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- tautos gyvybės balsas
Tie gražūs žodžiai, kuriais pradėjome šį ”EL “ numerį, - iš žy

maus poeto Bernardo Brazdžionio eilėraščio. Jie atspindi nuo
taiką, kuria jau gyvena Lietuva sutikdama Pasaulio lietuvių dai
nų šventę. Jos išvakarėse - liepos 6-ąją - minėsime valstybinę 
šventę - Valstybės dieną, kuri primena Karaliaus Mindaugo karū
navimą. Liepos 6-ąją prasidės ir Pasaulio lietuvių dainų šventės 
iškilmės.

Ta proga sveikiname visus iš užsienio atvykusius lietuvius, 
ypač "EL" skaitytojus. Tikimės, kad buvimas Lietuvoje suteiks 
malonių akimirkų, pasigėrėjimo lietuviška daina ir šokiu, padės 
suprasti kuo gyvena šiandien Lietuva, priartins išeiviją prie 
Tėvynės.
Eltos nuotr. ELR

Su tautiečiais iš Australijos 
šoks ir kinietis

Dainavome ir laimėjome
Kelios mintys istorinės Dainų šventės išvakarėse

Atrodytų, kad trys Baltijos šalių 
tautos panašios kaip tikros seserys, o 
tuo tarpu jų kultūros istorijos labai 
skirtingos. Kai 1969 metais daly
vavome Estijos dainų švenčių šimt
mečio jubiliejuje, buvo džiugu matyti 
ir gėrėtis šituo mums taip artimos 
didvyriškos tautos fenomenu ir kartu 
liūdna, kad mūsų toks jubiliejus dar 
taip toli, dabartinei lietuvių kartai tik
riausiai nepasiekiamas. O estams iš 
tikrųjų buvo ko pavydėti: toje mažoje 
šalyje chorinis dainavimas tapo jų 
pasididžiavimu, vos ne kiekvieno 
esto gražiausiu vidiniu poreikiu ir gy
vybinga tradicija. Tik pamanykite - 
toje jų šventėje dainavo, šoko, grojo 
ar šimtatūkstantinėje minioje susi
kaupęs klausė brangių dainų žodžių 
it puikios muzikos kas trečias Estijos 
gyventojas! Tai ne jie sakė, mes pa
tys pagal jų duomenis paskaičiavo
me. 1973 metais tokį pat jubiliejų su
rengė latviai. Ta proga jie Rygoje pa
statė nepaprasto grožio ir gilios pras
mės paminklų.

0 ką gi mes? Istorija kitaip susi
klostė, ji mūsų kultūros plėtotei ne
buvo palanki. XIX amžiaus viduryje, 
kai latvių ir estų tautos ėmėsi sparčiai 
kurti nacionalinės kultūros sąjūdžius, 
Lietuvoje Rusijos caro valdžia už
draudė spaudą ir bet kokią tautinę 
kultūrą. Taigi tik 1924 metais, kai 
jauna mūsų nepriklausoma valstybė 
dar tik stojosi ant kojų, įvyko pirmoji 
visuotinė dainų šventė, kukliai pava
dinta Dainos diena. Ji tikrai buvo 
kukli dabarties akimis žiūrint, bet 
pradėjo prasmingą tradiciją. 1974 
metais buvo gera proga reikšmingai 
paminėti Lietuvos dainų švenčių pen
kiasdešimtmetį. Tai būtų buvęs per
pus mažesnis jubiliejus nei mūsų 
Šiaurinių kaimynų, bet galėjome įver
tinti atliktus darbus ir pasiryžti nau
jiems. Tačiau sovietmečio partokratai 
atmetė šitą pasiūlymą jo net nesvars
tę, o Lietuvos dainų švenčių eilę lie
pė skaičiuoti nuo 1946 metų, t. y. be 
anų trijų nepriklausomoje Lietuvoje 

į surengtų. Taip buvo bandoma nu

braukti mūsų dainų švenčių pradžią, 
o taip pat nutylėti tas daugelį švenčių, 
kurios buvo surengtos išeivių jėgo
mis. Mes jų negalėjome pamatyti, 
mus tik nuogirdos apie jas pasiekda
vo. Apmaudu ir gaila, kad apie jas 
nebuvo parašyta ir mano dviejose 
knygose apie dainų šventes.

O juk per tą sovietmečio laikotar
pį pas mus buvo devynios didžiulės 
visuotinės (respublikinės) dainų 
šventės, dar atskirai moksleivių, stu
dentų ir daugybė miestų bei rajonų. 
Tai kaip šitas šventes reikėtų dabar 
vertinti, kai jau galime objektyviai 
tiesą išsakyti? Lengviau tiems, kurie 
jose dalyvavo, tereikia tik savo šir
dies pasiklausti. Kitiems, ypač mūsų 
svečiams, pasakysime, kad ko gero 
neteisūs tie, kurie jas atmeta ir smer
kia. Šitas iškilus mūsų kultūros feno
menas yra labai sudėtingas ir daugia- 
briaunis reiškinys, reikalaujantis gi
lesnio apmąstymo bei įsigilinimo.

Pirmiausia turėtume prisiminti, 
kad anuomet buvo daug dvilypių kul
tūros reiškinių. Buvo daug vadina
mosios ezopinės kalbos, ypač litera
tūroje ir teatre. Mes buvome -įpratę 
ieškoti tikrosios tiesos, išsakomos 
’’tarp eilučių“, ir džiaugdavomės ją 
suradę, o populiariausi kūrėjai meist
riškai tą tiesą įpindavo.

Dainų šventes reikėtų priskirti 
prie tokių ano meto ryškiausių rengi
nių, kuriuose toks susidvejinimas bu
vo itin akivaizdus, bet ne iš karto pa
stebimas. Viena vertus, respublikinės 
dainų šventės skirtos sovietinės val
džios penkmečiams paminėti, jos nu
karstytos primityviais politiniais lo
zungais, privalomame repertuare bū
tinai turi būti daina apie partiją, dar 
būtinai viena ar kelios dainos rusų 
kalba, dar politinis šūkis iš gyvų šo
kėjų. Atrodytų, kad tai pats būdin
giausias tuometinės fasadinės kultū
ros reiškinys, anot filosofo K. Stoš
kaus sukurto taiklaus apibūdinimo.

Tačiau tai tik išorinė, matomoji, į 
akis lendanti ir jas rėžianti pusė. Kaip 
tik šita pusė labiausiai tenkino par

tinius funkcionierius, o ypač aukštuo
sius svečius iš Maskvos. Nors buvo 
disonansų ir čia. Kai 1970 metais ra
jonų ir miestų daugelis delegacijų 
išėjo į eitynes su atnaujintais istori
niais herbais, jie tuoj pat buvo už
drausti naudoti.

Pažvelkime antra vertus. Paskuti
niosiose sovietmečio dainų šventėse 
mums pavyko anoniminiais tyrimais 
nustatyti tikruosius dalyvių ir žiūrovų 
jausmus, mintis bei pageidavimus. 
Tada ir paaiškėjo tai, ką seniai iš tik
rųjų jautėme privačioje aplinkoje: 
didžioji apklaustųjų dalis (daugiau 
kaip 90 procentų) pasisakė už dainų 
švenčių reikalingumą, o į visą išorinę 
politinę erzelynę pažiūrėjo kaip į pri
mestą duoklę už teisę būti kartu ir 
bent kartą per penkerius metus susi
rinkus galingai uždainuoti, smagiai 
sušokti ir tuo visam pasauliui, o pir
miausia patiems sau viešai pasakyti - 
mes gyvi, mes buvome, esame ir bū
sime savo žemėje! Savo pageidavi
muose dainų švenčių dalyviai tiesiai 
rašė - daugiau liaudies dainų, daugiau 
tikrų patriotinių dainų, o minusus 
braukė ’’tarybinėms“ dainoms. Sunku 
buvo šituos tyrimų rezultatus pa
skelbti, bet jie daug kam atvėrė akis. 
Ir valdžios sluoksniuose atsirado drą
sesnių žmonių, kurių dėka pastarųjų 
dainų švenčių jungtiniai chorai jau 
galėjo dainuoti J. Naujalio ’’Lietuva 
brangi“, J. Gudavičiaus ’’Kur giria 
žaliuoja“ ir kt, O pati dainų šventė 
išsiplėtė į penkių renginių komplek
są: dainų diena, liaudies šokių diena, 
folkloro ir liaudies ansamblių vaka
ronė bei tautodailės paroda. Stiprė- 
jantys patriotiniai akcentai mūsų 
širdyse kėlė artėjančių svarbių per
mainų nuojautą. Juk ’’Lietuva bran
gi“ jau seniai privačiuose pobūviuo
se buvo iškilmingai giedama vi
siems atsistojus, rankomis susikibus. 
Būtent giedama, o ne šiaip sau dai
nuojama kaip užstalės daina. Tai bu
vo antrasis mūsų himnas, kol tas

Nukelta į 2 psl.

Bene pirmieji į Dainų šventę 
atvyko Australijos lietuviai. Paskuti
nioji jų grupė atskrido į Vilnių iš 
Frankfurto birželio 28 d. I bendrabu
tį, kuriame jie laikinai gyvens, atva
žiavo ’’Vilties“ choro, ’’Dainos sam
būrio“ nariai, sugužėjo ir būrys jaunų 
’’Gintaro“ šokėjų. ”EL“ užkalbino 
pirmą sutiktą lietuvaitę iš Aust
ralijos, besilankančią senelių žemėje 
pirmąkart. Tai buvo devyniolikmetė 
’’Gintaro“ šokėja ir dainininkė Vida 
Žiedaitė-Mierendorf iš Melburno. 
Vida atsiprašė, jog lietuviškai jai 
kalbėti labai sunku ir norėtų išmokti 
kalbą geriau, o kol kas teko šnekėtis 
angliškai. Ji sakė, jog labai džiaugiasi 
galimybe susitikti su šokančiu ir 
dainuojančiu lietuvių jaunimu iš viso 
pasaulio - juk tiek daug bendrų už
siėmimų, jausmų. Vida sako: “Jau
čiu, kad lietuvybė yra mano dalis ir 
metai praleisti skautuojant, šokant, 
dainuojant dar labiau tą jausmą 
sustiprino. "Gintare“ šoku nuo mažu
mės, nes lietuviškas šokis yra mano 
gyvenimas ir puiki proga prisiliesti 
prie lietuviškos kultūros“. Po dainų 
šventės Vida dalyvaus Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese.

Tarp "Gintaro“ šokėjų sukinėjosi 
jų vadovė, tai su vienu, tai su kitu 
šnekteldama angliškai ir lietuviškai. 
”EL“ nutarė pakalbinti Dalią Anta
naitienę, vadovaujančią "Gintarui“ iš 
Melburno jau 18 metų. Dalia, gimusi 
Vokietijoje, dešimties mėnesių pate
kusi į Australiją, save laiko lietuve ir 
puoselėja lietuvišką kalbą bei kultū
rą, myli savo tėvynę Lietuvą, kurią 
pirmąkart pamatė tik 1989-aisiais. 
Sis kartas jau šeštasis gimtinėje. Pa
klausėme, kas skatina ją, gimusią ne 
Lietuvoje, išlaikyti lietuvybę.

- Aš manau, kad tai visų pirma 
tėvų įtaka. Mūsų kalba namuose bu
vo lietuvių - angliškai kalbėti buvo 
draudžiama. Meilė tėvynei - irgi iš 
tėvų. Jie vedė mane į bendruomeni
nius parengimus, mes - ne Lietuvoje 
gimę lietuviai - šokome tautinius 
šokius, dainavom, skautavom, daly
vavom ateitininkų organizacijoje. Ir 
taip prisijaukinom prie lietuviškos 
kultūros, o vėliau pastebėjom, kad 
mes turim pilnesnį gyvenimą, negu 
kad vietiniai australai. Tai teigiamas 
reiškinys. Ir paskui aš, aišku, ištekė
jau už lietuvio. Nors draugavau su 
australiečiais, bet man buvo nepri
imtina mintis sukurti šeimą su sve
timtaučiu. Dabar trečia karta - mano 
vaikai irgi kalba, jog norėtų sukurti 
lietuvišką šeimą. Lietuvybė - tai kaž
kas iš vidaus, įgimto. Kai aš pirmą 
kartą atvažiavau į Lietuvą, pasijutau 
lyg grįžusi namo. O dar keisčiau, kad 
ir mano abu sūnūs, atvykę į Lietuvą, 
pasijuto priklausą šiai šaliai, nors jų 

lietuvių kalba dar silpnesnė negu 
mano. Ir štai vienas sūnus jau metai 
kaip dirba Vilniuje.

- Ką jums ir jūsų ansamblio jau
nimui reiškia Pasaulio lietuvių 
dainų šventė?

- Dainų šventė, mano akimis žiū
rint, tai yra kaip torto viršutinis pa
puošimas mūsų kultūriniame gyveni
me. Mano didžiausias noras yra, kad 
mano jaunimas, dabar atvykęs į Lie
tuvą, pamatytų, pajustų, kiek daug 
yra puikaus, gražaus, draugiško lietu
vių jaunimo ir kad lietuvybė yra 
brangi ir verta išlaikymo. Galbūt tai 
duos jiems stiprų akstiną grįžus į 
Australiją toliau dirbti ir bendrauti 
lietuvybės labui. Deja, mano jauni
mas po šventės neliks Lietuvoje 
paviešėti. Dauguma jų yra studentai 
ir jiems reikės grįžti į mokslus, nes 
dabar Australijoje yra žiema ir jie 
neturi atostogų. Taigi studentai kitą 
dieną po egzaminų išskrido į 
Lietuvą. Mums šiuo atveju yra sunki
au negu atvykstantiems iš Amerikos 
ar kitur, kur dabar atostogos. Bet, 
nepaisant to, jaunimas buvo 
pasiryžęs taupyti ir važiuoti, nors 
kelionė labai ilga ir brangi.

- Tai labai patriotiška...
- Taip, išties. Be to, mes turim ir 

vieną svetimtautį - malajietį-kinietį. 
Jis susidraugavo su lietuviukais ir 
mūsų kultūra jam taip patiko, jog 
dabar jis šoka ir dainuoja "Gintare“.

- Galbūt jo giminėje yra lietuvių?
- Absoliučiai jokių lietuviškų 

šaknų jis neturi. Tiesiog atėjo kartą 
su draugu į mūsų repeticiją ir jam 
lietuviški šokiai pasirodė nuostabūs. 
Jis taip pritapo prie kolektyvo ir mes 
jį pamilome, jog dabar mes kartu. Jis 
- savotiškas adaptuotas lietuvis. Beje, 
mes ir airį turėjome "Gintare“.

- Pastebėjau, kad pagrindinė jū
sų jaunuolių kalba yra anglų, nors 
jie stengiasi nors kelis žodžius 
pasakyti ir lietuviškai.

- O kaipgi - juk tai trečioji karta. 
Dauguma jaunimo su manimi šoka 
nuo keturių-penkių metų. Kai kurie 
yra iš mišrių šeimų, todėl išlaikyti 
gryną lietuvių kalbą yra labai sunku. 
Nepaisant to, per repeticijas aš sten
giuosi kuo daugiau kalbėti lietuviš
kai. Pagrindines komandas jie iš
mokę lietuviškai. Jau minėtas kinietis 
ne tik šoka, bet ir dainuoja lietuviš
kai. Ir jis žino, ką reiškia visi dainų 
žodžiai, nes jam negana tik juos iš
mokti. Jis gieda Lietuvos himną ir ži
no, ką tai reiškia. Savarankiškai gali 
sudainuoti "Ilgiausių metų“, žinoda
mas, ką dainuoja.

- Ačiū už pokalbį ir linkiu sėk
mės jūsų šauniam kolektyvui.

Erika Umbrasaitė
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Vincent O'Brien (kairėje) ir Jaras Alkis. Leono Vasausko nuotr.

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos pirmininkui Jarui Alkiui 
tekę dalyvauti keliose išeivijos dainų 
ir šokių šventėse Kanadoje ir JAV, 
jos palikę atmintyje malonių įspū
džių. J. Alkis neabejoja, kad Pasaulio 
lietuvių dainų šventė, kitą savaitę 
įvyksianti Kaune ir Vilniuje, irgi bus 
nepamirštama.

Šią savaitę Jaras Alkis ir Vincent 
O'Brien - abu jie yra DBLS direk
torių valdybos nariai - atskrido į Vil
nių, dalyvaus Pasaulio lietuvių bend
ruomenės (PLB) kraštų atstovų suva
žiavime, taip pat Dainų šventėje.

Svečiai jau pirmąją viešnagės die
ną apsilankė ”EL“ redakcijoje Vil
niuje. Pasinaudoję proga paprašėme 
juos pasakyti kelis žodžius mūsų 
skaitytojams.

- Mėgstu muziką, ypač lietuvių 
liaudies dainas, - kalbėjo Jaras Alkis. 
- Mokydamasis Vilniuje Vytauto Di
džiojo berniukų gimnazijoje, daina
vau jos chore. Mums kartais tekdavo 
giedoti ir Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Jaras Alkis sakė, kad daina padėjo 
gyventi ir tada, kai vokiečiai jį kartu 
su kitais jaunais lietuviais pagavo ir 
išvežė kasti apkasų, ir pokario metais 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 
’’Susirinkdavome lietuviai vakarais ir 
dainuodavome dainas be perstojo. 
Tremtyje išmokau daug naujų dainų.

Dainavome ir laimėjome
Atkelta iš 1 psl.

tikrasis - V. Kudirkos ’’Tautiška 
giesmė“ - buvo uždraustas. Patekusi į 
dainų švenčių plačiausią sąjūdį, ši 
daina tapo visuotinė ir vieša. Tokiu 
būdu kiekvienam iš mūsų atskirai, o 
tuo pat metu mums visiems forma
vosi ryškus ir kaskart didėjantis ato
trūkis tarp oficialių lozungų ir žmo
nių nuostatų bei vilčių. Esu jau kartą 
kitame straipsnyje rašęs, bet ir čia 
pakartosiu - žmonės širdimi atmetė 
vis labiau išsigimstantį išorinį politinį 
apvalkalą, lygiai taip, kaip nekreip
davo dėmesio į to meto laikraščių 
vedamuosius straipsnius. Netruko 
subręsti radikalios visuomeninės per
mainos, gimė Lietuvos Sąjūdis. Jo 
sušaukti galingi šimtatūkstantiniai 
mitingai vyko tame pačiame Vingio 
parke, toje pačioje estradoje skam
bėjo ’’Lietuva brangi“ ir vėl atgimusi 
“Tautiškoji giesmė“.

Dainų švenčių visą tautą vieni
jančią jėgą ypač pajutome lemtingais 
1990 ir vėlesniais metais. Estai, šitie 
dorieji dainos fanatikai, vieną kartą 
rinkosi garsiajame Dainų lauke į pro
testo mitingą prieš SSSR agresyvias 
užmačias. Jam pasibaigus pilnutėlė 
estrada, kurioje telpa apie dvidešimt 
tūkstančių dainininkų ir keliskart 
didesnis žiūrovų laukas, ėmė vieną 
po kitos dainuoti patriotines dainas. 
Ir dainavo visą naktį, paskui anksti 
rytą tom pačiom akim tiesiai ėjo į 
darbą. Įsidėmėkite - ten dainavo ne 
chorai, o daugybė Talino gyventojų. 
Ir mūsų minios dainavo gindamos 
Parlamentą bei radiją ir televiziją, 

Toli nuo Tėvynės dainavimas mums 
buvo ir sielvarto išliejimas, ir paguo
da. Vokietijoje pabėgėlių stovyklose 
susibūrė ne vienas lietuvių choras, 
man teko juose dainuoti, keletą kartų 
- ir solo... - Jaras Alkis toje vietoje 
šyptelėjo ir tęsė toliau: - Žinoma, so
listu nepasidariau, bet su lietuviška 
daina nesiskiriu iki šiol. Londone 
dabar dainuoju Šv. Kazimiero bažny
čios lietuvių chore‘s

Pasak J. Alkio, tame chore šiuo 
metu - apie 20 dainininkų ir daininin
kių. Jie kartu su Londone gyvenančių 
latvių ir estų chorais giedojo ir nese
niai Britanijos sostinėje surengtame 
stalinizmo aukų Baltijos kraštuose 
minėjime anglikonų bažnyčioje St. 
Martin-in-the-Field. Bendras choras 
giedojo ne tik latvių ir estų giesmes, 
kaip jau rašė ”EL“, bet ir A. Vana
gaičio ’’Maldą“. Įdomu pastebėti, kad 
atliekant pastarąjį kūrinį jungtiniam 
chorui dirigavo Vincent O'Brien. 
Šiaip jis vargonuoja Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Vincentas moka daug 
lietuviškų dainų (ir žemaitiškų, papil
dė pats šypsodamasis), per lietuvių 
susibūrimus Londone jis dažnai dain
uoja kartu su J. Alkiu. Britanijos 
lietuviams nereikia pasakoti apie 
Vincent O'Brien, jiems nieko nuosta
baus, kad šis anglas puikiai kalba lie
tuviškai, ne tik kartu su jais dainuoja 

prie Spaudos rūmų. Ne veltui Bal
tijos tautų atgimimą pasaulyje vadina 
dainuojančia revoliucija. O pati 1990 
metų dainų šventė, sumanyta kaip 
eilinė sovietinė, virto pirmąja tautine 
vėl Nepriklausomos Lietuvos dainų 
švente, ir jos nereikėjo ypatingai 
daug pertvarkyti. Nors buvo žiauri 
SSSR ekonominė blokada, krašte dar 
stovėjo okupacinė armija ir tai kėlė 
didžiausią pavojų pačiai Nepriklau
somybei. Tik prisiminkim - sostinės 
gatvėse mažiau automobilių, trūko 
benzino net greitajai pagalbai. Ar bus 
dainų šventė? Praskydo net ministrai, 
o viskam pasiryžę dainininkai pasa
kė: mes vis tiek suvažiuosim, viso
kiais būdais susirinksim bent vienai 
dienai padainuoti. Kai po trejų metų 
vyriausybė nerado lėšų moksleivių 
dainų šventei, visgi keli tūkstančiai jų 
suvažiavo į Kalnų parką Vilniuje. 
Tuokart 1990 metų liepos pradžioje 
mus užgriuvo orų negandos. Pliaupė 
šaltas lietus, jis trukdė repeticijas ir 
pačius renginius. O Vingio parke 
jungtinis choras dainavo net penkias 
valandas! Vaikų choras šventės pra
džioje atliko savo programą ir šven
tės organizatoriai nutarė atleisti jį nuo 
baigiamosios dalies, nes šalta ir 
šlapia. Tai ne, vaikai plonais balseli
ais vieningai šaukė niekur neisią, o 
būtinai dainuosią su visais. Teko nu
sileisti, tegul, jeigu tokie ištvermingi 
šaunuoliai. Šventei baigiantis nuėjau 
pažiūrėti, ar daug dar liko žiūrovų. Jų 
gretos buvo praretėjusios, bet tie, ku
rie liko po skėčiais, stovėdami daina
vo kartu su jungtiniu choru. Kantriai 
sėdėjo po neperšlampamomis skrais

lietuvių liaudies dainas, bet ir, kaip 
sakoma, dažnai užveda pradžią. Per
nai jis su žmona Gajute bei dviem 
vaikais lankėsi Lietuvoje (Vincentui 
tai buvo pirmoji pažintis su mūsų 
kraštu). ”EL“ apie tai rašė ir pažy
mėjo, kad viename Ignalinos kaime 
vietiniai gyventojai, išgirdę Vincent 
O'Brien dainuojant lietuvių liaudies 
dainas, buvo labai nustebę ir suža
vėti. Iš to krašto kilusi Gajutė Valte- 
rytė, karo sūkurio nublokšta į Brita
niją, ten sutikusi ir ištekėjusi už Vin
cento, išmokė jį lietuvių kalbos ir 
lietuviškų dainų. Vincentas O'Brien 
pernai sakė, kad labai nori atvykti į 
Pasaulio lietuvių dainų šventę. Ir 
atvyko. Planavo jis būti Lietuvos 
dainų šventėje 1990 metais, bet su
trukdė Gorbačiovo blokada.

J. Alkis ir V. O'Brien pasakojo, 
kad prieš keletą metų jie kartu su 
kitais Londono lietuvių folklorinio 
ansamblio ’’Gimtinė“ nariais koncer
tavo lietuviškų studijų savaitės da
lyviams Vokietijoje. Pasirodė taip 
gerai, kad kai kas net klausė: ”Ar jūs 
iš Lietuvos?..“

DBLS veikėjų paklausėme, kodėl 
Britanijoje gyvenančių lietuvių ne
matysime tarp Pasaulio lietuvių dai
nų šventės atlikėjų.

J. Alkis atsakė, kad susiėmus tik
rai galima buvo pasirengti tai šventei 
ir joje pasirodyti, bet, deja, daug 
laiko ir jėgų pareikalavo kiti rūpes
čiai (Lietuvių namų Londone remon
tas, naujų DBLS veiklos gairių ieško
jimas pasikeitusiomis sąlygomis, kai 
Lietuva tapo nepriklausoma, ir kt.). 
DBLS pirmininkas pasidžiaugė, kad į 
Britanijos lietuvių kultūrinį gyveni
mą vis daugiau įsilieja naujų jėgų iš 
Lietuvos, jos papildė Londone seniai 
gyvuojančią šokių grupę ’’Lietuva“. 
Ji tautiečių maloniai buvo sutikta ir 
šiemet gegužės mėnesį per Sodybos 
40-mečio minėjimą. Lietuvių rengi
niuose pastaruoju metu jau ne kartą 
koncertavo iš Lietuvos atvykusi Eglė 
Janulevičiūtė, metus studijuojanti 
Guildhall School of Music (tam rei
kalui lėšų skyrė DBLS). Yra vilties, 
kad dar ilgai Britanijos sostinėje 
skambės lietuviškos dainos.

ELR

tėmis ir Baltarusijos meno veikėjų 
delegacija, su kuria išvakarėse bu
vom susitikę ir svarstėm dainų šven
tės teorijos bei metodikos problemas. 
Daug kas tada jiems buvo nauja ir 
neaišku. Dabar jie buvo pasiryžę 
išbūti iki galo ir pažiūrėti, kaip šita 
šventė baigsis, ar tik neiširs. Sulaukė 
ir nutarė:

- Ne, šitos tautos niekas nenugalės.
Mes irgi taip manome. Nes po 

pusmečio buvo Sausio 13-oji, mes 
stovėjome prie barikadų, dainavome 
ir laimėjome.

Nereikia stebėtis, kad kuo dau
giau dainų švenčių surengiame, pas 
gerus kaimynus jų pamatome, juo 
labiau diskutuojame - kas yra ta 
dainų šventė, kur jos jėga ir kokia 
ateitis. Vieniems tai galingi atlikėjų 
masyvai, kuriuos reikia vertinti me
no kriterijais, chorų intonaciją tik
rinti kamertonais ir žiūrėti šokėjų ly
giavimo. Kitiems tai didingi spek
takliai, tretiems - tik šurmulio pra
moga. Iš čia ir daugybė skirtingų pa
geidavimų, palinkėjimų. Bet turbūt 
visi sutiks, kad dainų šventė yra me
no, bendravimo džiaugsmo ir didžių 
idėjų sąjunga, įspūdingas derinys. 
Tai yra šventė, makrorenginys vi
siems. O užsienio specialistai mano, 
kad tai yra Baltijos tautų fenomenas 
ir unikalus pasaulinės kultūros reiš
kinys.

O šita - Pasaulio lietuvių dainų 
šventė jau savaime bus unikali ir ne
pakartojama.

Sveiki atvykę!

Prof. Vytautas J akelaitis

Rotušės 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 vaL 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 vaL Dainų šventės meninių ir organizacinių vadovų susitikimas su Lie
tuvos Respublikos Prezidentu.

15 vaL 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 11d. Vilnius
11 vaL Pasaulio lietuvių dainų šventės konferencija “Viena tauta - viena 

kultūra“ Menininkų rūmuose.

Suvenyrų konkurso 
nugalėtojai

Lietuvos pramonės ir prekybos 
ministerijoje paskelbti Pasaulio lietu
vių dainų šventės suvenyrų konkurso 
nugalėtojai, pranešė ELTA.

Vertinimo komisija, vadovaujama 
Dailės akademijos keramikos kate
dros vedėjo profesoriaus Juozo Ado
monio, pirmąją vietą ir 200 litų pini
ginį prizą paskyrė Eugenijai Jasiū- 
naitei, sukūrusiai lininį rankšluostį ir 
gairelę “Pasaulio lietuvių dainų šven
tė - Lietuva 1994“. Trys antrosios 
vietos buvo paskirtos kostiumo su 
Dainų-šventės simboliais, kaišytinių 
juostų “Dainuok, širdie, gyvenimą“ 
ir “Lietuva 1994“ bei rankšluosčio ir 
gairelės “Lietuva 1994“ autoriams. 
Dvi trečiąsias premijas gavo kerami
kinių medalių su Vilniaus bei Kauno 
vaizdais kolekcijos bei odinių suve
nyrų komplekto “Pasaulio lietuvių 
dainų šventė 1994“ autoriai. Taip pat

Proginė 10 litų nominalo moneta, išleista nuo liepos 1 d.

Liepos 2 d. Trakai
17 vaL Australijos lietuvių chorų 

ir tautinių šokių ansamblių koncertas 
Kultūros rūmuose.
Liepos 3 d. Kaunas

19 vaL Australijos lietuvių chorų 
ir tautinių šokių ansamblių koncertas

paskirtos septynios paskatinamosios 
premijos.

Konkursas buvo paskelbtas šių 
metų sausio 18 dieną. Iš viso jame 
dalyvavo 24 autoriai, jie pristatė 55 
darbus. Prizais apdovanoti 13 auto
rių. Visus - tiek laimėjusius, tiek ne - 
darbus gamina įvairios Lietuvos 
įmonės.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
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Artėja lietuvių 
susivienijimo 
Argentinoje 

80-metis
S L A
Dėl įvairių priežasčių Lietuvos 

gyventojai jau kelerius metus prieš 
Šitą amžių pradėjo palikti savo žemę 
ieškodami geresnės gerovės užsienio 
kraštuose. Daugiausia jų rinkosi 
Šiaurės Amerikos vietoves. I Pietų 
Ameriką taip pat keliavo, bet mažiau. 
[Argentiną lietuviai pradėjo dažniau 
atvykti nuo 1904-1905 metų, ir jau 
1910-1914 metais čia buvo gana 
svarbus būrelis lietuvių. Verta prisi
minti, kad savo naują gyvenimą jie 
turėjo pradėti vargingai. Nors sąly
gos buvo labai menkos, lietuviai 
stengėsi išlaikyti savo kalbą, papro
čius, folklorą. Jie būrėsi į mažus 
draugystės vienetus: buvo sukurti 
vaidinimo būreliai, chorai, sporto ko
mandos. Energingų vyrų iniciatyva 
1914 metais liepos mėnesį buvo su

Keliais sakiniais
CJ Tautininkai nutraukė parašų 
rinkimo akciją. Apie tai pranešama 
Lietuvos tautininkų sąjungos bir
želio 23 d. pareiškime. ’’Matydami 
politinių jėgų nepritarimą pirmalai
kių Seimo rinkimų idėjai ir nenorė
dami, kad referendumas šiuo klau
simu taptų opozicinių partijų nesan
taikos priežastimi, siūlome iniciaty
vinei grupei nutraukti parašų rin- 

i kimą“, - sakoma pareiškime. Jame 
apgailestaujama, kad kai kurių par
tijų lyderių nenuoseklumas, nepri
tarimas šiai LTS iniciatyvai ar net 
jos žlugdymas atėmė iš Lietuvos vi
suomenės galimybę sustabdyti vals
tybės griūtį ir žmonių skurdinimą, 
įvesti tvarką ir įgyvendinti teisingu
mą, nelaukiant eilinių Seimo rinki
mų 1996 m. rudenį. ’’Mes neabejo
jame, kad laikas patvirtins tauti
ninkų politikos teisumą“, - rašoma 
pareiškimo pabaigoje. Surinkta per 
220 tūkst. parašų (referendumui pa
skelbti reikia 300 tūkst.; dar buvo 
dvi savaitės parašų rinkimui).
□ Prieš susitikimą su JAV prezidentu 
Baltijos valstybių prezidentai dar tar
sis tarpusavyje. Jų pokalbis įvyks 
Rygoje liepos 6 d.
0 Lietuvos užsienio reikalų ministe
rijos nota Rusijos ambasadai. Joje 
pareikštas protestas dėl vienašališkų 
Rusijos veiksmų nuo 1994 liepos 1 
dienos nustatant Kaliningrado skry
džių informacijos rajoną. Atkreipia
mas dėmesys, kad tokie Rusijos veiks
mai prieštarauja tarptautinei prak
tikai. Užsienio reikalų ministerijos 
nuomone, Kaliningrado skrydžių in
formacijos rajono nustatymui būti
nos derybos tarp Lietuvos ir Rusijos 
suinteresuotų žinybų, - pranešė LR 
URM informacijos ir spaudos sky
rius.
□ Garbinga sukaktis paminėta tėviš
kėje. Santaikos parapijos ir Alytaus

. tikintieji pagerbė iš savo krašto kilu
sių, dabar Romoje gyvenančių Mari
jonų kongregacijos vicegeneroio ku
nigo Vaclovo Aliulio ir Vatikano 
apaštalinio protonotaro prelato Lado 
Tulabos garbingas kunigystės sukak
tis. Kunigas V. Aliulis Dievui ištiki
mai tarnauja jau 50 metų, o prelatas 
L. Tulaba mini kunigystės 60-metį, 
pranešė ’’Lietuvos aidas“. Santaikos 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias auko
jo Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas A. J. Bačkis.

"Kupare“ - senieji lietuviški instrumentai

Dainų šventės dalyviai ir svečiai 
gali aplankyti senovinių lietuvių 
liaudies muzikos instrumentų parodą, 
kuri atidaryta Vilniuje, tautodailės 
salone ’’Kuparas“ (Didžioji 38). Čia 
šalia skudučių, smuikų, lumzdelių, 
tarškynių, birbynių yra ir senovinių, 
mažai bežinomų muzikos instrumen-. 
tų, kaip antai ožragių, pūslinių. Beje, 
ožragius naudoja šiuolaikiniai me
džiotojai - bet ne muzikavimui, o 

kurtas ’’Susivienijimas lietuvių Ar
gentinoje“, ketveri metai dar prieš 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimą. Šiais metais, liepos 23 d. S. L. 
A. patalpose rengiamasi atšvęsti Su
sivienijimo 80 metų gyvavimo su
kaktį.

Tai yra nepaprastas Jubiliejus, 
prie kurio Jūsų prašome taip pat pri
sidėti - nors mintimis, ir kartu su mu
mis minėti šias iškilmes, ypač dabar
tiniu momentu, kada Lietuva yra vėl 
galutinai nepriklausoma.

Su gilia pagarba

R. Stalioraitis 
Pirmininkas

A. Mikučionytė
Sekretorė 

Buenos Aires, Argentina 

□ Kinijos užsienio reikalų ministro 
vizitas. Birželio 30 d. į Lietuvą atvy
ko Kinijos Liaudies Respublikos 
Valstybės Tarybos premjero pava
duotojas, užsienio reikalų ministras 
Cen Cičenis. Svečias aplankė Anta
kalnio kapines, padėjo vainikus ant 
žuvusiųjų už Lietuvos nepriklauso
mybę kapų, liepos 1 d. susitiko su 
Lietuvos prezidentu, Seimo pirminin
ku, premjeru, užsienio reikalų mi
nistru.
O Lietuvos konservatoriams suteik
tas stebėtojų statusas Europos de
mokratų sąjungoje. Tėvynės Sąjun
ga (Lietuvos konservatoriai) gavo 
Europos demokratų sąjungos (EDS) 
atsakingojo sekretoriaus prof. dr. 
Andreaso Kholio laišką, kuriame 
pranešama apie Vadovaujamojo ko
miteto sprendimą dėl TS(LK) pri
ėmimo į EDS, rašo ’’Lietuvos 
aidas“. Laiške sakoma: ’’Nors pagal 
EDS statutą naujas partijas į Sąjun
gą gali priimti tik EDS partijų 
vadovų konferencija (kita konferen
cija įvyks 1995 metais), Vadovauja
masis komitetas vienbalsiai nus
prendė tuo tarpu, kol Vadovaujama
sis komitetas pateiks EDS partijų 
vadovų konferencijai savo rekomen
dacijas, suteikti Jūsų partijai nuola
tinio stebėtojo statusą“. Lietuvos 
konservatoriai bus kviečiami į visus 
EDS komitetų posėdžius.
O Konferencija apie Rytų ir Vakarų 
bendradarbiavimą Vilniuje. Jos 
tema - ’’Kultūrinio, politinio ir eko
nominio bendradarbiavimo tarp Ry
tų ir Vakarų mechanizmas ir jo įtaka 
integracijai“. Konferenciją surengė 
Lietuvos-Europos institutas bei Vi
durio ir Rytų Europos inovacijų fo
rumas. Diskutuota apie Rytų ir Va
karų kultūrinio bendradarbiavimo 
prioritetus, apie ekonominių ryšių 
tarp Rytų ir Vakarų formavimosi 
tendencijas ir problemas, apie poko
munistinės sistemos iššūkius Rytų ir 
Vakarų politiniams santykiams. 
Renginį rėmė Europos Sąjungos 
ACE-programa, Atviros Lietuvos 
fondas, tarptautinis SAF koncernas.
O "Diena“ - vietoje "Tiesos“. Nuo 
1917 m. turėjęs ’’Tiesos“ vardą laik
raštis, daug metų buvęs kompartijos 
ruporu, liepos 1-ąją pasirodė nauju 
pavadinimu ’’Diena“. Neoficialiais 
duomenimis, Šį dienraštį leidžian
čioje uždaroje akcinėje bendrovėje 
akcijos priklauso LDDP tarybai, A. 
Klimaičiui ir redakcijos kolektyvui.

žvėrių varymui. Dalis eksponatų dar 
iš praėjusio šimtmečio. Kiti instru
mentai atkurti pagal senus brėžinius 
mūsų laikais. Beje, tokiais atkurtais 
instrumentrais groja dažno folklo
rinio ansamblio muzikantai. Tarp 
vertingiausių parodos eksponatų - lie
tuviškos-kanklės. Yra ir garsaus 
kanklių meistro kupiškėno J. Lašo, 
jau šešias dešimtis metų dirbančio 
šiuos instrumentus, kanklės.

Kančios, aukos ir tikėjimo kata
likų simboliai - baltarusiškas ir lietu
viškas kryžiai - Baltarusijoje, ne
kaltų žmonių krauju aplaistytame 
Červenės miške pastatyti 1991 me
tais. Ant metalinių lentelių užrašai 
lietuvių, lenkų, rusų, anglų kalbomis 
’’Bolševizmo teroro aukoms“.

Tai atsiminimas tų, kurie 1941 
metų birželio 26 dieną išvaryti iš 
Červenės kalėjimo buvo sušaudyti. 
Tarp besistiebiančių pušaičių, pa
miškėje grioviuose liko gulėti tūks
tančiai lavonų. Tarp jų - ne vienas 
šimtas lietuvių.

Šių metų birželio 26-osios vidu
dienį į bolševizmo aukų žuvimo vietą 
vėl suplaukė daug žmonių - buvę po
litiniai kaliniai, tremtiniai, rezisten
cijos kovų dalyviai. Įvykusiame mi
tinge kalbėjo Baltarusijos liaudies 
fronto Červenės tarybos sekretorius 
U. Daragužas, Lietuvos Seimo narys, 
Politinių kalinių sąjungos pirminin
kas A. Stasiškis, svečias iš Didžio
sios Britanijos, Oksfordo universiteto

Ar susitars išeivija su 
Lietuvos valdžia

Taip "Lietuvos aide“ 06 29 pavadin
tas Arvydo Jockaus pokalbis su 
Audriu Antanaičiu, liepos 1-4 dieno
mis Anykščiuose vykstančio Pasau
lio lietuvių bendruomenės kraštų 
atstovų suvažiavimo koordinatoriu
mi, Kultūros ministerijos ryšių su tau
tiečiais skyriaus viršininku.

Pasak A. Antanaičio, pagrindinis 
suvažiavimo uždavinys - ’’paruošti 
1995 metų Lietuvos ir išeivijos ben
dradarbiavimo principus, programą. 
Tikiuosi, Vyriausybė ir išeivija su
tars, kiek lėšų bus skiriama lietuvy
bei išlaikyti bei remti į Lietuvą su
grįžtančius tremtinius. Suvažiavimo 
programą įteiksime Prezidentui ir 
Ministrui Pirmininkui“.

Kultūros ministerijos pareigūnas 
drąsiai sako, kad ’’visos pasaulio lie
tuvių rėmimo programos dvejiems 
metams tikrai kainuotų mažiau nei 
naujas Prezidento lėktuvas. Nekalbu 
apie sugrįžtančius tremtinius, tačiau 
jiems šykštėti pinigų būtų nepa
doru“.

A. Antanaitis išeivijos problemas 
suskirstė į dvi dalis. ’’Viena - piliety
bės, turto grąžinimo problemos, ku
rioms nereikia daug lėšų. Būtina 
kuo greičiau sutvarkyti tremtinių 
grįžimo reikalus, tam reikės dau
giausia lėšų. Šiuo metu norinčių 
grįžti yra 800 šeimų, bet jų vis gau
sėja. Ir jei mes kasmet pastatysime 
tik po 80 butų, tai senukai išmirs Si
bire.

Atsikūrus nepriklausomai Lietu
vai, Vokietija nepaprastai sumažino 
paramą Hiutenfeldo Vasario 16- 
osios gimnazijai. Neaišku, išsilaikys 
ta gimnazija ar ne. Lietuviškos mo
kyklos Maskvoje, Rygoje, Punske, 
lituanistinės mokyklos Latvijoje, 
Ukrainoje, Sibire ir kitur, - visoms 
joms reikia labai daug pinigų, kaip 
ir vadovėliams, mokymo priemo
nėms, pedagogų kvalifikacijos kėli
mo kursams, vaikų vasaros stovyk
loms Lietuvoje.“

A. Antanaitis priminė, kad lietu
viai užsienyje turi nemažai pastatų: 
Jūrmaloje, Liepojoje, Londone, Pa
ryžiuje, San Paule, Buenos Airėse, 
Vokietijoje, Šiaurės Amerikoje ir 
kitur. ’Tačiau bendruomenės senka, 
sensta, ir tie pastatai kartais išnuo
mojami kitataučiams ar labai pigiai 
parduodami. Taip lietuvių tauta ne
tenka savo turto’užsienyje. Regis, 
pats laikas apie tai susimąstyti ir ką 
nors daryti.

Stiprios užsienio šalys turi savo 
kultūros institutus su filialais užsie
nyje, kurie skleidžia nacionalinę 
kultūrą. Mes šito nepajėgiame, bet 
savo kultūrai rodyti galime sėkmin
gai išnaudoti lietuvių kultūros cent
rus. Lietuva privalo surasti lėšų tuos

Minėjimas Červenės miške

Kalba svečias iš Didžiosios Britanijos M. Giedraitis.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nudtr.

profesorius, istorikas M. Giedraitis, 
kurio tėvas žuvo šiose skerdynėse. 
Pagerbiant žuvusiųjų atminimą taip 
pat dalyvavo Lietuvos Respublikos 

centrus išlaikyti, siųsti ten meninin
kus, rengti parodas, koncertus, lietu
vių kultūros dienas ir pan. Išeivija 
šiai idėjai pritaria.“

Grįžusieji i§ tremties 
galės apsigyventi Šiaurės 

miestelyje
Apie tai pranešama "Lietuvos ryte“ 06 
25.

Vyriausybė pritarė Socialinės 
apsaugos ministerijos ir Vilniaus 
miesto valdybos siūlymui nuo liepos 
1-osios dviejuose Vilniaus Šiaurės 
mietelio teritorijoje esančiuose pas
tatuose įsteigti laikinojo apgyvendi
nimo punktą grįžusiems į Lietuvą 
nuolat gyventi reabilituotiems poli
tiniams kaliniams, tremtiniams, jų 
vaikams bei jų šeimų nariams.

Birželio 21-osios Vyriausybės 
nutarimu Vilniaus miesto valdyba 
įpareigota iki 1995-ųjų liepos 1 
dienos rekonstruoti nurodytuosius 
pastatus ir įrengti juose 150-170 
butų.

Pastatams rekonstruoti leista nau
doti lėšas, gautas už aukcionuose par
duotus žemės sklypus, tačiau išlaidos 
neturi viršyti 5 mln. litų.

Pasak Vyriausybės nutarimo, 
punktuose apgyvendinti grįžusieji as
menys bus registruojami Vilniaus 
miesto valdybos nurodytam laikui. 
Nuo įregistravimo dienos persikėlu- 
sieji asmenys naudosis visomis įdar
binimo, pensinio aprūpinimo bei ki
tomis teisėmis, kaip ir nuolatiniai 
Lietuvos gyventojai.

Laikinojo apgyvendinimo punktų 
nuostatuose pažymima, kad gyvena
mosios patalpos persikėlusiems as
menims bus skiriamos laikui, būti
nam nuosavybės susigrąžinimo klau
simams išspręsti, kompensacijoms 
gauti, taip pat laukiant buto, statomo 
valstybės lėšomis arba savo jėgomis. 
Maksimali laikino apgyvendinimo 
trukmė - ne daugiau kaip vieneri me
tai, tačiau išimties tvarka ji gali būti 
pratęsta dar 6 mėnesiams.

Malt qž-oid iiLQ._£laiiai 
Lietuvoje

"Gal turėsime katalikišką maltietišką 
ligoninę“ - rašoma "Lietuvos aide“ 06 
28 taip pavadintame Leono Peleckio 
straipsnyje.

Maltos ordino ambasadorius baro
nas von Furstenbergas teiravosi Šiau
lių respublikinės ligoninės vyriausio
jo gydytojo Kazimiero Ščeponavi- 
čiaus, ar galima būtų Šiauliuose įren
gti maltietišką ligoninę. Tas klausi
mas bus aptartas ir Maltos ordino 
kongrese, įvyksiančiame liepos pra
džioje.

Su Maltos ordino pagalbos tarny
ba ta tema diskutuojama ne pirmą 
kartą. Šiauliškiai siūlo buvusioje ge

Seimo nariai R. Ozolas, S. Peče
liūnas. Šventas mišias aukojo mon
sinjoras A. Svarinskas, savo kūrybos 
skaitė politinis kalinys K. Banionis.

ležinkelininkų ligoninėje, kurioje 
yra gerontologinis ir psichosomati
nis skyriai ir kurios duris dažniau
siai veria vyresnio amžiaus ir globos 
reikalingi žmonės, atidaryti katali
kišką maltietišką ligoninę. Maltos 
ordinas tuo pasiūlymu susidomėjo.

Ligoninės vadovas mano, kad 
yra tikimybė katalikišką, maltietišką 
ligoninę įkurti dar šiemet. Ji būtų 
pirmoji tokio pobūdžio gydymo įs
taiga Lietuvoje.

Vilniaus prokuratūra 
iškėlė baudžiamąja byla 

sostinės merui
Apie tai Feliksas Telksnys pranešė 
"Lietuvos ryte“ 06 30.

Baudžiamoji byla Vilniaus merui 
V. Jasulaičiui iškelta dėl kanadietės 
Reginos Epštein Paul neteisėtai pri
vatizuoto didžiulio name Vilniaus 
centre. Merui ruošiamas kaltinimas 
pagal Baudžiamojo kodekso 179 
straipsnį (nepanaudojimas valdžios 
arba pareigūno neatlikimas ar netin
kamas atlikimas savo tarnybos pa
reigų dėl nerūpestingumo ar nesąži
ningumo, padaręs esminę žalą vals
tybės ar visuomenės interesams arba 
piliečių teisėms ar teisėtiems jų inte
resams). Už šį nusikaltimą gali būti 
baudžiama laisvės atėmimu iki trejų 
metų arba pataisos darbais iki viene- 
rių metų, arba atleidimu iš pareigų. 
Baudžiamosios bylos iškeltos ir dar 
dviem buvusiems Vilniaus miesto 
valdybos pareigūnams, susijusiems 
su ta skandalinga namo perdavimo 
R.Epštein Paul istorija.

’’Lietuvos rytas“ primena, kad 
birželio 23 dieną Vilniaus miesto 
valdyba pripažino negaliojančiu 
praėjusių metų kovo 18 dienos mero 
potvarkį ’’Dėl nuosavybės teisės at
statymo pilietei R. Epštein Paul“. 
Miesto valdybos vietinio ūkio sky
riui pavesta perimti pastatą į savo 
balansą.

Baudžiamoji byla šiomis dieno
mis Vilniaus miesto prokuratūroje 
iškelta ir pačiai R. Epštein Paul. Pa
gal Baudžiamojo kodekso 95 straips
nį ji kaltinama valstybinio turto gro
bimu itin stambiu mastu. Už šį nusi
kaltimą jai gresia laisvės atėmimas 
nuo 8 iki 15 metų su turto konfiska
vimu.

Vilniaus miesto prokuratūros 
darbuotojų žiniomis, ši moteris da
bar yra savo namuose Kanadoje. 
Neseniai šios šalies policininkai mū
sų šalies teisėsaugos organų prašy
mu, kuris buvo perduotas Interpolo 
kanalais, apklausė R. Epštein Paul 
jos namuose. Jai buvo pateikta ke
liasdešimt iš Lietuvos perduotų 
klausimų.

Lietuvos teisėsaugos pareigūnai 
kol kas nesikreipė į Interpolą su 
prašymu surasti ir perduoti mūsų 
šaliai šią moterį. Tačiau galimas 
dalykas, jog tai bus padaryta.

V. Dimas
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Pirmoji dainų šventė Lietuvoje
Šis straipsnis buvo išspausdintas JAV lietuvių dienraščio 

’’Draugas“ 1966 m. 125 numeryje. Tai Juozo Žilevičiaus pri
siminimų pluoštas apie 1924 metų dainų šventę Lietuvoje. 
Pasaulio lietuvių dainų šventės proga verta vėl sugrįžti prie 
ištakų, pažvelgti įjos to meto liudininko akimis.

Jungtinio choro dirigentas S. Šimkus, dirigentas J. Štarka, komite
to Dainų dienai rengti pirmininkas, Kauno burmistras J. Vileišis. 
Kaunas, 1924 m.

Pirmas 
apsižvalgymas

Būdamas Lietuvių-latvių draugi
jos nariu, vykau į latvių 50 metų 
sukaktuvinę dainų šventę Rygon, 
kuri įvyko ten 1923 m. liepos 29 ir 
30 d. Pirmoji latvių šventė buvo 
1873 m., kurioje dalyvavo 43 cho
rai su 1 035 dainininkais. Sukaktu
vinėje 1923 metų šventėje dalyva
vo irgi tik 2 000 choristų, nes ji bu
vo vien įterptinė tarp eilinių kitų 
dainų švenčių, kuriose jau vis dėlto 
dalyvaudavo po keliolika tūkstan
čių dainininkų su šimtais chorų ir 
orkestrų. Ypatingą dėmesį šventėje 
patraukė būrys senų dainininkų pa
čios pirmosios latvių dainų šventės 
veteranų, pasirodžiusių su savo at
skira programa, kurią dirigavo taip
gi pirmosios dainų šventės jungti
nio choro dirigentas J. Dreibergas, 
kurį pakeitė kitas senelis Er. Wieg- 
neris, dalyvavęs pirmojoje dainų 
šventėje su savo choru. Šventės da
lyviai sukėlė tiems veteranams mil
žiniškas ovacijas. Klausytojai šau
kė nesavais balsais, daugeliui rie
dėjo džiaugsmo ašaros, veteranai 
buvo tiesiog paskandinti gėlių glė
biuose. Valdžios atstovai teikė 
jiems pagarbos ženklus, muzikos 
draugijos ir visuomenės atstovai 
klojo dovanas.

Ta proga ten sutikau savo buvu
sį Petrapilio konservatorijoje profe
sorių J. Vitolį. Dabar jis’ buvo Ry
gos valstybinės konservatorijos 
rektorius ir visų latvių muzikų pat
riarchas. Sutikau ir savo buvusį 
kurso kompozicijos klasės draugą 
Ozols, aktyviai tada veikusį latvių 
muzikinėse organizacijose. Su jais 
pasikalbėjęs ir gavęs rūpimų man 
informacijų, kupinas nepaprastų 
įspūdžių, grįžau Kaunan, Latviai 
nepaprastai didžiavosi savo dainų 
švente, net ir sukaktuviniame leidi
nyje pažymėdami, kad Latvija yra 
nepriklausoma ir giliai susipratusi 
tauta tik savo nepamirštų dainų ir 
jų didingų švenčių dėka.

Pirmieji žingsniai 
rengti lietuvių 
dainų šventei

Grįžęs visa tai paaiškinau anuo
metiniam švietimo ministeriui dr. 
L. Bistrui ir prašiau leidimo, kad 
leistų man. kaip meno skyriaus vir
šininkui, tada tarnavusiam Švieti
mo ministerijoj, savo skyriaus var
du paskelbti chorų registraciją, pra
šant pranešti choro vardą, dalyvių 
skaičių ir dainuojamų dainų sąrašą. 
Chorai jautriai atsiliepė. Ministeris 
entuziastingai tam pritarė ir davė 
man laisvas rankas veikti. Tuoj už

siregistravo 108 chorai su 3 486 
choristais. (Ta visa medžiaga pa
skelbta Muzikos almanache 1924 
m.) Tų pat metų gruodžio 22 d. 
Švietimo ministerijos patalpose 
įvyko pirmasis organizacinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo: Švie
timo ministerijos atstovas J. Vokie
taitis, pradžios mokyklų departa
mento direktorius, Kauno miesto 
burmistras J. Vileišis, Šaulių sąjun
gos atstovas A. Bružas ir muzikai - 
J. Naujalis, Al. Kačanauskas ir J. 
Žilevičius, kuris plačiai paaiškino 
apie matytą dainų šventę Rygoje, 
suminėjo jų rengimo istoriją, pra
nešė, kad yra pravedęs chorų regis
traciją, pateikdamas tą visą me
džiagą svarstymui.

Dalyką nuodugniai perkalbėjus, 
nutarta, jog tai visiškai galima, re
miantis chorų entuziazmu ir jau be
veik paruoštu repertuaru, nes, išrin
kus jų jau dainuojamas dainas, ma
žai kuriam chorui betektų nauja ko 
besimokyti, ruošiant mūsų pirmąją 
dainų šventę sekančiais metais. Ta
čiau sekančiam susirinkimui nutar
ta dar sukviesti ir centrinių visuo
meninių organizacijų atstovus.

Pradedamas darbas
Visuomenės atstovų susirinkimas 

įvyko irgi Švietimo ministerijoje, 
pirmininkaujant taip pat J. Vokietai
čiui, sekretoriaujant Švietimo min. 
sekretoriui Bučiui (ir pirmame susi
rinkime jis sekretoriavo) 1924 m. 
vasario 20 d. Atvyko atstovai šių or
ganizacijų: Pavasarininkų, Ateitinin
kų, Šaulių sąjungos, Jaunimo sąjun
gos, "Dainos“ draugijos, "Blaivy
bės“ draugijos ir grupė muzikų. Su
tarta iškilmę pavadinti ne Dainų 
švente, bet Dainos diena, nes prisi
bijota, kad pirmasis bandymas dar 
gali nenusisekti ir tuo pačiu neatitik
ti ŠVENTĖS pavadinimo. Dainos 
diena numatyta rugpjūčio 23 ir 24 d. 
Lietuvos Žemės ūkio ir pramonės 
parodos metu, kad lankytojai turėtų 
progos ir vienur, ir kitur dalyvauti. 
Susirinkimas nutarė rinkti Dainos 
dienos ruošimo komitetą ne iš as
menų, bet iš minėtų organizacijų 
įgaliotų atstovų, kurie turėjo su įga
liojimais atvykti į pirmąjį komiteto 
susirinkimą vasario 23 d. ir pasi
skirstyti pareigoms, šiame susirinki
me išrinktas komiteto garbės pirmi
ninkas - pats švietimo ministeris, pa
žadėjęs visą reikalą paremti jo val
džioje esančiais materialiniais ištek
liais ir kitokia reikalinga pagalba.

Pirmajam komiteto susirinkimui 
pirmininkavo taipgi garbės pirmin. 
švietimo ministeris dr. L. Bistras. 
Kauno miesto savivaldybės atsto
vui burmistrui J. Vileišiui pranešus 
apie komiteto sudarymą ir aplamai 

apie Dainos dienos ruošimą, pasi
dalyta pareigomis taip: J. Vileišis - 
pirmininkas, Pavasarininkų sąjun
gos atstovas Ap. Likerauskas - I 
vicepirm.. Jaunimo sąjungos atsto
vas V. Oškinis - II vicepirm., Šau
lių sąjungos atstovas A. Bružas - 
sekretorius ir Dainos draugijos 
atstovas Kl. Prelgauskas - reikalų 
vedėjas.

Dainos dienos komiteto progra
mai nustatyti, rūpintis chorų paruo
šimu ir apskritai visiems muzikos 
reikalams rikiuoti buvo pakviesta į 
Muzikos komisiją: J. Naujalis, Al. 
Kačanauskas ir J. Žilevičius. Cent
rinis komitetas, pranešdamas spau
doje visuomenei apie ruošiamą 
Dainos dieną, kreipėsi specialiu 
atsišaukimu į chorus, kviesdamas 
juos pradėti ruoštis būsimai Dainos 
dienai tokia tvarka, kokią nustatys 
muzikos komisija... Paskelbus ofi
cialiai chorų registraciją, užsirašė 
97 chorai su 3 650 choristų. Ba
landžio pabaigoje Kaune buvo su
ruošti chorvedžiams kursai, norint 
subendrinti technikinius dirigavimo 
judesius ir suvienodinti repertuaro 
dainų detales. Į kursus iš įvairių 
Lietuvos vietų atvyko 55 chor
vedžiai.

Nors dainos buvo beveik parink
tos lengvutės liaudiškos ir visi 
turėjo gaidas, bet chorvedžiams 
nusirašant partitūras ir iš jų choris
tams balsus, atsirasdavo neišven
giamų klaidų. Jų išvengti atspaus
dinta šafirografu tūkstančiai balsų 
partijų, nors lapuose nebuvo galima 
kai kur įskaityti, pasitaikė net 
praleidimų ir kt. Bet šiaip ar taip tie 
sąsiuviniai nemažai darbą paleng
vino. Prasidėjo įtemptas repertuaro 
mokymasis.

Chorų patikrinimas
Vyriausiais jungtinio choro diri

gentais buvo pakviesti choro diri
gentai - veteranai: J. Naujalis, St. 
Šimkus ir Jul. Štarka. Jie chorve
džių kursuose buvo savaip miklinę 
suvažiavusius chorvedžius, aiškinę 
dainų atlikimo būdus. Be jų ten teo
retinius ir papildomuosius dalykus 
dėstė Al. Kačanauskas ir J. Žilevi
čius. Dabar du pastarieji komiteto 
nusamdytu automobiliu vyko tik
rinti chorų vietoje. Dirigentai buvo 
entuziastingai chorų sutinkami: 
dažniausiai pratimų patalpos būda
vo išpuoštos, durys apipintos vaini
kais, dirigentai vaišingai sutinkami 
išlydint ir sutinkant apdovanojami 
gėlių puokštėmis, gėlių vainikais 
apipinant net automobilį. Dainuo
jantysis jaunimas netvėrė džiaugs
mu, kad jis galės dalyvauti Dainos 
dienoje. Chorai buvo, su maža išim
tim, gerai pasiruošę. Vos tik vienam 
nebuvo leista Dainos dienoje daly
vauti dėl per menko pasiruošimo.

Dainos diena
Sunku buvo surasti tinkamą vie

tą, kad ji būtų patogi chorui ir klau
sytojams. Po įvairių vietų apžiūrė
jimo pasirinkta kariuomenės paradų 

Dainų šventės dalyviai. Kaunas, 1924 m.
Nuotraukos ii Lietuvos vaizdo ir gano archyvo

aikštė, kur lyg tyčia viename šone 
buvo pakili kalva, lengvinanti cho
ristams laiptų pastatymą. Vietą 
šlaite reikėjo paruošti 3 500 cho
ristų ir priešais bent 2 000 sėdimų 
vietų klausytojams. Dainos diena 
buvo numatyta dviem dienom, kaip 
skelbė ir programos leidinys - rug
pjūčio 23 ir 24 d. Bet tikrumoje bu
vo vieną dieną viskas atlikta - bū
tent, rugp. 23 d. Jungtiniame chore 
iš užsiregistravusių 86 chorų daly
vavo 80 chorų. Dainos diena praėjo 
su 3 000 choristų ir 50 000 klausy
tojų!

Choras padarė klausytojams ne
išdildomą įspūdį. Nors kaip nesi
stengta dirigentų ir choristų, kai 
kuriose dainose (kaip jungtinio 
choro, taip ir atskirų grupių) daryta 
tam tikrų paklaidų. Pvz., pirmoje 
dainoje Močiute Širdele, J. Nau- 
jaliui diriguojant, dalis tenorų, 
atsiskyrę nuo bendros balso grupės, 
baigė posmą, beveik pusę tono 
nuvažiavę aukštyn. Tik padarius 
trumputę pauzę ir atkreipus į tai 
tenorų dėmesį, reikalas pasitaisė.

Bet pirmasis Dainos dienos 
bandymas aplamai buvo šimtu pro
centų pavykęs. Sekančią dieną 
įvykį jau buvo galima pavadinti 
Dainų Švente. Daugeliui šios šven
tės dalyvių net vėlesnės šventės jau 
nebesudariusios tokio įspūdžio, 
kaip pirmoji. Tokių nuomonių ne 
kartą vis tekdavo vėliau išgirsti.

Lyginant su dabartine chorų 
pažanga, galima būtų padaryti tokią 
išvadą:

Panevėžio jungtinis choras buvo 
stipriausias, jį sudarė gimnazijų, 
mokytojų seminarijos, parapijos, 
vietos Saulių sąjungos, ateitininkų 
ir kt. panašių organizacijų chorai. 
Pavieniai chorai buvo gana stiprūs, 
nes jiems vadovavo gerai pasiruošę 
dirigentai: VI. Paulauskas, Myk. 
Karka ir J. Rajeckas. Ir dainų parin
kime buvo čia gana aniems laikams 
sunkokų chorinių kūrinių. Ši grupė 
skambėjo darniai ir disciplinuotai, 
kaip ir šių laikų pažangesnieji cho
rai. Klaipėdiečių junginys dainavo 
lengvesnius dalykus, bet susidedąs 
iš suaugusių narių skambėjo galin
gai ir darniai, nors kiek silpniau už 
panevėžiečius, nes dirig. A. Vaičiū
nas, nors ir gabus dirigentas, bet 
dar neseniai su tais chorais tebuvo 
pradėjęs dirbti. Kitos grupės skam
bėjo skystokai. Šaulių sąjungos 
junginys, vedamas St. Šimkaus, 
dainavo mažučius kūrinėlius, har
monizuotas liaudies dainas, bet 
reikiamo skambesio iš choro neiš- 
gavo, net aiškių nedarnumų netrū
ko. Bendrasis choras, palyginti su 
JAV pasirodžiusiais, toli gražu 
jiems neprilygo. Bet vėlesnių Dai
nų švenčių chorų kultūra jau buvo 
pakylėta. Grįžę iš chorų patikrini
mo, dirigentai komitetui pareiškė: 
chorai turi puikios medžiagos ir 
puikią ateiti vystyti, tik reikia 
pašalinti trūkumus - reikalinga gerų 
išmokslintų dirigentų.

Juozas Žilevičius

Paroda M. Mažvydo 
bibliotekoje

Lietuvos nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje liepos 5 d. 16 vai. 
bus atidaryta paroda “Lietuvių dainų 
šventėms - 70“, kuri supažindins su 
Lietuvos dainų švenčių istorija. Ją 
baigia rengti šios bibliotekos muzi
kos skyrius (vedėja Eglė Marčėnienė, 
atsakinga - Kristina Šemaitė).

Įžanginė ekspozicijos dalis skiria
ma pirmiesiems lietuvių chorams, 
chorvedžiams ir chorinės muzikos 
kūrėjams. Pasakojama apie chorų 
sąjūdį XX a. pradžioje, apie J. Nau
jalio, Č. Sasnausko, M. Petrausko, S. 
Šimkaus ir kitų su chorine muzika 
susijusių kompozitorių ir chorvedžių 
kūrybinę veiklą. Taip pat yra me
džiagos apie 1924, 1928 ir 1930 
metų dainų šventes, to laikotarpio žy
miuosius dirigentus J. Naujalį, J. 
Starką, S. Šimkų, J. Gruodį, N. Mar- 
tinonį ir kt. Dalis parodos skirta res
publikinėms dainų šventėms Lietu
voje nuo 1946 m. ir iki 1990 m. - jų 
buvo trylika. Supažindinama ir su iš
eivijos dainų ir tautinių šokių šven
tėmis, primenami jų organizatoriai, 
dirigentai, meno vadovai.

Parodoje bus gausu dainų švenčių 
programų ir bukletų, gaidų rinkinių, 
spaudos recenzijų ir nuotraukų, 
plokštelių. Bibliotekos darbuotojai 
kviečia vilniečius ir sostinės svečius 
ją aplankyti.

EU

Ekslibrisai dainai
Jau kelinti metai Vilniuje ren

giamos tarptautinės ekslibrisų paro
dos, susietos su mūsų šalies istorija, 
kultūra, įvykiais, dvasinėmis aspira
cijomis. Šiemet sutinkant Pasaulio 
lietuvių dainų šventę Lietuvos liau
dies kultūros centras, Vilniaus miesto 
valdybos kultūros skyrius, Lietuvos 
ekslibrisininkų klubas paskelbė tarp
tautinį ekslibrisų konkursą "Daina, 
muzika, šokis". Jame dalyvauja net 
114 dailininkų iš 23 šalių. Gauta per 
250 ekslibrisų.

Daugiausia jų sukūrė lietuviai, 
ukrainiečiai, lenkai, italai. Ekslibrisų 
atsiuntė dailininkai iš Kanados, Ispa
nijos, Turkijos, Australijos, Japonijos 
bei daugelio Europos valstybių. Mu
zikiniai, choreografiniai, etnografi
niai motyvai, poetiški įvaizdžiai, 
šventinio renginio siužetai atskleidžia 
sukauptas per amžius dvasines ir kul
tūrines vertybes, nusakančias žmo
giškų ryšių svarbą.

Tiksli ir taikli ekslibrisų kalba, 
siejanti vaizdą ir žodį, įprasmino 
daugelio dabartinių ir buvusių, nusi
pelniusių Lietuvos kultūrai žmonių 
vardus Šioje mažojoje grafikoje, kuri 
tik pradeda savo gyvenimą. Dau
giausia ekslibrisų sukurta F. Stroliai 
(JAV) ir L. Sagbiui - po 11, K. Mo
tuzai - 9, A. Udzilai - 7, po 6 - J. Šve
dui ir A. Stephens (JAV). Po kelis • 
J. Gaižauskui, J. Mikutavičiui, J. Lin
giui, L. Abariui, R. Songailaitei-Bal- 
čikonienei, K. Kaveckui ir daugeliui 
kitų žinomų dainų švenčių rengėjų ir 
puoselėtojų.

Konkurso laureatais tapo C. Lara 
iš Argentinos (I premija), Ieva Labu
tytė (Lietuva) ir D. Bekman (Meksi
ka) (II premija), trečiosios premijos 
teko M. Liugailai ir N. Šaltenytei 
(Lietuva), M. Maksutovai iš Latvijos. 
Dvidešimt du dailininkai apdovanoti 
organizacijų ir bendrovių prizais, do
vanomis, diplomais ir padėkos 
raštais.

Alfonsas Čepauikas
("Skambėk daina”, 1994 m., Nr. 2)

Henryk Grąjekas (Lenkia).
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Skambėjimas
ši pavasarį Ukmergės §v. Trejy

bės parapijoje pražydo ne vienas 
džiaugsmo žiedas. Bažnyčios choras 
dar pernai pavasarį svajojo apie šiais 
metais vyksiančią Pasaulio lietuvių 
dainų šventę. Tai buvo tikrai sva
jonė, nes choras, susibūręs 1992 
metais, pernykštį pavasarį buvo besi
formuojantis kolektyvas. Truputį 
trikdė didelis dainų šventės repertu
aras ir ribotas laikas pasiruošimui. 
Žinojome, kad mieste šiai šventei 
ruošiasi dar keli kolektyvai. Bet tvir
tai nusprendėme: turime joje daly
vauti ir mes.

Bažnyčios chorui keliami kur kas 
didesni reikalavimai nei kuriam ki
tam kolektyvui. Pirma, repertuaro 
prasme. Bažnyčia per metus išgyve
na daugybę švenčių: Advento, Kalė
dų, Gavėnios, Velykų ir eilinius 
šventadienius. Bažnyčios choras 
šiems šventadieniams atnaujina re
pertuarą. Pasiruošimas Dainų šventei 
taip neseniai susikūrusiam kolekty
vui (beje, per pirmuosius choro gy
vavimo metus išmokome 105 kūri
nėlius) pareikalavo daug laiko repe
ticijoms.

Antrasis reikalavimas, keliamas 
bažnyčios chorui, buvo dvasišku
mas. { chorą atėjo inteligentų, žmo
nių, kurie didelę savo gyvenimo dalį 
buvo prievarta atskirti nuo bažny
čios. Užimamos pareigos neleido 
jiems dalyvauti Bažnyčios gyveni
me, juo labiau - giedoti jos chore. 
Buvo labai džiugu, kad tokių žmonių 
sulaukėme, bet tai įpareigojo rasti 
teisingą choro dvasinę kryptį. Jei į 
mėgėjų kolektyvą žmogus ateina no
rėdamas išreikšti save, tai dalyvau
damas bažnyčios chore jis neturėtų 
pamiršti, iš kur gavęs savo gabumus, 
talentą.

Prisimindamas, kad tai yra Dievo 
dovana, giedodamas bažnyčios cho
re, katalikas gali pačia gražiausia 
forma - giesme - dėkoti Dievui už 
gautas dovanas. Subrandinti savyje 
kilnų norą muzikos kūrinio atlikimu 
ne save parodyti, bet giedojimu pa
garbinti Dievą, nėra lengva, o ypač 
katalikui, kuris ilgus metus buvo at
skirtas nuo Gyvojo Bažnyčios me
džio.

Trečiasis reikalavimas chorui 
buvo atgaivinti kultūrines tradicijas, 
gyvavusias šioje parapijoje iki baž
nyčios uždarymo. (1948 m. bažnyčia 
uždaryta, tikintiesiems grąžinta tik 
1991 m.)

Dirbti malonu, nes chore daug 
kūrybingų žmonių. Atėjo ir tokių, 
kurie savo jaunystės ar vaikystės me
tais giedojo šios bažnyčios choruose.

1992 m. bažnyčioje susibūrė miš
rus vokalinis Cecilijos kvartetas: Re
gina Ališauskaitė (vadovė), Aldona 
Grigienė, Virginijus Mikelis, Felik
sas Dačkus. Kol kvartetas nebuvo 
parengęs savarankiškos programos, 
koncertuodavo kartu su choru. Gie
dota Žiežmariuose, Marijampolėje, 
Jonavoje, Širvintose, Linkuvoje, 
Kaune, Šiluvoje.

1993 m. rugpjūčio mėnesį mūsų 
bažnyčioje viešėjo Linkuvos Šv. 
Mergelės Marijos Škaplierinės baž
nyčios mišrus choras. Chorų drau
gystė visada turtina ir džiugina. Kai 
praėjusių metų rudenį Lietuvoje lan
kėsi popiežius Jonas Paulius JI, mū-

| sų bažnyčios choras taip pat norėjo 

paruošti programą kūrinių, kurie bū
tų atlikti Popiežiaus vizito Lietuvoje 
metu, bet dėl per vėlai pateiktos in
formacijos ir dėl to, kad choras jau 
buvo pradėjęs ruoštis Pasaulio lietu
vių dainų šventei, nesuspėjome. Po
piežiaus aukojamose šv. Mišiose da
lyvavome su Meile ir Malda.

Noras išgyventi tikrą Popiežiaus 
atvykimo į Lietuvą džiaugsmą Ceci
lijos kvartetą nuvedė į Vilnių. Popie
žiaus atvykimo dieną Vilniaus Savi
valdybės aikštėje giedojome keturie
se. Ten nebuvo mikrofonų, scenos, 
nebuvo netgi stogo virš galvos. Kvar
tetas abejojo, ar jį girdės žmonės, ar 
pavyks šis koncertas. Tą rugsėjo 
vidurdienį Dangus buvo su tais 
’’keistuoliais“ iš Ukmergės, atvyku
siais į Vilnių išgyventi Džiaugsmo. 
Pradėjus giedoti, žmonės puslankiu 
apgaubė mus, sudarydami tarsi gyvą 
žiedą. Tarp besiklausančiųjų buvo 
svečių iš užsienio, kurie išreiškė 
savo jausmus be žodžių: šypsena, 
dėmesiu, susikaupimu. Jauki šiluma 
nuo klausytojų sklido į mus ir drąsi
no. Koncertas gatvėje užtruko valan
dą.

’’Gerumas tavyje - tai Dievas...“ - 
tokia mintimi vadovavosi kvartetas, 
1992 metais rugpjūtyje pėsčiomis 
keliaudamas po Kuršių neriją kartu 
su našlaičiais, kuriuos priglaudė 
jauki kauniečių Raimundos ir Vyte
nio Miškinių šeima. (Beje, Rai
munda 1989-1990 metais yra dai
navusi R. Ališauskaitės kvartete - 
ELR). Tada įvyko ir pirmasis lab
daros koncertas Nidos bažnyčioje 
našlaičiams remti.

1993-ųjų rudenį Cecilijos kvarte
tas organizavo paramą šiai šeimai - 
labdaros žygį po Ukmergę.

1992 m. spalio mėnesį Molėtų 
bažnyčioje vyko labdaros koncertas, 
kurio lėšos skirtos Ukmergės šv. 
Trejybės bažnyčios varpo įsigijimo 
fondui. Tada tai buvo graži svajonė, 
kurią įgyvendinti padėjo vokiečiai 
Hartvig ir Arnold Jungai iš Bad- 
Langesalz miesto. Hartvig Jung iš 
savo asmeninių lėšų paaukojo 15000 
DM ir dovanojo mūsų bažnyčiai 
varpą. Šiemet šv. Velykų rytą varpas 
’’Jurgis Matulaitis“ jau skelbė kata
likams Prisikėlimo žinią.

Pasaulio lietuvių dainų šventė 
susijusi su Lietuvos muzikos patriar
cho Juozo Naujalio vardu. Brangus 
šis vardas ir mūsų bažnyčios chorui. 
Gavėnios metu mišrus choras giedo
jo šio kompozitoriaus ’’Graudžius 
verksmus“, o Cecilijos kvartetas 
paruošė ir atliko Juozo Naujalio 
motetų programą.

’’Gražu, kad chore dainuoja trys 
kartos: močiutė, mama ir dukrelė...“ 
- taip apibūdino mūsų kolektyvą 
Pasaulio lietuvių dainų šventės perk
lausos komisijos nariai.

Dainų šventė ir bažnyčioje dai
nuojantis Varpas - tai dvi didžiosios 
mūsų choro ir Cecilijos kvarteto sva
jonės, kurias gyvenimui palaimino 
Dievas.

Jos skambės, teikdamos mums 
džiaugsmo, žvelgiant į nuveiktus 
darbus, ir ragins nesustoti, kol švies 
mumyse Kristaus dvasia.

Regina Ališauskaitė 
Ukmergės švč. Trejybės 
bažnyčios choro vadovė 

Dauniaus Vyto nuotr.

Maskvon neleido, o Pasaulio lietuvių 
šventėje - dainuos

Irkutsko lietuvių tremtinių choras. Kairėje viršuje - choro vadovas ir vyr. dirigentas Vytautas Kesylis. 
Viršuje dešinėje - dirigentai Aldona Liuberskytė ir Edvardas Stravinskas. Irkutskas, 1958 m.

Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
plevėsuos ir vėliava su užrašu: 
’’Lietuvių meno saviveikla Irkuts
ke. 1955-1962“. O už šių žodžių 
slypi didelė istorija, verta ne straip
snelio, o ištisos studijos. Nes būtina 
sugrįžti į tuos tolimus 1955-uosius, 
į Irkutską, kur tuomet gyveno daug 
lietuvių, ten ištremtų Sovietų Są
jungai okupavus mūsų kraštą. Mo
kėsi, studijavo, vis galvojo apie 
Lietuvą. Tik jų neleido dar Lietu
von. Tada ir susibūrė Irkutsko lie
tuvių choras bei tautinių šokių an
samblis. Vėl turiu pastebėti, kad 
bent apie du žmones - Liudą Gužai- 
tę-Kalpokienę ir Vytautą Kesylį - 
taip pat turėtų būti knygos parašy
tos. Jų likimai - visos tautos trage
dijos dalelytė ir mūsų kultūros 
dalis.

Liuda Kalpokienė, Lietuvos ka
riuomenės pulkininko Gužo dukra, 
artistė iš Kauno. Reto grožio mote
ris, net ir Sibire ji buvo elegantiška 
ponia, nors vargti jai teko tiek, kiek 
ir kitiems. Kai Vytautą Kesylį vežė 
iš Lietuvos, jis buvo antro kurso 
Konservatorijos studentas. Jam te
ko kalėti Aldane (Šiaurės Jakutija), 
bet muzikas vis tiek liko muzikas. 
Vytautas Kesylis tapo vyriausiuoju 
choro vadovu ir dirigentu.

Liuda Kalpokienė vadovavo šo
kėjams. Chore dainavo per 80 lietu
vių, ansamblyje šoko - per 40. Bu
vo dar du dirigentai - Aldona Liu
berskytė ir Edvardas Starvinskas, 
kanklininkių trio vadovė Valerija 
Grincevičiūtė. Dar būtina paminėti 
Genutę Vegelytę, Zigmą Tumą, 
Vytautą Kaselį, Stepą Spancemą, 
Jurgį Jakinevičių, Justą Šatkaus
ką...

Jau nuo pirmojo koncerto 1956 
metais birželio 7 dieną Kūibyševo 
gamyklos salėje lietuvius lydėjo 
sėkmė. Jie labai daug koncertavo, 
pirmiausia - saviems, lietuviams. 
Labai greitai iškovojo pripažinimą 
visoje Irkutsko srityje.

Irkutske Vytautas Kesylis sutiko 
dvi seseris Violetą ir Nemirą. Ka
rininko ir mokytojos dukterims taip 
pat buvo viena lemtis - į Sibirą. O 
jos buvo ir iki šių dienų tebėra 
dainininkės.

Kai ponia Kalpokienė su vyru 
išvyko Lietuvon, šokėjams vadova
vo Nemira Balzerytė-Jakinevičienė. 
Ansamblis sėkmingai repetavo 
’’Blezdingėlę“, kitus tautinius šo
kius. Violeta tapo Kesyliene. Iki šių 
dienų Alytuje ji saugo didelį choro 
archyvą: nuotraukas, vinjetes, gar
bės bei pagyrimo raštus. Vieni jų - 

chorui, šokių ansambliui, kiti - vy
riausiajam dirigentui Vytautui Ke- 
syliui.

Tarp jų yra vienas išskirtinis, 
visam chorui labai brangus sveiki
nimas: ’’Širdingai sveikiname lietu
vių chorą ir liaudies šokių kolek
tyvą bei jo vadovą sukakties proga 
ir linkime geriausios sėkmės toli
mesniame kūrybiniame darbe ir as
meniniame gyvenime - Lietuvos 
TSR Respublikinių kūrybos namų 
kolektyvas, 1957“. Yra ir nuotrau
ka, kurioje, choristų žodžiais ta
riant, jie klykia iŠ džiaugsmo.

Lietuvių dainininkams ir šokė
jams nebuvo lygių, jie nugalėdavo 
visose apžiūrose, festivaliuose. O 
pirmuosius tuomet kviesdavo į 
Maskvą. Bet kai kurios tarnybos 
susirūpino: Irkutsko lietuviai? Ko
kie lietuviai - tremtiniai?! { Maskvą 
tuomet jų neleido. Bet pradėjo leisti 
Lietuvon.

Vienas po kito jie ėmė važiuoti, 
stengėsi pereiti į Lietuvos aukštą
sias mokyklas. Jiems buvo labai 
nelengva, bet daugelis tapo moky
tojais, gydytojais. Tik nelemta bu
vo į gimtinę sugrįžti Vytautui Ke- 
syliui. Jį pasiglemžė Baikalo ban
gos. Choristai 1972 metais pastatė 
Marijampolės kapinėse paminklą 
su užrašų: ’’Muzikui Vytautui Ke- 
syliui 1927-1969, Anksti Tau at- 
skambino varpas ir priglaudė šaltas 
vanduo. Tavęs neužmiršim, nors tik 
vardas parėjo iš tolių namo“. Deja, 
Vytautas Kesylis buvo žmogus, 
kurio sovietinis saugumas bijojo 
net mirusio. Paminklą nugriovė ir 
pagrobė, net ir atkūrus Nepriklau
somybę negrąžino.

Tautinių šokių šokėjų grupė. Viduryje - vadovė p. L. Kalpokienė. 
Irkutskas, 1957 m.

Irkutsko saviveiklininkai susi
tikinėdavo, minėjo choro vadovo 
mirties sukaktis.

Vis dėlto reikia išskirti 1989- 
uosius. Susirinko Kaune ir... pradė
jo koncertuoti. Kaune, Šiauliuose, 
Alytuje repetuoja atskiros grupės. 
Nijolė Pilipavičienė sukūrė vėliavą, 
kurią pašventino Raudondvario 
bažnyčioje. Kryžių kalne pastatė 
kryžių, dėkodami Viešpačiui, kad 
leido grįžti, Alytuje surengė paro
dą, kuriuos nuotraukos priminė 
choro kelią nuo 1956-ųjų iki Atgi
mimo.

Beveik prieš tris dešimtmečius 
jų neleido Maskvon, o į Pasaulio 
lietuvių šventę jie atvažiuoja. Da
bartinis choro vyriausiasis dirigen
tas Gediminas Laurinavičius, diri
gentės - Genutė Vegelytė-Šmigels- 
kienė ir Danutė Nepraustytė. Že
maitijos grupė ruošėsi vadovauja
ma Aldonos Liuberskytės-Varka- 
lienės.

Choras labai gerai paruošė dainų 
šventės repertuarą. Per apžiūrą 
Kaune, šv. Jono bažnyčioje, šie 
garbūs žmonės taip jaudinosi... O 
chorą pasveikino pats maestro P. 
Bingelis, gyrė ir žavėjosi rankas 
pridėjęs prie širdies.

Trumpame pasakojime liko ne
paminėtos Jankauskų ir Paulavičių 
šeimos, Kazytė Grigaitytė-Meške- 
vičienė ir daugelis kitų. Su visais 
jais, dainuojančiais Irkutsko lietu
viais, ir susitiksime šventėje.

Laima Stankevičiūtė

Zenono Bulgakovo 
fotoreprodukcijos
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Vasario 16-osios gimnazijos 
ansamblis

Vasario 16-osios gimnazijos choras su vadovu A. Paltinu.

Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
matysime ir Vasario 16-osios gim
nazijos šokių grupę, dainuos cho
ras. Gimnazijos šokių grupė yra da
lyvavusi IV, VI, VII, VIII ir IX Pa
saulio lietuvių šokių šventėse išei
vijoje, vykusiose Amerikoje ir Ka
nadoje. Šokių grupė ir choras kas
met iš naujo organizuojami, nes 
kiekvienais mokslo metais pusė šo
kėjų ir dainininkų nauji. Grupę su
daro iš viso pasaulio suvažiavę mo
kiniai. Šiais metais, pavyzdžiui, iš 
20 šokėjų 4 yra iš Argentinos, 4 iš 
Vokietijos ir 6 iš Lietuvos. Kadangi 
mokinių skaičius nedidelis, tai dalis 
šokėjų taip pat dainuoja chore. Šo
kių grupei nuo 1990 m. vadovauja 
Marija Dambriūnaitė-Šmitienė, o 
chorui nuo 1982 metų - muzikas 
Arvydas Paltinas. Paprastai šo
kiams groja gimnazijos mokinių 
orkestras, vadovaujamas A. Palti- 
no, tačiau dainų šventėje jo nerei
kės.

Liepos 2 ir 3 dienomis iš viso 40 
dainininkų ir šokėjų bei 4 mokyto
jai atskris ’’Lietuvos avialinijos“ 
lėktuvais į Vilnių ir apsigyvens 
vidurinės mokyklos ’’Lietuvių na
mai“ bendrabutyje. Čia juos priims 

direktorius Alfonsas Rudys su savo 
štabu ir jais visą savaitę rūpinsis: 
maitins, vežios, globos...

Gimnazijos ansamblis savo isto
rijoje gali pasididžiuoti dideliais 
pasirodymais. Ne tik Vokietijoje, 
Amerikoje ir Kanadoje, bet taip pat 
Italijoje (Romoje, Milane, Bovis), 
Austrijoje (Vienoje), Prancūzijoje 
(Strasbūre, Paryžiuje) ir Belgijoje. 
Ne kartą buvo rodomas vokiečių 
televizijoje.

Įspūdingiausias pasirodymas 
buvo Romoje Lietuvos krikšto ju
biliejaus metu audiencijos salėje 
prie pat Popiežiaus. Neįmanoma 
aprašyti, kokie be galo laimingi 
mokiniai buvo, kai Popiežius po 
programos prie jų priėjo, juos pa
sveikino, su jais pasikalbėjo ir nusi
paveikslavo.

Anksčiau gimnazijos ansamblis 
dažniau buvo kviečiamas reprezen
tuoti lietuvius. Dabar įvairiomis 
progomis Vokietijoje dažnai lanko
si Lietuvos ansambliai, bet vis dar 
būna nemažai ir gimnazijos savi
veiklininkų pasirodymų, o visuose 
didžiuosiuose Vokietijos lietuvių 
bendruomenės renginiuose jiems 
tenka atlikti pagrindinę programą.

Naujos knygos
Dainų šventė

Taip pavadintą gausiai iliustruotą 
knygą, skirtą Pasaulio lietuvių dainų 
šventei, šiomis dienomis išleido Lie
tuvos liaudies kultūros centras (sudarė 
A. Andrejauskaitė, redagavo B. Kva- 
raciejūtė, dailininkas R. Dubenis; 14 
spaudos lankų; tiražas - 10 000 egz.).

Tarp garbingų politikų, kultūros 
veikėjų sveikinimų knygos pradžioje 
- ir Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininko B. Nainio žodis. 
’’Kas keleri metai rengiamos lietuvių 
dainų bei tautinių šokių šventės labai 
padėjo Vakarų pasaulyje pasklidusius 
lietuvius (ypač jau ten gimusias kar
tas) išlaikyti lietuviškus ir bent dvasia 
rišti prie tautos kamieno Lietuvos 
žemėje. Smagu, kad tas dvasinis 
ryšys šioje sukaktuvinėje šventėje jau 
tampa asmenišku Lietuvos ir užjūrio 
lietuvių susitikimu, atnaujintomis bei 
naujomis pažintimis ir, tikėkim, nebe- 
išskiriamomis jaunų žmonių draugys
tėmis. O tokių draugysčių labai reikia 
ir Lietuvos, ir už jos ribų gyvenan
tiems lietuviams. Tad džiaugdamasis 
šiuo istoriniu įvykiu ir sveikindamas 
šventės rengėjus, dalyvius, rėmėjus 
bei svečius, linkiu, kad šis pirmas po 

Paaiškinimai: 1 - Mišrus. 2 - Tik vaikai. 3 - Iš viso.
Mišrūs vienetai: vaikai, jauniai, studentai, veteranai.
Mišrūs šokėjai: jauniai, studentai, veteranai.
Duomenys paimti iš švenčių leidinių. (Pateikė Lietuvos liaudies kultūros centras)

Išeivijos lietuvių 
tautinių šokių 

šventės

Vienetai Šokėjai Išeivijos lietuvių 
tautinių šokių 

šventės

Vienetai Šokėjai

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

I-ji šventė 
1957 m. birželio 30 d. 
International Amph., 
Chicago

29 9 38 629 793 1421

VII-ji šventė 
1984 m. liepos 1 d. 
Coliseum, Richfield, 
OH

47 3 50 1703 322 2025

II-ji šventė 
1963 m. liepos 7 d. 
International Amph., 
Chicago

24 10 34 658 455 1113 VIII-ji šventė 
1988 m. liepos 3 d. 
Copps Coliseum, 
Hamilton, Canada

48 5 53 1546 308 1854

III-ji šventė 
1968 m. liepos 7 d. 
International Amph., 
Chicago

31 10 41 849 600 1449 IX-ji šventė 
1992 m. liepos 5 d. 50 3 53 1675 452 2127

IV-ji šventė 
1972 m. liepos 2 d. 
International Amph., 
Chicago

40 11 51 1296 481 1777

Rosemont Horizon, IL

Amerikos rytinio 
pakraščio
1981 m. gegužės 31d. 
Trinity College, 
Hartford, CT

9 3 12 238 118 356
V-ji šventė 
1976 m. rugsėjo 5 d. 
International Amph., 
Chicago

45 2 47 1548 331 1879

Lietuvių diena 
1964 m. 
rugpjūčio 23 d. 
Pasaulinėje parodoje, 
NY

21 6 27 503 201 704
VI-ji šventė 
1980 m. liepos 6 d. 
International Amph., 
Chicago

52 4 56 1904 364 2268

daugel metų susitikimas paskatintų 
bendradarbiauti ir kitose lietuviškos 
kultūros srityse, panaikintų visus mus 
skiriančius kliuvinius, kad visi lietu
viai, nepaisant, kur jie gyvena ir ko
kiom valstybinėm organizacijom pri
klauso, būtų lygūs ir lietuvių tautos, ir 
Lietuvos valstybės nariai“,- rašo B. 
Nainys.

Knygoje trumpai primenama dai
nų švenčių Lietuvoje ir išeivijoje is
torija, jų buvę dirigentai, baletmeiste
riai, režisieriai, pateikiama šių metų 
šventės išsami programa ir pristatomi 
jos organizatoriai, meno vadovai, 
dirigentai, baletmeisteriai, režisieriai, 
dailininkai, išvardinti Pasaulio lietu
vių dainų šventėje dalyvaujantys ko
lektyvai (taip pat užsienio lietuvių), 
paminėti šventės pagrindiniai reėmė- 
jai. Parinkta ’’margų minčių“ iš prieš
kario Lietuvos, sovietinio laikotarpio, 
išeivijos spaudos, kurios primena 
(kartais naujai, šiandien netikėtai), 
kaip įvairiais laikais atsiliepta apie 
dainų šventes, kaip ruoštasi šiųmeti
niam renginiui.

Knygoje rasime Pasaulio lietuvių 
dainų šventės išeivijos meninės da

lies komiteto narių pavardes ir jų 
bendrą fotografiją, taip pat užsienio 
lietuvių chorų dirigentų iš Austra
lijos, JAV, Kanados nuotraukas bei 
jų minčių.

Viena iš šokių dienos meno vado
vių Rita Karasiejienė (Torontas, Ka
nada) sako: ’’Gimiau ne Lietuvoj, o 
paveldėjau širdį, lietuviško šokio rit
mu plakančią. Šokis tapo tiltu į Lie
tuvą, į garbingą tėvų krašto praeitį. 
Jo sūkuryje liejasi džiaugsmas, atsi
veria meilė žemei, lietuviui būdinga 
gili pagarba gamtai. Kad ir už jūrų 
marių, šokdami lietuviškus šokius su
prantame, kas esame, iš kur atėjome. 
Kultūrinis lobis, kurį iš Lietuvos atsi
vežė mūsų tėvai - brangiausias turtas.

Besiruošiant šiai šventei kirba vil
tis, kad mūsų jaunimas, tiek Lietuvoj, 
tiek išeivijoj, liks lietuviškas, kad 
kalbės, šoks ir dainuos lietuviškai, 
kad brangins tą grožį ir gėrį, kurį 
išsaugojo mūsų tėvai ir proseneliai, ir 
ryšis su meile ir pasididžiavimu tai 
perduoti savo vaikams, ateinančioms 
kartoms.“

Turiningoje informacija knygoje- 
daug fotografijų, kuriose įamžintos 
iki karo ir pokaryje Lietuvoje bei iš
eivijoje vykusių dainų ir šokių šven
čių akimirkos, jų dirigentai ir kt.

EU

Marijos Šmitienės nuotraukos

PR A KTIŠKIA USIA S
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

Persiunčiant pinigines dovanas, palikimus, pensijas 
ir atliekant kitus finansinius reikalus su Lietuva, 
siūlome pasinaudoti mūsų patarnavimu, ilgamečiu 
patyrimu ir praktika.

Gavus užsakymą, tuojau išmokame Jūsų nurodytam asmeniui 
arba organizacijai Lietuvoje skirtą sumą doleriais arba svarais 
(amerikiečių, anglų).

Pervedimo mokestis 3% plius 15 svarų (pristatymo ir iškeitimo 
į dolerius išlaidos). Už didesnius nei 5000 svarų pervedimus - 
mažesnis mokestis.

Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592 
FAX 081 318 7643

JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventės

Dalyvių skaičius Dirigentai

I-ji šventė

1956 m. liepos 1 d.
Chicago, Illinois - JAV

34 chorai

apie 1200 dalyvių

VI. Baltrušaitis, sesuo Bernarda, Br. Budriūnas, A. Mikulskis, 
St. Sodeika, A. Stephens, K. Steponavičius, J. Žilevičius

II-ji šventė

1961 m. liepos 2 d.
Chicago, Illinois - JAV

23 chorai

apie 1000 dalyvių

A. Aleksis, Br. Budriūnas, J. Gaidelis, A. Mikulskis, 
St. Sodeika, A. Stephens, K. Steponavičius

III-ji šventė

1966 m. liepos 3 d.
Chicago, Illinois - JAV

41 choras
(iš jų 16 vaikų) 
apie 1200 dalyvių

J. Aleksis, P. Armonas, Br. Budriūnas, J. Kačinskas, 
A. Mikulskis, A. Stephens, F. Strolia

IV-ji šventė

1971 m. liepos 4 d.
Chicago, Illinois - JAV

42 chorai

apie 800 dalyvių

P. Armonas, A. Kačanauskas, B. Jonušas, V. Mamaitis, 
B. Budriūnas, V. Verikaitis, St. Sližys, F. Strolia

V-ji šventė

1978 m. liepos 2 d.
Toronto, Ontario - Kanada

51 choras

apie 1400 dalyvių

B. Budriūnas, St. Gailevičius, J. Govėdas, A. Jurgutis, 
A. Mikulskis, A. Stephens, F. Strolia, V. Verikaitis

VI-ji šventė

1983 m. liepos 3 d.
Chicago, Illinois - JAV

44 chorai

apie 800 dalyvių

A. Gečas, J. Govėdas, A. Jurgutis, A. Mikulskis,
A. Modestas, V. Verikaitis, D. Viskontienė, F. Strolia

VII-ji šventė

1991 m. gegužės 26 d. 
Chicago, Illinois - JAV

850 dainininkų 
ir 200 šokėjų

P. Armonas, J. Govėdas, R. Kliorienė, R. Obalis,
D. Polikaitis, G. Purlys, Č. Radžiūnas, V. Ralys,
E. Sakadolskienė, F. Strolia, D. Viskontienė

—-J

6



1994 m. liepos 2 - 8 d. Nr. 27 (2313) EUROPOS LIETUVIS 7

Dosnus svečias - vokietis iš Kybartų
Pamenu pirmąją kelionę į mūsų 

gimtąją Sūduvą. Poezijos paukštė, 
atskridusi į Vilkaviškį, išskleidė spar
nus ir pradėjo barstyti plunksnas į at
skiras šio - kažkada Paprūse vadinto - 
rajono miestelius ir mokyklas. Mudu 
su svečiu iš Vokietijos, pastorium ir 
poetu Alfredu Franckaičiu pasukome 
Kybartų link. Prie Alvito išsukę iš 
kelio, užvedusio mus į Kiršus, ’’pas 
Saliamutę“, artėjome prie Virbalio. Iš 
prigimties šnekus ir judrus mūsų 
bendrakeleivis staiga pritilo ir paste
bimai jaudinosį. Jis atidžiai stebėjo 
kairiąją paplentę, kur turėjo pasiro
dyti vėjinis malūnas. Oko malūną ži
nojau iš mažumės. Žmonės kalbėjo, 
kad ir jo girnos gerai mala, ir šeimi
ninkas - ne brangininkas. Visai nese
niai jis dar stovėjo prie Podvarko 
kelio. Prieš kokį pusmetį pats savo 
akimis buvau jį matęs. Dabar žino
jau, kad jį buvo pasistatęs mūsų sve
čio senolis Okas.

Jau pasirodė Virbalis, o malūno... 
Tik rąstų ir lentų sąvarta. Nesulaukė 
senasis malūnas ilgai nebuvėlio įpė
dinio. Lig šiol neišsiaiškinau: senatvė 
jį sugriovė ar kokio valdininko abe
jinga ranka. Mano bendrakeleivio 
akys pritvino ašarų. Jaučiausi kaltas, 
tik ką žadėjęs suvesti jį su vaikyste. 
Man tai irgi buvo staigmena.

Svečias tylėjo iki Kybartų. Tik pa
matęs grakščią, lietuvišką bažnyčią 
ir sunkius geležinkelio stoties - anuo
met ji vadinosi Virbalio - mūrus nu
švito.

- Va, aš ir namie. Čia mano vai
kystė, - kilstelėjo galvą svečias užtru- 
kėlis. - Tiesa, gimiau aš Karaliaučiu
je. Mano protėviai, atrodo, buvo prū
sai, kurie vesdami vokietaites, ilgai
niui patys suvokietėjo ir į Kybartus 
aš jau atvykau kaip vokietukas. Čia 
geležinkelininku dirbo mano tėvas. Iš 
čia 1926 metais, kai man buvo pen- 
keri, mes persikėlėme į Šančius.

Pakeliui buvau išklausęs, kokį 
sunkų kelią svečiui teko nueiti nuo 
šių mūrų. Per visus XX amžiaus vi
durio negandus. Kauno Vokiečių ir 
Vl-osios gimnazijos moksleivis, re
patrijavęs į Vokietiją, iš karto pateko 
įkaro sūkurį. Ačiū Dievui, kad jam 3 
cm ūgio trūko: būtų iš karto į SS pak
liuvęs. Bet ir pastoriaus Alfred 
Franzkeit karo kelias buvo rūstus...

Kai tada, 1990-siais atvykome į 
Kybartus, prasidėjo sūnaus ’’vandrau- 
nyko“ glebestynės su savo vaikyste. 
Atsirado kybartiečių, kurie pažino jo 
senolius, senąjį Oką, svečio tėvą. Ir 
viibalietę jo žmoną prisiminė.

Dar buvo prisiminimų, taip pat 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

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

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale 

Lancs. 
OL161PA 

Tel 0706 868765

eilėraščių, dainų ir šokių. Į šventę 
aktyviai įsijungė valiūkiškas pasto
rius iš mažyčio Žemosios Saksonijos 
miestuko Wehrblecko.

Alfredas Franckaitis skaitė vokiš
kai prakalbintus lietuvių poetus, dek
lamavo savo eilėraščius, palydėda
mas viską šmaikščiomis pastabomis 
ir juokeliais.

Ir štai po ketvertų metų abudu vėl 
sėdime Vilniuje, Rašytojų sąjungos 
klube. Mano pašnekovas atrodo nė 
kiek nepasenęs, toks pat guvus, šne
kus, neieškantis žodžio kišenėje.

- Berods, tai šeštoji Alfredo 
Fmnckaičio viešnagė gimtajame tė
vų krašte.

- Kažkelintoji. Ir penktasis ’’Poe
zijos pavasaris“. Pirmąkart Lietuvoje 
atsidūriau 1988 metais. ’’Sporto“ 
laikrašty, kur rašė apie stalo tenisą, 
aptikau Romo Franckaičio pavardę. 
Susidomėjau. Ne tokia dažna mano 
pavardė Lietuvoje. Gal giminės, pa
maniau. Atvykęs į Lietuvą, sužino
jau, kad Kaune ir Jonišky gyvena 
dvynukai Romas, Vincas ir jų vyriau
siasis brolis Vytautas Franckaičiai. 
Giminystės ryšių (tiesioginių) nera
dome, bet sužinojau, kad tai tragiško 
likimo vaikai, anksti likę našlaičiais, 
būtinai reikalingi paramos ir globos. 
Susidraugavome visiems laikams. 
Dabar jie mane Tėvu vadina. Lanko
me vieni kitus, susirašinėjame. Bro
liai ir jų šeimos stalo tenisą žaidžia. 
Romas, tarptautinės kategorijos teisė
jas, yra net pasaulio pirmenybėse 
Olandijoje teisėjavęs. Šaunūs vyrai 
tie lietuviški Franckaičiai. Anais me
tais jie man, mano žmonai Alicei ir 
sūnui Alfredui nuostabią išvyką po 
Lietuvą užfundijo. Visą ją skersai iš
ilgai išmaišėme. Ypač užtrukome Že
maitijoje. Kiek naujo sužinojau, kaip 
apnykusį lietuvių kalbos žodyną pra
turtinau. Tik 1989-siais neatvykau, 
Gorbačiovo blokada kelią užkirto. 
Pernai žmoną gydytis į Kauną buvau 
nuvežęs. Ir šįmet pasimatėm, pasibi- 
čiuliavom, lietuvišku Franckaičiu 
jaunuolynu pasidžiaugiau.

- O kada prasidėjo Jūsų pirmoji 
pažintis su lietuvių poezija?

- Seniai. Dar gimnazistu būdamas 
mėginau šį tą versti į vokiečių kalbą. 
Apie 1937 metus, mokydamasis 
Kauno 6-oje, nepamirštamų mano 
mokytojų B. Vosylytės ir A. Ašman
to skatinamas išverčiau ’’Anykščių 
šilelio“ pradžią, mėginau prakalbinti 
Maironį vokiškai, kai kuriuos kitus 
tuo laiku žinomus poetus. Visais lai
kais mano mylimiausi buvo P. Vai
čaitis, Maironis, S. Nėris, F. Kirša, J. 

Aistis, Putinas. Bet pirmoji mano iš
verstoji knyga buvo ne poezija, o 
išeivijos istoriko daktaro S. Sužiedė
lio knyga ”Šv. Kazimiero gyveni
mas“. Išleista Šveicarijoje, ji buvo 
platinama Austrijoje, Vokietijoje ir 
kitur. Maironis išėjo 1990 metais. 
Verčiau aš jį žymiai anksčiau. Kny- 
gon sutilpo beveik visi ’’Pavasario 
balsai“ - 72 eilėraščiai, suskirstyti į 9 
skyrius. Yra čia taip pat ’’Jūratė ir 
Kastytis“:
Die Sonne neigt gur Abend sich; 
Kastytis, eile schnell nach H aus! 
Dein Miitterchen erwartet dich: 
Zu lang schon schaut šie

nach dich aus 
In Meereswellen wirgend lind 
M it vollen Segeln vor dem Wind.

Ta knyga vokiečiams parodė, ko
kia graži ir turtinga šalis Lietuva. 
Kokia puiki jos vėliava. Pats ją nu
piešiau ant knygos viršelio. Ir Vytį 
įmontavau. Visi knyga gėrėjosi ir 
gyrė, nepastebėdami, kad Baltasis 
raitelis ne į tą pusę joja, kad jis kaire 
ranka kalaviju švytuoja. Man reikėjo, 
kad jis ne iš knygos, o į ją šuoliuotų. 
O kai pastebėjo ir pradėjo prie
kaištauti bei peikti, aš kritikus pa
klausiau: ”O ar jūs matėte, koks 
Vytis herbiniame Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto antspaude, 
kurion pusėn raitelis lekia?“ Nusira
mino, netgi pagyrė mano išmonę.

- Paskui, berods, buvo ’’Anykščių 
šilelis“. Vyskupą Antaną Baranaus
ką vokiškai prakalbinote. Bet juk tai 
pragariškas darbas. Daugybė anąfo- 
rų, epiforų, aliteracijų, pastovios 
pauzės ir akcentai?

- Kaip esu sakęs, ’’Anykščių šile
lis“ - mano pirmoji meilė. Apie pra
džią - kalbėjau, o knyga Vokietijoje 
išėjo 1987 metais, anksčiau už Mai
ronį ir Putiną. Tiesa, ji išleista gal ir 
kukliau, bet man ji labai brangi. Kaip 
iš tikros meilės gimęs vaikas.

Prisipažinsiu, kad ’’Šilelį“ aš iš
verčiau iš pykčio. Aš ne pirmas šios 
žaismingos ir tikrai grakščios poe
mos vertėjas. Didžiausią pagarbą, be 
abejo, reiškiu daktarui Hermanui 
Buddensiegui, žemai lenkiu prieš jį 
galvą. Bet jis vyskupą privertė kalbė
ti hegzametru, kaip Kristijoną. O 
poema parašyta silabine - lietuvių 
poezijai ne itin būdinga - eilėdara, vi
si dvieiliai rimuojami moteriškais ri
mais. Poema (su mažomis išimtimis) 
parašyta trylikaskiemenėmis eilutė
mis. Nežinau, kaip aš susidorojau su 
tomis 342 eilutėmis, bet stengiausi, 
kad bent eilėdara būtų tapati poemai. 
Nors į 13 skiemenų ir aš ne visur til- 
pau. Ir mano rimai ne visur moteriš
ki. Sako, kad aš labiausiai priartėjau 
prie originalo.

- Bet Jūsų versta poema pavadin
ta vienu daiktavardžiu ”Der Wald“.

- Matai, žodis ’’Anykščiai“ ne vo
kiečio liežuviui. Galėjau pavadinti, 
pavyzdžiui, ”Der Wald an der 
Schwentoji“, bet Vokietijoje yra upe
lis ’’Schvventine“ - nesunku supainio
ti. Poema turėjo nemažą pasisekimą; 
visi 2000 egzempliorių senai išpar
duoti.

- Putiną, rodos, atvežėte 1991 ar 
1992 metais?

- Neklausinėk manęs metų. Galva 
neišlaiko ir neįsimena tikslių datų. 
Bet darbą su šio poeto eilėmis puikiai 
prisimenu. V. Mykolaitis-Putinas - 
tai iškilus, filosofinių gelmių poetas. 
Vokiečiams jis arčiau prie širdies. 
Primena turbūt didžiuosius jų klasi
kus. Prisimeni jo ’’Rūpintojėlį“? 
’’Dievuliau mano, kas per šviesios 
naktys!“
Du Heber Gott, wie heli sind diese

Nachte!
Die weiten Himtnels welche lichte

Hdhe! 
O Steme, Steme! tausend grosse, 

kleine 
So herzbewegend glanzen, lieber 

Heiland!
V. Mykolaičio-Putino knygai at

rinkau 59 įvairiu laiku sukurtus eilė-

Algimanto Žižiuno nuotr.

raščius. Pradedant 1911 m. ir bai
giant pačiu paskutiniu 1966 m. vasa
rio 20 d. rašytu eilėraščiu. Putinas 
man - nenumaldomai viliojanti aukš
tuma. Wald schneeball. Nugalėti, 
įveikti tokią aukštumą - kiekvieno 
poeto-vertėjo svajonė.

Versdamas jį, aš gerokai prisika
mavau. Jeigu Maironį išverčiau, be
veik nesinaudodamas žodynu, tai Pu
tinui jų prireikė bent kelių. Dar para
šiau įžangą, supažindinau vokiečių 
skaitytoją su poeto gyvenimu ir kūry
ba, kai ką paaiškinau. Vis dėlto ma
nau, kad Putinas ne iškart išverčia
mas, prie jo reikia grįžti ir grįžti. Ir 
knygą užbaigiau savo prierašu: 
’’Daug, žymiai daugiau yra parašęs 
Putinas - visa kas atspausdinta - be 
abejo, parinkta labai individualiai, 
tam, kad “gardžiuotumėtės“, ’’norė
tumėte pažinti“, daugiau apie jį klau- 
sinėtumėte!“

- O dabar, girdėjau, Justinui 
Marcinkevičiui dovanų atvežėte? 
Televizija rodė Jus kartu su mūsų 
įžymiuoju poetu prie bendro darbo 
stalo.

- Rodė. Filmą apie mane suka. 
Vienas epizodas. Dar po gimtąsias 
vietas kino meistrai žada pavežioti, 
mane jaunystėn sugrąžinti. O šito 
mano mylimo poeto atsivežiau į Vil
nių apie 100 eilėraščių. Dviem kny
gom pakaktų. Bet žinodamas, koks 
rimtas ir reiklus poetas yra Justinas 
Marcinkevičius, nedrįsau be jo akies 
ir rankos galvoti apie knygą. Su 
poetu smulkiai aptarėme kiekvieno

MAIRONIS

eilėraščio vertimą. Pokalbis buvo la
bai malonus ir geranoriškas. Daug 
rimtų ir naudingų pastabų susilau
kiau: juk kalbėjome apie Poeziją. Ir 
nemanau, kad mūsų pokalbis baigtas. 
Vertimo tekstus, matyt, teks palikti 
Vilniuje, čia lengviau su spauda. 
Ankstesnes mano vertimų knygas lei
dusi Verlag Gerhard Rautenberg, 
(Leer'o mieste), matyt, nepajėgs grei
tai susidoroti su šia knyga.

- Pamenu, prieš keletą metų Ky
bartuose Jūs vokiškai skaitėte lietu
vių poetų eilėraščių, sakėte, kad leisi
te jų poezijos antologiją vokiečių ka
lba. Ar tie ketinimai stumiasi į priekį?

- Menkai. Turiu išvertęs apie 
1000 kone visų lietuvių poetų eilėraš
čių. Antologijai pakaktų. Tačiau teks 
palūkėti. Be vertėjo tokio kalno ne- 
pastumsi. Apie Justiną Marcinkevi
čių kalbėjome. Dar pridėsiu Kazį 
Bradūną, kurį taip pat seniai verčiu. 
Lygiai kaip ir kai kuriuos kitus išeivi
jos poetus, pavyzdžiui, Bernardą 
Brazdžionį. Reikėtų išleisti jų verti
mų knygų. Pirmiausia, kai tik su
kaupsiu pinigų, paruošiu ir išleisiu 
lietuvių poečių kūrybos antologiją. 
Lietuva jų turi gausų ir turtingą 
žvaigždyną. Ir daug jų eilėraščių esu 
išvertęs. Be to, ir savų eilėraščių - ir 
vokiškų, ir lietuviškų - geras pluoštas 
susikaupė. Kažkada ’’Vaga“ žadėjo 
susidomėti, bet dabar tokie laikai, 
kad ne Alfredas Franckaitis jai rūpi. 
Luktelsiu palankesnių laikų.

Nukeltaj 10psl.
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Lietuvaičiai užsieniuose

Nepasiklydęs tarp Romos 
ir Paryžiaus

Paulius Kunčinas prie paminklo, ant kurio iškalti žodžiai - ’’Laisvė yra 
brangesnė nei auksas ir sidabras, netgi jei pasaulis būtų pilnas aukso ir 
sidabro. Laisvė - ne valdyti, bet tarnauti tiesai. 1867. Nuotrauka buvo 
išspausdinta laikraštyje ”Det Fri Aktuelt“ šalia Pauliaus rašinio.

Nauji faktai apie lietuvius 
Danijoje po karo

Paulius Kunčinas - Vilniaus mies
to vaikas. Šiandien jis baigia bendro
jo lavinimo mokyklą Kopenhagos 
priemiestyje. Kas toliau? Yra galimy
bių mokytis gimnazijoje, bet jau ne 
Danijoje, o Norvegijoje ar Švedijoje. 
Sutikite, kad tai ne tas pats, kas 
Stambulo ar Gariūnų turgaus mokyk
la. Nors ir jis, Paulius, užsidirba 
pinigų, bet ne prekiaudamas kram
tomąja guma ar pigiais šokoladukais. 
Paulius rašo Danijos laikraščiams 
apie Lietuvos jaunimą, kuriam buvo 
lemta regėti istorijos lūžius skaudžiai 
didingos Sausio 13-osios akivaizdo
je, rašo apie vaikų plakatų parodą 
Danijos Nacionaliniame muziejuje... 
Už tuos rašinius gauna pinigų, už 
tuos pinigus perka sau kelialapį į Pa
ryžių ir Romą, o paskui septynios 
dienos viename mieste, septynios 
dienos kitame, ir visai nevaikiški 
įspūdžiai. Neišgalvoti, tikri.

- Aš žinojau, kur važiuoju, - sako 
Paulius. - Daug skaičiau. Po Romos 
man pasidarė aišku, kaip skiriasi 
vaizduotė nuo tikrovės. Roma mane 
apstulbino, atgaivino, sužavėjo, nusi
nešė su savimi ir paliko kur kas gi
lesnį įspūdį negu Paryžius. Nors...

Čia tiek daug garsių galerijų, po 
kurias slankiojo be atvangos, čia ma
lonu šnekėtis su žmonėmis ir lavinti 
prancūzų kalbos įgūdžius. Bet nuo
vargis lenkia prie žemės, ir tada lietu
vaitis įsitaiso Luxembourgo parke 
ant vienišo suoliuko, atsilaužia bato
no ir užgeria... pigiu vynu. Ak, tiek 
keistuoliai prancūzai! Pasirodo, Pary
žiuje netgi vynas pigesnis už coca- 
cola. O kai pinigų mažai ir valgyti 
pašėlusiai nori, nieko kito nelieka, 
kaip sprangų kąsnį užgerti vynu...

- Romoje buvo puiku, - prisimena 
Paulius. - Dar niekad tiek nelaksčiau, 
kaip tą savaitę, norėdamas aprėpti 
viską. Mūsų grupėje buvo apie 50 
žmonių. Mokinių ir suaugusiųjų. Ga
na smagu, tik labai jau turistiška. Bet 
turėjau laikytis taisyklių, ir tas mane 
šiek tiek trikdė. Kartais su grupe bū
davo ir labai įdomu. Kiekvienas mo
kinys turėjo būti pasiruošęs papasa
koti apie kokį nors objektą. Aš papa
sakojau apie didžiausią Romos šven
tyklą - Panteoną, kur palaidotas ir ne
mirtingasis Rafaelis, sulaukęs vos 
35-erių... Neišdildomą įspūdį, be 
abejo, paliko švento Petro bažnyčia, 
kur žmogus pasijunti esąs niekingai 
menkas vabalėlis. Kiek likimų, kiek

Deportuoti Baltijos piliečiai - Švedijoje
Birželio 20-22 dienomis Švedijos 

užsienio reikalų ministrės Margaretos 
af Uglas kvietimu Švedijoje viešėjo 1 
Lietuvos, 4 Latvijos ir 35 Estijos pi
liečiai, kurie 1946 metais buvo de
portuoti iš tos šalies sovietų reikala
vimu. Šių metų gegužės 24 d. kalbė
dama Taline Margareta af Uglas 
Švedijos vyriausybės vardu pakvietė 
atvykti į savo šalį 146 Baltijos valsty

prakaito paaukota statant šį ar
chitektūros milžiną! Jų vardų mes 
niekada nesužinosime. . Istorijoje 
jiems neatsirado vietos... Aplankėme 
ir popiežių Joną Paulių II. Buvo at
vykę žmonių iš viso pasaulio: Bra
zilijos, Čilės, Rusijos, Amerikos... Iš 
Lietuvos, regis, buvau vienintelis. Ne 
kiekvieną dieną matome Popiežių, ir 
įvykis buvo neeilinis, bet šio žmo
gaus man buvo nuoširdžiai gaila. 
Man pasirodė, kad jis jau nebeatlaiko 
to psichinio ir fizinio krūvio, jam per 
sunkios tos garbingos pareigos, bet 
pagal egzistuojančias taisykles išeiti į 
pensiją negali...

Darbas laikraštyje ”Det Fri Ak
tuelt“ Pauliui Kunčinui buvo įdomus 
ir naudingas. Atsirado naujų pažin
čių, įgijo naujos patirties. Po to vėl 
įprastas mokyklos ritmas. Anksti ke
liasi, vėlai gulasi. Rytais dainuoja, po 
to - paskaitos. Ne pamokos, nes tai 
Danija. Visko būna - ir įdomu, ir 
nuobodu. Gerai, kad tą nuobodybę 
praskaidrina viena kita šventė - Ve
lykos ar gimtadienis. Paulius šešio
liktojo gimtadienio proga gavo dova
nų Antuano de Saint-Exupery knygą 
’’Mažasis princas“ danų kalba. Dabar 
turi dvi - vieną buvo nusipirkęs Ro
moje, prancūzų kalba. Kokia ji Pau
liui regis? Vertinga. Kiek čia pras
mės, kiek graudžiai juokingo mate
rialaus pasaulio vaizdinių! Meno 
mokytojas ta pačia proga dovanojo 
norvegų ekspresionisto E. Muncho 
reprodukcijų albumą. Tai iš tos pa
čios serijos, kaip ir ispano Joano Mi
ro darbai, kurių pažiūrėti važiavo į 
Švediją. Būdami Malmėje, aplankė ir 
Leonardo da Vinci techninės kūrybos 
ir atradimų parodą. Bet, pasak Pau
liaus, per vieną dieną įsigilinti į J. 
Miro mistinį pasaulį ir kartu ap
mąstyti genialius da Vinci atradimus, 
tiek daug naudos davusius technikos 
pažangai, žmogaus protas nepajėgia.

- Klausiate, ar užbaigiau savo 
skulptūrą? Taip, atrodo įdomi. Ir mo
kytojas patenkintas. Pavadinau keis
tai - ’’Kruvini prisiminimai apie 
Afroditės mirtį“. Tai pusiau žmogus, 
pusiau gyvūnas, jaunatviškų jausmų 
sumaišties išraiška. O kino juosta 
apie Paryžių - visai kas kita. Kaip ir 
mokslai. Iš danų kalbos, - sako Pau
lius, - gavau geriausią pažymį. Kla
sėje toks esu vienintelis. Draugai bu
vo nepatenkinti. Labai retai mokyto
jas išveda pažymį 13. Iš anglų kalbos 

bių piliečius, kurie buvo deportuoti iš 
Švedijos į Sovietų Sąjungą 1946 me
tais. Dauguma tuo metu deportuotų 
žmonių buvo Latvijos piliečiai, aš- 
tuoni turėjo Lietuvos pilietybę.

Lietuvos valdžiai padedant, Šve
dijos ambasadai pavyko užmegzti 
ryšius su vienu deportuotu lietuviu. 
Tai Stasys Drauseika, gyvenantis 
Ukmergėje. Jis dalyvavo su grupe 

taip pat neblogi pažymiai. Vidutiniš
kai pasisekė su vokiečių kalba ir ma
tematika. Tuoj tuoj laikysime egza
minus. Ruošiamės. Mokykloje vyksta 
daug įvairių renginių: sportuojame, 
klausome koncertų ir atvažiavusių 
oratorių, kurie skaito paskaitas įvai
riomis temomis. Dalyvavau dviračių 
maratone. Važiavau 125 kilometrus. 
Išsilaikiau! Mūsų direktorius grįžo iš 
Romos. 2900 kilometrų jis važiavo 
dviračiu. Alpėse buvo šalta, bet jis 
daug matė ir apie tai mums ilgai ir 
įdomiai pasakojo. Mes statome ope
retę. Aš vaidinsiu vieną iš didesnių 
vaidmenų. Ta operetė pasaulio būties 
tema. Šiek tiek paviršutiniška, bet tai
kanti į paprastų danų širdis. Tai pasa
kojimas apie žaliąjį ir pilkąjį pasaulį, 
apie tai, kaip mes elgėmės su indė
nais ir gamta. Aš vaidinsiu vieną iš tų 
pilkųjų žmonių, kurie perka ir par
duoda pasaulį, išnaudoja gamtos tur
tus be jokio gailesčio... Man patinka 
šitas vaidmuo, - sako Paulius, ir čia 
pat prisimena Kopenhagos zoologi
jos sodą, puikiai sutvarkytą, bet vis 
dėlto gyvūnijos kalėjimą. Keista, kad 
ir nelaisvėje čiulbauja laibais balse
liais medžiuose tupinėjantys paukštu
kai. Nelaisvės giesmė?

- Baigiau skaityti Franco Kafkos 
’’Procesą“. Apie jį reikės papasakoti 
per danų kalbos pamoką. Nietzschę 
apleidau, skaitau tik būdamas tam 
tikros nuotaikos, o Marką Aurelijų 
turiu po ranka nuolatos. Šis absoliu
tus idealistas yra per daug šviesus, 
nors ir įkvepiantis. Jis paprasčiausiai 
labai geras ir doras, atitinka visus 
klasikinius doros ir tiesos supratimus. 
Tik šiuo metu jis šiek tiek tolimas. 
Pasaulis per daug sudėtingas ir į kan
kinančius klausimus Markas Aureli
jus neatsako, nors, kita vertus, tai ne 
virtuvės receptų knyga, kur surašyti 
visi atsakymai. O mane jaudina pa
čios būties esmė. Gyvenimo prasmė. 
Mane jaudina grožio ir meilės trum- 
paamžiškumas. Gal ir per anksti, - sa
ko Paulius, - bet aš išdaviau savo vai
kystę. Susižavėjau proto galiūnais. 
Tokiais kaip Kafka. Jis - genijus, raš
to ir minties galiūnas, nespėjęs patirti 
pripažinimo šioje egzotiškoje, dege- 
neravusioje Žemėje. Kaip čia neprisi
minti Jano Huso frazės - ”O šventas, 
naivume!“

Kitą savaitgalį vykstu į Švediją 
kartu su mokytojais Ole ir Jutte. Ten 
jau esu buvęs. Ten jie turi idilišką va
sarnamį miško viduryje. Žadu pail
sėti ir šiek tiek parašyti. Vasarą žadu 
dirbti Samso saloje. Jeigu užteks pi
nigų, nusipirksiu bilietą į kokią nors 
Europos šalį - tikriausiai į Portu
galiją. Vėl svajonės, nauji tikslai. Gal 
išsipildys. O meno neapleidau, kaip ir 
kalbų. Domiuosi daug kuo, kad tik lai
ko užtektų. Šaunuolis Adomas (Pau
liaus vienmetis pažįstamas - S. Č.), 
laimėjo Atviros Lietuvos fondo kon
kursą ir važiuoja mokytis į Angliją. 
Pagaliau ir jam pasisekė. Jis to tikrai 
nusipelnė! Ir gerai, kad ne į Ameriką. 
Anglijoje labai puiki atmosfera. Išlai
kyta harmoninga kultūra, nors, žino
ma, ne be kontrastų...

Ką čia bepridėti? Šešiolikmečio 
lūpomis tiek daug pasakyta. Gal 
įsidėmėkime šito vaikinuko vardą. 
Kas žino, kokia šviesa jis sušvytės 
kito amžiaus istorijos paletėje?

Salomėja Čičiškina

latvių ir estų Švedijoje specialiai 
jiems tos šalies užsienio reikalų min
isterijos paruoštoje programoje. 
Birželio 20 d. jų garbei pietus suren
gė ministrė Margareta af Uglas. Jų 
metu kalbą pasakė Švedijos karalius 
Karlas Gustavas. Buvę tremtiniai 
iškylavo laivu Stokholmo pakrantė
mis, aplankė stovyklą Ekso mieste, 
kurioje buvo įkurdinti 1945-1946 
metais, apžiūrėjo buvusias panašias 
stovyklas Gotlando saloje.

Straipsnyje, išspausdintame šie
met ”EL“ Nr. 1 (2287), rašoma apie 
buvusią pabėgėlių stovyklą Drags- 
baek'e prie Thisted, Danijoje, ir pra
šoma skaitytojų, jei kas žino, atsiliep
ti ir papasakoti apie ten gyvenusius 
lietuvius. Aš esu vienas iš jų, iš dalies 
padėjęs statyti tuos išlikusius Tėvy
nės ženklus. Dabar gyvenu Toronto 
mieste, Kanadoje. Skaičiau p. Irenos 
Andrukaitienės pasakojimą, žiūrėjau 
į nuotraukose įamžintus lietuvių pa
minklus Danijoje ir džiaugiaus, kad ir 
po keturiasdešimt penkių metų jie dar 
puikiai atrodo. Prisimenu, kuomet 
statėm tuos paminklus, stovyklos ko
mendantas p. Ostergaard, danas, 
Raudonojo Kryžiaus tarnautojas, tiki
no mus, jog kol šie ženklai gamtos 
nebus sunaikinti, tol jie nebus pa
liesti. Mes sunkiai tuomet tikėjome 
tais pažadais. Danai savo žodį išlaikė 
parodydami, kokios aukštos kultūros 
žmonės jie esą. Pagarba jiems!

Pirmiausia, kaip mes atsiradome 
Danijoje. Pasibaigus karui ir Vokieti
jai kapituliavus, vokiečiai paleido vi
sus buvusius darbo batalionų ir avia
cijos pagalbinių dalinių karius iš Bal
tijos kraštų. Danai juos surinko, kartu 
ir pabėgusias šeimas bei pavienias 
merginas, suvežė į įvairius miestus ir 
miestelius, suradę patalpas juos laiki
nai apgyvendino. Vėliau - truputį pa
ilsėjusius - skirstė pagal tautybes, ve
žė į didesnes stovyklas, apgyvendino 
buvusiose vokiečių kariuomenės ka
reivinėse, pastatytose dar vokiečių ka
rių. Mus, lietuvius, nuvežė į Jutlando 
salos vakarinę dalį prie pat Šiaurės 
jūros, į vietovę, vadinamą Nyminde- 
gab, netoli Varde miesto. Kartu su 
lietuviais buvo apgyvendinta ir bu
vusių Klaipėdos krašto gyventojų, 
daugiausia vokiečių. Šie žmonės iš 
pradžių gyveno ramiai ir niekur nesi- 
reiškė. Po kiek laiko, pastebėję, kad 
juos, kaip ir lietuvius, visur laisvai 
leidžia, pradėjo daryti mums šuny
bių: pjaustyti mūsų tautinės vėliavos 
stiebus, rengti vokiškas su nacizmu 
susijusias programas, merginos ėmė 
bendrauti su vokiečių kariais, kurie 
čia buvo atvežti išrinkti minų iš už
minuotų Šiaurės jūros krantų. Danų 
spauda Varde mieste pradėjo beveik 
kasdien rašyti, jog lietuviškos prosti
tutės bendrauja su vokiečiais, o mes 
jas maitiname ir išlaikome. Komen
dantas sušaukė stovyklos komitetą, 
kuriame ir aš dirbau, ir prašė paaiški
nimo. Komiteto nariai sakė, kad rašo
ma ne apie lietuvaites, bet apie vo
kietes iš Klaipėdos krašto. Negalė
dami įtikinti stovyklos vadovybės, 
mes pradėjom prašyti mus atskirti 
nuo jų. Danai taip ir padarė. Įsakė 
atrinkti vokiečius ir vokietes (nors jų 
buvo ir su lietuviškomis pavardėmis, 
kaip Naujokai, Žemaitat ir pan.), 
įteikti jiems sąrašus. Jie visus juos 
išsiuntė į Vokietiją. Danai tuo laiku 
labai nekentė vokiečių.

Lietuvių tautinis kryžius Drags- 
baek stovykloje.

Stovykloje vėl įsiviešpatavo ra
mus gyvenimas. Veikė lietuvių miš
rus choras, tautinis ansamblis, dra
mos būrelis, orkestras. Turėjom ir 
futbolo komandą, kuri išmėgindavo 
jėgas rungtynėse su apylinkės danų 
vienuolikėmis. Veikė pradžios mo
kykla ir skautų draugovė. Danų sto
vyklos vadovybės padedamas tauti
nis ansamblis keliavo į apylinkės 
miestelius ir miestus, ten dainavo, šo
ko tautinius šokius. Danų visuomenė 
buvo sužavėta mūsų tautiniais drabu
žiais, šokiais ir dainomis.

Antriesiems metams baigiantis 
Raudonasis Kryžius nutarė mūsų jau
nimą įdarbinti. Surinko visas mer
gaites (vėliau ir vaikinus) ir išsiuntė 
darbams į danų ūkius. Nedidelė dalis 
pakliuvo ir į miestus. Stovykla ištuš
tėjo, beliko tik šeimos. Išvykusiųjų 
vieton iš kitur buvo atsiųsta Rumuni
jos piliečių - vokiečių tautybės, o 
mums buvo įsakyta pasiruošti persi
kelti į mažesnių stovyklą. Taip ir bu
vom perkelti į Dragsbaek'ą prie This
ted miesto. Čia atvykę vėl ėmėmės 
darbo papuošti stovyklą, kaip buvo ir 
Nymindegab. Taip ten atsirado tas 
lietuviškas ąžuolo kryžius, pervežtas 
iš Nymindegab, kuris ir šiandien dar 
tebestovi, Gedimino stulpai ir Vytis 
pievoje. Kas pagamino kryžių - jau 
nebeatmenu, stulpus išliejo stovyklos 
lietuvių darbo komanda, gavusi iš da
nų cemento, o Vytį iš spalvotų akme
nukų ir mineralų atkūrė daug stovyk
lai nusipelnęs p. Jablonskis, padeda
mas mokyklos vaikų. Mano žinio
mis, p. Jablonskis prieš ketverius 
metus dar tebegyveno Australijoje.

Gyvenimas Danijoje nebuvo sau
gus. Bijojome, kad mūsų neištiktų 
toks pat likimas, koks ištiko latvius ir 
lietuvius kaimyninėje Švedijoje. (Jie 
buvo prievarta perduoti Sovietų Są
jungai - ELR). Daugelis žmonių no
rėjo kuo greičiau palikti Daniją, nes 
rusų majoras po kelis kartus per me
tus lankėsi stovykloje ir vis viliojo 
grįžti atgal. Buvo atsivežęs ir lietuvį 
kapitoną, bet šis laikėsi korektiškai- 
nekvietė, tik siūlė pagalbą tiems, ku
rie norėjo grįžti.

Prasidėjo emigracija. Pirmiausia 
keliasdešimt viengungių (vaikinų ir 
mergaičių) išvyko Anglijon. Vėliau 
atvažiavo komisija iš Kanados ir ver
bavo merginas namų ruošos dar 
bams. Po kelių mėnesių komisija vėl 
iš Kanados - rinko vyrus į pieno 
ūkius. Nors ir nemaniau emigruoti 
Kanadon, bet pamatęs tiek daug no
rinčių ten vykti, susigundžiau ir aš.

Kas užsiregistravo ir buvo priimti, 
tuojau išsiuntė į tarpinę stovyklą 
Vokietijon, o iš ten į Kanadą. Ją pa
siekėm per keturiolika dienų kelei
viniu laivu ’’Samaria“. Mus išlaipino 
Quebec uoste. Tai buvo 1949-ųjų 
rugpjūčio 15 dieną. Atvykusius pa
skirstė pas ūkininkus melžti karvių.

Kitais metais sulaukėme daugiau 
tautiečių iš Danijos. Jau atvyko ir 
šeimų. Toronte ir apylinkėse apsi
gyveno apie šimtas asmenų. Kiek te 
ko girdėti, kiti iš Dragsbaek'o stovyk
los emigravo į Jungtines Amerikos 
Valstijas, o daugiausia į Australiją 
(nes to krašto valdžia kėlė mažiausiai 
reikalavimų). Apsigyvenę toli nuo 
Tėvynės dirbome, taupėme, kol visai 
’’prinokom“. Daug jau yra iškeliavu
sių į amžinybę ir nesulaukusių Nepri
klausomos Lietuvos. Bet dalis sulau
kė. Išsipildė mūsų įrašytieji žodžiai 
"Mūsų troškimas - tėvynės laisvė“ 
arba ’’Laisvai gyvenę - vergais nebū
sim“ (Nymindegab). Dar tebegyvena 
ir pirmasis stovyklos komiteto pirmi
ninkas p. A. Sakevičius, tik yra silp- 
nos sveikatos ir likusį laiką leidžia 
ligoninėje.

Tėvynainiai, lankydamiesi Dani
joje, būtinai turėtų užsukti ir į This- 
ted'o kapines, aplankyti tuos kraštie
čius, kurie ten ilsisi. Jie taip troško 
laisvės Tėvynei, bet nesulaukę atgulė 
svetingoje Danijos žemelėje.

V.Pofito
Toronto, Kanada
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Juozo Naujalio mišios skamba po Hamburgo bažnyčių skliautais

Regis, sunku būtų kuom nors nu
stebinti Vokietijos klausytojus, ku
riems nuo mažumės gerai pažįstami 
tokių muzikos įžymybių, kaip J. 
Brahmso, J. S. Bacho, G. H. Bande
lio ir daugelio kitų kūriniai. Abejonės 
kamavo ir vyrų choro ’’Sakalas“ dai
nininkus, vienus iš pirmųjų Lietuvoje 
užsimojusius viešai prakalbinti Juozą 
Naujalį Mišiomis šventajam Kazi
mierui, kurių iki šiol nesiryžo giedoti 
joks choras. Minėdamas savo veiklos 
dvidešimtpenkmetį, Vidaus reikalų 
ministerijos vyrų choras ’’Sakalas“ į 
repertuarą įrašė ir Juozo Naujalio 
Mišias, kurias šiandien gieda kartu su 
"Ąžuoliuku“. Ne daug kas buvo gir- 
dėjęs šį kūrinį Lietuvoje, nes Mišios 
viso labo buvo giedotos vos keletą 
kartų - Arkikatedroje Vilniuje ir 

i šventojo Mikalojaus bažnyčioje, taip 
pat Pelesoje... Todėl ir kelionė su 

l šiuo kūriniu į Hamburgą, bažnyčios 
| Flottbeker choro kvietimu, atrodė per 
I drąsi: juk vokiečiai nesupras mūsų 

kalbos, Juozas Naujalis aname krašte 
visiškai negirdėtas, pagaliau po ke
lionės autobusu kažin kaip skambės 
kad ir patys geriausi vyrų balsai...

Bet jaudintas!, regis, buvo be rei
kalo: choristų iš Vilniaus laukė, gra
žiai ir svetingai sutiko, apnakvindino 
bažnyčių, kuriose buvo numatyta 
giedoti, parapijiečių namuose. Gal 

kiek kebloka buvo bendrauti dėl to, 
kad ne visi dainininkai mokėjo vokiš
kai, o malonūs šeimininkai, dažniau
siai garbaus amžiaus žmoneliai, lie
tuviškai nebuvo nė girdėję. Čia gel
bėjo pirštų kalba.

Giedota keturiose bažnyčiose. Be
ne įspūdingiausia buvo, kai prieš 
koncertą šventojo Petro bažnyčioje 
kelias minutes kaip pašėlę gaudė vi
duramžių varpai. Tai buvo iškalbin
giau nei patys spalvingiausi skelbi
mai. Beje, šventojo Petro bažnyčia - 
tai gyva Hamburgo miesto istorija, 
galima sakyti, miesto prie Elbės vien
metė, pradėta statyti dar devintajame 
šimtmetyje. Nesunku įsivaizduoti, 
kaip po šimtamečių mūrų skliautais 
skamba sodrūs galingi vyrų balsai, 
kaip gaudžia vargonai. Pasak chor
meisterio Viktoro Žeimio, tai iš tiesų 
stulbinantis įspūdis. Kiekvienas cho
ristas, regis, jautė ypatingą pakilimą, 
dvasios įkvėpimą, nežemišką vidinę 
nuostatą. Kiekvienas sudainuotas 
kūrinys buvo vertas šūksmo “bravo!“

- Įsivaizduokite tokį reginį, - pasa
koja V. Žeimys, - prie vargonų susto
ja jų bažnyčios choras, sustojame 
mes, prie vargonų sėda mūsų Jolanta 
Patamsienė, diriguoja Romas Maka- 
revičius. Vienas rankos mostas, ir ro
dos, neatlaikys šimtamečių mūrų sie
nos. Toks skambesys, toks gaudesys, 

toks aidas, kad, regis, išnyksta realy
bės pojūtis, kai egzistuoja vien seno
vės architektūra ir didinga muzika...

Be Juozo Naujalio Mišių šventa
jam Kazimerui, “Sakalo“ choristai 
dar sugiedojo keletą šio kompozito
riaus bažnytinių ir pasaulietinių kūri
nių, Česlovo Sasnausko, kitų autorių, 
ir lietuvių liaudies dainų.

Svečioje šalyje visada malonu bū
na susitikti su tautiečiais. Šiuo metu 
Hamburge lietuvių šiek tiek daugiau 
nei šimtas. 1945-1948 metais perkel
tųjų asmenų stovyklose lietuvių būta 
apie pusketvirto tūkstančio. Tiems 
Hamburgo lietuviams, kurie tą popie
tę atėjo į šventosios Marijos bažny
čią, vienintelę katalikų šventovę šia
me mieste, iš tiesų sunku buvo suval
dyti jaudulio ašaras. Ne vienam tai bu
vo pirmasis susitikimas su tautiečiais 
iš Lietuvos po ilgų ilgų dešimtmečių.

Nors laiko buvo nedaug, svetingi 
šeimininkai pasistengė vilniečiams 
parodyti žymesnes miesto ir apylin
kių vietas. Už tai “Sakalo“ choristai 
nuoširdžiai dėkingi.

Tuo tarpu kitas vytų choras “Var
pelis“ į Airiją vyko ne šiaip sau kon
certuoti, o dalyvauti tarptautiniame 
konkurse. Choras, daugiausiai gie
dantis bažnytinius kūrinius, ir Šį kartą 
atliko keturias Pranciškaus Asyžiečio 
daineles, G. P. da Palestrinos “Prisi-

Choristai Hamburgo uoste.
Sauliaus Jakimavičiaus nuotr.

kėlė Ganytojas“, Jeronimo Kačinsko 
“Agnus Dei“ ir Juozo Žilevičiaus 
"Šventas Kazimierai". Corko mieste 
“Varpelis“, vadovaujamas Sauliaus 
Mažulio, skambinant pianistei Sau- 
lenei JanuŠaitienei, buvo įvertintas 
antrąja premija. Daugiau žiuri balsų 
pelnė atlikėjai iš Lenkijos, o patys 
airiai užėmė trečiąją vietą. Dabar tiek 
vieno, tiek kito choro laukia Pasaulio 
lietuvių dainų šventė.

Salomėja Čičiškina

Grįžęs iš Aliaskos, 
alpinistas svajoja 

apie Afriką

Birželio 25 d. Vilniaus aeruoste 
draugai ir žurnalistai pasitiko Lietu
vos alpinistą Vladą Vitkauską, birže
lio 12-ąją iškėlusį trispalvę aukš
čiausiojo Šiaurės Amerikos Makinlio 
kalno (6194 m) viršūnėje. Anksčiau 
jis yra įkopęs į Everestą, Elbrusą. Su
sirinkusiems V. Vitkauskas pasakė: 
“Norėčiau, kad Lietuvos trispalvė 
suplevėsuotų visose aukščiausiose 
pasaulio žemynų viršūnėse".

V. Vitkauskas įkopė į aukščiausią 
Aliaskos viršūnę birželio 12 d., nors 
žygiui buvo pasiruošęs jau prieš dvi 
dienas. Bet tada sutrukdęs blogas 
oras. Kad žurnalistai geriau įsivaiz
duotų atšiaurią antarktišką aplinką, 
alpinistas leido paklausyti pūgos 
staugimo diktofoninio įrašo.

Į Makinlį V. Vitkauskas kopė nė 
vienas. Kartu “milžiną“ šturmavo ir 
Aliaskoje gyvenantis lietuvis M. 
Kuzmickas, kurio dėka Lietuva galės 
pamatyti “videomedžiagą“. Pasak 
Vlado Vitkausko, daug ką reiškia, 
kai galima lietuviškai pasikalbėti ne 
tik su pačiu savimi.

Dabar Lietuvos alpinistas žada 
įveikti Afrikos Kilimandžarą. Vėliau 
svajoja apie Lietuvos trispalvę, ple
vėsuojančią Pietų Amerikos Akonga- 
voje, Antarktidos Vinsone ir Austra
lijos Kostiuškoje,

H įdomiu kelionių suzrižus

Pasimatysime Jeruzalėje
Taip senovėje sakydavo viens 

kitam maldininkai, keleiviai į Šven
tąją Žemę - Palestiną. Ta šalis pilna 
gerbtinų vietovių ne vien krikščio
nims ir Žydams, bet ir Mahometo pa
sekėjams. Šių žodžių rašytojai ten te
ko būti šių metų vasario pradžioje. 
Dėl susidariusios pavojingos padėties 
ir beveik atviro karo veiksmų gal dar 
ilgai teks laukti, kol pasimatysiu Je- 
tuzalėje su naujais draugais (ypač su 
tais, kurie Izraelyje kalba lietuviškai 
ir mane priėmė taip svetingai). Istori
nių paminklų tyrinėjimą irgi gal il
gam teks atidėti, per mažai mačiau 
trumpos viešnagės metu.

Kas yra kartą regėjęs Jeruzalę, 
anot senovinės legendos, visad norės 
ten sugrįžti. Sakytume, tai miestas, 
kurs užmeta burtų tinklą (o dėl ilgų 
nesantaikų, kas ten turi būti tikrieji 
šeimininkai, ir dėl kitko lietuviams 
primena Vilnių). Greičiausiai reiks 
palaukti kelis metus ir ten nuvykti 
Švenčiant 3000 metų sukaktuves, kai 
Karalius Dovydas paskelbė Jeruzalės 
miestą savo valstybės sostine.

Vasario mėnesį beveik dvi savai
tes ten buvau Pasaulinės žydų - krikš
čionių konferencijos proga kaip lietu
vių reformatų bažnyčios išeivijoje 
delegatė. Pasisekė laimingai sugrįžti 
namo, ir pačiu laiku, neramumams 
dar neprasidėjus. Buvo kiek nejauku 
• nerimą kėlė daugybė kareivių (jau
nų vyrukų ir merginų), apsiginklavu- 
Jių ilgais automatiniais šautuvais. Ta
niau tai netrukdė mūsų delegatams 
svarstyti dvasinių dalykų ir kalbėti 
apie taiką, meilę ir galimus būdus pa
lengvinti visą pasaulį jaudinančias so
cialines problemas. Mūsų buvo per 
500 asmenų iŠ visų kraštų. Įdomu, kad 
Romos katalikai sudarė didelę dalį, 
vadovaujami net dviejų kardinolų 
(mat neseniai Vatikanas ir Izraelis už
mezgė diplomatinius santykius). Ki
tokiomis “sutanomis“ vilkėjo (kartais 
vyskupiškomis spalvomis persiriŠę) 
būrys graikų bei rusų ortodoksų. Pro
testantų - evangelikų liuteronų ir re
formatų buvo irgi gausu, ypač iš JAV, 
Europos ir “trečiojo pasaulio“ šalių. 
Vien iŠ Nigerijos buvo 25 žmonės.

Baltijos kraštų atstovų ten kaip ir 
nebuvo. Tiesa, užtikau vieną latvių 
liuteronų vyskupą, bet veltui ieškojau 
lietuvių. Įdomu, ar Lietuvos (ar išei
vijos) Romos katalikai gavo kvieti
mus, kaip gavo evangelikai? Tokia 
kelionė reikalavo ir lėšų, ir tam tikros 
drąsos, galų gale ir entuziazmo lan

kytis šiame krašte. Atvirai kalbant, 
lietuvių-Žydų santykiai kai kuriose 
sferose nebuvo ir dabar nėra per ge
riausi. Per amžius santykius nuodijo 
krikščioniškųjų bažnyčių mokymai 
(nelabai jau krikščioniški), kad “ne
naudėliai Žydai nukryžiavo Kristų“. 
IŠ to gal išplaukė žydų apkaltinimai 
įvairiausiomis blogybėmis, o šie atsi
moka mūsų tautiečiams tuo pačiu. 
Kai kurie lietuviai įsikandę laikosi 
pasakos, jog visi žydai daugiausia yra 
komunistai. Yra žydų, kurie ir dabar 
tebeskelbia, jog visi lietuviai jų ne
kentė ir prisidėjo prie vokiečių nacių 
pasibaisėtino genocido - masinių žu
dynių ir Šaudynių (lyg nebūtų girdė
ję, kad buvo lietuvių, kurie slėpė žy
dus savo Šeimose ir jų gyvybes gel
bėjo). Taigi propagandos aitrūs dū
mai ir vienoje, ir kitoje “priešininkų“ 
pusėje.

Grįžtant prie konferencijos, vis 
tiek stebėtina, kad ten lietuvių nebu
vo, ypač kai Vatikanas aprobavo, ar
ba “nihil obstat“, lotyniškai tariant. 
Be teologų ir pasauliečių dalyvavo ir 
įvairių sociologijos šakų bei tiksliųjų 
mokslų kaip biologijos ir genetikos 
mokslininkų specialistų. Svarbus už
sibrėžtas tikslas buvo išnagrinėti 
klausimą - ar šių dienų (nutolusioje 
nuo dvasinių reikalų) aplinkoje reli
giniai vadovai, tikintieji ir iš viso 
bažnyčios gali praktiškai prisidėti 
prie kasdieninių problemų sprendi
mo? Kone visame pasaulyje reiškiasi 
nepagarba etikos ir moralės nuosta
toms. Siaučia narkomanija, žmogžu
dystės, visokie kitokie nusikaltimai, 
išyra daug Šeimų. Kone visur žmoni
ja serga jei ne ekonominio, tai dvasi
nio trūkumo liga. Žmonės dar ieško 
Dievybės, bet bažnyčios ir Šventovės 
tuštėja. Įprasti ritualai ir ceremonijos 
daugeliui atrodo pasenusios ir net be
prasmės. Dvasiniai vadovai turi ieš
koti naujų būdų prieiti prie žmonių, 
kad jiems nurodytų kelius į išsigelbė
jimą. Artėja krizės laikai - bažnyčios 
turės pateisinti savo egzistenciją.

Išvadų neprieita, bet išgirdome 
daug įvairių nuomonių, kartais ir la
bai karčios tiesos. Gal geriausi kalbė
tojai buvo anglas Canterbury arki
vyskupas ir Paryžiaus vyriausiasis ra
binas. Jie stebino klausytojus plačiu, 
sakysime, globaliniu akiračiu, dog
matizmo stoka ir savo gilia toleran
cija. Kitokį žvilgsnį, iš genetikos 
mokslų taško, pateikė iškili, preciziš
kai mintis išreiškianti kanadietė Uni

versity of British Columbia profeso
rė. Net ir tiems, kam čia trūko Žinių, 
jos dėka paaiškėjo problemos dėl 
mokslininkų įsimaišymo į gyvybės ir 
mirties procesus. Pokalbis apėmė 
gimdymų sustabdymą ar skatinimą 
nenatūraliomis priemonėmis, taip pat 
ir eutanaziją - gyvybės nutraukimą. 
Tyrimai ir toliau žengs pirmyn, ta
čiau mokslininkai turėsią vadovautis 
savo sąžinės diktuojamais etikos ir 
moralės principais. Diskusijų grupė 
buvo perpildyta, išsakyta įvairiausių 
nuomonių. Anot, teologų, žmonijos 
arogancija nežino ribų. Nuolat staty
dami vis naujus Babelio bokštus, 
žmonės nori pasiekti dangų ir nukon
kuruoti Viešpaties Dievo autoritetą.

Visuotiniams susirinkimams skir
ta salė beveik visad buvo sausakim
ša. Mūsų konferencija sulaukė pla
taus susidomėjimo. Ji buvo populiari 
tarp visų, išskyrus kai kuriuos fana
tiškus ortodoksus žydų rabinus. Jie 
viešai reiškė savo nepasitenkinimą 
tokiu suvažiavimu, kur žydai kalbasi 
su “netikinčiais“ ir kitų religijų atsto
vais.

Mes, delegatai, aiškiai negalėjome 
visą laiką rūpintis tik “dangiškų 
migdolų“ klausimais ir troškome iš 
arčiau susipažinti su Izraelio kraštu 
bei jo žmonėmis. Gyventojai, Čia su
važiavę iš viso pasaulio, ne visi yra 
religingi. Laisvamanių tikrai nema
žiau, kaip ir mūsų “supasaulėjusioje“ 
Amerikoje. Fanatiški rabinai - orto
doksai yra tokių siaurų pažiūrų, kad 
galbūt daugiau kaip pusė izraelitų ne
kreipia dėmesio į jų draudimus ar pa
mokymus. Jų pastangos (čia tik vie
nas atvejis) priimti sprendimą dėl at
skirų autobusų vyrams ir moterims 
kelia pajuoką - jie mano, kad moterų 
įtaka yra “nuo velnio“ ir veda į pa
gundą. Mažiau juokingas yra minių 
kurstymas daužyti Jangus ar akme
nimis apmėtyti tokius Žydus, kurie 
Šventadieniais daro biznį ir nebijo 
“šabas'o“.

Izraelis yra staigmenų ir paradok
sų kraštas. Atsižvelgiant į čionykštes 
nesantaikas ir neapykahtas, sunku čia 
pritaikyti “Šventosios Žemės“ pava
dinimą. Tai kartais užtamsina šviesų 
biblijinių pranašų ir religinių vadovų 
atminimą. Buvo laikai, kai čia vyra
vo taika ir ramybė. Gal ne visiems ži
noma, kad pirmoji knyga - vadovas 
po Šventąją Žemę - parašyta lietuvio 
(1601 m. išėjo lotynų kalba Hieroso- 
lymitana Peregrinaiid). Didysis Lie

tuvos kunigaikštis Mikalojus Radvila 
Našlaitėlis atliko kelionę su didele 
raitelių svita galop XVI a., rašyda
mas lotyniškai, kaip buvo tų laikų 
mada. Beieškant senovės paminklų ir 
prisiminimų, dar vis dėlto galima 
surasti praeities amžiais dvelkiančios 
ramybės (nors ir tikintiesiems dauge
lis reikšmingų vietų labai sukomerci- 
ntos suvenyrų krautuvėmis bei di
džiuliais mūrais ir bažnyčiomis).

Tikrai Čia yra įdomybių ir stebuk
lų šalis. Tenka daugiau ar mažiau ti
kėti stebuklais. Buvau kalne prie Hai- 
fos, kur didysis pranašas Elijas pakilo 
į dangų, įsėdęs į karietą, pakinkytą 
ugnimi žėrinčiais arkliais. Jeruzalėje 
yra aukso kupolu papuošta mečetė, 
kur pranašas Mahometas sėdo ant 
žirgo archangelo Gabrieliaus padeda
mas ir nuskrido dangun. Neteko ma
tyti vietovių, kur Jėzus Kristus ir (at
skirai) Panelė Švenčiausioji pakilo 
nuo žemės ir dingo debesyse. Jei tai 
būtų buvę atrasta, tikriausiai tos vie
tovės būtų pažymėtos kokia nors mil
žiniško dydžio bažnyčia. Krikščio
nys, ypač Romos katalikai ir graikų 
ortodoksai, pasižymėjo tokių “pa
minklų“ statyboje, o žydai kiek ma
žiau. Jėzaus gyvenimo įvykiai Betlie
juje ir Nazarete paminėti tikrai gigan
tiškomis bažnyčiomis, jau nekalbant 
apie Golgotos (nukryžiavimo) kalną 
Jeruzalėje. Netoliese didžiulis pasta
tas žymi Karaliaus Dovydo kapą. Ti
berias mieste prie Galilėjos jūros dvi 
sinagogos įamžina viduramžių Žydų 
filosofo Maimonides ir senovinio ste
bukladario rabino paskutinio poilsio 
vietas.

Ne visi tokie pastatai bereikalingi. 
Kadangi domiuosi istorija ir visokiais 
svetimų kultūrų reiškiniais Palestino
je (per amžius šis nelaimingas kraštas 
svetimų užkariautojų sulaukė labai 
daug), žavėjausi senovės Romos pa
likimu. Kai kurios bažnyčios statytos 
ant užkariautojų pamatų. Viduramžių 
kryžiuočiai, svajoję “išlaisvinti Šv. 
Žemę nuo netikėlių arabų“, yra pa
statę net kelias bažnyčias ir tvirtoves. 
Turėjau laimės būti arti tų vietovių, 
kurias Kristus išvaikščiojo, kur gali
ma buvo pajusti Jo žingsnių aidą. Jo
kiais pastatais neapstatytas lieka kal
nas, kur Jis sakęs garsųjį Kalno Pa
mokslą, ir vestuvinės puotos vietovė, 
kur Jis vandens ąsočius pavertė į vy
ną. Duonos Kepalų ir Žuvų stebuklas 
paminėtas kuklia bažnytėle, kur yra 
užsilikusi patraukli mozaika iŠ Bizan

tijos laikų. Bet daugiausia Kristaus 
esybė juntama mieste vardu Caper
naum, kur Jis pradėjo savo misiją. 
Purpuro spalvos bugenvilijų žiedų 
altana įvedė mus į miestelį. Čia, sa
koma, Kristus vaikščiojo Galilėjos 
jūros pakrante ir kalbino žvejus eiti 
su Juo ir būti Jo mokytiniais. Didin
gos sinagogos kolonos ir sienos tebe
stovi, kur pagal padavimą Kristus sa
kęs pirmuosius savo pamokslus. Įdo
mus taip pat senovės romėnų kelro
dis - akmuo. Čia iŠ dar išskaitomo 
užrašo sužinai, kad jų statytas kelias, 
jungęs Palestiną su Egiptu, ėjo pro 
Capemaum'o miestą. Jordano upėje 
atsispindi grakštūs žilvičiai - čia taip 
pat dvelkia ramybė ir senų laikų pri
siminimai.

Iš visų parsivežtų įspūdžių gal la
biausiai įstrigo susitikimai su “savo 
žmonėmis iŠ savo krašto“. Kaip ma
lonu ir gražu buvo susieiti su žydais, 
emigravusiais iŠ Lietuvos! Daugiau
sia tai buvo žmonės, lietuvių pastan
gomis išgelbėti iš nacių vokiečių nas
rų. Kai kurie augo ten, kur ir aš au
gau; kai kas net lankė tas pačias 
mokslo įstaigas. Jie myli savo lietu
višką praeitį ir mėgsta kalbėti lietu
viškai. Jie turi savo organizaciją Tel 
Avivo mieste, kur kartą per mėnesį 
suvažiuoja... kad galėtų pakalbėti 
lietuviškai! Iš jų daug sužinojau, sa
kykime, kad ten apsilanko ir tikrų lie
tuvių. Šie, apsimetę žydais (arba su 
Žydais sudarę Šeimos ryšius), turėjo 
progos emigruoti į Izraelį tais laikais, 
kai sovietų imperijos sienos buvo ak
linai uždarytos. IŠ savo naujų draugų 
daug sužinojau apie tą įvairiaspalvę 
tautų mozaiką, sudarančią Izraelio 
gyventojus. Nepaisant to, kad tai toks 
mažas kraštas, viso pasaulio žydai 
kviečiami čia apsigyventi. Tačiau ne 
visi suranda bendrą kalbą. Kaip man 
buvo pasakyta: ką bendro Europos 
kultūroje išaugęs asmuo gali turėti su 
emigrantu iš Etiopijos?

Tas svarbus klausimas - kaip su
rasti bendrą kalbą - nėra Izraelyje nei 
apskritai pasaulyje kaip reikiant iš
spręstas. Kaip būtų gera, jei Žmonės - 
visokių tautybių ir visokių pažiūrų - 
galėtų susišnekėti ir rastų kelią į san
taiką ir damų sugyvenimą. Apsilan
kymas Šventojoje Žemėje, kaip jau 
žinoma iš senų senovės, įgalina žmo
gų gauti įkvėpimo ir iš ten rasto Gy
vybės Šaltinio pasisemti naujų vilčių.

Hypatia 1. Petitus 
New Mexico, JA V
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Pasakojimai apie skautus

”Aš kapitonas, mama“
Dosnus svečias - 

vokietis iš Kybartų
Tuos žodžius ištarė aštuoniolik

metis jūrų skautas Stasys Marcin
kevičius Raguvoje, netoli Panevėžio, 
1936 metais. (Žr. nuotrauką). Nuo tų 
dienų ligi šiol buvo daugybė atsi
tikimų ir ilga ilga tyla arba intymūs 
pokalbiai tarp artimų bičiulių. Tik 
Nepriklausomybės varpams skambi
nant Stasys Marcinkevičius pradėjo 
teikti savo kuklius prisiminimus...

Gimiau prie Nevėžio miškininko 
šeimoje ir kažkodėl nuo pat mažens 
pajutau trauką prie vandens, todėl 
dažnokai tėvukui tekdavo manęs ieš
koti paupyje. O kaimynė dailininkė 
Vanda lyg pranašas sakydavo ma
mai, kad iš sūnaus gali išeiti jūrinin
kas; nutapiusi padovanojo kilimėlį, 
kuriame buvo jūra, švyturys ir bur
laivis. Plazdančios burės mane ža
vėjo.

...Dėjau centą prie cento, nusi
pirkau padėvėtą baidarę ir 1933 me
tais per atostogas išmaldavau tėvų lei
dimo išplaukti su draugu į Klaipėdą.

...Išvydau burlaivius, garlaivius, 
jachtas ir... jūrą. Nutariau ieškoti jun
gos vietos. Garlaiviukas vadinosi 
’’Perkūnas“. Laivo vadas buvo kapi
tonas Juozas Andžejauskas. Jis tarė: 
’Tave priimsiu, algos negausi, dirbsi 
už maistą, apie tai pranešk boc
manui...“ Leido man lankyti jachtk
lubą, sutikau puikių buriuotojų: 
Kalvaitį, Patą, Plonaitį. Pastarasis 
vadovavo ’’Gulbės“ jachtai reise 
Klaipėda-Londonas-Klaipėda.

Artėjo 1937 metų vasaros atosto
gos. Parašiau kapitonui paprastą laiš
ką ir netrukus gavau trumpą atsaky
mą, kad jis paskirtas buriavimo mo
kyklos viršininku ir mane atleidžiąs 
nuo mokesčio už mokslą, maistą, tik 
reikia buriuotojo aprangos.

Taip pabuvojau regatoje aplink 
Švediją ir Daniją.

Kapitonas Andžejauskas buvo 
griežtų veido bruožų, tačiau turėjo 
humoro gyslelę... nuprausdavo ledi
nio vandens čiurkšle prie Danės spok
sančius smalsuolius... Iš laivo nie
kada neišeidavo, nors jo butas, kur 
gyveno šeima, buvo čia pat, Malkų 
gatvėje. Tik vėliau man paaiškėjo, 
kad ’’Perkūnas“ buvo gelbėjimo, 
priešgaisrinis ir buksyravimo laivas, 
o šturmanų ar kitokių pagalbininkų 
nebuvo, kapitonui reikėjo budėti 
dieną naktį.

Šis žmogus atvėrė man vartus į 
jūrą, gražiausią gamtos kūrinį, ku
riam aš paskyriau visą savo gyveni
mą.

Baigęs Panevėžio gimnaziją kone 
tą pačią dieną vėl sugrįžau į Klai
pėdą. Šįsyk pas generolą Teodorą 
Daukantą. (Lietuva, neturėdama ati
tinkamo tonažo laivyno, neturėjo 
tarptautinės teisės laikyti admirolo - 
/. P.). Pagalvojęs šis pasakė: ’’Uoste 
stovi Lietuvos Loydo laivas ’’Kau
nas“, ten aš tave galiu nusiųsti“.

Tuo metu kapitonu buvo Suomi
jos navigacijos instituto absolventas 
Bronius Krikštopaitis, trejetą metų 
išplaukiojęs mokomuoju burlaiviu 
"Archbakd Russell“ aplink pasaulį. 
Svarbiausia, jis buvo tas pats, iš 
mano tėviškės netoli Raguvos, nuo 
Aiaučių kaimo...

...Artėjo 1939 metai, gavome iš 
Kauno radijo pranešimą plaukti į 
Gdynės uostą. Kapitonas įsako man 
uždažyti ant laivugalio ’’Klaipėda“ ir 
parašyti ’’Šventoji“. Tą padariau aša
rų pritvinkusiomis akimis. Stovint 
Roterdame, paaiškėjo, kad Hitleris 
užpuolė Lenkiją...

Atplaukus į Rygą, grįžau į tėviš
kę, nes manęs laukė šaukimas į ka
rinę tarnybą. Po keturių dienų mama 
man atneša į lovą ’’Lietuvos aidą“, 
kuriame parašyta, jog nuskendo 
mūsų prekybos laivas ’’Kaunas“...

Kapitonas Bronius Krikštopaitis, 
gyvendamas Čikagoje, išleido knygą 
’’Jūrų keliais“, kur aprašo laivo 
’’Kaunas“ tragediją...

...Pasigirdo baisus trenksmas, po

kurio užgeso elektros šviesa ir salone 
kabojusios lempos didysis gaubtuvas 
šukėmis išsilakstė...

Tamsoj ieškojau parengtą, ant 
stalo gulėjusį portfelį su įgulos pa
sais, svarbiais laivo dokumentais ir 
pinigais, bet niekur negalėjau jo už
čiuopti. Kadangi kiekviena minutė 
buvo brangi, visų pirma reikėjo ži
noti, kas atsitiko su įgula... žiūrėti vy
rų, nes laivas už kelių minučių galėjo 
nusileisti į jūros dugną... pamačiau 
bestovintį ir į stalą atsirėmusį mūsų 
antrąjį šturmaną, norvegą Detje. Jo 
kakta buvo kruvinai pramušta ir jis 
nejudėjo. Aš jam šaukiau:

- Einam greičiau į gelbėjimosi 
valtis, mes skęstame!

Bet jis norvegiškai keikėsi ir nuo
lat klausė, kas atsitiko.

Pirmasis šturmanas pagalvojo, 
kad artinasi motorlaivis su kokiu nors 
pranešimu... Kaip vėliau supratome, 
duslusis garsas galėjo pareiti nuo tor
pedoms iššauti vamzdyje išėjusio 
suspausto oro, o zvimbimas - nuo bė
gančios torpedos propelerių...

’’Kauno“ kapą užgaubusioje nak
ties tamsoje liko tik dvi baltuojančios 
valtys. Jos yrėsi atgal žuvusiojo 
jūreivio ieškoti. Tačiau, be kai kurių 
medinių skeveldrų, plūduriuojančio 
Kulikausko nesimatė. Kažin, pagal
vojau, ar ten toli, ties Taurage, su ke
liais vaikučiais likusi jo žmona šiuo 
momentu galėjo kuriuo nors būdu 
nujausti tą smūgį, kuris ištiko jos vy
rą ir šeimos maitintoją tamsų vakarą 
Šiaurės jūroje!

1937 m. Jurg Meister švedų laik
raščio ’Tidskrift i Sjovvasendet“ rug
sėjo-spalio mėn. numeryje paskelbta
me straipsnyje rašo: Laivas ’’Kau
nas“ 1939 m. lapkričio 11 dieną tor
peduotas U-56, 6,5 jūrmylių į WNW 
nuo Norh Light Vessel. Vienas žmo
gus žuvo.

Arčiau susipažinę su gelbėtojais, 
sužinojome, kad turėjome pažintį su 
belgų žvejais iš Zeebruggeno. Jie 
gerai suprato mūsų padėtį ir, ištraukę 
tinklus, atskubėjo mus gelbėti... Ne
trukus žvejai atnešė mums keletą ki
birų šviežių žuvų... Aš kažkodėl bu
vau šviežios žuvies kvapui labai 
jautrus ir kiek galėdamas jos priveng
davau. Pradėjus valyti žuvį, pasijutau 
blogai. Teko skubiai išsinešdinti...

Denyje bestovint, prisiartino vie
nas žvejys ir paklausė, ar aš esąs pa
skendusio laivo kapitonas... Gavęs 
mano atsakymą, jis nuėjo patenkinta 
šypsena. Aš irgi pasijutau patenkin
tas, padaręs jam malonumą. Žinojau, 
kad jis dabar papasakos draugams: 
"Žiūrėk, laivo įgula tvirta, bet kapi
tonas nusilenkė jūrai!“ O vis dėlto tu
riu pasakyti, nors aš ir prie kaimo šu
linio vandens savo jaunystę pralei
dau, vėliau buvau visuomet jūrai 
atsparus.

Stasys Marcinkevičius savo atsi
minimus pratęsia apie karinę tarnybą 
Lietuvos karo laive "Prezidentas 
Smetona“:

Laivo vadas Povilas Labanauskas 
(anuomet jau pasižymėjęs jūrų skau

tininkas - /. P.) su šypsenėle pažvelgė 
į mane ir pasakė: ”Už laivo borto, 
prie krantinės prišvartuota ”Hay“ tipo 
burinė jachta. Prižiūrėk ją ir būk jos 
vadas. Nuo visų užsiėmimų ir darbų 
esi atleistas.“

...Kartą, sugrįžus iš šokių Švento
joje, budintis pasakė, jog kapitonas 
Povilas Labanauskas ir jo padėjėjas 
Nakas paspruko nuo rusų į Vakarus. 
(P. Labanauskas baigė karo mokslus 
Italijoje, R. Nakas - Prancūzijoje)... 
Mums buvo grąžinti pasai ir pasaky
ta: "Važiuokit, kur norite...“

Grįžau į tėviškę Raguvą... Bet 
Palangoje buvo pamilta mergaitė. 
Atšventėme vestuves... Prisistačiau 
miesto burmistrui Jurevičiui. Davė 
šūsnį popierių, patikėjo keisti pasus, 
registruoti vestuves, krikštynas, lai
dotuves. Vakarais išlendu į balkoną 
pagroti akordeonu... Praeina frontas. 
Pasirodė rusų laivyno jūrininkai... 
Bet jau prasidėjo vežimai... Mane 
kviečia pas karininką. Tas paklausė, 
ar aš galėsiu ateiti į Kurhauzą pa
groti šokiams jūrų aviacijos kari
ninkams...

Klaipėdoje sutinku būti "Capitol“ 
kino teatro direktoriumi, žmonelę 
įtaisau kasininke. Ir vis lankausi pas 
uosto kapitoną...

Eduardas Ingaunis, Vytauto Di
džiojo gimnazijos mokytojas, pasisa
ko studijuodamas buriuodavęs Žy- 
diškiuose prie Vilniaus.

Poetas Salys Šėmerys-Šmeraus- 
kas turėjęs prieškario metais savo 
nuosavą jachtą ’Tegu“.

Mūsų laivo "Kaunas“ bocmanas 
Feliksas Vainoras vis kalbina kuo 
greičiau Klaipėdoje įkurti jachtklubą.

Mus ragina profesionalas jūrinin
kas Eimutis Astikas. Noriai talkina 
Trakų jachtklubas ir Marijonas Dob
kevičius.

Jūra lieka jūra, vėjas lieka vėju.
Kapitono Stasio Marcinkevičiaus 

kuklutį butą Karklėje prie Klaipėdos 
Žinojo kiekvienas, ieškantis kelių į 
jūrą ar grįžęs iš plaukiojimų - artis
tas ir žurnalistas, dailininkas ir 
muzikantas ten susirasdavo sielai 
jūrinio peno. Ateidavo jūrų vilkų ir 
beūsių įsimylėjėlių, o pastaraisiais 
metais, jau nepriklausomoje Lietu
voje - ir skautų būreliai. Visiems ka
pitono kambario, kajute vadinamo, 
durys buvo atviros. Ir nė vienas ne
skubėdavo išeiti, laukdamas, kol 
šeimininko pirštai palies akordeono 
klavišus ir pasigirs jūreiviškos senos 
dainos, lietuviškos ar anglų, olandų 
ar vokiečių. Kokių tik jis nežinojo?!

Kapitono ’’kajutėje“ gimė dau
gybė marinistikos ir jachtsmenų veik
los kūrybinių sumanymų. Ko gero, be 
tos "kajutės “ nuopelnų nebūtų pami
nėtas nė Liudas Stulpinas, lietuviš
kojo laivyno pradininkas, nebūtų 
daugelio klaipėdiečių žurnalistų ir 
rašytojų marinistų, gal nebūtų nė 
jachta "Lietuva“ perplaukusi Atlan
tą. Ir privalėjo gi vienas žmogus, pa
sak klaipėdietės žurnalistės Zitos 
Taliai-Kelpšaitės, "jūros riteris“, 
atlaikyti tokį nuožmų intensyvų ir 
įvairialypį aplinkos spaudimą.

Tik pernai eidamas 75-uosius 
metus nebeatlaikė. Prieš mirtį jis 
paprašė ištikimiausiųjų draugų nu
vežti į Karklę, į senąsias kapines prie 
jūros. Cituoju Zitą Tallat-Kelpšaitę 
("Klaipėda“, 93 07 20): "Kapitone, 
Jūs bevelijote likt vienas su jūra, ku
riai paskyrėte savo gyvenimą ir di
džiąją meilę. Gražiausiu vidurvasa
riu pakėlėte bures ir išplaukėte į 
amžinybę. Lai ši kelionė Jums būna 
laimingesnė už žemiškąją“.

Pernai, grįžę iš kapinių, laivu 
"Giruliai“ velionio bičiuliai išplaukė 
į jūrą, kaukiant laivų sirenoms, nulei
do kapitonišką kepurę, šturvalą su 
varpeliu ir gėlių vainiką. Ši vieta 
pažymėta Baltijos jūrlapyje. Tegul 
amžinai saugos jūra.

Budėsime ir mes, jūrų skautai.

Ignas Pikturna

Atkelta iš 7 psl.

- Visos Jūsų verstos knygos išėjo 
Vokietijoje ir, kiek aš supratau, 
Jums tenka jas leisti savo lėšomis?

- Mano minėta leidykla - Verlag 
Gerhard Rutenberg Leere, kaip gal 
supratai, yra privati įmonė. O visas 
knygas Vokietijoje leido būtent ji. 
Man ir korektūras reikėjo taisyti. 
Kiek kitaip įvyko su Jurgio Zauervei
no "Rūgštaus vyno eilėraščiais“. 
Nors ją leidusi leidykla "Melina“ irgi 
privati, tačiau knygą rinko ir spausdi
no "Spaudos“ spaustuvė. Todėl kny
gos gimimo vieta nurodyta dviguba: 
Wehrbleck - Vilnius. Apskritai, tai 
šita knyga daugiakalbė, kaip ir jos 
autorius. O jis - nepakartojamas feno
menas. Gimęs Hanoveryje (1835 m.), 
gyvenęs ir Vokietijoje, ir kitur - taip 
pat ir Lietuvoje, miręs Osle (1909 m.), 
palaidotas Gronau Leine, Georg 
Sauerwein - Lietuvoje tapo Jurgiu 
Zauerveinu - Girėnu ir lietuviškai ra
šė net eilėraščius. Kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus parašyta jo žodžiais 
daina "Lietuviais esame gimę“ ligi 
šiol skamba ir dainų šventėse, ir už
stalėse, ir - kas vidurnaktis - per Lie
tuvos radiją. Bet tu paklausyk, kiek 
kalbų mokėjo jis, tas vokiečių po
liglotas. Susirašiau abėcėlės tvarka. 
Airių, albanų, amharų, anglų, armė
nų, baltarusių, baskų, bulgarų, čekų, 
čiuvašų, danų, egiptiečių, estų, Etio
pijos ir Fidži salų, galų, gruzinų, 
hebrajų, indų, islandų, ispanų, italų, 
kabylų, kažgarų, kinų, kumykų, la
pių, latvių, lenkų, lietuvių, lotynų, 
madagasiečių, malajų, naujoji arabų, 
naujoji indų, naujoji graikų, norvegų, 
persų, portugalų, rumunų, rusų, se
noji indų, senoji graikų, senoji nor- 
manų, senoji sirijiečių, sanskrito, Sa
moa, serbų, slovakų, slovėnų, suo
mių, tamilų, turkų, valisų. Nežinau, 
gal kokią ir praleidau. Daugeliu 
kalbų jis ir eilėraščius kūrė. Lietuvius 
jis žadino nepamiršti tėvų kalbos, 
mylėti gimtąją žemę. Deja, lietuviai 
net jų kalba rašytų eilėraščių beveik 
nežino. O lietuvių tematika jis kūrė 
vokiškai, prancūziškai, lotyniškai. Aš 
ir panūdau viską į krūvą surinkti. 
Kaip pagrindą paėmiau dr. Jono Ba
sanavičiaus paruoštą ir bene 1922 
metais išleistą jo rinktinę. Kas para
šyta lietuviškai, į vokiečių kalbą iš
verčiau, kas vokiškai - į lietuvių. Yra 
ten ir į prancūzų kalbą išverstas eilė
raštis "Le Lithuanien“ ("Lietuvi- 
ninks“) ir į lotynų "Sylva canora“ 
("Ką lietuviškoji girė pasakoja“). 
Daug ką tiesiog iš rankraščių išver
čiau.

Vokiečių skaitytojams apie šį 
nepaprastą jų tautietį pasakojo ilga
metis mano bičiulis, žinomas lietuvių 
rašytojas ir gydytojas Jokūbas Skliu- 
tauskas, suteikiantis man Vilniuje ne 
tik prieglobstį, bet dedantis visas pas
tangas, kad geriau su Lietuva susipa
žinčiau, daugiau pamatyčiau, lietuvių 
kalbą patobulinčiau. Be jo paramos 
šios knygos nebūtų.

Manau, kad Jurgio Zauerveino 
("Rūgštaus vyno“) eilėraščiai Lietu
voje ras savo skaitytoją.

Mano atsargos pastoriaus pensija 
tokia, kad aš bent dukart per metus 
galiu atskristi Lietuvon. Lieka ir lei
dybai. Visoms mano verstoms kny
goms prireikė ir mano pensijos. Beje, 
knygą Vokietijoje išleisti ne taip sun
ku, žymiai sunkiau ją išplatinti.

- Vokietijoje yra lietuvių ben
druomenė, Lietuvių kultūros institu
tas, Vasario 16-osios gimnazija. Ar
gi su jais nebendraujate?

- Tai rimčiausi mano pagalbi
ninkai. Jie kasmet šaukia suvažiavi
mus, ruošia studijų savaites, į kuriuos 
suplaukia lietuvių ne tik iš Vokieti
jos, bet ir iš Prancūzijos, Austrijos, 
Anglijos, Šveicarijos ir kitų kraštų. 
Tarp oficialių paskaitų, prakalbų 
atsiranda vietos ir kultūrinei progra
mai. Nors iki lietuvių bendruomenės 

centro Hūttenfelde nuo mano pelkių 
prie Wehrblecko geri 600 kilometnj, 
bet aš stengiuosi ten patekti ir akty
viai dalyvauti lietuviškame gyveni
me. Puiki proga pakalbėti ir apie 
lietuvių literatūrą, papropaguoti. Na, 
ir savo knygas parduoti. Bendruome
nė telkia apie 2000 tautiečių. Ir gim
nazija mane pakviečia. Neseniai susi
pažinau su viena tenykšte mokytoja 
(ji iš Lietuvos), kuri man aprodė vi
sus savo palocius, supažindino su sa
vo auklėtiniais.

- O Jūsų apylinkėse ar nėra lietu
vių?

- Lietuvių nėra, bet yra Lietuvos 
vokiečių.

- O kaip su pastoracine veikla? 
Juk Jūs - pastorius.

- Aš - P.i.R. Vadinasi, Pastor im 
Ruhestand. Turbūt, besiilsintis pasto
rius. Arba, kaip jūs sakote, išėjęs į 
užtarnautą poilsį. Tačiau reikalui 
esant ir savo parapijos naujagimį pa
krikštiju, ir susimylėjusius sutuokiu, 
ir į Anapilį iškeliaujančius amžinon 
poilsio vieton palydžiu. Ir, žinoma, 
pamokslą išrėžiu. Kartais - eilėmis, 
kaip mano konfratras Kristijonas.

Mano Wehrbleckas ne taip toli 
nuo didelių miestų - ligi Hannoverio | 
ir Osnabrūko - apie 80, o iki Breme
no, kur yra aerouostas, tik 60 kilo
metrų. Pats aš gyvenu pelkės ir žalu
mos apsuptas, klausausi varlių, ge
gučių ir dirbu Lietuvos labui. Ir Lie
tuva neatrodo labai toli, nuvažiavai j 
Bremeną, sėdai į lėktuvą ir, Berlyne 
persėdęs, po kelių valandų Vilniuje.

- Atrodo, Jūs šįmet pirmą kartą 
akis į akį susidūrėte su ’’gyvu“ 
Anykščių šileliu?

- Taip. Anykščiuose net savo seną 
profesiją prisiminiau: pamokslą ! 
pasakiau. Vietos giesmininkai padai
navo man "Anykščių šilelio“ pradžią. 
Baranausko klėtelėje padūmojau, į 
šilelį buvau nuklydęs. Ten paukštelių 
ir paukštyčių pasiklausiau, "baravyko
- grybų pulkaunyko“ paieškojau, ku
kučio ku-kū išgirdęs monetomis pa- 
žvanginau.

Mane lydėję kolegos labai džiau
gėsi ir bandė man lietuviškai pritarti, 
kai aš vokiškai deklamavau: 
Baumstiimpfige Berge, die Tiiler

entlaubt, 
Ob jemand verflossene Schonheit 

euch glaubt'' 
Wo ist euer ruhiges Rauschen

verwahrt 
Der Blatter Rascheln im Laubwald

sozart 
Der altėn Kiefem Knarren so hart?

Vaikščiojau po šilelį, deklamavau 
nemirtingus posmus ir džiaugdama 
sis įtikinėjau savo kolegas, kad ir kel
mų ant kalnų ne tiek jau daug, ir pa 
kalnės pakankamai žalios, ir sanobi 
nė grožė išsilaikiusi. Nemačiau aš nei 
išgriuvusių pūstynių, nei apsvilusią 
kemsynių. Tik Šventoji tekėjo • i 
kažkokia rūškana ir apsiblaususi.

Kai šis mūsų pokalbis buvo baiį- 
tas, paskambinau Justinui Martin
kevičiui ir pasiteiravau, ką jis mano 
apie šį savo vertėją.

- Tai labai kvalifikuotas, giliai 
poeziją jaučiantis poetas, labai jaut
riai žiūrintis į tai, kas ir kaip sukurta 
Manau, kad mes turime dėkoti Die 
vui ir lemčiai, kad tolimame Wehrfr 
lecke atsirado taip sąžiningai lietuvių 
poezijai (ir tautai) tarnaujantis žmo
gus. Tai ne vien mano nuomonė: tei
ravausi specialistų. Vilniaus universi
teto vokiečių kalbos ir literatūros kat- 
eeįrų dėstytojai patvirtino, kad tai 
labai aukšto lygio vertėjas, puikiai 
jaučiantis poetinį žodį, ir, svarbiau 
šia, puikiai mokantis lietuvių kalbą 
Tokio mes iki pasirodant Alfredui 
Franckaičiui, atrodo, neturėjome. A-' 
laimingas, kad jis ėmėsi mano poez; 
jos. Ir dėkingas.

Ačiū Tau, mielas Alfredai. Jfc 
laukiame Jūsų. Ir Jūsų dovanų.

Petras Keidoši#
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Prašo paremti Britanijos 
lietuvių jaunimo atstovus

Daug Gimtinių, 
Tėvynė - Viena!

Didžiosios Britanijos lietuvių jau
nimo sąjungos (DBLJS) pirmininkė 
Elena Augaitytė pranešė ”EL“, kas 
DBLJS atstovaus VIII Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese, taip pat trum
piu apibūdino atstovų veiklą.

Algis Gasperas: aktyvus lietuvis, 
dalyvavęs VII jaunimo kongrese 
Pietų Amerikoje kaip atstovas, skau
tas vytis. Gyvena Nottinghame, stu
dijuoja kompiuterio mokslus Lon
done.

Zita Žilinskaitė: ’’Lietuvos“ šo
kių grupės narė, vyr. skautė, DBLJS 
tarybos narė, dalyvavo VII jaunimo 
kongrese Pietų Amerikoje kaip ats
tovė, baigia architekto mokslus.

Ričardas O'Brien: studijuoja 
anglų kalbą ir filosofiją Kardifo uni
versitete Valijoje. Aktyvus Londono
lietuvis, skautas vytis.

Edvardas Kvietkauskas: buvęs 
DBLJS pirmininkas, dalyvavo jauni
mo kongresuose Australijoje, Pietų 
Amerikoje kaip atstovas. Grafikos 
inžinierius.

Povilas Augaitis: lanko gimnazi
ją. ’’Lietuvos“ šokių grupės narys, 
skautas vytis kandidatas, jaunimo 
sąjungos komiteto iždininkas.

Andrius Blinstrubas: buvęs 
DBLJS pirmininkas, ilgametis šokė
jas "Lietuvos“ šokių grupėje. Dirba 
kaip menedžeris tarptautinėje pa-

paaukoti pinigų tam reikalui, bet visa 
parama nesudarys pusės kiekvieno 
atstovo išlaidų.

Lietuvos kelias į nepriklausomybę 
yra sunkus. Mes galime jai tiesiogiai 
padėti dalyvaudami šiame kongrese, 
sustiprinti ryšius tarp Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos. Tai yra mūsų 
pagrindinis tikslas, kurio siekiame 
šiame kongrese. Mes prašome Jus 
paremti tą mūsų siekį. Be Jūsų pagal
bos ir finansinės paramos negalėtume 
nusiųsti atstovų į šį kongresą.

Visų atstovų vardu prašau paremti

jaunimą, atstovaujantį Didžiosios 
Britanijos lietuviams VIII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese. Primenu, 
kad jis iškilmingai bus atidarytas Vil
niuje liepos 12 d. ir vyks Lietuvoje 
iki liepos 21 d. Po to kongreso da
lyviai atskris į Londoną. Liepos 21- 
29 dienomis Didžiojoje Britanijoje 
vyks kongreso studijų dienos (VIII 
Pasaulio jaunimo kongreso programą 
paskelbsime kitame numeryje - 
ELR)..

Elena Augaitytė 
DBLJS pirmininkė

skirstymo kompanijoje.
Elena Augaitytė: dabartinė 

DBLJS pirmininkė, taip pat DBLS 
direktorių valdybos narė, šoka ’’Lie
tuvos“ šokių grupėje, vyr. skautė.

Povilas Markevičius: buvęs 
DBLJS pirmininkas, šiuo metu 
DBLS direktorių valdybos narys. 
Šoka ’’Lietuvos“ šokių grupėje, dirba 
laisvos rinkos prekybos kompanijoje 
kaip konsultantas knygų leidykloje.

Kaip matome, šiame sąraše yra 
įvairių žmonių. Yra atstovų, kurie jau 
dalyvavę jaunimo kongresuose, taigi 
turi patyrimo, ir yra tokių, kurie tik 
dabar pradeda dalyvauti lietuviško 
jaunimo veikloje.

Dalyvavimas kongrese kainuoja 
nemažai, apie 900 svarų asmeniui. 
Tam bus skirtos pajamos, gautos per 
Lietuvių Sodybos 40 metų šventės iš
kilmes. DBLS taryba taip pat nutarė

VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
studijų dienų pabaigtuvių vakaras

Jis įvyks liepos 28 d. 19 vai. (7 p.m.) Headley Park Klube - Sodyboje. 
Apranga - iškilmių rūbas (black tie). Bilieto kaina - 25 svarai. Už tai bus 
galima pasivaišinti lauko paviljone, bufete, išgerti vyno, išgirsti gyvos 
muzikos ir dalyvauti diskotekoje, taip pat bus pasiūlyti pusryčiai su 
šampanu.

Dėl bilietų kreiptis į menedžerį Vai Banaitis, Headley Park Club, tele
fono numeris 0420 472810. Arba raštu į Povilą Markevičių, Lithuanian 
House, 1/2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT.

Dalyvaus 150 žmonių, tarp jų - Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
delegatai iš visų šalių bei kviestiniai svečiai iš Lietuvos ambasados 
Londone.

Dėl bilietų prašau kreiptis kuo anksčiau, nes vietų skaičius ribotas. 
Tikiuosi pamatyti Jus VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso ofi
cialiame uždaryme.

Povilas Markevičius
VIII PLJK studijų dienų koordinatorius, 

DBLS direktorius

’’Atgajos“ stovykloje vėl renkasi lietuviukai 
iš viso pasaulio

Jeigu jūsų vaikai jau sulaukę aš- 
tuonerių, bet nėra vyresni nei penkio
likos, ir norite, kad jie tris savaites 
pabūtų prie skaidraus ežero Molėtuo
se, kur organizuotai nukaks liepos 11 
dieną neblogu autobusu, paskambin
kite į Vilnių telefonu 26 11 58 (toks 
pat ir fakso numeris), ir Lietuvių 
išeivijos jaunimo bendravimo centro 
direktorė psichologė Aušra Lasaus
kaitė paaiškins, kaip dar šiais metais 
suspėti į ’’Atgajos“ stovyklą. Tuo la
biau, kad trijų savaičių gyvenimas, 
maistas (pietūs, pusryčiai, vakarienė), 
kultūros renginiai, vakarai, išvykos 
dviračiais kainuoja viso labo tik 100 
dolerių. Žinoma, už kelionę iš namų 
iki Vilniaus ir iš Vilniaus namo 
busimieji stovyklautojai turės susi
mokėti patys. Kelionės į stovyklą ir 
Š stovyklos kaina įskaičiuota į kelia
lapio kainą. Tik aštuoniems vaikams, 
gyvenantiems toli nuo Lietuvos į Ry
tus, stovyklos rengėjai stengiasi ap
mokėti visas išlaidas. Čia juos remia 
Atviros Lietuvos fondas, Švietimo ir 
mokslo ministerija, pasisekė surasti ir 
vieną kitą geranorišką rėmėją.

Pasak psichologės Aušros La
zauskaitės, savotiška labdara yra ir 
Azoto“ suteikta galimybė lengvati

nėmis sąlygomis naudotis puikiai 
įrengta įmonės poilsiaviete. Ant 
ežero kranto stovi trys gyvenamieji 
nameliai, iš kurių du dviaukščiai iki 
rugsėjo mėnesio perleidžiami ’’Atga
jai“. Čia viename kambaryje su vi
sais patogumais apsigyvens po tris ar 
keturis vaikus. Čia pat gyvens ir sto
vyklos vadovai - Vilniaus universite
to ir Vilniaus pedagoginio universite
to studentai, stovyklos viršaitis, 
’’Keistuolių“ teatro (mėgstamiausio ir 
žaismingiausio vaikų teatro Lietu
voje) režisierius Romas Vikšraitis.

- Mes norime per tris savaites tarsi 
prasukti visus kalendorinius metus, - 
sako Aušra Lasauskaitė. - Pirmiausia, 
žinoma, Užgavėnės ir Velykos, pas
kui Joninės ir galiausiai Kalėdos. Tu
rime sudarę kiekvienos dienos darbų 
planus. Iš ryto vaikai žiūrės filmą 
apie mūsų tautos tradicijas ir pa
pročius, vienokias ar kitokias šven
tes. Tai turėtų būti savotiška pamoka, 
paskata domėtis mūsų istorijos išta
komis ir tautos savitumo puoselėjimu 
kiekvienam vaikui, kad ir iš kur jis 
atvykęs, - Uzbekistano ar Moldovos, 
Gudijos ar Sankt Peterburgo, Estijos 
ir Karaliaučiaus, Vokietijos ar Veng
rijos, Amerikos ar Kanados.

Vaikai galės pramokti ir lietuvių 
kalbos, ir lietuviškų dainų, ir šokių, ir 
ratelių, ir žaidimų, ir lietuviško liaud
ies meno - lipdybos, tapybos, juostų 
audimo, muzikavimo. Kiekvienam 
bus įteiktas leidinukas su dainų teks
tais ir švenčių aprašymais. Patys vai
kai su dailininkais kurps sau šventi
nius kostiumus, kaukes, repetuos, 
paskui jų pasirodymai bus filmuoja
mi ir kiekvienam išvažiuojant tiki
masi įteikti vaizdajuostę, kad jau 
namuose galėtų ne tik papasakoti, ką 
čia veikė, bet ir parodyti, ko išmoko.

Vaikų laukia žygiai dviračiais po 
Molėtų apylinkes, su nakvyne palapi
nėse. Bus išvyka į Molėtų observa
toriją, į Anykščius, bus daug svečių 
ir visokių viktorinų. O jei kieno tė
veliai panorėtų pabūti kartu su vai
kais, prašom - vietos visiems užteks, 
tik gal vertėtų pasiskambinti jau 
minėtu telefonu ar susisiekti faksu.

Aušra Lasauskaitė atskirai norėjo 
padėkoti Zitos ir Rimanto Martinėlių 
privačiai leidžiamam žurnalui ’’Šalti
nėlis“, kurio puslapiuose buvo skel
biamos apklausos busimiesiems sto
vyklautojams, taip pat ir viktorina.

Salomėja Čičiškina

Europos lietuviškųjų studijų 
41-osios savaitės 

programa
(1994 liepos 31-rugpjūčio 7 dienomis 

Berwang vietovėje, Austrijoje, Tirolyje, 
Berwanger-Hof viešbutyje)

Sekmadienis, liepos 31 d.
20 vaL Susipažinimo vakaras

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d.
10 vaL Atidarymas. Vytautas Bieliauskas (Cincinnati, USA) 
’’Moralinis vystymasis individuose ir tautose“
20 vaL 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 vaL Alvydas Jokūbaitis (Vilnius) “Lietuvos filosofinė tradicija 
postmodernizmo akivaizdoje“

Penktadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vaL 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 vaL Darius Kuolys (Vilnius) “Lietuvos švietimas: būklė ir 
kaitos perspektyvos“
20 vai. Savaitės vertinimas. Kita savaitė.

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

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

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

Atvykstantiems iš Lietuvos reikia Austrijos vizos.

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

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

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.

Pėl 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
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AUKOS SPAUDAI
J. Ashbourne - 50 Lt.
J. Paberžis - 8 sv.
K. Tamošiūnas - 10 sv.
Škotijos lietuvių klubas - 50 sv.

UŽ aukas nuoširdžiai dėkojame.

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI!

Pasaulio lietuvių dainų šventės 
proga išleistas suvenyrinis dides
nės apimties "Europos lietuvio“ 
numeris (12 puslapių). Kaip visa
da mėnesio pradžioje "EL“ su 
priedu "Lietuvių godos“. Deja, 
negalėjome sudėti iš eilės "EL“ ir 
jo priedo. Todėl maloniai prašo
me skaitytojų išsiimti "Lietuvių 
godas“ ir prieš skaitant susidėti 
puslapius iš eilės.

ELR

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.

Artįmiąusia pęžęrninę stpfis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro; 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - birželio 26 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Birminghame - birželio 26 d., 15 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradford Street.
Derbyje - liepos 16 d„ šeštadienį, 

14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - liepos 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Lekesteryje - liepos 17 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.

ETUVIS

LONDONE
KVIETIMAS

Sesės ir Broliai,
Jau tradicinės skautų ir skaučių 

45-osios sukaktuvės stovyklos išva
karės.

Stovykla vyks PLJ kongresui 
pasibaigus, liepos 3-rugpjūčio 6 
dienoriiis mūsų gražiajame ąžuolų 
ir berželių apsuptame Sodybos kal
nelyje. Ten kas rytą kils trispalvė, 
skambės maldos ir Lietuvos himno 
aidai.

Tikimasi, kad su mumis stovyk
laus ir svečiai iš skirtingų kontitentų, 
dalyvavusių Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese.

Stovyklos dalyvio mokestis - 45 
svarai asmeniui. Kviečiami registruo
tis pas v. s. Gajutę O'Brien, 66 James 
Lane. Leyton, London E10 6HL.

Mielus rėmėjus, tėvelius, Garbės 
narius, kurie nepailstamai remia 
skautiškąją veiklą, mūsų stovyklas, 
taip pat ir visus tautiečius, plačiąją

PRAŠO PADĖTI
Lietuvos Seimo narė L. Andri

kienė perdavė "EL“ redakcijai Šilu
tės rajone gyvenančios Jadvygos 
Paulauskienės-Vytuvytės laišką. 
Jame rašoma, kad J. Paulauskienės 
tėvas Vytuvis Pranas, Petro, gimęs 
1899 m. spalio 4 d., mirė Anglijoje 
Londone Kettering Northons ligo
ninėje 1964 m. kovo 31d. Palaido
tas Londone Šv. Kazimiero kapinė
se, ten jam pastatytas paminklas su 
lietuvišku užrašu. Pasak J. Paulaus
kienės, jos tėvą palaidojo Aleksas 
Kukanauskas, taip pat gyvenęs 
Ketteringe, bet ji nežinanti, ar A. 
Kukanauskas gyvas. J. Paulauskie
nė toliau rašo: "Vytuvį Praną, kuris 
gyveno Lietuvoje Tauragės apskri
tyje Švėkšnos valsčiuje, 1944 me
tais vasarą apie rugpjūčio mėnesį 
vokiečiai sugavo ir išvežė į Vokie
tiją priverstiniams darbams. Li
kome šeši maži vaikai ir motina... 
Tėvas negrįžo namo, nes labai bijo
jo komunistų. Vokietijoje jis buvo 
lageriuose, paskui pateko į anglų 

Lietuvaitė, gyvenanti Anglijoje, Šefildo mieste, norėtų 
atstovauti Lietuvos vartojimo prekių gamybinei įmonei.

Kreiptis:
’’Europos lietuvio“ redakcija
A. Strazdelio 1, 2600 Vilnius.

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

visuomenę maloniai kviečiami ap
lankyti mus stovykloje, ypač per 
jos uždarymo iškilmes ir atsisvei
kinimo laužą: rugpjūčio 6 d., šeš
tadienį, 15 valandą.

Lauksime visų! Iki pasimatymo 
skautų stovykloje.

Budime
Stovyklos vadovybė

AUKOS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

Motinos dienos minėjimo proga 
Mančesteryje per s. I. Gerdžiūnienę 
gauta 30 svarų.

Po 5 svarus aukojo: S. Lauru- 
vėnas, A. Rimeikis, B. K. (pavardė 
neįskaitoma), A. I. Gerdžiūnai - 6 
sv.; po 2 svarus - H. A. Vaines, VI. 
Bernatavičius; po 1 svarą - V. Ru
dys, L. Myers, P. Myers, S. Pana
vas; po 0.50 svaro - P. Baukus ir 
dar vienas asmuo (pavardė neįskai
toma).

Mūsų Garbės narė Br. Puodžiū
nienė rašo: "Grąžinu aukų lapą su
21.50 svaro. Ta proga sveikiname 
visus stovyklautojus, linkėdami ge
ros nuotaikos, gražaus oro ir našios 
stovyklos. O jums, visiems vado
vams, stiprios ir neišblėstančios 
sveikatos“.

DBLS Stoke-on-Trent skyrius 
paaukojo 15 svarų, Br. Br. Puo
džiūnai - 5 sv., O. Vencaitienė -
1.50 sv., Derbyje gyvenantys skau
tai Br. G. Zinkai - 10 sv., P. E. 
Vaitkevičienė - 3 sv.

VI. Šližienė, didžiai įvertindama 
skautų vadovų ir vadovių darbą ir 
platų susirašinėjimą, vėl skyrė 50 
svarų skautų veiklai. (Anksčiau ji 
parėmė po 25 svarus skautų seseri
ją ir broliją).

Visiems gerbiamiems ir dos
niems skautiškos idėjos rėmėjams 
išreiškiamas nuoširdus ir skautiškas 
ačiū!

v. s. J. Maslauskas

BRADFORDE
KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Liepos 17 d., sekmadienį, 3.30 
vai. p. p. Vyties klubo valdyba šaukia 
pusmetinį narių susirinkimą.

Jame klubo Valdyba ir Revizijos 
komisija pateiks pranešimus, bus 
nagrinėjami klubo reikalai.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

zoną“. J. Paulauskienė norėtų suži
noti, kiek metų jos tėvas išbuvo 
anglų zonoje ir kada pateko į Lon
doną. Ji rašo: "Mums, vaikams, ža
da suteikti kompensaciją, todėl 
mums reikalingas mirties liudiji
mas, ir už išbūtą nelaisvėje laiką 
mokės pinigus... Rugpjūčio mėnesį 
bus teismas, ir mes turime įrodyti, 
kada mūsų tėvas buvo vokiečių iš
vežtas ir kiek laiko išbuvo nelais
vėje“.

Gal tarp "EL“ skaitytojų yra pa
žinojusių Anglijoje pokario metais 
gyvenusį Praną Vytuvį ir kas nors 
gali suteikti pageidaujamų žinių jo 
dukrai? Jadvygos Paulauskienės 
adresas: Atgimimo 1, Švėkšna, Ši
lutės rąjonas. Gal kas Anglijoje 
gali padėti gauti ir atsiųsti jos tėvo 
mirties liudijimą, kaip prašo J. Pau
lauskienė? Nors "EL“ atrodo, kad 
dėl mirties liudijimo J. Paulauskie
nei geriausia būtų kreiptis tiesiai į 
Lietuvos ambasadą Londone.

ELR

MANČESTERYJE
Birželio 18 d. ML *Soc. klubas 

surengė Išvežtųjų minėjimą, kurį pra
dėjo ir jam vadovavo klubo pirmi
ninkas A. Podvoiskis.

Paskaitą skaitė V. Bernatavičius. 
Jis, remdamasis istoriniais duomeni
mis, priminė skaudžius mūsų tau
tiečių išvežimus sovietams okupavus 
Lietuvą ir lietuvių patirtą vargą ilgoje 
tremtyje.

Skaudu girdėti, kad ir dabar 
valdžia nesiryžta padėti norintiems 
sugrįžti į Lietuvą. Daug tremtinių 
sugrįžo iš kur atvažiavę, o kitus nuo 
sugrįžimo atbaidė. Šį kartą rusų dėl 
to jau negalime kaltinti. Tai antroji 
arba pratęsta tremtis. Buvo manoma, 
kad kai laisvai galima sugrįžti į Lie
tuvą, Išvežtųjų minėti jau nereikia, 
tačiau tremtis dar tebesitęsia. Dėl 
savo seno amžiaus, pašlijusios svei
katos ir kitų priežasčių, ypač todėl, 
kad daugeliui nėra sąlygų įsikurti 
Lietuvoje, ne visi norintieji galės su
grįžti į Tėvynę, kurios taip ilgėjosi, 
užbaigti savo vargingo gyvenimo 
dienas.

Šia proga A. Bruzgys padeklama
vo du eilėraščius - abu "Tremtinio 
dalia“, taip pat sukalbėjo specialią į 
Kristų maldą dėl mūsų tautos skau
daus likimo.

Minėjimas užbaigtas sugiedojus 
Lietuvos himną.

A. P-kis

RENGINIAI
KLUBO NARIU 
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
Kardinolų kolegijos 

konsistorija
Vatikane įvyko kardinolų kolegi

jos konsistorija. Popiežiaus pakviesti 
iš 139 šiuo metu visame pasaulyje 
esančių kardinolų į Romą buvo atvy
kę 114, tarp jų - Kauno arkivyskupas 
kardinolas Vincentas Sladkevičius. 11 
visų kolegijos narių 95 yra pakelti 
kardinolais popiežiaus Jono Pau
liaus II. 38 kardinolų amžius šiuo 
metu viršija 80 metų - o tai reiškia, 
kad pagal popiežiaus Pauliaus VI pa
skelbtą nuostatą jie nebegali daly
vauti konklavoje - popiežiaus rinki
muose.

Konsistorija kartais, tiesa, netiks
liai, yra vadinama Popiežiaus Senatu. 
Nors be popiežiaus ji neturi jokios 
sprendžiamosios galios, bet su pasau
lio kardinolais, kaip ir su vyskupais, 
Popiežius kartu svarsto svarbiausias 
Bažnyčios gyvenimo problemas. Šv. 
Tėvas pasveikino kardinolus. Jis la
bai išsamiai apžvelgė pastarųjų ke- 
lerių metų Bažnyčios ir Šventojo 
Sosto veiklą. Vatikano valstybės sek
retorius kardinolas Angelo Sodano 
pateikė ataskaitą apie Šv. Sosto ir ap
skritai visos Bažnyčios iniciatyvas 
besirengiant artėjantiems 2000-siems 
šventiesiems metams.

Tų susitikimų metu buvo nuspręs
ta, kad 2000-ųjų šventųjų metų iškil
mės bus ne ekleziologinio, bet kris- 
tologinio pobūdžio (tai yra, labiau 
bus akcentuotas Kristus, o ne Bažny
čia), ir kad prieš minėjimus bus pa
skelbtas trejų metų pasirengimo lai
kotarpis.

Konsistorijoje dalyvavę kardinolai 
priėmė du dokumentus: apie šeimos 
orumą bei gyvybės gynimą ir dėl įvy
kių Ruandoje. Pirmajame dokumente 
kardinolai griežtai pasisako prieš ke
tinimą Kairo konferencijoje primesti 
"trečiojo pasaulio“ valstybėms nemo
ralius ir visuomenės darniai pažangai 
kenkiančius šeimyninio gyvenimo 
modelius. Aborto, kontracepcijos ir 
sterilizacijos diegimą nepasiturinčiose 
valstybėse kardinolai dokumente 
pavadino kultūriniu imperializmu.

Arkivyskupo A. Bačkio 
vizitas Amerikoje

Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Bačkis birželio 12-ąją dieną Čikago
je aukojo šventąsias mišias už 1940 
metų sovietinių deportacijų aukas. 
Prieš atvykdamas į Čikagą arkivys
kupas lankėsi New Yorke. Čia šven
tojo Jono universitete, išlaikomame 
Tėvų vincentiečių, jis susitiko su uni
versiteto vadovybe ir dėstytojais, 
jiems kalbėjo apie Lietuvos Bažny
čios rūpesčius bei problemas. Šven
tojo Jono universitetas nuo 1992-ųjų 
metų bendradarbiauja su Vilniaus 
universitetu. Planuojama tą bendra
darbiavimą išplėsti. Arkivyskupas A. 
Bačkis pabrėžė, kad svarbiausias už
davinys Lietuvoje dabar yra kateketų 
ruošimas ir jaunimo katekizavimas. 
Po to seka kunigų bei pasauliečių, 
pasirengusių dirbti Bažnyčiai, rengi
mas. Visiems tiems uždaviniams įgy
vendinti Lietuvos Bažnyčia negalės 
apsieiti be kitų Bažnyčių pagalbos. 
Lietuvai reikalingi dėstytojai, moky
mo priemonės ir kt.

Palaiminta
12 sutuoktinių porų

Birželio 12-ąją per iškilmingas 
šventąsias Mišias, kurias Šv. Petro 
bazilikoje aukojo Popiežinės šeimos 
tarybos pirmininkas kardinolas 
Alfonso Lopez Trujillo, įvyko vienas 
šiemet minimų tarptautinių bažnyti
nių šeimos metų kulminacinių mo
mentų: buvo teikiamas santuokos sa
kramentas. Kardinolas Lopez Trujillo 
palaimino dvylika įvairių tautų su
tuoktinių porų: keturias italų poras, 
tris lenkų, dvi ispanų, po vieną su
tuoktinių porą iš Vokietijos ir Chor
vatuos bei vieną mišrią naują šeimų; 
vietnamietį su filipiniete.

Vatikano radijo lietuviškųjų 
laidų redakcijos žinios
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