bobelienė, re
formatų bažnyčios kunigas iš Vokie
tijos Dieteris Freudenbergas. Apie tai 
pranešė ELTA.

Reformatų bažnyčios sinodai yra 
šaukiami kiekvienais metais. Juose 
atvykę iš parapijų delegatai svarsto 
aktualius bažnyčios klausimus, kas 
treji metai renka bažnyčios kolegiją, 
kuri toliau, pasibaigus sinodui, rūpi

Evos Labutytės akvarelėse - 
Norvegijos fiordai

Vilniaus medalių galerijoje (Šv. 
Jono g. 11) veikia originali akvarelės 
paroda ’’Norvegijos fiordai“. Tai 
dailininkės Evos Labutytės penktoji 
personalinė paroda.

E. Labutytė - lietuvininkė, gimusi 
ir užaugusi Mažosios Lietuvos 
žemėje. 1967 metais baigė Vilniaus 
dailės institutą, kurį laiką dirbo ped
agoginėje mokykloje, o vėliau 
atsidėjo vien kūrybai - lakštinei ir 
knygos grafikai, ekslibrisui, akvare
lei. Nuo 1968 metų dalyvauja dailės

Poetas baigė savo dainą
Visai neseniai rašiau apie klausy

tojų ir skaitytojų peipildytą Meninin
kų rūmų Baltąją salę Vilniuje, kur 
savo naują knygą pristatė žinomas 
lietuvių poetas Eugenijus Matuzevi- 
čius.

O dabar tenka paskubomis para
šyti keletą atsisveikinimo žodžių: 
poetas staiga mirė savo gimtajame 
Krinčine, tėvo namuose, kur pasta
ruoju metu jis dažniausiai gyveno ir 
dirbo. Jam ėjo 77-ji metai.

K. Bradūno ir V. Mačernio kartos 
poetas, jų artimas ir ištikimas draugas 
ir bendražygis Eugenijus Matuzevi- 
čius įėjo literatūron ketvirtojo de
šimtmečio vidury. įėjo tvirtai, ryškiai 
su savo tema, savo balsu. Jį drąsiai 
galima vadinti žemininku.

Pirmosios jo knygos ’’Pavasario 
taku“ (1941) ir ’’Audros paukščiai“ 
(1944) išėjo istorinių lūžių metu, kai 
kurios, likę nebrošiūruotos, pokario 
metais autoriaus buvo ieškomos ir su
pirkinėjamos įvairiose turgavietėse.

Likęs Tėvynėje, kritikos plaka

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.

Dęl 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

nasi bažnyčios valdymu. Šiuo metu 
kolegijai vadovauja prezidentas Povi
las Jašinskas, jai priklauso 8 pasau
liečiai (2 iš jų - moterys) ir du kuni
gai.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 
12 tūkstančių reformatų, per pasta
ruosius trejus metus Vilniuje jų skai
čius išaugo nuo 60 iki 400. Todėl, 
kaip Eltai pasakė A. Kvedaravičius, 
buvo svarbu aptarti dvasinio gyveni
mo klausimus, išnagrinėti pastatų ir 
žemės grąžinimo problemas.

Sinodas priėmė kreipimąsi į Sei
mą dėl archyvų, žemės ir pastatų grą
žinimo reformatams. Buvo detaliai 
išnagrinėti remonto, dvasinio ugdy
mo, švietimo, sekmadieninių mo
kyklų klausimai, priimti nutarimai 
dėl bažnyčios turtų atgavimo, ar
chyvų sutvarkymo, kunigų ordinavi- 
mo.

parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Parodoje užkalbinau dailininkę, 

kuri mielai paaiškino, kaip gimė šios 
akvarelės:

- Kelis kartus viešėjau Norvegi
joje. Mane sužavėjo šios šalies 
žmonės, gamta. Nejučia ėmiausi 
teptuko, kad įamžinčiau tą nepakar
toj amą erdvę, kurioje telpa tiek 
daug nenusakomai skaidraus van
dens ir kalnų. Ši paroda ir yra mano 
dovana Norvegijai.

Bernardas Šaknys

mas, poetas išsilaikė, nemetė plunks
nos. Leido knygą po knygos (jų para
šė, berods, 15), vertė ir iš kitų kalbų, 
redagavo knygas, geru žodžiu ir tvir
ta ranka lydėjo į poeziją jaunuosius 
talentus.

Tai buvo nuostabus žmogus, poe
zijos riteris, tvirtas draugas. Jis nepa
prastai džiaugėsi Lietuvos atgimimu, 
entuziastingai sveikino iš svetimų 
kraštų grįžusius draugus ir bendra
amžius P. Brazdžionį, K. Bradūną, J. 
Švabaitę, A. Nagį ir kitus, rašė apie 
juos, kalbėjo.

Tvirtai įaugo į Lietuvos žemę šis 
Biržų krašto ąžuolas. Jis buvo taurus 
ir visiems pakantus, mokėjo džiaugtis 
kitų sėkmėmis, užjausti bėdoje.

Nuliūdę bičiuliai, kolegos, tėviš
kėnai ir gausus būrys jo ir jo poezijos 
gerbėjų palydėjo velionį į Antakalnio 
kapines, kur jis atgulė amžino poilsio.

Tebūnie jam lengva Lietuvos 
žemė, kurią jis mylėjo, kuriai daina
vo.

Petras Keidošius

Prasmingas LIFE burbulo pūtimas
LIFE pradeda ruoštis 1995-ųjų 

metų tarptautiniam teatrų festivaliui. 
Iki šiol dar neišblėso prieš metus 
įvykusio pirmojo LIFE festivalio įs
pūdžiai, nuotaikos, ginčai etc. Šiemet 
LIFE taip pat neleido ilsėtis teatro 
mylėtojams. LIFE kvietimu Vilniuje 
gastroliavo jauniausia Maskvos teat
ro trupė ’’Masterskaja Petra Fomen
ko“, parodžiusi vilniečiams du savo 
spektaklius. Šiuolaikinio šokio mė
gėjai galėjo žavėtis Karine Saporta 
trupės iš Prancūzijos spektakliu ”Chi- 
menės buliai“. Nors LIFE, pradėjusi 
veikti kaip meno agentūra, tikėjosi 
pagerinti savo finansinius reikalus, 
t.y. nepriklausyti nuo rėmėjų ir užsi
dirbti savų pinigų kitų metų festiva
liui, deja, šių trupių gastrolės buvo 
nuostolingos. Pasak festivalio direk
torės Rūtos Wiman, Lietuva ekono
miškai nepasiruošusi tokios agentū
ros kaip LIFE veiklai - nėra daug 
žmonių, kurie galėtų pirkti bilietus į 
teatrą už jų tikrąją kainą, o honorarai 
užsieniečių trupėms mokami pasau
liniai. Vis dėlto garsios Niujorko ba
leto trupės ’’Les Ballets Trockadero 
de Monte Carlo“ gastrolės atnešė 
(nors ir nedidelį) pelną.

LIFE rėmė E. Nekrošiaus režisuo
jamą spektaklį ’’Mocartas ir Saljeris. 
Don Chuanas. Maras“, su kuriuo ti
kėtasi užsienyje uždirbti pinigų atei
nančių metų festivaliui. Trilogijos 
pastatymui prireikė 33 000 litų, o 
balandžio mėnesį pelnas buvo 98 litai 
- atslūgus premjeriniam šurmuliui, 
pagyrimams režisieriui ir aktoriams, į 
spektaklį ateina vis mažiau žiūrovų. 
Belieka pasiguosti tuo,'kad Torunės 
tarptautiniame festivalyje ’’Kontakt“ 
E. Nekrošius buvo pripažintas ge
riausiu režisieriumi ir pelnė Grand 
Prix. Mocarto ir Don Chuano vaid
menų atlikėjui Algirdui Latėnui pri
trūko vieno balo, kad būtų pripažin
tas geriausiu festivalio aktoriumi. 
Tiesa, A. Latėnas patraukė garsaus 
lenkų režisieriaus A. Wajdos dėmesį 
ir gavo iš jo neblogų pasiūlymų atei
čiai.

Antruoju LIFE spektakliu turėtų 
tapti E. Nekrošiaus statomas ’’Kara
lius Lyras“.

LIFE, tik pradėjęs žengti pirmuo
sius žingsnius, skelbėsi esąs nevals
tybinis festivalis - valstybės jokios 
paramos tada jis neturėjo, neturi ir 
dabar. Biuro patalpų nuomos sutartis 
liko nepratęsta. LIFE tebeieško ir 
randa rėmėjų - tai ’’Algita“, ’’Lietu
vos rytas“, ’’Electrolux“, ’’Grigiškės“, 
’’Stikliai“, ’’Skaiteks“, ’’Lietuvos 
avialinijos“. Neseniai festivalio am
basadoriumi tapo Akcinis inovacinis 
bankas. Pasak jo direktoriaus A. Bal- 
kevičia js, bankui tokia investicija fi
nansų e prasme nėra pelninga - tai 
moralinis kapitalas, investicija į kul
tūros vertybių išsaugojimą.

Taigi LIFE žvelgia į 1995-uosius. 
Pirmasis festivalis, nors gal ir nekeis
ta, Toninėje buvo vadinamas buržua- 
ziniu-komerciniu. Šįkart jis bus drą
sesnis, trumpesnis ir pigesnis. Pigiau 
jis kainuos žiūrovams - vidutinė bi
lietų kaina bus 15 Lt. Brangesnis bus 
rengėjams - pernai metų LIFE kaina
vo 135 tūkst. USD, 1995-aisiais - 
195 tūkst. USD. Antrajame LIFE fes
tivalyje dalyvaus 7-8 teatrai. Žiūrovų 
laukia netradiciniai žanrai -“tarp dra
mos ir šokio bei muzikos“. Jau žino
mi trys dalyviai - Diamanda Galas 
(JAV) su vaidinimu ’’Judgement

Šie metai - Šeimos metai. Todėl 
Kuršėnuose buvo surengta jaunave
džių šventė. Jos pagrindiniai organi
zatoriai - Stasė ir Vytautas Jagminai, 
beveik penkiasdešimt porų piršliai. Į 
šventę atvyko per dvidešimt jaunave
džių porų.

Jo Eminencija Telšių vyskupas A. 
Vaičius Kuršėnų bažnyčioje laikė Šv. 
Mišias, palaimino šeimas. Po to šven
tės dalyviai patraukė į senąjį parką.

Šventėje dalyvavo "Tėviškės“ an

Kitų metų LIFE ’’žvaigždė“ - 
Diamanda Galas.
Day“ (Paskutiniojo Teismo diena), 
’’Volksbuhne am Rosa Luxemburg 
Platz“ iš Vokietijos su spektakliu 
”Murx ihn!“ (Galabyk jį!) bei ’’Les 
Ballets C. de la B.“ iš Belgijos su 
spektakliu ’’Bonjour Madame... etce
tera“ (Laba diena, ponia). Antrasis 
festivalis, pasak Rūtos Wiman, bus 
’’nepatriotiškesnis“ - iš Lietuvos teat
rų bus atrinkti vienas ar du, kurie ir 
galės dalyvauti festivalyje. Pernai į 
lietuviškus spektaklius tebuvo išpirk
ta trečdalis bilietų. Be to, dar matysi
me LIFE ir E. Nekrošiaus spektak
lius ’’Mocartas ir Saljeris. Don Chua
nas. Maras.“, jei pavyks - ir ’’Karalių 
Lyrą“.

Festivalio atidarymas pernai buvo 
viso miesto šventė, kurią Katedros 
aikštėje surengė ispanų teatras ”Xar- 
xa“. Šiemet festivalio rengėjai susirū
pinę, ar verta ir vėl ruošti tokį atida
rymą gatvėje, ar neatrodys tai kaip 
kartojimas to, kas buvo, neieškant 
naujovių. Jei pagaliau bus apsispręs
ta, į Lietuvą atvyks ”Els Come- 
diants“ iš Ispanijos su ’’Demonais“. 
Vaidinimas turėtų apimti visą senąjį 
miestą, jo užkaborius ir griuvėsius. 
Tikėkimės, kad po trijų valandų šven
tės griuvėsių Vilniuje nepadaugės.

Vyksta derybos su Didžiosios Bri
tanijos teatru "Theatre de Complici- 
te“ (sužavėjusiu Lietuvos žiūrovus 
pirmajame LIFE savo spektakliu 
"Krokodilų gatvė“), su "Teatr Stu
dio“ iš Lenkijos, "Balintum“ teatru iš 
Prancūzijos. Tebeieškoma talentų 
Rusijoje.

Ir visgi jau šiandien galima pasa
kyti - 1995-ųjų LIFE žvaigždė bus 
Diamanda Galas. Graikų kilmės niu
jorkietė, gimusi San Diege, vadinama 
viena didžiausių dainininkių, avan
gardo primadona su trijų su puse ok
tavų diapazono balsu. Jos solo spek
takliai - "pragaras žemėje“. ’’Village 
View“ rašo: "Ten, kur dainuoja D. 
Galas, reikėtų pastatyti įspėjantį 
ženklą. Tai apsaugotų nuo šoko. D. 
Galas - ne silpnoms širdims. Ji dai
nuoja lyg būtų apsėsta demonų. Ap
nuoginta jos neviltis ir jokios tušty
bės neturintis nūdienio maro pragaiš
ties vaizdavimas toks atviras, kad jis 
priimamas nervingai juokiantis“. Ant 
dainininkės kairės rankos pirštų išta
tuiruota "Mes visi ŽIV“. Mintis apie 
AIDS epidemiją dainininkę užvaldė 

Jaunavedžių šventė Kuršėnuose
samblis, kurio solistai V. Kirdeikis ir 
J. Miseliūnas padainavo senų lietuviš
kų dainų. Šventės dalyvius pradžiu
gino ir "Dainuoju Motinai ir Lietuvai 
tėvynei“ konkurso laureatai, visų mė
giami estrados dainininkai A. Lema- 
nas bei N. Ramanauskas. Grojo Nau
josios Akmenės dūdų orkestras, pasi
rodė Kuršėnų vaikų teatras "Ikaras“. 
Šventę režisavo ir vedė R. Simonaitis, 
o jam talkino televizijos pageidavimų 
koncertų vedėja A. Kiliūnienė. 

jau seniai, dar prieš tai, kai ši liga nu
žudė jos mylimą jaunesnį brolį dra
maturgą Philipą. "Inquirer“ apie 
Diamandą Galas rašo: "Jos maniera 
scenoje apnuoginti savo tvilkinančius 
jausmus kelia šiurpą; publika negau
na nei atokvėpio, nei katarsio. Anaip
tol - savo paklaikusiomis akimis, pa
sišiaušusiais lyg raganos plaukais ir 
rūsčia burna ji įkūnija neviltį. Išsite
pusi kraujais, ji tampa peiliu besi- 
švaistančia mirties šmėkla. Italijoje 
už jos šventvagišką spektaklį "Maro 
mišios“ jai buvo uždrausta koncer
tuoti. Ji mus pasitinka kraują sting
dančiais klyksmais, visa drebėdama. 
Ji spiegia ir kikena. Kniaukia ir kuž
da. Liūliuoja lopšines. Rauda ir 
šnypščia. Gieda giesmes ir plūsta. 
Banalybė ir nuostabus talentas. Plėš
rumas ir malda. Jos kūriniuose nepa
keliama įtampa ir chaotiška didybė,” 
Jos dainos - sielą draskantis rekviem 
AIDS aukoms.

"Les Ballets C. de la B.“ yra iš 
flamandiškosios Belgijos dalies, 
Gento. Trupės pavadinimas - sutrum
pinimas iš anksčiau buvusio ironiškai 
iškilmingo "Les Ballets Contempo- 
rain de la Belgique“. Spektaklio pa
vadinimas "Laba diena, ponia...“, 
kaip ir visas spektaklis, gimė iš pran
cūzų rašytojos Marguerite Duras fra
zės. Rašytoja tvirtina, jog bet koks 
žmogaus ištartas sakinys, kad ir toks 
kaip "Bonjour Madame etcetera“, 
talpina savyje gyvenimo esmę. Visas 
jo liūdesys ir džiaugsmas gali būti iš
reikštas štai tokia iš pažiūros banalia 
fraze. Spektaklį sukūrė Alain Platel - 
kylanti Belgijos choreografijos meno 
žvaigždė. Beje, tai pirmasis jo pilna
metražis spektaklis, kuris, kaip ir pati 
trupė, egzistuoja tarsi "niekieno že
mėje“ - tarp šokio, teatro ir vizualinio 
meno. ’’Bonjour Madame“ vaidina 
septyni vyrai ir trys vaikai. Jų drabu
žiai - suplyšę, purvini, skurdūs - 
jiems tarsi per dideli ar per maži. Su
pranti, jog tai grupė jaunų visuome
nės atstumtųjų. Scenoje jie rūko, ge
ria, verdasi maistą ant dujinių viryk
lių, skaito, mušasi, skandina vaiką - 
ir visa tai susijungia į šokį. ”Iš to 
chaoso, iš tos veiksmų beprasmybės, 
staiga pratruksiančios konvulsingais, 
šiurpiais iki gražumo šokio judesiais, 
į tave plūsta toks gilus liūdesys, kurį 
šitaip plūstant iš teatro scenos retai 
kada tenka patirti“.

Spektaklis ”Murx Ihn!“ išgarsino 
šveicarų kompozitorių ir režisierių 
Christoph Marthaler. Dabar spektak
lis tapęs tikru garbinimo objektu 
visoje Vokietijoje. Jį kviestųsi ir kitos 
šalys, tačiau ne kiekvienas miestas 
turi spektakliui būtiną 21 m gylio 
sceną. Pats režisierius savo spektaklį 
vadina "patriotiniais vakarais“. Vai
dinimo metu skamba dainos apie so
cializmą, nacionalsocializmą, vokiš
kąją demokratiją, krikščioniškos 
giesmės. Tuo režisierius siekė ’’at
spindėti ir išsklaidyti mitus apie naci
ją, atskleisti mums gyvenimą, kuris 
yra monotoniškas ir vulgarus“.

Nuo to, kaip pasiseks būtent ant
rasis festivalis, kada pirminė energija 
jau išsekusi, o visi laukia kažko ne
įprasto ir naujo, priklauso, ar įvyks 
trečiasis, ketvirtasis... LIFE varomoji 
jėga - jo direktorė Rūta Wiman sako: 
"Kol kas burbulą, kurį pradėjome 
pūsti 1993-iaisiais, tebepučiam. Ir jis 
dar nesprogsta.“

Erika Umbrasaitė

Šitokia šventė Kuršėnuose - pinna 
kregždė: joje buvo sujungta ir malda, 
ir daina. Visų vardu ačiū organizato
riams, taip pat dėkojame ’’Valstiečių 
laikraščio“, "Lietuvos aido“ redakci
joms, turistinei firmai "Via OPTI
MUM“, Lietuvos ir Lenkijos firmai 
’’Varvila“, Kuršėnų "Jovaro“ preky
bos namams, muzikinių rengimų fir
mai "Lakštutė“, Lietuvos televizijai 
už materialinę paramą.

Romualdas Makauskas
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Tremtinių choras iš Jurbarko - Valijoje

J. Andreikevičius (choro vadovas), M. Tautkuvienė ir L. Andrikienė.
5. Laukio nuotr.

Viskas gyvenime turi pradžią ir 
pabaigą. Pradžia buvo puiki: Jur
barko tremtinių ir politinių kalinių 
choras ’’Versmė“ važiuoja į Valijos 
nacionalinių dainų festivalį! Visus 
metus tuo gyveno tremtiniai, džiaug
damiesi gyvenime išvysti ne tiktai 
Sibiro taigą, nuplyšiusius vatinu
kus, pusbadį gyvenimą, bet ir kaž
ką gražaus, ko ir rytmečio sapnuose 
nesapnavo. Bet viskas staiga griu
vo, kaip jų gyvenimas tremties 
dieną: Atviros Lietuvos fondas, į 
kurį dėta šitiek vilčių, atsisakė nors 
dalinai finansuoti šitą išvyką...

Bet Seimo narė Laima Andrikie
nė (ji rūpinosi šia choro kelione į 
tolimą ir įdomų kraštą), kurio liki
mas labai panašus į Lietuvos, nenu
leido rankų: ėmė belstis į banki
ninkų ir verslininkų širdis: žmonės,

”EL“ skaitytoju laiškai
Keturių tūkstančių anglų svarų 

sterlingų premija

kurie matė tiktai Sibiro lagerius, 
verti tokios kelionės, lietuvių trem
tinių dainas turi išgirsti Didžioji 
Britanija.

Choro išvyką sutiko materialiai 
paremti “Tauro“, ”Litimpex“, Klai
pėdos valstybinė laivų krovos kom
panija “Smeltė“, Klaipėdos jūrų pre
kybos uostas, uostamiesčio įmonė 
’’Geležies laužas“, profesoriaus Vy
tauto Landsbergio fondas, Jurbarko 
verslininkas Algimantas Reičiūnas ir 
kiti.

0 dabar apie pačią pradžią. Ji 
buvo devyniasdešimtųjų lapkričio 
29-ąją. Tą dieną susirinko trisde
šimties žmonių būrys ir tremtinių 
klubo pirmininko Romualdo Stau
gaičio, aktyvistų Ados Baublienės, 
Algimanto Pauliukaičio ir Antano 
Kasiulio iniciatyva pradėjo pirmąją 
repeticiją. Susirinko ne tiktai mies
to gyventojų. Iš Smalininkų atva
žiavo Vincenta Lipniuvienė, Eleo
nora Lukoševičienė, Birutė Men- 
cienė, Dalia Kondrotienė, Irena 
Karklelienė, Bronė Liaugaudienė, 
dviračiu iš Rotulių kaimo atmynė 
Elzė Dovydaitienė, atėjo Sturonų ir 
Petruičių šeimos. Visi sibiriečiai, 
visi likimo broliai ir sesės, iškentę 
speigus ir karščius, likimo ir blogų 
žmonių jiems mestą išbandymą. 
Buvo didelio entuziazmo, kaip ir 
visur tais metais. Choro vadovė 
Marija Tautkuvienė vos spėjo užsi
rašyti visų pasiūlymus. Juk tarybi
nių dainų epocha baigėsi. I sceną 
veržėsi kitos melodijos, kitos min
tys, kiti žodžiai, sušildyti širdies 
krauju ir ašaromis. Tremtinių dain
os, lagerių dainos. Sukurtos vienat
vėj prie laužų Sibiro taigoj, prie 
mirštančio iš bado tėvo ar sūnaus, 
apraudojus į amžiną įšalo žemę 
užkastą motiną, kuriai atimta teisė 
mirti Tėvynėj, todėl prie Nemuno 
palikusią stakles ir nytis. Tokias 
eiles kūrė Tadžikijos lagerius pra
ėjusi tremtinių dainė jurbarkietė 
Ema Dovydaitienė. Tai jos parašy
tos eilės “Versmė“, kuriai muziką 
sukūrė kompozitorius ir literatas 
anykštėnas Antanas Paulavičius, 
dabar vadovaująs Kauno tremtinių 
chorui. Labai panašūs abiejų liki
mai. Ema ištremty atsidūrė dar karo 
kanonadoms gaudžiant, Antanas - 
žymiai vėliau, jau studijuodamas 
Vilniaus universitete, jau turėda

Jurbarko tremtinių ir politinių kalinių choras ’’Versmė“.

mas muzikinį išsilavinimą. Abu 
eiliavimo meno mokė Sibiro pušų 
gaudimas, išalkusių vilkų stūgavi
mai rytmečio taigoj, spengianti Si
biro tyla ir skaudus Tėvynės ilge
sys. Skaitau tokias šviesias tarsi 
vaikystės pėdas panemunės smėly 
Emos eilutes: ’’Bėga upeliukas - 
/Nepalauks manęs./ Aš ir vėl kaip 
vakar/ Ginsiu žąseles/“. Tai para
šyta tėviškėje, kai autorei buvo vos 
vienuolika metų. Ir šiandieninės: 
’’Skambėki, daina tremtinių,/ Iš to
limo krašto atklydus,/ Dainuota šir
džių sužeistų,/ Bet Sibire nepasi- 
klydus“. Tai “Versmės“ pirmas 
posmelis. Šia daina tremtinių cho
ras iš Jurbarko pradeda savo kon
certus, tarsi šaukdamas: lietuvių 
dainos nepasiklydo, neištirpo Sibi
ro taigoj, lietuvių dainos, išverktos 
ir išraudotos, grįžo namo ir eina iš 
trobos į trobą, kaip amžinas šios 
Žemės keleivis! Dabar tos dainos 
važiuoja į Valiją. Daugiau kaip ke
turiasdešimt. Tiek pat ir choristų. 
Tremtiniai Antanas Giedraitis ir 
Pranas Mileris šios kelionės nesu
laukė - juos pašaukė amžinoji ke
lionė, kurią vadiname poilsiu po 
sunkių Žemės vargų. Juos pagerbs 
tylos minute...

Tokia choro istorija. O kad šis 
gražus žmonių būrys vyksta į tokią 
įspūdingą kelionę, jurbarkiečiai 
dėkingi Seimo narei Laimai Andri
kienei, turinčiai gerų draugų Di
džiojoje Britanijoje. Tai jos dėka 
tarp Jurbarko ir Glamorgan užsi
mezgė draugiški ryšiai. Pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis. Po daly
kiškų pokalbių savivaldybėje sve
čiai klausėsi “Versmės“ dainų. Lie
tuvis toje grupėje buvo tik vienas - 
Eimutis Šova, ir buvo labai keista: 
svečiai, klausydami dainavimo, 
ėmė brauktis ašaras. Matyt, tikras 
skausmas suprantamas be žodžių. 
O gal kalba akys, veidai, laikysena? 
Po koncerto - skaudi tyla. Žodžiai 
buvo bejėgiai. O paskui kvietimas: 
atvažiuokit į Valijos nacionalinių 
dainų festivalį. Kvietė ne tautiečiai: 
Valijoje, berods, tiktai trys lietuvių 
šeimos. Kvietė Valijos gyventojai. 
Jų skausmas panašus į mūsų. Mes 
iškovojom nepriklausomybę, jie 
tiktai pakeliui į šį kilnų tikslą...

Eimutis Šova grįžęs namo ėmėsi 
darbo. Buvo sudarytas organizaci

nis komitetas, kuriam vadovauti 
pakviestas profesorius D. Heisas 
(D. Hayes). Komitete - daktaras 
Alanas Kempas (Alan Kemp), An
tonis Pekeris (Anthony Packer) ir, 
žinoma, Eimutis Šova. Gal kokius 
penkis kartus jis lankėsi Jurbarke, 
daugel sykių iš Valijos skambino 
choro vadovei Marijai Tautkuvie- 
nei, choro tarybos pirmininkui Juo
zui Andreikevičiui, irgi politiniam 
kaliniui, atsėdėjusiam Sibire lygiai 
dešimt metų, buvusiam septyniolik
mečiui partizanų ryšininkui.

Didžiulis darbas nuveiktas pa
čioje Valijoje. Svečiai gyvens šei
mose, kur gaus visą išlaikymą. Vi
sus nustebino Liubeko dėmesys: 
choras į Valiją vyks autobusu, Liu
beko choras (Chor der Singeleiter 
Liibeck) pakvietė juos sustoti savo 
mieste ir Marijos kirchėj surengti 
bent pusvalandžio koncertą. O lie
pos pirmą “Versmė“ jau Valijoje, 
Penarth'o mieste, koncertuos kartu 
su vietos vyrų choru, kitą dieną 
koncertas Valijos sostinės Cardiffo 
Tabernakulio koplyčioj. Panašūs 
jungtiniai koncertai laukia Abe- 
rystwyth'o, Llangollen, Dolgellau ir 
Aylesham miestuose. Koncertuos ir 
Valijos nacionalinių dainų festiva
lyje, kuris čia - tradicinis. O grįš į 
gimtuosius namučius liepos vidury, 
kai rugeliai jau bus pageltę ir lan
kos kvepės pradalgėmis...

Beje, tai pirmoji Lietuvos tremti
nių ir politinių kalinių chorų išvyka į 
Vakarus. Chorą lydės ir susitiki
muose kalbės Seimo narys B. Ga
jauskas, Jurbarko rajono valdytojo 
pavaduotojas R. Plevokas. L. Andri
kienė ir choro vadovai labai apgai
lestauja, kad į kelionę neišvyksta Al
dona Kleinienė ir Antanas Kasiulis, 
aktyvūs choristai, puikūs dainininkai. 
Jų balsų labai truks koncertuose.

Tolima kelionė iš baisių kelionių 
sugrįžus. Pasižiūrėti, kaip žmonės 
gyvena svetur. Gal kada ir mes ši
taip gyvensime, o gal ir dabar jau 
būtume gyvenę, jei ne raudonasis 
tvanas keturiasdešimtaisiais, su
griovęs visų mūsų gyvenimus, su
luošinęs tautą, kuriai labai sunku 
atsistoti ant savų kojų...

Adolfas Strakšys

Maloniai kviečiame į pagrin
dinius gastrolių koncertus:

Birželio 28 d., antradienis, 12 
vaL, Marian Kirche, Lubeck. Vokie
tija.

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 (L, ketvirtadienis, 1930 
vaL, Parish Church, Dolgellau, Valija.

Liepos 8 d., penktadienis, 19.00 
vai., Aylesham-Snowdown Welfare 
Centre, Aylesham, Near Canterbury, 
Anglija.

Ją siūlo Nottinghame, Anglijoje, 
gyvenantis Juozas Domeika tiems 
lietuviams, kurie atsisakys svetimžo
džių, neterš gimtosios kalbos. Apie tą 
pasiūlymą jau pranešė savaitraštis 
"Litas“, didžiausias šalies dienraštis 
“Lietuvos rytas“. Savo kreipimesi, 
kurį gavo ir ”EL“, J. Domeika rašo: 
“Tik prieš keletą savaičių Prancūzi
jos švietimo ministras davė įsakymą 
nevartoti angliškų žodžių per oro 
transliacijas bei valdžios pareigū
nams tarnyboje, namuose ar svetur, 
taip pat ir spaudoje. Tuo tarpu Lietu
vos suvaikėjusi inteligentija įvairiau
siais būdais stengiasi ne tik užteršti 
lietuvių kalbą, bet ją visiškai pašalin
ti“. “Jeigu neteksime savos kalbos, ti
kybos, kultūros, meno, papročių, ne
teksime ir savo Tautos. Amerikoje iš 
17 milijonų raudonųjų indėnų paliko 
tik keli tūkstančiai, valdomi svetimų: 
tuoj jų rasės Tauta daugiau neegzis
tuos niekada. Tas pat atsitiks ir su 
mumis“, - pastebi J. Domeika. Pasak 
jo, tenka girdėti aiškinimų, kad "šių 
dienų Lietuvos valdininkija lietuviš
kai užmiršo, kadangi ilgus metus dir
bo kartu su rusais ir t. t. Bet lietuvių 
spaudoje ar transliacijose nė vieno 
žodžio rusiško; nors nė vienos dienos 
Lietuva nebuvo okupuota anglų, 
angliški žodžiai pasipylė lietuvių 
kalboje kaip kirminų padvėsusioje 
kumelėje. Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos pirmininkas ponas Al
bertas Rosinas sako, kad jau šiemet 
40 svetimžodžių bus išimta iš lietu
vių kalbos. O kodėl ne visi?“

J. Domeikos nuomone, “tokia 
tvarka ne per šimtą metų lietuvių 
kalbos neiššvarinsi. 40 senų angliškų 
žodžių iškrapštysi, o per tą laiką 
šimtas atkeliaus naujų. Kodėl iš kar
to neuždrausti transliuoti bei spaus
dinti svetimžodžius? Tik tokiu būdu

Skaitytojo žodelis
”EL“ 14-tame numeryje buvo iš

spausdintas Juozo Kandelio straips
nelis. Ten Juozas klausė Londono iš
minčių: jeigu Sodyba bus parduota 
kokiam arabui, tai kur jie padės kry
žių su Rūpintojėliu? Mano galva, 
norint galima rasti išeitį, tai nėra di
delė problema. Toliau tame straips
nelyje Juozas sako, kad pensininkai 
nepirktų Lietuvos ponams ambasa
doriams namų. Na, tai, pensininkai, 
klausykite Juozo patarimo ir namų 
jiems nepirkite. Tegul tie ambasado
riai stovi lauke. Juozas Kandelis pra
šė, kad pareikštų savo mintis ir kiti 
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gal būtų galima tikėtis švarių rezul
tatų“. ’Tiktai mūsų Tautos išdavikai 
kelnias nusismaukę paškudina į savo 
Tautą... Mūsų priešo įvairūs agentai 
ir mūsų pačių Tautos išdavikai Lie
tuvoje ir užsienyje stengiasi kuo 
greičiau sužlugdyti Lietuvą, kasdien 
vis daugiau ir daugiau per savo tri
būnas pučia smirdančius nuodus, 
smardindami ne tik Lietuvą, bet ir 
visą išeiviją: frakcijomis, situacijo
mis, šokais ir šimtais įvairiausio 
mėšlyno užteršė gražią lietuvių kal
bą. Bet iš tikrųjų: frakcijos, situaci
jos bei šokai ne kur kitur, bet tiktai 
šitų žmonių smegenyse ir apatinėse 
kelnėse, - rašo J. Domeika. - Šitam 
supuvimui išgydyti skiriu 4000 ang
lų svarų sterlingų premiją. Aukočiau 
milijonus, bet neturiu. Taisyklės yra 
šios: pinigus pasiims ta raštinė, kuri 
nuo šios datos per vienerius metus 
išleis griežtą bei vykdomą įsakymą, 
draudžiantį vartoti svetimžodžius per 
oro transliacijas, įskaitant “Amerikos 
balsą“ bei "Laisvosios Europos" ra
diją Vokietijoje. Lietuvos diploma
tams bei Lietuvos tarnautojams, taip 
pat spaudai Lietuvoje reikia atsisa
kyti visų svetimžodžių, pakeisti 
moksleivių knygas ir panašiai. Lietu
vių kalba turi atitikti Jono Jablonskio 
išleistos gramatikos, prisilaikant su
valkiečių tarmės.“

Šią savaitę ”EL“ gavo dar vieną 
pono J. Domeikos laišką, kuriame jis 
vėl ragina puoselėti lietuvių kalbą, 
neteršti jos tarptautiniais žodžiais. 
Pridėtas ir jo satyrinis piešinys. 
Autorius rašo, kad daugiau kaip du 
šimtai tokių protesto atsišaukimų bu
vo išdalinta visiems Lietuvos Seimo 
nariams, įvairioms krašto ministeri
joms, kai kurioms Lietuvos amba
sadoms, lietuvių spaudai visame 
pasaulyje.

skaitytojai. Todėl aš tas savo mintis ir 
išguldau. O ką darys ponas Juozas, 
jeigu jam tokių minčių atsiųs daug 
”EL“ skaitytojų? Manoma, kad jis 
padėkos skaitytojams “Europos lietu
vyje" trumpu straipsneliu.

Visi Anglijos lietuviai, pasikal
bėkime per ”EL“. Jeigu redaktorius 
tų mūsų kalbų neišmes į šiukšlių 
dėžę po stalu. Aš iš prigimties ne
kalbus, bet rašant kažkaip atsiranda 
daugiau minčių, negu kad su žmo
gum susitikus kalbant.

Ant. Pačkauskas
Manchester, Anglija
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Atsiųstą paminėti

Krivūlė. Lietuvių sielovados dele- 
gatūros Vokietijoje leidžiamas žur
nalas. Gausiai iliustruotas ir puikios 
spausdinimo kokybės. Atsakingas - 
prelatas Ant. Bunga. Adresas: Augs- 
burgerstrasse 7, 87700 Memmingen, 
tel. 08331/12951.

Šių metų pirmojo (birželio mėne
sio) numerio viršelyje - Kelno arki
vyskupo kardinolo Joachim Meisner 
nuotrauka. Jis š. m. balandžio 4-11 
dienomis lankėsi Lietuvoje - apie tai 
plačiai pasakoja kun. A. Belickas. Iš
spausdinti vyskupo P. Baltakio, 
OFM, ir vyskupo A. Deksnio velyki
niai sveikinimai, žinutė iš Erfurto 
kunigų seminarijos (ten studijuoja ir 
du lietuviai klierikai iš Panevėžio 
vyskupijos), kun. K. J. Ambraso pa
mąstymai iš Romos ir Jeruzalės, br. 
V. Aleksandravičiaus, S. D. B., įspū
džiai iš kelionės po Šventąją Žemę, 
A. Šmito straipsnis apie Vasario 16- 
osios gimnaziją Hiutenfelde ir kt.

Žurnale paskelbtas Popiežiškosios 
Šv. Kazimiero Kolegijos Seminarijos 
Romoje metinis kreipimasis į Lietu
vos visuomenę pasaulinės dienos 
maldų už pašaukimus proga. ”Su 
didele viltimi ir pasitikėjimu žiūrime 
į Kolegijos tolimesnę misiją bei jos 
vaidmenį mūsų Bažnyčiai /Tautai. 
Mūsų žvilgsnis apima visą pasaulį: 
Australijoje, Pietų Amerikoje, Euro
poje, Š. Amerikoje ir kitur lietuvių 
kunigų skaičius kasmet mažėja. Jau 
dabar jaučiamas didelis jų trūkumas. 
Esam tikri, kad Kolegija bus reikalin
ga ir ateityje. Kur kitur jei ne čia, 
Lietuvos Episkopatas galės paruošti 
lietuvius kunigus mūsų misijoms - 
kolonijoms už Lietuvos ribų?“ - rašo
ma kreipimesi. Jame į lietuvių visuo
menę kreipiamasi "su trimis prašy
mais: 1. Maldos, 2. Išmaldos ir 3. 
Solidarumo.

1. Be maldos ar “Tėvas siųs dar
bininkų į Sūnaus vynuogyną?“. Tai 
pirmasis ir pagrindinis šios Dienos 
tikslas. Kviečiam, todėl, jungtis su 
Šv. Tėvu ir visa Bažnyčia, prašant 
daug ir šventų kunigų, ypatingai Lie
tuvai.

2. Be medžiaginės paramos (iš
maldos) ši įstaiga nepajėgs tinkamai 
paruošti tų Tėvo siunčiamų darbinin
kų į Kristaus vynuogyną Lietuvoje ir 
išeivijoje. Kviečiam paremti savo 
auka šią seminariją (Kolegiją) esan

Ambasados perspėja dėl vizų
Prieš kurį laiką Lietuvos Respub

likos užsienio reikalų ministerija 
gavo Rusijos ambasados Vilniuje 
notą, kurioje pranešama, kad amba
sada nesuteikė teisės jokiems asme
nims ar firmoms tarpininkauti gau
nant vizas įvažiuoti į Rusijos Federa
ciją. Rusijos ambasada perspėjo Lie
tuvos piliečius, kad jie nesikreiptų į 
tarpininkus, kurie skelbiasi įformi
nantys vizas. Praėjusią savaitę pana
šius perspėjimus paskelbė ir Ukrai
nos bei Baltarusijos ambasados. “Bet 
koks Lietuvos fizinių ir juridinių 
asmenų tarpininkavimas ir pagalba 
įforminant keliones į Ukrainą yra ne

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. 
50.000 žodžių.

•••••••••••••••••••••••••••••a*

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

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

čią Krikščionybės Centre, kiekvienas 
pagal išgales.

3. Be konkrečių asmenų solidaru
mo nebus medžiaginės paramos. 
Laikas, amžius, sveikata ir naujos 
politinės bei ekonominės sąlygos 
negailestingai retina Kolegijos gera
darių gretas. Kviečiam todėl, ypatin
gai šia proga, išeivijos lietuvius už
imti tas retėjančias gretas, tampant 
mūsų geradariais. Šis yra MŪSŲ 
METINIS GERADARIŲ VAJUS. Iš 
savo pusės mes pasižadame atsily
ginti visiems savo labdariams nuo
latine malda.

Kolegijos vadovybės ir studentų 
vardu reiškiu nuoširdžią padėką vi
siems Kolegijos geradariams, pri
vatiems ir organizacijoms (Vyčiams, 
Šv. Kazimiero Gildijai, lietuviškoms 
parapijoms, vienuolynams...), už 
mums parodytą solidarumą, už mora
linę, dvasinę bei medžiaginę paramą.

Ir šiais metais su didele viltimi ti
kimės sulaukti daug NAUJŲ KOLE
GIJOS DRAUGŲ BEI GERADA
RIŲ. Jie yra mums ženklas, kad Die
vo Apvaizda laimina mus ir mūsų 
darbus.

Su pagarba ir dėkingumu.
Pre L Alg. Bartkus, rector

Čekius galite rašyti ir siųsti:
Pontificio Collegio Lituano
c/o Mojis. Alg. Bartkus
V. Casalmonferrato, 20
00182 Roma - Italia
arba: Amerikoje, jei norite nu

rašyti nuo mokesčių:
St. Casimir's Guild
c/o Mrs. Ann Wargo
125 S. Morris Str.
St. Clair, PA 17970 - U. S. A.

teisėtas. Piliečiams, pasinaudoju
siems tarpininkų paslaugomis, bus 
atsisakyta įforminti vizas į Ukrainą. 
Ukrainos pasienio kontrolės orga
nams pastebėjus, kad viza išduota 
neteisėtai, paso savininkui 5 metus 
bus neleidžiama įvažiuoti į Ukrai
ną“, - sakoma Ukrainos ambasados 
pranešime.

Savo ruožtu Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerija pranešė, 
kad nė viena iš užsienio diplomatinių 
atstovybių nesuteikė teisės kam nors 
tarpininkauti gaunant vizas, todėl 
spaudos skelbimai, kuriuose siūloma 
padėti jas gauti, yra melagingi.

Tikriausia nėra Vokietijoje lietu
vio, kuris nepažintų Justino Luko
šiaus. Per pastaruosius 26 metus jis 
buvo Vokietijos lietuvių bendruome
nės (LB) valdybos reikalų vedėju ir 
gyveno Vasario 16-osios gimnazijo
je. Jeigu skambindavai gimnazijai, tai 
nuo ryto iki vėlyvo vakaro, išskyrus 
po pietų, atsiliepdavo Lukošius. Jeigu 
kam nors reikėjo vertimų, teisinių pa
tarimų arba šiaip informacijų, tas 
kreipdavosi į Lukošių, nes jį beveik 
visuomet rasdavo ir jis visuomet pa
tarnaudavo. Visas Hiutenfeldo mies
telis jį žino, bet ne jo tikra pavarde. 
Jeigu taip paklaustom kaime, kur gy
vena Lukošius, mažai kas težinotų, 
bet jeigu paklaustum, ar matėte “Bal- 
tąjį milžiną“, visi parodytų, kur jį 
rasti. Didžiulė vokiečių gamykla bu
vo taip pavadinusi savo geriausius 
skalbimo miltelius, kuriuos nuolatos 
reklamuodavo televizijoje. Šį vardą 
mokiniai pritaikė Justinui Lukošiui 
dėl jo baltų plaukų, didelio ūgio ir 
stambaus sudėjimo. Vardas prigijo.

Šis "Baltasis milžinas“ šiemet 
birželio 12 d. atšventė savo 85 metų 
gimtadienį. Nors savo išore jis milži
nas, tačiau jo sveikata buvo silpna. 
Sunkiose sąlygose gyvendamas su
sirgo džiova, po karo 4 metus gydėsi 
įvairiose sanatorijose Šiaurės Vokieti
joje. Tuomet mažai teturėjo vilčių pa
sveikti. Bet jis nepasidavė. Atsigavo 
ir dirbo iki šio pavasario. Tik prieš 
porą mėnesių galutinai išėjo pensijon.

Birželio 12-ąją, sekmadienį, Justi
no Lukošiaus draugai ir ilgamečiai 
bendradarbiai susirinko gimnazijos 
salėje jį pagerbti. Jį sveikino Vokieti
jos LB valdyba, gimnazijos Kurato- 
rija ir net Lampertheimo meras at
siuntė miesto sveikinimus su dovana. 
Gimnazijos jaunųjų orkestras jo gar
bei pagrojo, o po to visi linksmai 
šventė jubiliejų iki pat vidurnakčio.

Jubiliatas gimęs 1909 m. Užupės 
kaime, Surviliškio valsčiuje, Kėdai
nių apskrityje ūkininko šeimoje. Bai
gęs pradžios mokyklą, 19J9-1927 
metais lankė Kėdainių valstybinę 
gimnaziją. Nuo 1927 iki 1931 metų 
studijavo lituanistiką, filosofiją, pe
dagogiką ir germanistiką ir po metų 
pertraukos, nuo 1932 iki 1936 metų, 
teisę. Šias studijas 1938 metais ap
vainikavo teisininko diplomu. Tačiau 
šioje srityje dirbo palyginti neilgai.

”D-Day“: praėjo 50 metų po sąjungininkų invazijos
Birželio 6 dieną sukako 50 metų 

nuo sąjungininkų invazijos į Europos 
žemyną Antrajame pasauliniame 
kare. Istorijoje tai žinoma kaip "ant
rojo fronto“ prieš Hitlerio Vokietiją 
atidarymas.

Šiai svarbiai istorinei sukakčiai 
britų spaudoje skirta labai daug 
straipsnių, taip pat paskelbta ištraukų 
iš žymesnių karo istorikų tyrinėjimų. 
Kaip kurias jų išvadas čia trumpai 
pateiksiu.

Sąjungininkų invazijos D-Day 
programa buvo aptarta konferencijo
je 1943 m. sausio mėnesį Casablan- 
koje. Kai kurie istorikai paberia daug 
karčių žodžių šios konferencijos da
lyviams už jų nesugebėjimą aptarti 
bendrą strategiją, kaip baigti karą.

Casablankoje tada tarėsi ameri
kiečiai, britai ir prancūzai. Amerikie
čiai šiai konferencijai nebuvo gerai 
pasiruošę, tad joje dominavo britų 
generalinio štabo viršininkas Alan 
Brooke ir karinių oro pajėgų virši
ninkas Charles Portal. Alan Brooke 
buvo griežtai nusistatęs prieš invazi
ją 1943 metais. Apskritai, jis manė, 
kad norint laimėti karą tokia opera
cija nebus reikalinga. Charles Portal 
tikėjo, kad nugalėti pavyks iš oro 
bombarduojant Vokietijos miestus.

Kai kurių istorikų nuomone, inva
zijos atidėjimas vieneriems metams 
leido Sovietų Sąjungai užimti Balti
jos kraštus, Rytų ir Vidurio Europą; 
vokiečiams sutvirtinti vadinamąją 
Atlanto gynybos sieną Prancūzijoje, 
ten sutelkti savo šarvuočių ir tankų 
divizijas.

Justinui Lukošiui - 85 metai
Prieš pirmąją sovietinę okupaciją 
vienerius metus buvo teismo kandi
datu Vyriausiajame Tribunole, o 
1941-1943 m. - Ukmergės I apylin
kės tardytoju. Po to vienerius metus 
advokatavo Ukmergėje. 1945-1946 
m. buvo advokatu prie Alijantų teis
mo Liubeke, o 1951-1952 m. - tarp
tautinės pabėgėlių organizacijos IRO 
teisiniu patarėju Wentorfe. Tuo ir 
baigėsi jo kaip teisininko karjera. 
Tikriausiai dėl silpnos sveikatos tos 
karjeros ir nesiekė.

Bet teisininko išsilavinimas jam 
buvo naudingas darbe, ypač Bend
ruomenės reikalų vedėjo pareigose. 
Čia jam dažnai tekdavo tautiečiams 
arba vokiečių įstaigoms patarti įvai
riausiais teisiniais klausimais, ypač 
pensijų reikalais.

Prieš karą jis 10 metų dirbo Vy
tauto komitete, bet daugiausia atsi
dėjo žurnalistikai. Šį darbą jis mėgo 
nuo pat jaunų dienų, nes dar 1928 
metais įsteigė Kauno radiofone jau
nimo radijo valandėlę, kurią ir vedė. 
1953-1954 metais buvo VLIK'o radi
jo komentatoriumi bei dokumentaci
jos skyriaus vedėju Reutlingene, o 
nuo 1955 iki 1965 metų - lietuviškų 
programų redaktoriumi tautiniame 
Ispanijos radijuje Madride. Faktiškai 
jis vienas 10 metų diena po dienos, 
nesvarbu - šiokiadienis ar šventadie
nis, paruošdavo lietuvišką programą 
ir ją pats įkalbėdavo.

Baigęs darbą Madride vėl gydėsi 
sanatorijoje, šį kartą Švarcvalde, kur 
išbuvo trejus metus. 1968 metais jis 
buvo pakviestas į Hiutenfeldą ne tik 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
reikalų vedėjo, bet ir Informacijų re
daktoriaus pareigoms.

Per visą šį laiką jis stengdavosi 
aplankyti visus svarbiausius Vokie
tijos lietuvių renginius. Romuvoje 
faktiškai nė vieno renginio nepraleis
davo. Jis labai sąžiningai vesdavo sa
vo užrašus ir visus renginius kruopš
čiai aprašydavo Informacijose. Daž
nai paruošdavo pranešimus Vatikano 
radijui arba lietuviškiems laikraš
čiams.

Iš viso jis labai visuomeniškai 
nusiteikęs. Jeigu mokiniai jį kviečiasi 
į pagalbą - paskaitėlei ar į diskusijas, 
arba kokio rašinio kalbą pataisyti - 
visuomet sutinka ir padeda, ypač 
ateitininkams, nes jis pats nuo gim

Tik 1944 m. sausio mėn. vokiečių 
feldmaršalui Romeliui buvo iškeltas 
uždavinys sustiprinti Atlanto sieną. 
Amerikos karo analitikas Peter Tsou- 
ras pastebi, kad, vertinant padėtį isto
riniu požiūriu, reikalai galėjo pakryp
ti į blogąją pusę ir turėti katastrofinių 
pasekmių. Romelis padarė didelę 
klaidą, birželio 5 dieną išvykdamas į 
Vokietiją paminėti žmonos 50 metų 
sukakties. Nors jo sūnus Manfred 
bandė jį atkalbėti, nes feldmaršalo 
žmona sirgo gripu, bet šis nepa
klausė, nupirko Paryžiuje žmonai do
vanų ir išvyko.

Sąjungininkai įsiveržimui ruošėsi
3 metus. 1944 m. visame pietiniame 
Anglijos pajūrio krašte buvo vien ka
rinės bazės su dideliais amunicijos 
sandėliais, sutelkta 175 000 karių, 39 
divizijos, 7 000 transportinių laivų su
4 000 išsikėlimo valtimis, 248 karo 
laivai, 14 000 skirtingų skrydžių lėk
tuvų ir britų genialiai sukonstruotų 
plaukiojančių Mulberry uostų. Tai 
buvo žmonijos istorijoje didžiausia 
karinė armados koncentracija. Išsilai
pinimą palengvino sąjungininkų 
gudrybė - jie suklaidino vokiečių ka
riuomenę, kurioje vietoje prasidės 
operacija. Vokiečiai netikėjo, kad są
jungininkų kariuomenė išsilaipins 
Normandijoje. Padėjo ir tai, kad ang
lai iššifravo vokiečių slaptą radijo 
bangomis siunčiamų pranešimų ko
dą, žinomą kaip ENIGMA.

Nors generolas D. Eisenhower ir 
buvo paskirtas vyriausiuoju sąjungi
ninkų kariuomenės pajėgų vadu, bet 
invazijai Normandijoje vadovavo že

nazijos laikų šiai organizacijai pri
klauso. Universitete buvo įsitraukęs į 
ateitininkų literatūros ir meno korpo
raciją “Šatrija“.

Bendruomenėje ėjo ir kitas parei
gas. Po karo vienerius metus buvo 
Liubeko tremtinių sąjungos garbės 
teismo nariu, vėliau 25 metus iki šio 
pavasario buvo Vokietijos LB garbės 
teismo pirmininku. Vokietijos LB ta
rybai priklausė 1952-1954 m. ir nuo 
1969 metų iki dabar, valdybai pri
klausė 1951-1953 metais (narys), 
1947 - pirmininkas, 1975 - vicepir
mininkas ir 1977 bei 1979 - iždinin
kas.

Ilgus metus jis atstovaudavo Vo
kietijos katalikų sielovados direkto
riui gimnazijos Kuratorijoje ir, kai 
reikėjo, sutiko eiti į Kuratorijos val
dybą. Nuo 1968 iki 1970 m. ir 1972 
iki 1977 m. buvo Kuratorijos valdy
bos vicepirmininku.

Visas problemas sprendžia labai 
ramiai, paprastai, nesikarščiuodamas. 
Tačiau yra pasitaikę, kad posėdyje 
užsispyręs gindavo savo nuomonę, 
net supykdavo, bet pykčio nenešio
davo. Jau po posėdžio, o vėliausiai 
po dienos kalbėdavo, lyg niekad ne
būtų buvęs supykęs.

J. Lukošiaus bendradarbiams la
bai į akis krito jo taupumas. Jeigu rei
kėdavo mokėti kokią nors sąskaitą, 
tai jis kelis kartus patikrindavo, ar 
tikrai Bendruomenės valdybai ją 
reikia mokėti, ar nebūtų galima gauti 
kokią nuolaidą, ar neatsirastų kas 
nors kitas, kas ją apmokėtų. Kiekvie
ną popieriuką taupo, abiejose pusėse 
smulkiai rašo ir pan. Tačiau, antra 
vertus, dosniai aukoja, tik nesiskel- 
bia. Jis parėmė ne vieną mokinį įvai
riomis progomis ir taip pat aukojo 
gimnazijos statyboms bei remon
tams.

Nors anksčiau buvo didelis ligo
nis, į senatvę jis labai sustiprėjo ir 25 
metus pasidžiaugė gera sveikata. Tik 
pernai sunkiai susirgo ir ilgai gydėsi 
ligoninėje, sanatorijoje ir namuose. 
Tačiau dabar vėl visiškai atsigavo, 
rašinėja į spaudą, talkininkauja LB 
valdybai. Reikia palinkėti, kad dar 
ilgai jam užtektų energijos ir sveika
tos darbuotis lietuvių bendruomenė
je, kurioje jis visą laiką aktyviai reiš
kėsi.

A.Š.

myno kariuomenės pajėgų vadas 
maršalas B. Montgomery. Išsilaipi
nimo metu britų imperijos ir ameri
kiečių kariuomenės pajėgos skaičiu
mi buvo maždaug lygios, tik vėliau 
amerikiečių skaičius padidėjo.

įsiveržimas vyko skirtingomis są
lygomis. Anglų ir kanadiečių dali
niams kairiajame išlipimo sparne 
vokiečiai priešinosi silpnai. Priešin
game sparne, pajūryje prie Utah, 
amerikiečiai irgi sutiko lengvą pasi
priešinimą. Bet amerikiečių 5 korpu
sas prie Omaha buvo sulinktas stip
rios priešo ugnies, daugeliui ameri
kiečių šios kautynės ant siauro pajū
rio smėlio buvo pirmosios ir pasku
tinės. Jau iki vidudienio iš 55 000 ka
rių, išlipusių į krantą, 2 000 buvo žu
vusių, 4 649 sužeisti. Pasak komenta
toriaus Alistair Home, tas krauju pa
plūdęs kautynių laukas priminė Pir
mojo pasaulinio karo kautynių lauką 
prie Somme Prancūzijoje prieš 30 
metų.

Operaciją apsunkino tai, kad tai 
labai pablogėjo oro sąlygos. Tris die
nas jūroje siautė didelė audra, per tą 
laika paskendo ar buvo bangų išmesti 
į krantą 800 skirtingo tonažo laivų su 
140 000 tonų karo reikmenų, tai 
buvo didelė netektis.

Kiek kainavo ta sąjungininkų 
operacija, aiškiai pasako žuvusių ka
rių Normandijoje kapai: britų- 5000, 
amerikiečių - 10000, vokiečių - 
20000. Iš viso sąjungininkai išlais
vindami Vakarų Europą neteko 
200000 karių.

Klemensas Tamošiūnas
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Ketverius metus aktyviai dar
buojasi senbuviai skautai, susibūrę 
Lietuvos akademinio skautų sąjū
džio dr. J. Basanavičiaus draugovė
je. Nors amžiaus vidurkis peržen
gęs šešiasdešimtmetį, sueigos vyks
ta reguliariai kas antrą mėnesį, 
veikia skiltys, energingai vadovau
jamos patyrusių skiltininkų. Drau
gininku antri metai yra entuziastin
gas Mečys Stukonis. Jis - medici
nos mokslų daktaras, netgi lan
kydamasis Briuselyje specialybės 
reikalais, nepamiršta pasidomėti 
skautybės patyrimu ir parvežti sa
viškiams įdomių naujienų.

Šįkart sueigą pradėjęs M. Stuko
nis paprašė LSS seserijos vyriau
siąją skautininkę Stefą Gedgau
dienę supažindinti su numatoma 
vasaros stovykla šiais metais. Pre
legentė suminėjo daugybę sunku
mų, užgulusių skautiją, vis žemiau 
krentant žmonių pragyvenimo ly
giui. Ne kiekvienam vaikui, ypač iš 
didelės šeimos, prieinama kaina už 
kelionę į stovyklą ir maitinimą, ne
kalbant apie uniformą, etc. Teks 
kreiptis paramos, bus bandoma or
ganizuoti rėmėjų ir tėvų tarybą, tuo 
reikalu kviečiama skautų tėvų ir 
mamyčių bei senelių sueiga. Lai
mei, pabrėžė S. Gedgaudienė, para
mą pagal savo išgales prižadėjo 
Lietuvos kariuomenės dalinio va
dovybė. Tikėsimės, lauksime.

Su kartėliu skautės senbuvės pa
stebėjo, kad ligi šiolei Lietuvos 
skautų sąjunga, būdama seniausia 
jaunimo organizacija Lietuvoje, ne
gali įsigyti nuolatinių savų patalpų, 
būklo.

Pritrūkęs lėšų ir ištvermės nu
stojo eiti akademinio skautų sąjū
džio dr. J. Basanavičiaus draugovės 
biuletenis ’’Laužas“, nors buvo įgi
jęs populiarumo ne tik Lietuvoje, 
bet ir tarp užsienio brolių ir sesių.

Akademinio skautų sąjūdžio pir
mininkas Andrius Milaknis paste
bėjo nesveikų, skubiai šalintinių 
tendencijų skautijos vadovybėje.

LSS tarybos pirmininkė Koletta 
lurskienė pageidavo stiprinti skau
tišką drausmę, besąlygiškai pak
lusti įstatams ir statutui. LSS tarp
tautinis statutas reikalauja tvirtes
nių ryšių su pasauliniais biurais: 
WAGGS (seserijos) Londone ir 
WQSM (brolijos) Ženevoje. LSS 
įgaliotine ryšiams su užsieniu yra 
pakviesta s. fil. Audronė Tamulio- 
nytė, gyvenanti Vilniuje.

Apie pasirengimą LSS vasaros 
stovyklai Pabradėje (rugpjūčio 5-15 
dienomis) kalbėjo stovyklos virši
ninkas v. s. Algirdas Končius. Va
dovybė kviečia į stovyklą kuo gau
sesnį būrį jaunųjų ir vyresniųjų 
skautų, -čių, pageidautina iš visos 
Lietuvos.

Kviečiami taip pat gyvenantys 
užsienio kraštuose.

Sueigoje pasigirdo pasiūlymų, 
kad vyresniojo amžiaus skautaitės 
globotų jaunesniųjų skautiškus vie

Dr. J. Basanavičiaus 
draugovės nariai 

postringauja

netus mokyklose, įstaigose ir įmo
nėse bei firmose.

Tenka konstatuoti, jog kol kas 
vaikai ir paaugliai vis nesuranda (ar 
neieško) įdomaus užsiėmimo, dau
gelis apleido mokyklas, jaunuoliai 
vengia paprasto fizinio darbo, be
velija būti tėvų išlaikytiniais. Ne
pilnamečiai dažnai įvykdo šiurpių 
kriminalinių nusikaltimų. Jų skai
čius kasmet didėja.

Lietuvos skautų sąjunga ateityje 
privalėtų mažiau užsiiminėti vidi
niais valdymo ir pareigybės klausi
mais, plačiau atverti duris jaunimui 
į skautijos gretas, pasitelkdama pe
dagogus, meno bei mokslo veikė
jus, vaikų ir jaunimo auklėjimą or
ganizuoti kūrybiškiau.

Akademinio skautų sąjūdžio dr. 
J. Basanavičiaus draugovės pavyz
džiu galėtų susiburti panašios skau
tų draugovės ir kituose Lietuvos 
miestuose bei rajonuose, nes skautų 
senbuvių gretos dabar jau išryškė- 
jusios, besama daug ir gana aktyvių 
buvusių skiltininkų bei drauginin
kų, netgi skautininkų, sugebančių 
organizuoti ir paveikti jaunąją 
kartą.

BUDĖKIME - norisi palinkėti 
visiems, branginantiems duotąjį 
skautų įžodį.

Jūrų skautai 
kunigaikščių 

menėje
Vilniaus jūrų skautų vadija šįsyk 

savo jaunuosius broliukus ir sesutes 
pakvietė į Trakus, kur senovės pi
lies muziejaus stendai puikuojasi 
ne tik didžiųjų kunigaikščių ir karo 
vadų žygdarbiais, bet ir skautų isto
rijos leidiniais, fotografijomis iš tų 
laikų, kai anuometinės Trakų ap
skrities skautų delegacija lankės 
Palangoje 1933 metais. Tada atvy
ko pasaulio skautijos įkūrėjas lor
das R. Baden Powell ir Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona, įžy
mūs valstybės veikėjai ir svečiai iš 
tolimų užsienio šalių.

Daug įdomybių galima šiandien 
pamatyti restauruotoje Trakų pily

je, muziejuje, netgi baltomis jach
tomis paplaukioti. Deja, šįsyk jau
nieji atvykėliai mažiausiai domė
josi praeitimi, jiems kur kas labiau 
knietėjo ši diena. Prie Trispalvės 
išsirikiavo Vilniaus jūrų skautijos 
vadija: Stasys Budraitis, Henrikas 
Glosas, Algimantas Patašius, skau
tiškąjį įžodį pasirengė priimti LSS 
tarybos narys v. s. Algirdas Kon
čius ir laivūnas Ignas Pikturna. 
Vadija tądien pasipildė nauju nariu 
broliu Lionginu Zaidovu. Buvo ir 
daugiau svečių, netgi muziejaus 
darbuotojai neiškentė neapsi lankę 
pasigrožėti atvykusiais vaikais.

Adomas, Dainius, Lukas, Mar
kas, Vytautas stodami į bebrus iš
kilmingai pareiškė: ”Aš pasižadu 
stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, 
vykdyti skautų įstatus ir kasdien 
padaryti gerą darbelį“.

Patvirtindami savo pasižadėjimą 
priklaupdami pabučiavo Lietuvos 
vėliavą. Buvo užrišti skautiški kak
laraiščiai.

Didžiuoju saliutu pagerbti jau
niausieji Vilniaus jūrų skautijos na
riai - bebrai, juos pasveikino susi
rinkusieji. Berniukai gražūs ir tie
sūs, sveiki ir mieli, svarbiausia - 
geri mokiniai. Kažkas iš pašalinių 
stebėtojų neiškentė nepasakęs: ver
ta gyventi, jeigu dar turime tokių 
vaikų.

’’Skautų aidas“ 
skamba

Nepaisant visokiausių keblumų, 
antrame ketvirtyje pasirodė antrasis 
’’Skautų aido“ numeris, skirtas vi
siems Lietuvos skautams ir būsi
miems skautams. Patyrusi skauti
ninke ir pedagogė Neringa Čiukšie- 
nė, rašydama apie skautus mokyk
loje, tvirtina, jog pedagogams atly
ginimas - degančios vaikų akys ir 
tie atsiminimai, kurie liks širdyje. 
Sesė Neringa gyvai komentuoja sa
vo įspūdžius, patirtus būnant jubi
liejinės stovyklos seserijos pasto- 
vyklio viršininke. Monika Girčytė 
pasakoja įspūdžius iš Danijos, 
Alkas Paltarokas - bene jauniausias
bendradarbis - giriasi skautų muzi
kavimais bei dviratininkų išmonė
mis.

Numeris gyvai meniškai apipa
vidalintas, užtat ir filosofinės temos 
krenta į širdį skaitytojui. Kiekvie
nas noriai paims į rankas šviežią 
’’Skautų aido“ numerį ir bus paten
kintas.

Žurnalas greit įsigys gerbėjų bu
simųjų skautų gretose.

’’Skautų aidą“ leidžia ir reda
guoja redakcinė kolegija, redakto
rius s. v. Romualdas Tupčiauskas.

Ignas Pikturna

Stasio Budraičio nuotraukose - 
jaunieji skautai išvykoje Tra
kuose.

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. Atidarymas. Vytautas Bieliauskas (Cincinnati, USA) 
’’Moralinis vystymasis individuose ir tautose“
20 vai. Vaidotas Daunys (Vilnius) “Tikėjimas ir vietovaizdis. 
Antano Maceinos krikščioniškoji akistata“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos bankas pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin

kose nuo 1994 m. birželio 23 d. nustatė tokius oficialius lito ir užsienio 
valiutų santykius:

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Valiutos Litai už
pavadinimas valiutos vnt.

Anglijos svarai sterlingų 6.1220 
Armėnijos dramai 0.0130
Australijos doleriai 2.9342
Austrijos šilingai 0.3538
100 Baltarusijos rublių 0.0149
Belgijos frankai 0.1208
Čekijos kronos 0.1397
Danijos kronos 0.6333
ECU 4.7738
Estijos kronos 0.3121
Ispanijos pesetos 0.0297
100 Italijos lirų 0.2536
Japonijos jenos 0.0396
Kanados doleriai 2.8880
Kirgizijos somai 0.3540
Kazachijos tengės 0.0939

Latvijos latai 7.2072
100 Lenkijos zlotų 0.0178
Moldovos lėjos 0.9879
Norvegijos kronos 0.5719
Olandijos guldenai 2.2203
Prancūzijos frankai 0.7276
100 Rusijos rublių 0.2029
SDR 5.7696
Singapūro doleriai 2.6176
Suomijos markės 0.7504
Švedijos kronos 0.5201
Šveicarijos frankai 2.9553
100 Ukrainos karbovancų 0.0087
Vengrijos forintai 0.0389
Vokietijos markės 2.4884

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu ofi
cialiu kursu - 4.00 litai už 1 JAV dolerį, imdami ne didesnį nei Lietuvos 
banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas bankai 
perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis. Kaip sakoma 
Lietuvos banko išplatintame pranešime, atlyginimas už kredito operacijas 
negali viršyti 2 procentų keičiamos sumos, keičiant grynuosius pinigus, ir 
0,25 procento keičiamos sumos, keičiant negrynuosius pinigus.

Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos bankas išplatino bendrą pareiškimą 
dėl spaudoje pasirodžiusių pranešimų apie galimą nacionalinės valiutos 
devalvavimą. “Vienu svarbiausių ekonominės politikos uždavinių Lietuvos 
bankas bei Vyriausybė ir toliau laikys infliacijos stabilizavimą ir laipsnišką 
jos mažinimą, tvirtai palaikant pastovų lito santykį JAV dolerio atžvilgiu. 
Nėra prielaidų manyti apie artimiausiu metu galimą fiksuoto lito kurso 
keitimą. Lietuvos banko turimi užsienio valiutos rezervai visiškai užtikrina 
išleidžiamų į apyvartą litų padengimą“, - sakoma pareiškime, pranešė 
ELTA.
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SUGRĮŽO IŠ UŽSIENIO
Žymus visuomenininkas Juozas 

Benderius su žmona iš Anglijos grį
žo į Lietuvą ir apsigyveno Šiauliuo
se. Išvykęs iš Tėvynės 1944 m. ilgą 
laiką gyveno Londone ir dalyvavo Di
džiosios Britanijos lietuvių visuome
ninėje veikloje. Jis buvo Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos valdybos 
narys, dalyvavo politiniame gyveni
me, talkininkavo ’’Europos lietuviui“.

Juozą Bendorį ir žmoną sveiki
name sugrįžusius į gimtinę ir linkime 
greitai ir sėkmingai įsikurti.

LANKĖSI REDAKCIJOJE
Atvykę į Vilnių Asta Kučinskaitė 

ir Stasys Štarka lankėsi ’’Europos 
lietuvio“ redakcijoje.

Asta Kučinskaitė, 1983 m. atsto
vavusi "EL“ Pasaulio lietuvių Seime 
Čikagoje (JAV), dešimt dienų atosto
gavo pas savo mamą Kaune.

Stasys Štarka, DBLS Birmingha- 
mo skyriaus pirmininkas, taip pat 
lankė savo gimines Kaune, o į Vilnių 
atvyko su Vida ir Jonu Minginais.

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
Bradforde - liepos 3 d., 12.30 vai.
Nottinghame - liepos 3 d., 11.15 

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

Šv. Elzbietoje.
LeamingtoneSpa - liepos 3d., 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.

LONDONE
UTENOS GĖRIMAI - 

LONDONO LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO KLUBE

Pirmą kartą Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero klubas sekmadieniais po 
pietų pardavinės akcinės bendrovės 
"Utenos gėrimai“ alų.

Londoniečiai kviečiami apsilan
kyti ir išbandyti Utenos alų.

BRONĖS KUZMINSKAITĖS 
MIRTIES METINĖS

Prieš metus laiko Leeds mieste 
mirė AJA Bronė Kuzminskaitė.

Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje metinių proga 
užsakė Šv. Mišias už Bronės Kuz- 
minskaitės vėlę. Šv. Mišios bus lai
komos liepos 3 dieną, sekmadienį, 11 
vai. Londono Švento Kazimiero 
šventovėje.

STAMBUS PALIKIMAS 
VAIKŲ FONDUI

Po Bronės Kuzminskaitės mirties 
iš testamentą vykdžiusių advokatų 
gautas Bronės Kuzminskaitės paliki
mas Britų-lietuvių pagalbos fondui 
vaikams Lietuvoje - 16739 svarai ir 
87 penai.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Gautos tokios aukos:
50 svarų - C.E.M. Harper, Twic

kenham; 30 svarų - Bliūdžiai, Škoti
ja; 20 svarų - B. Dervinskas, Inver
ness; 10 svarų - S. A. Rudolff, Lon
don; 5 svarai - dr. Pečiulionytė, Zu
rich, Šveicarija.

Loterija per Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąskrydį Lietuvių Sodyboje 
ir daiktų pardavimas davė 333.50

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkojame p. 

Hildai Piščikienei ir kitiems gera
dariams - Britų-lietuvių pagalbos 
fondo vaikams Lietuvoje nariams ir 
rėmėjams. Jūsų atsiųsti vitaminai, 
flomasteriai, žaislai ir drabužiai iš
dalinti neturtingiausiems Alytaus 
vaikams. Žurnalai atiduoti Alytaus 
viešajai bibliotekai. Sėkmės Jums 
garbingoje labdaros veikloje.

Laima Stankevičiūtė
’’Pieno lašas“ Alytaus 

skyriaus pirmininkė 

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

svaro pelno. Prie šios loterijos paren
gimo labai daug prisidėjo daiktais ir 
kitomis gerybėmis ponia J. Serži- 
nienė. Fondas lieka dėkingas visiems 
loterijos parengimo talkininkams.

sįc sjesjc aje

Anksčiau ’’Europos lietuvyje“ 
kvietėm Didžiojoje Britanijoje gyve
nančius lietuvius, kilusius iš Pakruo
jo krašto, prisidėti prie projekto aprū
pinti 10 vaikučių invalidų vežimė
liais. Laukiame Jūsų malonaus prisi
dėjimo.

Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund 

for Children in Lithuania,
21 The Oval,
London E2, 9DT.

BOLTONE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Tragiškų įvykių, kai Sovietų Są
jungai okupavus Baltijos kraštus pra
sidėjo trėmimai į Sibirą, sukaktuvių 
minėjimas buvo suorganizuotas Bal
tijos tautų komiteto Boltone. Jis įvy
ko birželio 11 d. latvių klube.

Minėjimą atidarė komiteto pirmi
ninkas J. Zakis. Trumpą žodį pasakė 
estų pirmininkas R. Nolk, latvis J. 
Počs kalbėjo apie dabartinę padėtį 
Baltijos valstybėse. Pagrindinę kalbą 
apie išvežtuosius ir jų likimą pasakė 
komiteto sekretorius H. Vaineikis.

Eilėraščius estų kalba pasakė S. 
Kuusik, latviškai - J. Zakis ir lietuviš
kai - H. Silius. Minėjimo oficiali da
lis buvo užbaigta iškilmingai giedant 
estų, latvių ir lietuvių tautinius him
nus.

Minėjimui pasibaigus prasidėjo 
labai malonios vaišės. Vakaro metu 
buvo sudainuota keliolika dainų. Ne
perdedant reikia pasakyti, kad Bolto- 
no lietuviai, H. Šiliaus vedami, pasi
rodė labai gražiai.

Kaip visada, skelbimas su juodais 
rėmais buvo įdėtas į vietinį dienraštį, 
jame Boltono gyventojams pranešta 
apie Baltijos kraštų tragediją 1941 
metais.

ELI

BRADFORDE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Vyties klubo valdyba nutarė šį 
kartą minėjimą surengti bažnyčioje.

Kan. V. Kamaitis birželio 5 d. 
aukojo Šv. Mišias ir pasakė įspūdin
gai graudų pamokslą apie tragiškuo
sius įvykius Lietuvoje, kai ją okupa
vo Sovietų Sąjunga.

AMBASADOS ATSTOVO 
VIZITAS

Lietuvos ambasados Londone pir
masis sekretorius p. Algimantas Mi
sevičius pirmą kartą apsilankė Brad-

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

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

forde. Britų ir Baltų Sąjungos valdy
bos pakviestas, birželio 4 d. šeštadie
nį jis atvyko į šios Sąjungos metinį 
susirinkimą Bradfordo Universitete ir 
pasakė pagrindinę kalbą.

Birželio 5 d. p. A. Misevičius ap
silankė Vyties klube. Svečio priėmi
mo pietuose dalyvavo kan. V. Ka- 
maitis, klubo valdybos nariai. Pietus 
paruošė Roma Vaičekauskaitė.

Po pietų ambasados pirmasis sek
retorius pateikė trumpą pranešimą ir 
atsakė į susirinkusiųjų klausimus, 
daugiausia pilietybės atstatymo ir 
Lietuvos Respublikos paso gavimo 
temomis. Jis aiškino, kaip tai padary
ti, net išsakė norą pagelbėti tuose rei
kaluose.

Klubo sekretorius V. Gurevičius 
klubo valdybos ir visų dalyvių vardu 
padėkojo p. A. Misevičiui už apsilan
kymą ir naudingus patarimus.

PENSININKŲ POBŪVIS

Klubo valdyba gegužės 21 d. su
rengė pobūvį klubo nariams - pensi
ninkams. Prie papuoštų ir gėrybėmis 
apdėtų stalų susėdo 50 narių, beveik 
visi pensininkai. Besivaišinant pa
dainuota liaudies dainų. Pobūvio 
maisto paruošėjai - Irena ir Algis 
Gerdžiūnai - stengėsi kaip įmanoma 
susirinkusius palinksminti.

Viešnia iš Halifaxo p. Giedraitie
nė viešai padėkojo klubo valdybai ir
šeimininkams už gražų ir malonų 
bendravimą.

Paslaugios ponios pabaigoje šei
mininkams padėjo gražiai susitvar
kyti.

Ačiū už pobūvį.
A. Bučys

MANČESTERYJE
RENGINIAI

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

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

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

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

******
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

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.

Trakų miesto centre 2-jų kam
barių butas su visais patogumais 
(Ref. 21). Kaina $10000 arba 
£6700.

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

Kreiptis: 
"Europos lietuvio“ 

redakcija, 
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.

PASAULYJE
Įteikta ’’Taikos kelio“ 

premija
Vadinamoji "Taikos kelio“ šieme

tinė premija suteikta pernai mirusiam 
Belgijos karaliui Boduenui. Premijos 
suteikimo ceremonija įvyko New 
Yorke. "Taikos kelio“ fundacijos 
prezidentas, nuolatinis Šv. Sosto ste
bėtojas Jungtinių Tautų Organizaci
joje arkivyskupas Renato Martino 
premiją įteikė karaliaus Bodueno 
našlei karalienei Fabiolai.

"Taikos kelio“ fundacija savo 
premijas skiria asmenims, ypatingai 
nusipelniusiems žmogiškųjų verty
bių ir socialinio teisingumo ugdy
mui. Pernai ji buvo paskirta Jungti
nių Tautų Organizacijos generali
niam sekretoriui egiptiečiui Boutros 
Boutros Ghali.

Tarptautinis skautų 
susitikimas Venecijoje
Jis vyko keturias dienas, jame da

lyvavo 150 skautų organizacijų vy
resniųjų iš 34 šalių. Susitikime buvo 
aptartos skautų veiklos gairės bei 
būtinybė atkurti ir stiprinti skautybę 
Vidurio ir Rytų Europoje. Europoje 
yra apie 2 milijonus skautų. Pasta
raisiais metais skautai labai daug 
nuveikė rūpindamiesi nuo karo ir 
socialinių neramumų nukentėjusiais 
žmonėmis. Pavyzdžiui, vien Italijos 
skautai 1993-1994 metais apie 4 
tūkstančius savo narių pasiuntė į 
Slovėniją, Chorvatiją ir Albaniją.

Venecijos susitikime buvo prisi
minti skautai, žuvę dėl savo paci
fistinių nuostatų. Bosnijoje Herce
govinoje kelios dešimtys serbų, 
chorvatų ir bosnių tautybės skautų 
atsisakė dalyvauti kare ir buvo su
šaudyti. Ruandoje žuvo tūkstančiai 
skautų, bandžiusių išlikti neutraliais 
politiniuose ir gentiniuose susirėmi
muose.

Tikyba privaloma 
Rumunijos mokyklose
Nuo kitų mokslo metų pradžios 

tikyba bus privalomas dalykas Ru
munijos pradžios ir vidurinėse mo
kyklose. Taip nusprendė Rumunijos 
parlamentas, priimdamas švietimo 
įstatymo papildymus. Pagal naują 
įstatymą tikybos pamokas privalės 
lankyti visi mokiniai. Netikinčių 
šeimų vaikai, tėvams raštu papra
šius, galės būti nuo tikybos pamokų 
atleisti. Tikybos pamokos Rumuni
jos mokyklose buvo atkurtos 1990 
metais, tačiau iki dabar jos buvo ne
privalomos ir pats dėstymas vyko 
palyginti vangiai. Priminsime, kad 
Rumunijoje tikinčiųjų dauguma yra 
stačiatikiai. Maža krašto gyventojų 
dalis priklauso unitų Bažnyčiai, o 
Lotynų katalikų tėra tik mažos sa
lelės.

Siūlo rengti kuklesnes 
vestuves

Venecijos miesto parapijų kuni
gai pradėjo siūlyti Bažnyčioje besi
tuokiančioms poroms atsisakyti 
perdėtai iškilmingų ir prabangių 
vestuvių iškilmių. Šiuo metu viduti
nėms vestuvėms Venecijoje išlei
džiama apie 24 milijonus lirų - tai 
yra apie 15 tūkstančių dolerių. Vien 
jaunosios suknelė kainuoja nuo pus
antro iki puspenkto tūkstančio dole
rių. Vestuviniai pietūs vidutiniškai 
kainuoja aštuonis-devynis tūkstan
čius. Milžiniškos lėšos taip pat ski
riamos vestuviniam kortežui, foto
grafijoms, bažnyčios papuošimui. 
Venecijos miesto klebonai ragina 
jaunuosius atsisakyti šio nereikalin
go puošnumo, naudotis draugų ir gi
minių, o ne vestuvių rengimo agen
tūrų paslaugomis, patiems būti kūry
bingesniems. "Vestuvės gali būti ir 
pigesnės, ir kuklesnės - svarbu kad 
jos būtų prasmingos ir pabrėžtų tik
rąją santuokos sakramento prasmę" 
- sakoma Venecijos kunigų kreipi
mesi į jaunavedžius.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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