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JAV prezidentas - Rygoje Šokis ir daina sujungia
lietuvišką pasaulį

Eitos spec, korespondentai A. 
Mankevičius ir G. Marcinkevičius 
pranešė iš Latvijos sostinės: liepos 6 
dieną, trečiadienį, 10 vai. 05 minutės 
Rygos tarptautiniame aerouoste nusi
leido JAV karinių oro pajėgų lėktu
vas Nr. 1. Juo pirmą kartą istorijoje į 
Latviją atskrido JAV prezidentas. 
Bill Clintoną ir jo žmoną aerouoste 
pasitiko Latvijos Respublikos prezi
dentas Guntis Ulmanis. Nuskambė
jus JAV ir Latvijos himnams, apžiū
rėjus garbės sargybos rikiuotę, Latvi
jos prezidentas aukštąjį svečią supa
žindino su oficialiais asmenimis. Su 
Lietuvos ir Estijos delegacijų nariais 
supažindino Lietuvos prezidentas Al

Politikos aBlyglgmiiiku Rjast^bifs

Amerika skatina Baltijos šalių vienybę
Kai į tikru vidurvasariu kvepian

čią Lietuvą rinkosi šimtai Pasaulio 
lietuvių dainų šventės dalyvių ir sve
čių, buvo ruošiamasi paminėti Vals
tybės dieną, o Seimo nariai, šalies 
vadovai ir politikai jau galvojo apie 
artėjančias atostogas, lyg iš giedro 
dangaus užgriuvo svarbūs įvykiai. Į 
Vilnių atvyko Kinijos užsienio reika
lų ministras, užsuko Amerikos Fede
ralinio tyrimo biuro vadovas, atsku
bėjo Latvijos prezidentas, o Prezi
dentas A. Brazauskas išvyko į Mins
ką, kur Baltarusija pažymėjo perga
lės prieš fašizmą 50-tį. Tą šeštadienį, 
vėlai vakare, jis Minske visą valandą 
tarėsi su Rusijos premjeru V. Černo
myrdinu.

Tačiau viso šio politinio aktyvu
mo viršūnė - JAV prezidento B. Clin- 
tono vizitas Rygoje, kurio metu jis 
pasimatė su trimis Baltijos šalių pre
zidentais.

Rygoje aukštas svečias viešėjo tik 
balandas, bet šis ”blic vizitas“ davė 
daugiau naudos negu kiti, savaites 
užsitęsę.

Apžvalgininkai išskiria keletą šio 
apsilankymo bruožų. Pirmiausia - 
psichologinį. Tai ne tik apskritai pir
masis JAV prezidento vizitas į Balti
jos šalis. B. Clintonas juo parodė 
Jungtinių Valstijų paramą Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklausomy
bei. Daugiau kaip pusšimtį metų 
JAV nepripažino sovietų okupacijos, 
bet iš Baltųjų rūmų kasmet skelbia
mos rezoliucijos dėl Pavergtųjų tautų 
savaičių rengimo kartais atrodydavo 
kaip formalūs žingsniai. Dabar apsi
lankęs JAV vadovas, galima sakyti, 
susitiko su 8 milijonais Baltijos šalių 
gyventojų ir išreiškė tiesioginę para
mą jų kilniems siekiams.

Sis B. Clintono žingsnis paprastas 
atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Ne

girdas Brazauskas ir Estijos preziden
tas Lenartas Meris. Lietuvos delega
ciją sudarė užsienio reikalų ministras 
P. Gylys, ambasadoriai JAV ir Latvi
joje A. Eidintas ir A. Žvirėnas, prezi
dento patarėjas užsienio politikos 
klausimais, ambasadorius J. V. Pa
leckis, prezidento kanceliarijos vado
vas A. Meškauskas, prezidento spau
dos atstovas N. Maliukevičius, kiti 
pareigūnai.

’’Lietuvos ryte“ išspausdintame R. 
Sakalauskaitės ir V. Rachlevičiaus 
reportaže yra įdomių detalių. Pavyz
džiui, pokalbyje su Lietuvos prezi
dentu H. Clinton pasakojo, kad vie
nos drauge atvykusios jos padėjėjos 

nuostabu, kad Maskva akylai sekė 
kiekvieną aukšto svečio žodį Rygoje. 
JAV vadovas turėjo būti ypač lanks
tus, nes šiuo metu už Atlanto ir Va
karų Europoje vieni tebegąsdina Ru
sijos meška, kiti ragina pamiršti jos 
piktadarybes.

Prieš vykdamas į Rygą, B. Clinto
nas telefonu kalbėjosi su Rusijos pre
zidentu B. Jelcinu. Pastarasis siūlė su
sitikimo su trimis Baltijos šalių vado
vais metu susieti žmogaus teisių klau
simą su Rusijos kariuomenės išve
dimu iš Latvijos ir Estijos. Trečiadie
nį žurnalistams Rygoje B. Clintonas 
pareiškė, kad tai nesiejami dalykai.

Trumpo vizito Latvijoje metu JAV 
prezidentas ragino, kad trys Baltijos 
valstybės veiktų sutelktai ir vieningai. 
Jis priminė garsųjį Baltijos kelią, kai 
prieš penkerius metus apie milijonas 
atbundančių Baltijos šalių piliečių 
stojo į simbolinę vienybės grandinę. 
”Aš taip pat stoju į šią grandinę, - pa
reiškė svečias, - ir ji nesutraukoma“.

Šitaip vieningai, anot prezidento, 
trys šalys turi orientuotis į Europą, 
žengti rinkos ekonomikos keliu, kurti 
vieningą regioninę saugumo sistemą, 
įeinančią į Jungtinių Tautų struktūrą. 
Ragindamas greičiau formuoti Balti
jos batalioną, šiam reikalui siūlyda
mas skirti 10 milijonų dolerių, B. 
Clintonas netiesiogiai skubino atsi
plėšti nuo Rusijos ekonominės pri
klausomybės ir galutinai išeiti iš jos 
karinės globos.

Apie dvi valandas užsitęsęs B. 
Clintono pokalbis “už uždarų durų“ 
su trimis prezidentais ir užsienio 
reikalų ministrais taip pat davė nau
dos. Preliminariais duomenimis, JAV 
pažadėjo skirti 4 milijonus dolerių 
Skrandos radiolokatoriaus išmontavi- 
mui, du milijonus likviduoti Rusijos 
karinę jūrų bazę Estijoje, tiek pat - 

tėvai yra kilę iš Lietuvos. Ji supažin
dino padėjėją su A. Brazausku.

Visi prezidentai padėjo gėlių prie 
Laisvės paminklo, o rygiečių entu
ziastingai pasveikintas B. Clintonas 
pasakė kalbą. Pakylą, ant kurios sto
vėjo prezidentai ir buvo pastatyta tri
būna su oficialiu JAV prezidento her
bu, atvežė ir sumontavo Kauno firma 
“ARDI“

“Baltijos valstybės Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms yra labai svar
bios, kadangi mūsų šalyje gyvena 
vienas milijonas žmonių, kurių šak
nys yra jūsų šalyse“, - Rygos pilies 
rūmuose pasakė B. Clintonas. 
Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Baltijos regiono ekologinei padėčiai 
gerinti. 15 milijonų dolerių teks trijų 
šalių ekonomikos reformoms skatin
ti. “Amerikos balsas“ pridūrė, kad 
Vašingtonas suteiks 200 milijonų do
lerių pagalbą telekomunikacijos pro
jektams Lietuvoje rengti ir 50 mili
jonų - verslui Baltijos šalyse skatinti. 
Derybų metu buvo pasirašyti preky
bos, ryšių, intelektualinės apsaugos, 
mokslo ir technologijų vystymo susi
tarimai.

Vis dėlto šie milijonai - ne pats 
svarbiausias susitikimų bruožas. 
Kaip pareiškė spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį A. Brazauskas, svar
biausia, kad JAV visam pasauliui pa
reiškė apie tvirtą paramą trijų valsty
bių pasirinktam nepriklausomybės 
keliui. Latvijos laikraštis “Diena“ pa
stebėjo, kad B. Clintono vizitas yra 
signalas Maskvai, jog Baltijos šalys 
įeina ne į jos, o į JAV interesų zoną. 
Tai naujas akcentas naujajame pasau
lio pasidalijime, kuriame pirmuoju 
smuiku groja Amerika.

Kaip paprastai, ir šio vizito metu 
medaus statinėje būta ir deguto. Ant
radienio vakarą prie JAV ambasados 
Rygoje surengtas rusakalbių piketas. 
Jo dalyviai kėlė pilietybės reikala
vimus, šaukė “Seimui - gėda“, “Fa
šizmui - ne“, “Į laisvę Rubiksą“ ir t.t. 
Ostankino televizija trečiadienio vi
dudienio žiniose ypač aštrino nacio
nalinių mažumų problemas Estijoje ir 
Latvijoje...

JAV prezidentas iš susitikimo Ry
goje išsivežė gerus įspūdžius. Aštuo- 
nių dienų kelionę Europoje jis baigia 
Neapolyje, kur susirinko “didžiojo 
septyneto“ šalių vadovai. B. Clinto
nas pažadėjo, kad juos informuos 
apie derybas su trimis Baltijos šalių 
prezidentais.

Česlovas Iškauskas

Su tokiais (užrašais'ant rriaršk&iė- 
lių šiomis dienomis sutiksi Vilniuje 
ne vieną tautietį, atvykusį iš užjūrio.
Vilniaus gatves šią savaitę užplūdo 
nauji veidai, nauji žmonės, daug kas 
pasirėdę tautiniais kostiumais. Lietu
viška šnekta įgavo įvairiausių atspal
vių - vieni dzūkuoja, kiti žemaičiuoja 
ar taria lietuvišką žodį išeiviškai. 
Atėjo ilgai laukta Pasaulio lietuvių 
dainų šventė, pirmoji tokia krašto is
torijoje.

Šventės išvakarėse jos kūrėjai 
Lietuvoje ir išeivijoje, meno vadovai, 
įvairių šalių lietuvių bendruomenių 
atstovai atėjo į Vilniaus Rasų kapi
nes. Jie apjuosė ąžuolo šakų vainiku 
daktaro J. Basanavičiaus kapą, padė-
jo baltų gėlių krepšelį. Po to aplankė 
M. K. Čiurlionio amžino atilsio vietą. 
Iš Rasų susirinkusieji nuvyko į Anta
kalnio kapines pagerbti už Laisvę žu
vusiųjų atminimą.

Kitą dieną, trečiadienį, Dainų 
šventės pradžia sutapo su Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Mindaugo ka
rūnavimo, Valstybės diena, kurios iš
kilmės prasidėjo rytą Nepriklausomy
bės aikštėje vėliavos pakėlimu, prane
šė ELTA. Nepriklausomybės aikštėje 
susirinko į Dainų šventę atvykę išei
vijos lietuviai, vilniečiai, Seimo atsto
vai, ministras pirmininkas, kariai.

Katedros aikštėje įvyko minėji
mas “Devynių pokalbių ritualas“, 
skirtas Valstybės dienai. Skaičius 
devyni simbolizuoja devynias Baltų 
žemes. Minėjime dalyvavo oficialūs 
valstybės ir Bažnyčios atstovai, už
sienio svečiai. Tarp kalbėjusių buvo 
ir išeivijos vyskupas P. Baltakis.

Vidurdienį Pasaulio lietuvių dainų 
šventės dalyviai susirinko į iškilmin
gas šv. mišias Arkikatedroje bazili
koje. Jos buvo aukojamos Lietuvos 
valstybės kūrėjo karaliaus Mindaugo 
garbei. Čia pašventinta dailininkės R. 
Sipavičiūtės sukurta Dainų šventės 
vėliava.

Tą vėliavą matėme ir Vilniaus 
Menininkų rūmų didžiojoje salėje. 
Čia susirinkusiems dirigentams, reži
sieriams, choreografams, meno vado
vams iškilmingai įteiktos Dainų šven
tės regalijos, jie pavaišinti šampanu. 
Juos pasveikino kultūros ministras D. 
Trinkūnas, PLB valdybos pirminin
kas B. Nainys. Išvakarėse, liepos 5- 
ąją, Prezidentas A. Brazauskas įteikė 
regalijas šešiems vyriausiesiems 
šventės meno vadovams: šokių die- 
nos - L. Kiselienei, šokių dienos va
dovei išeivijoje - R. Karasiejienei, 
folkloro dienos kūrybinės grupės - V.

Šiandien, liepos 9-ąją, visą lietu
viškų šokių puikumą pamatysime 
“Žalgirio“ stadione.

Šokių dienos meno vadovės (iš kairės): Jadvyga Meiliūnaitė- 
Matulaitienė (New York, JAV), Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė 
(Hamilton, Kanada) ir Rita Karasiejienė (Toronto, Kanada).

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Šatkauskienei, dainų dienos - P. Bin
geliu!, dainų dienos vadovei išeivijoje 
- D. Skrinskienei -Viskontienei ir an
samblių vakaro - V. Aleksandravičiui.

Tądien Šiuolaikinio meno centre 
buvo atidaryta vaizduojamosios dai
lės paroda. Anot jos direktorės G. 
Puodžiūkynaitės, ši paroda - mažas 
stebuklas. Joje lankytojai mato Lie
tuvos muziejų aukso fondą - darbus 
dvidešimties tautodailininkų, gar
sinusių Lietuvą visame pasaulyje. A. 
Mockaus, L. Šepkaus, Br. Zavackio 
ir daugelio kitų liaudies meistrų var
dai minimi pasaulinėse enciklopedi- 
cijose.

Tuo pat metu susirinkusieji Aka
deminiame dramos teatre klausėsi 
koncerto “Kad aš turėtau pas tėvelį 
valalį“. Mūsų kaimų senučiukai, 
kalbantys įvairiomis tarmėmis, vie
nas po kito kopė į sceną ir pokštavo, 
graudino giesmėmis, linksmino dai
nomis - rodė visa tai, ką jiems paliko 
jų tėvai ir seneliai, mūsų bočiai.

Vakarop visi traukė Sereikiškių 
parko link, kur galėjai pamatyti visą 
Lietuvą išsisklaidžiusią po parką. 
130 folklorinių ansamblių linksmino 
bevaikščiojančius, 400 meistrų rodė 
savo dirbinius ir kvietė pirkti “to, ko 
niekur kitur nerasi“. Žemaičiai vaiši
no kastiniu ir keptom bulvėm su ka
napėm, suvalkiečiai viliojo savo rū- 
kytom dešrom, kindziuliais ir net 
keptais paršeliais, dzūkai gyrėsi savo 
grybais ir grikių babkomis, Aukštaiti
joj liejosi alaus upės, galėjai čia pas
kanauti kraujinių vėdarų ar kiaulių 
uodegų... Pakili nuotaika tvyrojo ant 
Gedimino kalno, giedotos karinės-is- 
torinės giesmės, minėta kunigaikščio 
Mindaugo karūnavimo diena. Pasi
vaikščioję po simbolinę Lietuvą visi 
susibūrė Katedros aikštėje padainuoti 
apie “slauną Vilniaus miestelį“. Ve
ronika Povilionienė darsyk papasa
kojo Vilniaus legendą apie Gedimino 
sapną: čia turi būti Lietuvos karaliaus 
valdžios, kariuomenės vado galybės 
ir dvasios stiprybės centras! O po to - 
kas norėjo, kas galėjo, tas Šoko iki 
gaidžių...

Ketvirtadienį Dainų šventė aplan
kė Kauną. Prie Laisvės paminklo ir 
Nežinomo kareivio kapo įvyko jos 
iškilmingas atidarymas. Vakare dain
os skambėjo Dainų slėnyje.

Vakar, penktadienį, šventė sugrį
žo į Vilnių, įvyko nepamirštamas an
samblių vakaras Kalnų parke.
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Kultūra ne tai, kas prasideda, 
o tai, kas tęsiasi

(Šventės mozaika)

Švenčių populiarumą lemia dau
gelis aplinkybių. Tradicijos ir rekla
ma, dalyviai ir jų vadovai, organiza
torių darbas ir rėmėjų sankaupos, 
estradų puošnumas ir oras, bilietų 
kainos ir medžiaginė rūpyba - tai cik
lų ciklai, švenčių rengimo metodika, 
kuri jau dešimtmečiais nusistovėjusi. 
Savo patirtimi žiniasklaidoje jau pa
sidalino šventės vadovai J. Mikutavi
čius ir G. Juknevičienė, L. Kisielienė 
ir P. Bingelis, V. Šatkauskienė ir V. 
Aleksandravičius. Profesoriai V. Ja- 
kelaitis ir A. Vyžintas pavartė ne viė- 
ną, kiek primirštą, Dainų švenčių is
torijos puslapį. Daug rašė "Lietuvos 
aidas“, nemažai talkino ir "Lietuvos 
rytas“, "Europos lietuvis“. Tebesitę
sia televizijos laida "Užtrauksim nau
ją giesmę“, o birželio mėnesio žurna
lai susizgribo - nemadinga atsilikti - 
nors pačios šventės išvakarėse. Juk 
tiktai trys Baltijos sesės savo Dainų 
šventėmis skamba pasaulyje. Ne 
sviestu ir lašiniais, ne audiniais ir ma
šinomis, o dainomis. Juolab tai žavus 
šių tautų bruožas. Tęsti, išlaikyti ir iš
saugoti - ženklus kultūros rodiklis.

Dainų šventės būstinė, Lietuvos 
liaudies kultūros centras daug laiškų 
gavo iš JAV ir Australijos. Kaista 
faksas ir dabar. Akredituota per 100 
žurnalistų, tarp jų ir visų pagrindinių 
išeivijos laikraščių: "Mūsų pastogė“ 
(Australija), "Tėviškės žiburiai“ 
(Kanada), "Draugas“, "Dirva“, "Ryt
mečio ekspresas“ (JAV). Jau pasiro
dė trys "Skambėk, daina“ numeriai. 
Tai tęstinis leidinėlis, vis atgyjantis 
prieššvenčiais ir jų metu.

Dainų švenčių istorija vis pasipil
do naujais faktais, atmintimis. Kai 
kurie JAV šokių vienetai atsiuntė 
liaudies kultūros centro Dainų šven
čių archyvui vertingos medžiagos. 
Teatro, muzikos ir kino istorijos 
muziejaus direktorius J. Bruveris taip 
pat su savo kolegomis nesnaudžia - 
naujose patalpose naujos ekspozici
jos, o Dainų švenčių istorija - neat
skiriama Lietuvos kultūros istorijos 
dalis. Kultūros istorikas Vytautas Ja- 
kelaitis, išleidęs knygas apie V. Ma
jorą, H. Perelšteiną, M. Žilinską, 
matyt, vėl sės prie savo gyvenimo 
hobio - prie Dainų švenčių istorijos. 
Kiek medžiagos užsieniuose, kiek 
atminimų ir prisiminimų dar tebe
gyvenančių 1924, 1928, 1930 metų 
Dainų švenčių dalyvių galvose. Bu
vęs Kėdainių kultūros centro vedėjas 
V. Bumeika susitiko su pedagogu ir 
dirigentu Jonu Viržoniu, gimusiu 
1899 m. Užrašė jo prisiminimus. Tai 
žymaus dirigento V. Viržonio tėvas, 
kuris su chorais pradėjo dirbti nuo 
1915 m. Ir vaisingai triūsė iki 1978 
m. 1924 m. Jonas Viržonis su bažny
tiniu Alantos choru dainavo Pirmo
joje dainų šventėje Kaune. "Chorus 
ruošė vargonininkai, žinoma, tie cho
rai buvo menkučiai, juose nebuvo 
balsų lygsvaros, suskamba negryna, 
bet ir jie teikė didelio džiaugsmo“. 
Taip papasakojo senukas, bene vy
riausias Lietuvos chorvedys. Beveik 
prieš pusmetį "Lietuvos rytas“ pa
prašė atsiliepti tų. kurie dainavo pir
mojoje pokarinėje 1946 metų Dainų 
šventėje. Tikėtasi daugiau laiškų ar 
telefono skambučių. Tie. kas papa
sakojo, jautriai pakalbėjo apie savo 
buvusius vadovus, pasiguodė, prisi
minė. Bronius Simniškis gimė Su
valkų krašte. Dainuoti pamėgo nuo 
mažens. Turėdamas keturiolika metų 
jau giedojo bažnyčios chore. Nuo 
1942 metų jis gieda Vilniaus šv. Mi
kalojaus, vėliau šv. Kazimiero baž
nyčių choruose. 1946 metų tuometi
nis Vilniaus politechnikumo vyrų 
choras, buvo miesto pažiba. Iki šiolei 
Dainų švenčių veteranas vis su meno 
mėgėjais. Šiuo metu jis dar šoka 
pagyvenusių žmonių šokių kolektyve 
"Ainiai“. Laisvalaikiu drožia medį. 
Autentiškų prisiminimų pluoštelis jau 
mūsų rankose. "Kad choro dalyviai 
neišsisklaidytų atostogoms prieš dai

nų šve'ntę, choro vadovas A. Mi- 
kulionis suorganizavo netikėtą kon
certinę išvyką po Žemaitiją. Kėdai
niai, Telšiai, Tauragė, Klaipėda, Šilu
tė, Pagėgiai - tai išvykos maršrutas. 
Išvykome be pinigų, keliavome "zui
kiais“ prekiniuose vagonuose, plat
formose. Kai geležinkeliečiai sustab
dydavo praeinančius traukinius, su
rengdavome trumpą koncertėlį. Mū
sų pasirodymus visuomenė sutikdavo 
labai šiltai“, - pasakoja energingas 
meno mėgėjas.

Vėl ir vėl norisi sugrįžti į tuos gar
siuosius 1924-uosius metus, kai buvo 
ryžtasi surengti pirmąją šventę. 
Tiesa, renginio organizatoriai, ilgokai 
pasiginčiję, nusprendė šį susibūrimą 
pavadinti - Dainų diena. Statistika 
sako, kad 3 000 dainininkų būrio 
klausėsi apie 60 000 žiūrovų. Choris
tai iš Karo muziejaus sodelio ėjo į 
šventės vietą su savo chorų vėliavo
mis. Sėdimų vietų žiūrovams buvo 
parengta 6 000. Netgi geležinkelio 
bilietų tarifas šventės dalyviams buvo 
sumažintas. O latvių muzikos kritikas 
E. Bruzubardas tuojau pat po šventės 
pasakė: "Pirmoji sėkla jau mesta, tau
ta parodė, kad sugeba dailiai sutarti 
dainose". Nepaprastai taiklus paste
bėjimas. 88 metų moteris iš Utenos - 
Zofija Nemickienė mena 1928 ir 
1930 metų šventes. ”1930 metų vasa
rą 55 dienas lydėjau Vytauto Didžio
jo atvaizdą po Lietuvą Vytauto Di
džiojo 500-ųjų mirties metinių 
proga“. Rešiotų ir Igarkos tremtinė 
siunčia tų metų dainininkams geriau
sius linkėjimus.

26 bažnytiniai chorai dainavo 
prieš 70 metų Kaune. Vėliau jų skai
čius dar išaugo. Pastebėtina, kad ir 
mūsų dienomis bažnyčių chorai akty
vėja: atnaujino repertuarą, ryžosi da
lyvauti iškiliausiame šių metų meno 
mėgėjų sambūryje. 14 bažnytinių 
chorų atrinkta į Dainų šventę. Tai 
gražus derlius. Stebina šakiškių entu
ziazmas. Net trys chorai - iš Šakių, 
Sintautų ir Griškabūdžio traukia dai
nas Vingio parko estradoje. Tradicijų 
tąsos visuomet yra lemiamos. Štai 
1924 metais Sintautų bažnytiniame 
chore dainavo J. Stepulaitis, J. Švel- 
nys, V. Dėdynas, A. Zubrickas, P. 
Lingys. K. Rudzevičius, M. Rubikai- 
tė, M. Kairaitytė, Z. Puodžiukaitytė, 
A. Orintaitė, M. Vasiukevičiūtė. Iš 
viso 38 dainininkai. Kokie šių asme
nų likimai? Galbūt jų vaikai ir anūkai 
yra Pasaulio lietuvių dainų šventės 
dalyviai? Arba štai - kybartiečiai. 
1930 Vytauto Didžiojo metais skirto
je šventėje iš šio nedidelio pasienio 
miestelio šventėje dalyvavo net trys 
chorai - 154 dainininkai. Po 34 metų, 
1964 metų pirmojoje Moksleivių dai
nų šventėje, net trys Kybartų viduri
nės mokyklos chorai (dirigentas S. 
Sinkevičius) tapo chorų konkursų nu
galėtojais. O kas nežino dabartinio 
"Kybartų“ pučiamųjų instrumentų 
orkestro, vadovaujamo J. Ziegorai- 
čio?

Kiekvienoje šventėje vis pamąs
toma: kokia gi bus kita šventė? 
Liepos 11 dieną Vilniaus Menininkų 
rūmuose įvyks pokalbis-konferencija 
"Viena tauta - viena kultūra“. Durys 
šiam pokalbiui atviros tiems, kurie 
turi konkrečių patarimų, pažangių 
idėjų ir įdomių sumanymų. Matyt, 
kad naujasis Dainų švenčių rengimo 
ritmas, susietas su pirmosios šventės 
data - 1924 metais - taps pastoviu ir 
priimtinu. Vadinasi, 1999 metais bus 
pažymėtas Dainų švenčių 75-metis. 
Ar iš tikrųjų taip bus, visų pirma pri
klausys nuo tų, kurie dainuoja, šoka 
ir groja. Šiandien jų beveik 26 000. 
Ar galima lakoniškai ištarti - iki pasi
matymo 1999 metais Dainų šventė
je? Vilniuje, Čikagoje, Toronte ar 
Adelaidėje? Kuris miestas pateiks 
paraišką naujajai, jau penkioliktajai 
Dainų šventei surengti. Pasvarsty
kime visi kartu.

Aleksandras Šidlauskas

Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos proga didelei grupei kultūros, meno, mokslo ir švietimo vei
kėjų įteikti valstybiniai apdovanojimai. Tarp apdovanotųjų - ir poetas K. Bradūnas, gavęs LDK Gedimino 
4-ojo laipsnio ordiną.

Arūno Jonušo nuotraukoje: K. Bradūnas Rašytojų klube Vilniuje.

Mintys balsu

Atsakymas - tik gyvenimu...
Sunkiai, klupdama ant nuo ne

įprasto šalčio susitraukusių smilgų, 
plakama siautulingų liūčių, lyg va
ru varoma į Lietuvą atėjo vasara... 
O su ja, kaip pernai ar užpernai, į 
Lietuvą plūsta tautiečiai, tariantys 
lietuvišką žodį su anglišku, ispaniš
ku, rusišku, vokišku akcentu. Sku
bėjome į Dainų ir šokių šventę ar 
šiaip... Paklydėliai ieškome že
mės... Ieškome Varniuose ir Merki
nėje, Kapčiamiestyje ir Anykščiuo
se, nepatikliai šnairuodami į prekių 
kioskeliais it musėmis nutupėtus 
Vilnių, Kauną, Šiaulius. Ten, mies
tų mūrų aukštuose kabinetuose, 
vyksta nuožmios pjautynės dėl dar 
kokio nors neišparceliuoto (dabar 
tai vadinasi - neprivatizuoto!) Lie
tuvos turto kąsnio. O tie, kuriems 
pievos žvaginėlio sidabrinis skam
besys malonesnis už centų tarškesį 
godulio ir tuštybės mugėje, eina 
ieškoti Lietuvos - prie Nemuno ar 
Žaliojoje girioje, Ignalinos ežery
nuose ar Šventojoj Žemaitijoj, kur 
žmonės jau švarina sielą ir prausia 
kojas, taisydamiesi į atlaidus Že
maičių Kalvarijoje. Išeinu ir aš į 
Panemunias, pasiėmusi Kazio Bra- 
dūno rinkinį "laugom Nemuno 
upyne“ (Vilnius, 1990 m.)

Į šiaurę - lygumos bekraštės, 
Pietuos - melsva kalvų grandis 
r suplaka linksmiau širdis -

Vėl prieš akis gimtasis kraštas!

Bet ko ieškom mudu, suvalkietis 
ir žemaitė, pačiame pietiniame Lie
tuvos kampelyje, ten, kur Nemu
nas, dar nepamiršęs, kad vos už ke
lių kilometrų jį vadina "Nioman“, 
puola apkabinti Lietuvos ir skubina 
į Kuršių marias?

Ar parnešime kažin ką didelio, 
Ko viršūnės žvilgsnis nepasieks? 
O gal šauksime balsu paklydėlio 
Žemėje, kurios neranda nieks...

Einu per Druskininkus, šiemet 
tokius tuščius, pritilusius palyginti 
su anuo, sovietmečiu plačiai garsė
jusio kurorto šurmuliu. Ir nors pro
tu suvokiu, kokia sunkia finansine 
našta užgulė druskininkiečių pečius 
šita tuštuma gatvėse, parduotuvėse, 
sanatorijose, bet negaliu nesistebėti 
tautiečių neapsukrumu, kad, nesu
laukdami doleriuotų poilsiautojų iš 
Vakarų, nesugeba atidaryti durų be
siilgintiems pamėgto kurorto vakar
dienos likimo bendrams iš Rusijos 
(nors ir rublis, bet vis - į iždą, o ne 
iš jo!). Negaliu nesigėrėti šituo Lie
tuvos kampeliu, kurio žavesys ypač 
išryškėjo, kai akių nebevargina 
margas žmonių knibždėlynas, o 
įvairiakalbės minios klegesys nebe- 
užgožia kielės čiauškėjimo.

Kas pasaka, kas realybė ?
Kas gi šviesa, kas tamsa? 
Kas akimirka, kas amžinybė? 
Kur perlai, kur rasa?

Viskas - arti ir toli,
Vienumoj ir kontrastuos.
Ir kaip atsakyti gali,
Kur gilumos, o kur brastos?

Seniai nebepatirtas jausmas: esi 
Dievo tvarinys tarp sau lygių tvari
nių, esi žmogus po medžiu, esi vaba
lėlis šienu kvepiančioje pievoje... Ir 
toks platus, švytintis Nemunas, tokie 
aukšti Druskininkų alėjų senmedžiai, 
tokia jauki ramybė parkuose ir miš
keliuose! Ir jei anksčiau bėgdavai į 
M. K. Čiurlionio muziejų kaip į pas
kutinę priebėgą nuo minios ir kasdie
nybės, tai dabar žengi ten ramus ir at
sivėręs, iš anksto nusiteikęs priimti 
šią Dievo ir Dzūkijos žemės dovaną, 
rūpestingai, su meile puoselėjamą 
muziejaus darbuotojų.

Tad kas čia šviesa, o kas - tamsa? 
Vieniems šiandiena - tai pasikeitusio 
ir vis besikeičiančio gyvenimo rūpes
čiai ir problemos, kitiems - gamtos ir 
žmogaus talento didybė, išgryninta 
pritilusios ir sulėtėjusios gyvenimo 
tėkmės. Atvykėliui tai - tikras atradi
mas ir džiaugsmas, kurį vykusiai 
papildo gausios užeigos su maloniais 
patarnautojais ir ne tokiomis besikan- 
džiojančiomis, kaip Vilniuje ar Kau
ne, kainomis. Deja, ir čia negali pa
bėgti nuo gyvo žmogaus pareigos 
balansuoti tarp poreikių ir galimybių, 
tad belieka džiaugtis tais kampeliais, 
kur neišvengiamas balansavimas la
biau panašus į orų pasivaikščiojimą 
nukritusio medžio storu kamienu, o 
ne į akrobato šokį ant lyno virš eko
nominės suirutės bedugnės...

Vėl imu į rankas knygą ir pildau 
K. Bradūno prisakymą:

Atsigulki į žolę laukuos, 
Paskęsk į peizažo spalvą, 
Vien stebėki, kaip vėjai šukuos 
Baltą debesio galvą.

Ir nieko nebus realiau,
Kaip tavo paties alsavimas.
Ir nieko giliau,
Kaip šaltinio čiurlenimas...
Bet, brangūs tautiečiai! Sugrįž

tantys pavasariais ir vasaromis, kaip 
tos kielės - laikinai, iki išskridimo! 
Negalime ir mes nematyti, jog tėvų 
žemės šaltinėlių vanduo sudrumstas 
(užmieštas - kaip sako žemaičiai) 
nedoros ir nesantarvės, kuri gličiu 
voratinkliu baigia apnarplioti Lietu
vą. Sunkiai skverbiasi į gyvenimą, į 
protus ir širdis naujos ar stipriai 
primirštos senosios vertybės, smel
kiamos suviešėjusio nesąžiningumo, 
melo, žiaurumo. Baisi atrodė fizinė 

tremtis, atsiskyrimas nuo Lietuvos 
kilometrais ir jūrmyliomis. Tiek 
metų tikėjome, jog, vėl iškilus ant 
Gedimino kalno trispalvei nepri
klausomos Lietuvos vėliavai, nu- 
skaidrės dangus ir akys, atgis laukai, 
protai ir širdys. Deja -

Neapsėti laukai mane šaukia, 
Ir visur aš jų balsą girdžiu... 
Geriau būtų man šaknys išaugę ■ 
Būčiau likęs juose nors medžiu.

Gal todėl ir aš eilinį kielės grįži
mą į Lietuvą pradedu toli nuo gim
tinės esančioje Dzūkijos žemėje. Čia 
praeinu sava-nesava, atpažindama 
medžius ir vandenis, bet nepažinda
ma tų, kas paduoda man kavą su 
gražiu lietuvišku "Prašom!“, ištiesia 
gėlę, nušluoja grindinį ar audžia go
beleną, tą, kuris kabo galerijoje prie 
M. K. Čiurlionio muziejaus... Sąmo
ningai ar nesąmoningai slepiuosi už 
nepažįstančių manęs žvilgsnių ir 
šypsenų, kad atitolinčiau geliančiai 
skaudų susitikimą su ta vienintele 
žeme, kur įspausti mano pirmieji gy
venime žingsneliai, kur perskaityta 
pirmoji knyga, kur gauta pirmoji ne
sitaikstymo su melu ir veidmainyste 
pamoka iš paties brangiausio ir ma
nęs tebelaukiančio žmogaus - Ma
mos! Aš semiuosi jėgų prieš susiti
kimą su giminių ir kaimynų, vaikys
tės draugų ir nedraugų tyliai ar gar
siai tariamu klausimu: "Ar tai, kas 
dabar darosi Lietuvoje, ir yra toji 
ateitis, vardan kurios mes skubėjo
me į Baltijos kelią ir į Sausio 13- 
sios naktį?!“

Kaip pavydžiu tiems tautiečiams 
iš Australijos, Kanados, Ukrainos ar 
Anglijos, kurių nepasitiks Lietuvoje 
tokiu klausimu! Sunki, be galo sunki 
yra ta atsakymo atsakomybė, kai, 
įkvėptai ir nuoširdžiai pakalbėjęs ar 
parašęs viename krašte, gyvenimą 
gyveni kitame krašte! Ypač, kai i 
klausimą - priekaištą be žodžių - te
gali atsakyti vien gyvenimu. Ne žo
džiais...

Ak, Kazy Bradūnai, padėk man. 
padėk mums, išėjusiems ir niekaip 
nebesugrįžtantiems! Ir tiems, kurie 
jau niekada nebesugrįš, atgulę am
žino poilsio ne Lietuvos žemėje, kaip 
ir mano a+a teta Sofija - seselė 
Liucija iš šv. Gertrūdos vienuolyno 
Leuvene...

Iš kasdieninių rūpesčių, 
Darbo ir trumpo miego 
Lieju sunkų gyvenimą, 
Kad liepsnotų kaip žaizdras 
Netirpstančios rūdos...
O išeina atodūsis
Trumpam atminimui...

Sofija Mačernjti
Sankt Peterburgas - Vilnius

2



1994 m. liepos 9 - 15 d. N r. 28 (2314) EUROPOS LIETUVIS

Keliais sakiniais
□ Nauji ambasadoriai. Savo dekre
tais Prezidentas A. Brazauskas sutei
kė Lietuvos Respublikos nepaprasto
jo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro 
diplomatinius rangus Prancūzijos lie
tuvių bendruomenės pirmininkui Ri
čardui Bačkiui, Viktorui Baubliui, 
pastaruoju metu dirbusiam Vyriau
sybės spaudos atstovu, ir Petrui Aušt- 
revičiui, neseniai vadovavusiam Už
sienio reikalų ministerijos Šiaurės 
Europos skyriui. Paryžiuje gyvenantį 
Ričardą Bačkį Prezidentas paskyrė 
nepaprastuoju ir įgaliotuoju abasado- 
riurni Prancūzijos Respublikoje, Is
panijos Karalystėje ir Portugalijos 
Karalystėje, Viktorą Baublį - nepa
prastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriu
mi Baltarusijos Respublikoje, Petrą 
Auštrevičių - nepaprastuoju ir įgalio
tuoju ambasadoriumi Suomijoje. Pre
zidento dekretu Anicetas Simutis at
šauktas iš Lietuvos ambasadoriaus 
prie JT pareigų.
0 Lankėsi Australijos užsienio reika
lų ministras. Tai pirmas šios šalies 
aukšto pareigūno vizitas į Lietuvą. 
Pasak ministro senatoriaus Garetho 
Evanso, vizitu norima pirmiausia pa
demonstruoti draugiškumą ir dėmesį 
Lietuvai, kurios kovą ir pirmuosius 
besitvarkančios valstybės žingsnius 
sekė tiek oficialioji Australijos val
džia, tiek šalies visuomenė.
0 Įsteigta Baltijos vienybės (Baltic 
Unity) Lietuvos organizacija. Tai pa
daryta Kaune liepos 3 d. Tokia orga
nizacija neseniai susikūrė Latvijoje, o 
po mėnesio ją ketinama steigti ir Es
tijoje. Iki metų pabaigos turėtų įvykti 
bendra asamblėja. Baltijos vienybės 
organizaciją tikimasi registruoti Jung
tinėse Tautose.
0 Pulkininkas sugrįžo į Lietuvą. Tai 
Lietuvos savanoris, sulaukęs jau 98 
metų J. Andrašūnas, pokario metais 
pasitraukęs į Jungtines Amerikos 

Valstijas ir ten gyvenęs. Pulkininko 
laipsnis jam suteiktas 1938 m., einant 
Klaipėdos krašto karo komendanto 
pareigas. J. Andrašūnas apdovanotas 
Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ir kitais ordi
nais. Su žmona Veronika jis grįžo 
nuolat gyvent į Lietuvą. Kaip rašo 
’’Respublika“, Andrašūnai apsigy
vens Vilniaus senelių namuose.
□ Parvežti Alfonso Mikulskio palai
kai. Iš JAV į Vilniaus aerouostą prieš 
dešimt metų mirusio kompozitoriaus, 
dirigento, lietuvybės puoselėtojo pa
laikus atlydėjo jo žmona Ona Mi
kulskienė. Vilniaus arkikatedroje bu
vo aukojamos gedulingos šventos 
mišios už velionį, skambėjo iškilusis 
A. Mikulskio kūrinys - tautinės mi
šios ”Už kenčiančią Lietuvą“. Velio
nio palaikai perlaidoti Rasų kapinėse.
□ Darbo, duonos, teisingumo! Tokiu 
šūkiu liepos 1 d. Vilniuje, Nepriklau
somybės aikštėje, prasidėjo Lietuvos 
darbininkų sąjungos organizuota ak
cija prieš skurdą. Sostinės, Jurbarko, 
Raseinių, Ukmergės, Utenos, Pane
vėžio, Kupiškio, Pakruojo ir kitų dar
bininkų sąjungų atstovai po mitingo 
liko budėti palapinėse prie Seimo rū
mų. Akcija tęsis 14 dienų. Svarbiausi 
reikalavimai - aprūpinti žmones dar
bu, garantuoti 140 litų minimalų gy
venimo lygį (MGL), darbo užmo
kestį indeksuoti atsižvelgiant į kainų 
augimą ir kt.
□ Lietuvoje infliacija didžiausia. Di
džiausia infliacija gegužės mėnesį 
Baltijos valstybėse buvo Lietuvoje - 
6,2 proc., o mažiausia - Latvijoje - tik 
0,2 proc., Estijoje - 1,1 proc., pranešė 
Statistikos departamentas prie Vy
riausybės. Per gegužės mėnesį Lietu
voje ir Estijoje labiausiai pabrango 
transporto ir ryšių paslaugos - 8,2 
proc. ir 4,4 proc., o Latvijoje - švie
timo, poilsio ir kultūros paslaugos - 
2,9 proc. Lietuvoje gegužę 5,7 proc. 
padidėjo minimalus darbo užmokes

tis (MDU), kuris buvo 56 litai, arba 
14 JAV dolerių (Latvijoje - 26,55 
JAV dolerio, o Estijoje - 22,38 JAV 
dolerio). MDU per praėjusius metus 
daugiausia (2 kartus) padidėjo Lat
vijoje, Estijoje nepakito, o Lietuvoje 
padidėjo 87,9 proc. Priskaičiuotas iš 
darbo užmokestis gegužės mėnesį 
daugiausia padidėjo Estijoje - 21 pro
centu ir dabar yra 1410 kronų, arba 
105,18 JAV dolerio. Mažiausiai jis 
padidėjo Lietuvoje - 6,3 procento ir 
gegužę buvo 347 litai, arba 86,75 
JAV dolerio. Didžiausias vidutinis 
darbo užmokestis yra Latvijoje - 
77,72 lato, arba 137,56 JAV dolerio, 
per mėnesį jis padidėjo 14 proc.
□ Aukščiausiajame Teisme pradėta 
nagrinėti nekokybišką litų gamybos 
baudžiamoji byla. Buvęs Lietuvos 
banko vadovas V. Baldišius, šiuo 
metu dirbantis ’’Tauro“ banke, ir 
buvęs LB darbuotojas R. Purtulis, 
dabar dirbantis ’’Vilniaus banke“, 
kaltinami aplaidumu, dėl kurio buvo 
atspausdinti blogos kokybės 199 Į 
metų pavyzdžio litai. Kaltinamojoje 
išvadoje teigiama, kad tuo valstybei 
padarytas 5,5 mln. JAV dolerių nuos
tolis. Teismas bylą nusprendė nagri
nėti uždarame posėdyje. ’’Lietuvos 
rytas“ paskelbė porą B. Vainauskie
nės straipsnių, bylojančių, kad KGB 
domėjosi litų gamyba ir savo agentų 
dėka apie tai nemažai žinojo.
O Mirė istorikas akademikas Juozas 
Jurginis. Jis ėjo aštuoniasdešimt šeš
tuosius metus. J. Jurginis ypač domė
josi feodaliniu laikotarpiu, meno ir 
kultūros istorija, yra daugybės studi
jų, mokslo populiarinimo knygų 
autorius.
O J. Aisčio 90-ųjų gimimo metinių 
minėjimas. Jis įvyko Rumšiškių 
miestelyje. Atidengtas šio poeto pa
minklas (skulptorius V. Žulys), pa
sodintas ąžuoliukas. Iškilmėse daly
vavo J. Aisčio sesuo Veronika, poetai 
B. Brazdžionis, K. Bradūnas ir kt.

Mokytojos J. Karosaitė ir N. Kereševičienė su pianistėmis 1. Jokū- 
bauskaite, J. Jauniškyte ir C. Uscilaite.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
□ Vyskupai susirūpinę Bažnyčiai 
priklausančių žemių likimu. Kauno 
arkivyskupijos kurijoje įvykusiame 
Vyskupų konferencijos posėdyje, 
kuriame dalyvavo Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Kauno arkivys
kupas kardinolas V. Sladkevičius, 
Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis 
ir visi Lietuvos vyskupai, buvo nu
tarta pakartotinai kreiptis į Vyriau
sybę dėl Bažnyčiai priklausančių 
žemių privatizavimo. ’’Nerimą kelia 
stiprėjanti antibažnytinė propagan
da, kuria siekiama priversti Bažny
čią atsisakyti savo teisėtos nuosavy
bės, kad ją galėtų pasisavinti valsty
biniai komerciniai-ūkiniai subjek
tai“, - sakoma Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios informacijos centro išpla
tintame pranešime. Konferencijoje 
vyskupai išsakė vieningą nuomonę, 
kad Bažnyčia, siekdama susigrąžinti 
savo teises į turėtą nuosavybę, visa
da atsižvelgs į Lietuvos žmonių 
interesus.
CJ Sėkmė konkurse. Birželio 16-26 
dienomis Švedijoje Kilio mieste vy
ko penktasis tarptautinis pianistų 

konkursas. Jame dalyvavo trys Čiur
lionio menų gimnazijos vienuolikto- 
kės: Jurgita Jauniškyte, Ieva Jokūba- 
vičiūtė ir Ūla Uscilaite. Iš 39 dalyvių 
į finalą pateko 8 pianistai ir pianistės. 
Tarp jų ir visos trys lietuvaitės, ku
rios tapo šio konkurso diploman
tėmis.

Eltos ir ”EL“ inf. 
□ Kuršėnuose - svečias iš Amerikos. 
Tas neįprastas svečias - tai iš Ameri
kos atvykęs kunigas poetas Vytautas 
Laugalys (Viktoras Libertis). Po šv. 
Mišių bažnyčioje poetas skaitė savo 
kūrybą, jam talkininkavo Šiaulių dra
mos teatro aktorė O. Dautartaitė. Be 
poezijos kunigas perskaitė ir įdomią 
paskaitą ’’Laisvi ir kosmopolitiniai 
Vakarai ir jų viršūnų kolaboracija su 
Rusija praeityje ir dabartyje“. Kuršė- 
niečiai susidomėję klausėsi ir kunigo 
kūrybos, ir paskaitos - savotiško dva
sinio peno.

Kad daugiau ir dažniau lankytųsi 
tokie žmonės, tai būtų dvasios atgai
va, kurios šiandien mums ypač rei
kia, rašo ”EL“ skaitytojas Romualdas 
Makauskas

SEIPTYNEOg BUENOS
Rusijos tranzito per 

Lietuva problema vėl 
jaudina politikus

Po skandalingo ambasadoriaus V. 
Bulovo, derybų su NVS šalimis gru
pės vadovo, interviu ’’Lietuvos aidui“, 
kuriame jis pareiškė, kad Lietuvai 
esą būtina ’’užsidirbti pinigų iš viso
kio tranzito“, grupė buvusios Valsty
binės derybų su Rusijos Federacija 
delegacijos narių išplatino pareiškimą 
"Dėl Rusijos karinio tranzito įteisini
mo“, rašo ’’Lietuvos aidas“ 07 05.

Pareiškime, kurį pasirašė E. Jara
šiūnas, V. Jarmolenka, S. Katuoka, 
R. Ozolas, S. Pečeliūnas, S. Preidys, 
Č. Stankevičius ir G. Šerkšnys, sa
koma: ’’Valstybinė derybų su Rusija 
delegacija visada vadovavosi nekin
tama Lietuvos Respublikos nuosta
ta, kad Rusijos karinio tranzito per 
Lietuvos Respublikos teritoriją įtei
sinimas būtų žalingas Lietuvai kaip 
įtvirtinantis pavojingus Rusijos stra
teginius siekius ir pažeidžiantis Lie
tuvos saugumo interesus. Jis taip pat 
reikštų tam tikrą karinį bendradar
biavimą su Rusija.

Dabartinis Lietuvos derybininkų 
su Rusija vadovas, ignoruodamas 
Šią ilgalaikę Lietuvos nuostatą ir 
Respublikos Prezidento bei Seimo 
deklaruotą užsienio politikos tęsti
numą, viešai pareiškė, jog Rusijos 
karinis tranzitas į Karaliaučiaus 
kraštą per Lietuvą bus įteisintas.

Kaip buvusieji Valstybinės dery
bų su Rusijos Federacija delegacijos 
nariai, saistomi ištikimybės Lietu
vos Respublikai priesaikos ir pilieti
nės pareigos skatinami, griežtai pro
testuojame prieš bet kokį Rusijos 
karinio tranzito per Lietuvą įteisini
mą. Esame įsitikinę, kad reikalavi
mas įteisinti karinį tranzitą, derina
mas su prekybos sutarties nevykdy
mu, yra ne kas kita, kaip neleistinas 
politinis spaudimas Lietuvai, su ku
riuo jokiu būdu negalima sutikti.

Lietuvos diplomatai ir kiti parei

gūnai privalo atstovauti ir ginti tiktai 
Lietuvos, o ne kitos valstybės intere
sus. Už tai jie yra asmeniškai atsakin
gi“

Tame pačiame ’’Lietuvos aide“ 
paskelbta Eltos žinutė, kurioje sako
ma: Rusijos tranzitui bus taikomos 
tos pačios taisyklės, kaip ir kitų val
stybių per Lietuvą gabenamiems 
kroviniams, pareiškė A. Brazauskas 
tradiciniame pirmadienio interviu 
Lietuvos radijui. Šį klausimą jis 
aptarė šeštadienį (liepos 2 d.) Minske 
susitikęs su Rusijos premjeru V. 
Černomyrdinu. A. Brazauskas sakė, 
kad artimiausiu metu bus baigti susi
tarimų dėl tranzito projektai. Juose 
nenumatytos kokios nors išskirtinės 
sąlygos Rusijai, pabrėžė jis. Tuose 
susitarimuose bus aptarta Lietuvos 
įmonių bei verslininkų į Rusiją ir per 
Rusiją gabenamų krovinių perveži
mo tvarka.

Socializmo patvoryje 
kapitalizmo niekas nemyli
Taip vadinasi “Lietuvos ryte“ 07 05 
išspausdintas Rimvydo Valatkos 
įprastas antradieniais komentaras.

Jame atkreiptas dėmesys į Tarp
tautinio valiutos fondo (TVF) vadovo 
M. Camdessus laišką Lietuvos kon
servatorių valdybos pirmininkui G. 
Vagnoriui. ’’Vis dėlto jei norima iš
laikyti augimą, Lietuva turi ir toliau 
dėti pastangas kurdama stabilią ir 
numatomą finansinę aplinką. Fondas 
yra pasiruošęs jums padėti šia krypti
mi“, - rašo M. Camdessus, prieš tai 
paaiškinęs, kad konservatorių sugal
votas referendumas, jei tik jis lai
mėtų, "sukeltų išlaidų bangą, o jo ša
lutinis efektas būtų infliacija“. R. Va
latkos nuomone, leidžiama suprasti, 
kad TVF netoleruotų tokio Lietuvos 
žingsnio. ’’Dabar natūraliai kyla klau
simas, kuo turėtų remtis valdančioji 
LDDP ar po jos į valdžią atėję kon
servatoriai, jei būtų nukirstas TVF 
lynas? Juk tokiais atvejais į ’’pagal

bą“ būtų pasiruošusi ateiti tik Mask
va. Kadangi konservatorius būtų sun
ku įtarti specialiai siekiančiais šio 
tikslo, belieka manyti, kad referendu
mo akmuo, kuris jau užneštas ant 
aukšto kalno ir paruoštas ridenti, iš 
užančio buvo ištrauktas tik dėl propa
gandinių dar nesubrendusios kapita
listinės partijos sumetimų. Riedėda
mas žemyn jis išjudins ekonominio 
neišmanymo akmenų laviną, kuri pa
jėgi dar ilgiau užtęsti ekonominę kri
zę šalyje“. Tik kaip propagandinį R. 
Valatka vertina ir Lietuvos konserva
torių valdybos pirmininko G. Vagno
riaus kreipimąsi į Prezidentą bei Vy
riausybę "Dėl neatidėliotinų veiksmų 
plano siekiant išvengti katastrofinių 
padarinių šalies ūkyje“, išspausdintą 
“Lietuvos aide“. ’’Nors jame pateikta 
net vienuolika pasiūlymų, taip kurių 
yra ir visai neblogų bei atitinkančių 
konservatorių doktriną... tačiau ati
džiai skaitant išryškėja ir nostalgija 
administraciniam valdymui, kuris bu
vo nesvetimas ekspremjerui“.

“Apskritai praėjusi savaitė šaliai 
buvo įspūdinga, - pastebi R. Valatka. 
- Lietuviai surengė protesto mitingą 
prieš komunistinės Kinijos viceprem
jerą kapinėse (todėl jis nepadėjo vai
niko ant žuvusiųjų už Lietuvos ne
priklausomybę kapo, kaip buvo pla
nuota - ELR). Niujorke jie degino 
knygas ir į šią komunistinę-fašistinę 
ceremoniją delegavo savo ambasado
rių prie Jungtinių Tautų. Svarstytina 
tema yra ir šalies Prezidento A. 
Brazausko dalyvavimas Baltanisijos 
išvadavimo iš hitlerinės Vokietijos 
iškilmėse Minske. Šiose iškilmėse 
karo veteranai pasipiktino net valsty
binėmis Baltarusijos vėliavomis, čia 
buvo šlovinama stalininė Raudonoji 
armija, kuri dukart okupavo Lietuvą 
ir aštuonerius metus žiauriai naikino 
lietuvių rezistenciją. Jei lietuviams 
nepatiko Armija krajova veiksmų 
1944 m. Vilniuje minėjimas, ar lietu
viai gali toleruoti tokį Prezidento vi
zitą Minske, nors Baltarusija ir nėra 
SSRS teisių perėmėja? Pavyzdžiui, 
H. Kohlis nedalyvavo Vakarų sąjun
gininkų išsilaipinimo Normandijoje 
jubiliejaus iškilmėse.“

Pirmoji piratavimo byla - 
j teismą

Taip pavadintame Remigijaus Ba
rausko rašinyje ’’Respublikoje“ 07 02 
pranešama, kad Generalinėje proku
ratūroje baigta tirti ir j teismą perduota 
pirmoji baudžiamoji byla dėl autoriaus 
teisių pažeidimo neteisėtai atgami
nant ir skleidžiant svetimus muzikos 
su tekstu kūrinius.

Artimiausiu metu prieš teismą 
stos uždarosios akcinės bendrovės 
”Azbi“ steigėjas ir bendrasavininkis 
Sergejus Budakva. Pagal BK 142 
straipsnio pirmąją dalį jam gresia 2 
metai pataisos darbų arba bauda iki 
300 litų. Jei jis bus pripažintas kaltas, 
teismas taip pat gali konfiskuoti kratų 
metu paimtą aparatūrą bei priteisti at
lyginti autoriams padarytą materiali
nę žalą.

Civilinius ieškinius šioje byloje 
yra pareiškę net 12 kompozitorių, 
poetų bei atlikėjų. Didžiausių sumų 
padarytai žalai atlyginti prašo S. Po
vilaitis - 50, bei R. Dambrauskas - 30 
tūkstančių litų.

Šią bylą tyręs Generalinės proku
ratūros tardytojas A. Marcinkevičius 
mano, jog surinkta pakankamai įrody
mų, kad autorių teisės buvo pažeistos. 
’Tačiau atsižvelgiant į tai, kad tokia 
byla pirmoji ir dar specifinė, manau, 
jog priimti galutinį sprendimą yra 
labai subtilus dalykas“, - kalbėjo 
tardytojas. Pasak jo, šiuo metu tikri
nama surinkta medžiaga dar dėl 14 
firmų “piratinės“ veiklos.

FTB vadovas - Lietuvoje 
Apie tai pranešė visi pagrindiniai 
Lietuvos dienraščiai. Pacituosime 
kelias ištraukas iš Ainio Gurevičiaus 
pasakojimo ’’Lietuvos ryte“ 07 05.

Vyriausybės rūmuose JAV fede
ralinio tyrimų biuro direktorius L. J. 
Freeh, JAV finansų ministerijos 
teisėsaugos skyriaus vedėjo pavaduo
tojas R. K. Noble'as ir trijų Baltijos 
valstybių vidaus reikalų ministrai: 
Lietuvos - R. Vaitekūnas, Latvijos - 
G. Kristovskis, Estijos - H. Arike pa
sirašė bendrą pareiškimą, kuriame 
numatoma tęsti konsultacijas, bendrą 

mokymą, tyrinėjimus. Pasibaigus 
pasirašymo ceremonijai, buvo pa
keltos šampano taurės. Paskui įvyko 
pusvalandinė pareiškimą pasira
šiusiųjų pareigūnų spaudos konfer
encija.

L. J. Freeh savo apsilankymą 
Lietuvoje pavadino labai sėkmingu, 
o diskusijas vaisingomis. Jo many
mu, šis vizitas sukūrė sąlygas atei
ties bendradarbiavimui, kovojant su 
nusikalstamumu. FTB direktorius 
sakė šios kelionės metu aplankysiąs 
vienuolika Rytų Europos valstybių. 
Anot jo, tos šalys nėra korumpuotos 
labiau nei kitos, Jungtinių Valstijų 
nusikalstamumo istorija tokia pras
ta, kad su ja vargu ar gali lygintis 
kokia kita šalis. “Mes čia atvykome 
ne teisti ir ne vertinti. Mes čia atvy
kome pasidalyti savo patirtimi, kad 
kiti galėtų ja pasinaudoti“.

Pasak FTB direktoriaus, jo tar
nyba neturi žinių apie kokius nors 
stiprius ryšius taip Lietuvos ir JAV 
nusikaltėlių grupuočių, bet FTB 
žino apie Lietuvos ir Rusijos gru
puočių ryšius. Tarptautiniai gaujų 
ryšiai vis stiprėja, todėl reikia žiūrėti 
į ateitį ir būti pasiruošusiems stipriai 
pasipriešinti, užkirsti kelią tokio 
pobūdžio bendradarbiavimui.

Ši specialioji JAV tarnyba labai 
domisi ir radioaktyviomis medžia
gomis. Kaip pavyzdys buvo pami
nėta tai, kad neseniai Vokietijos po
licija netoli Štutgarto aptiko pluto
nio, tinkančio gaminti branduolinį 
ginklą. Bet apie branduolinio kuro 
kasetę, dingusią iš Ignalinos atomi
nės elektrinės, FTB nieko nežinoma. 
Apskritai visos šalys, kuriose yra 
radioaktyvių medžiagų, yra FTB 
“nerimo objektas“.

Federalinio tyrimų biuro atsto
vybes planuojama atidaryti Prahoje, 
Varšuvoje, Maskvoje. Pasak L. J. 
Freeh, Baltijos šalys irgi labai domi
na, nes ”ši žemyno dalis yra be galo 
svarbi, juolab kad mūsų tikslai su
tampa“. Tačiau FTB atstovybės ati
darymą Baltijos Šalyse dar reikia 
aptarti, šis klausimas paliekamas 
ateičiai.

ELI
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Gimnazija išleido 9 abiturientus Tauragiečiai Vokietijoje 
mokosi, kaip gerai gyventi

Vasario 16-osios gimnazija - 
nedidelė mokykla. Mokinių per visas 
9 klases susirenka tarp 60 ir 100, 
todėl ir abiturientų skaičius būna ne 
didelis: tarp 2 ir 8. Abitūrą paprastai 
įsigyja tik tie, kurie Vokietijoj nori 
studijuoti. Ją įsigyti ne taip lengva, 
nes pagal Vokietijos tvarką į gimna
ziją priimami tik geriausi mokiniai, o 
ir jų tik dalis gauna brandos atestatą. 
Jį gauni tik išlaikęs egzaminus, kurie 
privačiose mokyklose būna sunkesni, 
nes egzaminuojama valstybinės ko
misijos priežiūroj iš 8 dalykų. Taip 
yra ir Vasario 16-osios gimnazijoj. 
Lietuvių gimnazijos abitūros rezulta
tai būna ne blogesni, o dažnai net ge
resni, kaip valstybinėse gimnazijose. 
Taip buvo ir šiais metais. Egzaminai 
raštu vyko nuo kovo 21 iki 25, o žo
džiu nuo birželio 16 iki 17. Bendras 
visų abiturientų pažymių vidurkis 
2,6. Abiturientų buvo daugiau negu 
bet kada: devyni, nes prie 4 iš Vokie
tijos prisidėjo 5 iš Lietuvos. Visi eg
zaminus išlaikė, ir egzaminų komisi
ja stebėjosi gerais rezultatais.

Geriausią pažymių vidurkį gavo 
Vytautas Lemkė - 1,0. Tai yra pats 
geriausias pažymys, kokį tik gali 
gauti, ir jis labai retai kada pasitaiko, 
o mūsų gimnazija per keleris metus 
jau antrą kartą gali pasidžiaugti tokiu 
geru abiturientu. Vytautas Lemkė lie
tuvių gimnaziją lankė visus 9 metus, 
gyveno pas tėvus Hiutenfelde, visuo
met buvo geras mokinys ir geras mu
zikantas. Iš mažens grojo akordeonu, 
vėliau ir pianinu, smuiku bei gitara. 
Dažnai koncertavo ne tik lietuvių 
gimnazijoj, bet ir vokiečių publikai. 
Pastaraisiais metais rūpinosi muzika 
bažnyčioje Mišių metu. Savaime aiš
ku, kad grojo gimnazijos orkestre ir

’’Kas buvo padalinta, vėl bus kartu“ - sako Rusija
Londone leidžiamame "The Euro

pean “ savaitraštyje išspausdintas po
litinio apžvalgininko Peter Conradi 
straipsnis, apžvelgiantis didėjančią 
Rusijos įtaką buvusiose Sovietų Są
jungos respublikose. Čia sutrumpin
tai pateikiu jo išvedžiojimus.

Įvykiai buvusioje Sovietų Sąjun
gos teritorijoje nepastebimai greitai 
daro posūkį Kaukaze. Tik prieš me
tus laiko nuo pilietinio karo pavargu
si Gruzija kaltino Rusiją už jos tei
kiamą paramą separatistams. Bet kai 
rusų taikos palaikymo kariuomenė 
pasirodė Gruzijos miesto gatvėse šią 
savaitę, ji vietinių gyventojų visur 
buvo sveikinama, nes tikimasi, kad 
tik ši jėga pajėgi sustabdyti tolimesnį 
kraujo praliejimą Kaukaze.

Gruzinai ne vieni nukreipė savo 
akis į ’’didelį brolį“ Maskvoje. Taip 
elgiasi ir Baltarusija, esanti tarp Ru
sijos ir Lenkijos, su savo atgyvenusia 
sena pramone. Įvyksiančiuose prezi
dento rinkimuose abu kandidatai į tą 
postą yra glaudesnės sąjungos su 
Rusija stiprūs šalininkai.

Buvęs Ukrainos ministras pirmi
ninkas Leonidas Kučma, kandidatas į 
prezidentus, Leonido Kravčiuko kon
kurentas, taip pat pasisako už glau
desnius ryšius su Rusija. Panašių vei
kėjų, kurie žiūri atgal su nostalgija į 
sovietinius laikus, netrūksta nuo 
Moldovos iki Vakarų Kazachstano ir 
toliau į rytus.

Tepraėjo dveji su puse metų, kai 
buvusi Sovietų Sąjunga buvo iš
braukta iš žemėlapio. Bet vertinimai, 
kad miręs lavonas palaidotas, atrodo, 
dar nepasitvirtino ir per ankstyvi.

Rusija atsargiai ir apgalvotai, pa
naudodama morkos ir lazdos politi
ką, pradeda atgauti kontrolę ir įsiga
lėti, kai ji vadina, artimajame užsie
nyje. Niekas dabar nekalba apie nau
jos SSSR atkūrimą, išskyrus komu
nistus opozicionierius. Bet, be jokios 
abejonės, vėl yra lipdomas naujas da
rinys - tai nauja regioninė sistema, 
kurioje kraštų ekonominė, politinė ir 
užsienio politika vis daugiau subor
dinuota Maskvos valiai.

Rusija visiškai naudojasi šiuo spe

dainavo chore. Vytautas patvirtino 
taisyklę, kad geri mokiniai yra akty
vūs mokiniai ir dalyvavimas savi
veikloj mokslui nekenkia. Visą laiką 
buvo aktyvus skautas. Žada studijuoti 
muziką, matematiką ir pedagogiką, 
tapti gimnazijos mokytoju.

Antroji pagal vidurkį - Ramunė 
Čukšytė. Jos pažymys - 2,2. Ramunė 
atvyko į gimnaziją prieš trejus metus 
iš Lietuvos nemokėdama nė žodžio 
vokiškai. Ji buvo gera mokinė, daina
vo chore ir priklausė dainų būreliui. 
Dabar žada studijuoti ekonomiką 
Manheimo universitete, kur specia
liai skiriama daug dėmesio Rytų 
Europos kultūrai ir problemoms.

Taip pat nemokėdamos nė žodžio 
vokiškai prieš 3 metus iš Lietuvos 
atvyko Giedrė Babravičiūtė, Ieva 
Kurmanavičiūtė (abi iš Vilniaus), 
Kristina Holzmann (Klaipėda) ir Ais
tė Terekaitė (Kaunas). Pirmos dvi ža
da studijuoti rusų ir ispanų kalbas ir 
tapti vertėjom, o ketvirtoji - teisę, vi
sos Heidelbergo universitete. Kristi
nos tėvas vokietis, todėl ji gavo vo
kiečių pilietybę ir gali likti Vokieti
joj. Ji žada vienerius metus padirbėti, 
o po to studijuoti socialinę pedagogi
ką arba mediciną, nes norėtų tapti 
auklėtoja arba vaikų gydytoja. Kristi
na mėgo sportuoti, šoko tautinius šo
kius ir buvo gera artistė. Ji daug vai
dindavo ’Talentų vakaruose“ ir kito
mis progomis, dainavo chore, prik
lausė dainų būreliui ir buvo labai 
aktyvi ateitininkė. Choristės buvo ir 
kitos trys minėtos abiturientės.

Likę trys abiturientai atvyko iš 
Vokietijos. Henrikas Martens (iš 
Svvisttal prie Bonos) lankė mūsų 
gimnaziją nuo pat pirmos klasės, o 
Rolandas Černauskas (Itzehoe) ir 

cialiu vaidmeniu buvusios Sovietų 
Sąjungos teritorijoje. Ji šiuos kraštus 
valdė daugiau kaip 300 metų, ekono
miniu atžvilgiu jie buvo pririšti prie 
Rusijos. Be to, Rusija turi didesnę te
ritoriją, daugiau gyventojų ir daugiau 
gamtos turtų negu sudėjus kartu visas 
buvusias sovietuos 14 respublikų.

Negalima neįvertinti ir 25 mili
jonų rusų, atsiradusių už Rusijos ri
bų: Ukrainoje, Kazachstane ir kitose 
naujai pasiskelbusiose valstybėse. 
Tai duoda Rusijai pretekstą įsikišti. 
Sunku iš tikrųjų pasakyti, ar Rusija 
tikrai rūpinasi jų gerove, ar juos laiko 
penktąja kolona, kuria Maskva atei
tyje gali manipuliuoti savo tikslams. 
Vien šios diasporos buvimas gali 
nuspręsti tų 14 respublikų likimą.

Maskva didina savo ekonominę ir 
politinę įtaką artimajam užsieny, 
ypač tuose kraštuose, kur yra dar ne
išnaudotų energijos atsargų, daugiau
sia pietinėse respublikose: Azer
baidžane, Kazachstane ir Turkmenis- 
tane. Šios energijos atsargos galėjo 
pilnai garantuoti tų kraštų nepriklau
somybę. Čia Rusija panaudojo stipri
ausią ekonominį ginklą - vadinamąją 
energijos tiekimo politiką (Pipeline 
Politics). Rusų naftos bendrovės ver
tė pasirašyti bendrų įmonių sutartis 
kartu su Vakarais, kad būtų išnau
dotos didžiulės naftos ir dujų atsar
gos Azerbaidžane, Kazachstane ir 
Turkmėnijoje. Taip pat užsitikrino, 
kad vamzdžių tiekimo linija eitų per 
Rusijos teritoriją.

Militaristų pastangomis, kurie 
naudoja jėgos diplomatiją, gynybos 
ministras Pavelas Gračiovas įsiteisi
no ”de facto“ užsienio reikalų mi
nistru ’’artimajam užsieniui“. Rusijos 
kariuomenės dalinių atvykimas bir
želio 25 d. į Gruziją - tai bandymas 
pietų respublikoms uždėti Maskvos 
apynasrį.

Azerbaidžanas, turįs nemažai naf
tos atsargų, kaip Kuveitas, po Mask
vos spaudimo sutiko, kad rusų ka
riuomenė saugotų jos sienas su Iranu. 
O buvo labiausiai antirusiškai nusis
tačiusi respublika. Ji Kremliaus buvo 
priversta atiduoti Rusijai savo 20% 

Gabrielė Žemaitytė (Rostock) gim
nazijoj išbuvo tik 3 metus. Gabrielė 
Žemaitytė šoko tautinius šokius, dai
navo chore, gera menininkė ir žada 
studijuoti grafikos dizainą. Rolandas 
myli sportą, ypač šokimą į aukštį su 
kartimi. Vienu laiku net buvo Šiaurės 
Vokietijoje Šlesvigo-Holšteino čem
pionu. Gimnazijoj organizuodavo 
sporto varžybas. Dabar žada padir
bėti, o vėliau studijuoti ekonomiką. 
Henrikas vienu metu aktyviai reiškė
si mokinių saviveikloj: šoko tautinius 
šokius. Jis priklausė mokinių komite
tui. Dabar turi atlikti civilinę tarnybą 
(vietoj kariuomenės) ir dar nežino, ką 
po to studijuos.

Įdomu, kad iš Lietuvos atvykusios 
gimnazijos absolventės žada studi
juoti tokius dalykus, kurių Lietuvoj 
labai reikia, kad vėliau Lietuvai būtų 
naudingos. Jeigu ir dėl finansinių su
metimų nepajėgtų čia studijų baigti 
arba net pradėti, jos, gerai išmoku
sios vokiečių kalbą, grįžusios vis tiek 
Lietuvai bus reikalingos. Taigi jų 
mokslas Vasario 16-osios gimnazijoj 
yra didelė pagalba Lietuvai. Antra 
vertus, mokiniai iš Lietuvos praturti
na gimnaziją, nes jie padeda išeivijos 
vaikus išmokyti geriau lietuviškai.

Abiturientų pagerbimas vyko bir
želio 17 d. per vakarienę. Gimnazijos 
direktorius jiems įteikė brandos ates
tatus ir kiekvienam padovanojo po 
knygą. Juos sveikino Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas Arminas Lip- 
šys, kuratorijos pirmininkas Vingau- 
das Damijonaitis, moksleivių ateiti
ninkų pirmininkas Almis Udrys, kla
sės auklėtojas Alois Weigel ir kiti. 
Abiturientų vardu dėkojo Vytautas 
Lemkė.

A.Š.

energijos akcijų tarptautiniame naftos 
konsorciume, kuriam vadovauja 
amerikiečių ir britų bendrovės.

Nekalbant apie tris Baltijos res
publikas, tik viena buvusi sovietinė 
respublika Ukraina priešinasi Rusijos 
užmačioms ir Rusijos armijos bu
vimui Ukrainoje. Bet ir čia padėtis 
gali pasikeisti, jeigu prezidento rinki
mus liepos 10 d. laimėtų promaskvi- 
nis Kučma.

Turkiškai kalbančios respublikos 
pietų regione atvirai skundėsi dėl 
naujos Rusijos hegemonijos šiame 
regione. Bet rusų kaimynų skundas, 
Vašingtono atviru prisipažinimu, yra 
pavėluotas.

Po SSSR sugriuvimo Vakarų po
litika s vairuotojai mažai kreipė dė
mesio, kad būtų padėta ’’artimo už
sienio“ kraštams. Daugiausia jie kon
centravo savo dėmesį padėti Jelcinui 
ir Rusijai, tikėdami, kad tai yra tos 
valstybės ekonominio ir politinio sta
bilumo raktas. Kaip atlyginimą Rusi
jai už ’’Partnerystės dėl taikos“ pro
gramos pasirašymą su NATO Vaka
rai paliko Jelcinui laisvas rankas tvar
kytis jo užpakaliniame kieme.

Kaip atrodo, Vašingtonas padali
na buvusią sovietų imperiją į dvi 
dalis: buvusieji satelitiniai kraštai 
kartu su 3 Baltijos valstybėmis, kurių 
nepriklausomybė yra neginčytina, ir 
likusios vienuolika buvusių respub
likų, kurios, atrodo, vėl bus Maskvos 
orbitoje, jeigu iš viso jos išliks.

JAV prezidentas Bill Clinton lie
pos 6 dieną atskrenda į Latvijos sos
tinę Rygą ir susitiks su trijų Baltijos 
kraštų vadovais. Tuo pačiu jis pada
rys pranešimą ir paskatins Rusiją iš
vesti likusią jos kariuomenę iš Bal
tijos kraštų dar šią vasarą, kaip buvo 
susitarta.

Baigdamas savo pastabas ’’The 
European“ savaitraštyje Peter Conra
di išsako nuomonę, kad šis preziden
to Bill Clintono vizitas Rygoje yra 
tuo svarbus, kad po šio vizito gali iš
ryškėti, kur bus nutiesta įtakos siena 
tarp Vakarų ir Rusijos.

Klemensas Tamošiūnas 
Londonas, ELTA

Dvidešimt devyni vaikai su dviem 
vokiečių kalbos mokytojomis iš Tau
ragės birželio pabaigoje dviem savai
tėms atvyko į Riedstadt, kuris jau ke- 
leri metai draugauja su minėtu Lietu
vos miestu. Kaip įprasta, vaikai buvo 
paskirstyti gyventi į vokiečių šeimas. 
Naujieji šeimininkai, ypač tėvai, pa
geidavo tauragiškius palikti pas juos 
ilgiau, o savo atžalyną prašė nuvežti į 
Tauragę ir išauklėti...

Tokia reakcija stebėjosi net pačios 
auklėtojos, nes vaikų atranka vyko 
tik tiek, kad pusė tauragiškių buvo iš 
vaikų namų, našlaičiai ir socialiai re
miamų šeimų vaikai. O visi kiti turė
jo susimokėti 360 litų už kelionę 
autobusu. (Likusias išlaidas padengė 
riedstadtiečiai).

Pagal vienos mokytojos pasako
jimą, vaikai labai greitai priprato prie 
naujos aplinkos. Tiems nuo 11 iki 17 
metų amžiaus mokiniams, matyt, ne
kilo susikalbėjimo su bendraamžiais 
vokiečiais problema, nes pakako Tau
ragėj įgytų vokiečių bei anglų kalbos 
įgūdžių. Ji pati net stebėjosi, kaip 
greitai vaikai randa bendrą kalbą - 
suaugę, anot jos, yra komplikuotesni.

Nuobodžiauti vaikams nėra laiko. 
Šeimos ir jų vaikai juos gerai užima, 
esant geram orui dažnai eina į basei
nus. Mokyklose ruošiamos diskote
kos ir visokios kelionės, laivu paplau- 
kiojama Reinu ir t. t. Didžiausią 
galvosūkį kelia vadovams grįžimas į 
namus, nes vaikai gavo iš savo globė
jų iki šiol tiek daug dovanų, kad rei
kės samdyti sunkvežimį jas parvežti...

Pagal Tauragės ir Riedstadto part
nerystės programą šiuo metu pas 
Vokietijos ūkininkus atlieka praktiką 
5 Tauragės apskrities jaunieji ūkinin
kai (4 vyrai ir 1 moteris). Jų tėvai pas
taruoju laiku vargais negalais ir net 
teismo pagalba atgavo savo žemes iš 
bendrovių. Tie jauni žmonės ne tik 
palyginti gerai uždirba, bet ir jau turi 
planus, kaip ir su kuo savo krašte ūki
ninkauti, nes jie mato, kad Riedstadto 
ūkininkai, turį ne ką daugiau žemės, 
kiek jų tėvai atgavo, verčiasi - spe
cializavęs! - gana sėkmingai.

Pokalbiuose su tais gerai nu

Ambasadoriaus koncertas bažnyčioje

Seimo nario Albino Vaižmužio 
kvietimu Kupiškio rajone viešėjo 
Vokietijos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Reinhartas 
Krausas, pranešė ’’Lietuvos aidas“. 
Kultūros namų vitražų salėje įvyko 
svečio pokalbis su rajono vadovais, 
verslininkais, įmonių, bendrovių, or
ganizacijų atstovais. Aptartos Vokie
tijos firmų ir rajono kolektyvų part
nerystės ryšių užmezgimo galimybės.

Ambasadorius šeimininkams pa
dovanojo 50 vokiečių kalbos vadovė

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

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

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

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

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

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

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

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

siteikusiais tauragiškiais išgirdau, 
kad jie tik dabar būdami Vokietijoj 
atgavo ’’žemės kvapą“ ir tikrai nepa
siduos tol, kol taps tikrais ūkininkais, 
savais šeimininkais, nepaisydami 
visokių dabartinės valdžios ir buvu
sių kolchozų pirmininkų trukdymų...

Be to, 120 Riedstadto gyventojų 
gana intensyviai ruošiasi išvykai į 
Tauragę. Ten liepos 15 dieną bus pa
sirašyta partnerystės sutarties antroji 
dalis.

Tauragėje į šias iškilmes atvyks 
prezidentas A. Brazauskas, Vokietijos 
bei Italijos pasiuntiniai Lietuvoje 
(Tauragė su vienu Sicilijos miestu ke
tina užmegzti partnerystės ryšius). 
Bus Vokietijos bundestago deputatas 
von Stetten, Lietuvos pasiuntinys Vo
kietijoje ir daug kitų išrinktų bei pas
kirtų. Tauragė tikriausiai savo istorijoj 
dar nematė vienu kartu tiek ’’įžymy
bių“. Tikimės, kad vietinė policija bus 
humaniška ir neaptvers gatvių taip, 
kaip Popiežiaus lankymosi metu...

Išvardyti atliktus, esančius rengi
mo stadijoj ir planuojamus darbus, 
susijusius su Tauragės ir Riedstadto 
bendradarbiavimu, jau darosi sunku. 
O viskas prasidėjo nuo humanitarinės 
pagalbos siuntimo, tai organizavo 
buvęs tauragietis, dabar gyvenantis 
Vokietijoje Leonas Gudelis. Kaip da
bar paaiškėjo, gana rimti ir nauji iš
bandymai laukia Tauragės žmonių, 
nes garsioji ’’Via Baltica“ automagis
tralė eis iš Rygos į Šiaulius per Kiyž- 
kalnį, Tauragę ir Tilžę ir toliau į Ka
raliaučių, o ir traukiniai iš St. Peter
burgo į Karaliaučių važiuos, kaip ir 
prieš karą, per Tauragę.

Taigi, gana gražus rytojus jau 
ruošiamas tiems tauragiškiams moki
niams, kurie dabar atostogauja Ried- 
stadte. Jiems, taip pat ir tiems ūkinin
kams praktikantams reikės smarkiai 
padirbėti, kad Tauragė ir jos žmonės 
ateityje gyventų gerai. Darbštumo ir 
žemaitiško užsispyrimo tiems žmo
nėms netrūksta. To žinojimas ir ver
čia dr. Leoną Gudelį bei jo bendra
minčius užsiimti, kad ir labai neleng
vu, bet galų gale dėkingu darbu.

Romas Šileris

lių, susipažino su rajono kultūros ir 
istorijos paminklais, lankėsi Kupiškio 
etnografijos muziejuje, dailininkės 
Veronikos Šleivytės paveikslų galeri
joje, pagerbė Juodinių ir Daukučių 
kaimuose palaidotų vokiečių karių, 
žuvusių per Pirmąjį pasaulinį karą, at
minimą, Kupiškio bažnyčioje surengė 
religinės muzikos koncertą. P. R. 
Krausas klasikų kūrinius griežė altu, 
o jam pritarė smuikininkė A. Pšibils
kienė ir vargonininkė J. Landsber
gyte.
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Škotijos lietuviai: istorija ir dabartis
Pagal nirimas žinias iš vietinės ka

talikų parapijos registracijos knygų, 
pirmieji lietuviai Škotijoje yra už- 
registruoti Mossend šv. Šeimos baž
nyčioje 1855 metais. Tai yra gimimo, 
mirimo ir vestuvių registracija.

Bet vėliau, 1870 metais, prasi
dėjo didesnė lietuvių emigracija į 
Škotiją. Kodėl? Lietuva buvo oku
puota carinės Rusijos ir verbavo vy
rus ar prievarta ėmė į kariuomenę 
tarnauti 25 metus. Būdamas 21 me
tų jaunuolis išeidavo į kariuomenę 
ir galėjo sugrįžti tik būdamas 46 
metų amžiaus. Todėl didelė dalis 
Lietuvos jaunuolių nutarė netarnauti 
caro kariuomenėje ir pasitraukti į 
Vakarus, ten ieškoti nežinomos lai
mės ir geresnio pragyvenimo. Vie
nokiu ar kitokiu būdu tie jaunuoliai 
pasiekė Vokietiją ir iš Hamburgo 
uosto išplaukė į Škotiją į Leith 
uostą. Niekas šiandien negali pasa
kyti, kiek lietuvių tuo metu atvyko į 
Škotiją, bet, kiek yra žinių, labai 
daug čia pateko, ypač į Lanarkshire 
apylinkę ir Glasgowo miestą. Kodėl 
tos dvi vietovės sutraukė lietuvius?

Lanarkshires apylinkėse, ypač 
prie Bellshill Holytown ir aplinki
nėse vietovėse, tuo metu buvo di
džiausios anglių kasyklos ir plieno 
pramonė, todėl visi lietuviai čia ir 
būrėsi vienas prie kito, kad būtų ge
resnė ir artimesnė draugystė vienas 
su kitu. Jauni ir energingi vyrai ga
vo darbo daugiausia anglių kasyk
lose. Ten dirbti teko gana sunkiai, 
be jokių mechanizmų ir mašinų - 
viskas buvo atliekama rankomis, ne 
taip, kaip kad šiandien viskas yra 
padaroma mašinų, tik reikia pa
spausti tam tikrą mygtuką.

Gyvendami lietuviai viengungiai 
vyrai nesusižavėjo vietinėmis Škoti
jos mergaitėmis. Jie pradėjo vieno
kiu ar kitokiu būdu atsikviesti iš 
Lietuvos lietuvaičių ir 100% visi 
sukūrė lietuviškas šeimas. Pagarba 
jiems. Didelė dalis atvykusių buvo 
bemoksliai - dauguma nemokėjo 
nei skaityti, nei rašyti. Nueidavo į 
fabriką prašydami darbo, būdavo 
sunkumų dėl kalbos. Pirmiausia 
fabriko ar kasyklų viršininkas pa
klausdavo vardo ir pavardės. Žino
ma, pasakius lietuvišką pavardę 
darbo viršininkui ji buvo nesupran
tama ir jis jos negalėjo jokiu būdu 
ištarti, todėl darbdavys davė kiekvie
nam lietuviui škotišką pavardę. Sa
ko: ”tu būsi Smith, tu būsi Brown“ ir 
taip toliau. Štai kodėl šiandien Ško
tijos lietuviai daugiausia turi škotiš
kas pavardes.

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais.
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

Kun. J. Andriušius S.M.A.

Atsikvietus lietuvaičių iš Lietu
vos ir sukūrus lietuviškas šeimas 
prasidėjo turiningesnis gyvenimas. 
Buvo sukurta organizacijų ir įvairių 
lietuviškų draugijų, kurios sutraukė 
visus lietuvius į vieną vienetą, ir 
prasidėjo vienoks ar kitoks kultūri
nis judėjimas tarp lietuvių. Kiek
vieno lietuvio noras ir tikslas buvo 
patekti į Ameriką, bet, deja, ne 
kiekvienam tas pavyko. Tuo metu 
kažkokia epidemija buvo Škotijos 
padangėje ir daug žmonių sirgo tra- 
koma, tai yra akių liga. Todėl 
daugeliui lietuvių neleido emigruoti 
į “Dėdės Šamo“ žemę, didelis skai
čius jų liko Škotijoje.

Čia buvo įkurtas ir leidžiamas 
lietuviškas savaitinis laikraštis “Iš
eivių draugas“. Jis pasirodė 1916 
metais ir ėjo iki 1982 metų. Tai bu
vo vienintelis lietuvių leidžiamas 
laikraštis Škotijoje. Žinoma, dar bu
vo pasirodę keli kiti laikraščiai ir 
žurnalai (“Rankpelnis varpas“ ir ki

ti), bet neturėjo sėkmės toliau lan
kyti lietuvius. Taip pat buvo įsikū
rusios kelios lietuviškos draugijos. 
Viena iš didžiausių buvo šv. Kazi
miero draugija, kuri ir šiandien dar 
gyvuoja, katalikių moterų draugija, 
šv. Juozapo draugija, blaivybės 
draugija ir jaunimo draugija “Auš
ra“. Šiandien iš tų visų draugijų yra 
likusios tik dvi - moterų ir šv. Kazi
miero. Be to, buvo suburti šeši lie
tuviški chorai, kuriems tuo metu va
dovavo panelė J. Serafinaitė. Dar 
buvo keli lietuviai mokytojai, du 
broliai Stepanauskai, daktaras Ban- 
zevičius, kuris dar ir šiandien gy
vuoja. Lietuviai turėjo savo kelias 
krautuves, duonos kepyklą.

Daug lietuvių į Škotiją atvyko 
po Antrojo pasaulinio karo iš Vo
kietijos ir Italijos. Turimais duome
nimis, iš viso į Didžiąją Britaniją 
atvyko 11.000 tūkstančių lietuvių, 
bet didelė dalis apsistojo Škotijoje 
gaudami darbo daugiausia aliu
minio fabrike Killoohlyven ir ne
mažai - anglių kasyklose. Tie tautie
čiai papildė čia jau gyvenusių lietu
vių sukurtas draugijas, įsijungdami į 
tas organizacijas. Tokiu būdu labai 
pagyvėjo lietuviškas veikimas tarp 
Škotijos lietuvių.

Daugiausia viengungiai vyrai 
apsigyveno lietuvių šeimose ir visi 
susituokė su čia gimusiomis lietu
vaitėmis, sukurdami lietuviškas šei
mas. Žinoma, daugelis vėliau emi
gravo į Ameriką, Kanadą ir Austra
liją, ieškodami geresnio rytojaus ir 
pragyvenimo.

Senosios kartos lietuviai, gyven
dami Škotijoje, neturėjo savo jokių 
patalpų ar klubų, nes nebuvo orga
nizatorių, o gal nenorėjo turėti ne
kilnojamo turto. Apsigyvenus nau
jiems ateiviams buvo pradėta veikti, 
kad būtų įsigyti nuosavi namai 
kultūrinei veiklai ir susirinkimams, 
pobūviams. Pagrindinis organizato
rius J. Kašponis jau yra miręs. Kai 
buvo paskelbta, kad ant Mossend 
kryžkelės buvęs anglikonų bažny
čios nedidelis pastatas parduo
damas, J. Kašponis pradėjo kreiptis 
į vietinius lietuvius ir organizacijas 
paskolų ar aukų, bet, deja, nesu
laukė didelio pritarimo. Buvo Lie
tuvai remti fondas, kur irgi kreiptasi 
paskolos, bet gautas neigiamas 
atsakymas. J. Kašponis nenuleido 
rankų ir pagaliau tas pastatas buvo

J. Bliudžius - Klubo pirmininkas ir DBL S-gos Škotijos skyriaus 
pirmininkas.

nupirktas už 500 svarų. Žinoma, tuo 
laiku tai buvo didelė suma. Visų 
draugijų ir organizacijų susirinkime 
buvo svarstomi įvairūs reikalai, iš
rinkta valdyba, kuri vadovavo to 
įsigyto pastato apžiūrėjimui ir jo 
tvarkymui. Pastatas buvo pavadin
tas Lithuanian institute (Lietuvių 
institutas). Nežinoma, kaip toks 
vardas sugalvotas, bet kai kuriais 
atvejais jis buvo naudingas.

Lietuviai ir draugijos ruošdavo 
įvairius pobūvius ir šeimyninius va
karus su skaniais užkandžiais ir šo
kiais. Kartais būdavo gaunamas lei
dimas pardavinėti svaiginamuosius 
gėrimus. Tuo reikalu kiekviena 
draugija galėjo gauti leidimą iš vie
tinės valdžios vieną kartą per mėne
sį. Buvo pasiūlymų atidaryti klubą, 
bet nebuvo stipraus pritarimo. Ne
buvo galima atidaryti klubo, kur bū
tų pardavinėjami svaiginamieji iš
gėrimai.

Atvykus dr. kun. Gronui iš Vo
kietijos buvo sukurtas šv. Cecilijos 
choras. Jam vadovavo Vamaitytė- 
Mullen. Po jos mirties chorui vado
vavo Pr. Dzidolikas. Po kiek metų 
tas choras baigė dainavęs, mat ma
žėjo dainuojančių, senieji lietuviai 
pradėjo pasenti ir vienas kitas iške
liavo į amžinybę, o jaunoji karta 
kažkaip nekreipė didelio dėmesio į 
lietuvišką veikimą. Tas choras iš 
tikrųjų buvo labai populiarus lietu
vių bendruomenėje ir taip pat tarp 
škotų, būdavo daug kur kviečiamas 
pasirodyti. Kaip minėjau, buvo ke
letas lietuviškų draugijų, kurios 
bandė šiek tiek pasireikšti savo 
veikloje. Tuo laiku Lietuvių insti
tuto pirmininku buvo Augustas Jo

Lietuvių klubo valdybos nariai. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: vicepir
mininkas A. Pautienis, klubo kasininkė Bronė Stor, klubo pirmininkas 
J. Bliūdžius, klubo sekretorė K. Bliūdžiuvienė, posėdžių sekretorius M. 
Balavičius, socialinių reikalų vedėja Mrs. M. Pautienius. Antroje eilėje 
stovi visi klubo valdybos nariai (iš kairės): J. Podricas, Marja Pakros- 
nienė, J. Gormanas, kun. J. Andriušius SMA, D. Rafferty, Agnieška 
Pautienius, Antanas Pautienius ir N. Bokus.

varas. Jis vadovavo keletą metų. 
Sušaukus metinį susirinkimą buvo 
išrinktas instituto pirmininku J. 
Bliūdžius, jam šias pareigas teko 
eiti tik pora nepilnų metų.

Buvo gautas laiškas iš vietinės 
valdžios, kad yra numatyta mūsų 
patalpas nugriauti dėl naujų kelių 
praplėtimo, ir pasiūlyta 1000 svarų 
kompensacija už patalpas bei turėtą 
žemės plotą. Tai buvo juokingas pa
siūlymas. Buvusioji valdyba kreipė
si į savo advokatą. Jis pasakė, kad 
jokiu būdu už tokią mažą sumą 
negalima sutikti. Ėjo ilgos derybos, 
buvo siūloma iki 5000 tūkstančių 
svarų. Bet valdybos nusistatymas 
buvo tvirtas - jokiu būdu nesutikti 
už siūlomą sumą. Galų gale valdy
ba priėmė advokato pasiūlytą pro
jektą, kad mums pastatytų naujas 
patalpas maždaug tokio didumo 
tokiam pat žemės plote. Teko ilgai 
kovoti, bet valdyba laimėjo kovą, ir 
buvo pastatytas naujas namas, kuris 
nieko nekainavo mums, lietuviams, 
toje pačioje gatvėje.

Gavus naujo pastato raktus prasi
dėjo naujos bėdos dėl namo išlaiky
mo, tarp jų - ir dėl namo mokesčių. 
Tuo metu turėjom savo kasoje maž
daug 100 svarų, o pirmieji mokes
čiai sudarė vienas tūkstantis svarų. 
Iš kur juos gauti? Vienokiu kitokiu 
būdu buvo sumokėti mokesčiai ir 
prasidėjo naujas gyvenimas gražio
se patalpose. Bet, žinoma, reikėjo 
žiūrėti į ateitį, kaip tuos namus mes 
galėsime išlaikyti. Pateikta įvai
riausių patarimų ir pasiūlymų. Buvo 
sušauktas specialus susirinkimas

(Nukelta į 6 psl.)
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Škotijos lietuviai: istorija ir dabartis
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draugijų, kurios tuo metu veikė, t.y. 
šv. Cecilijos choras, moterų katali
kių organizacija, dar šiek tiek gyva
vo šv. Juozapo draugija ir šv. Kazi
miero draugija. Toms visoms drau
gijoms tuometinė valdyba nušvietė 
padėti, daug per tą susirinkimą dis
kutuota. Valdybos didžiausias tik
slas išlaikyti tarp mūsų lietuvišką 
veikią, o be patalpų tai nėra įmano
ma. Ne vienas valdybos ar susirin
kimo dalyvis pritarė Juozo Bliu- 
džiaus pasiūlymui įsteigti Škotijos 
lietuvių klubą, nes nebuvo kitokios 
išeities išlaikyti naują pastatą.

Po ilgų ir karštų diskusijų J. 
Bliūdžiaus pasiūlymas buvo priim
tas ir nutarta įkurti klubą, kur būtų 
parduodami svaigalai. Buvo nutarta 
jį pavadinti Škotijos lietuvių socia
linis ir kultūrinis klubas. Bet, ži
noma, tas dar ne viskas. Nežinojo
me, ar bus galima gauti leidimą ati
daryti klubą ir pardavinėti svaigina
muosius gėrimus. Kol leidimas ne
buvo gautas, nieko nebuvo galima 
daryti - nei baro statyti, nei ko kito 
ruošti. Tie dalykai ilgai užtrunka. 
Galų gale buvo gautas leidimas 
atidaryti klubą. Žinoma, valdyba 
džiaugėsi savo pasiūlymais ir pro
jektais.

Vėl prasidėjo naujos bėdos - ne
buvo kapitalo pastatyti reikiamą 
barą, kuris turėjo būti pagal vie
tinės valdžios nurodymus padary
tas. Kreiptasi į Bradfordo ’’Vyties“ 
klubą paskolos. Gerieji Bradfordo 
lietuviai suprato mūsų padėtį ir pa
skolino 3000 svarų mūsų barui pas
tatyti. Valdyba sutiko juos grąžinti 
per 3 metus.

Gavus paskolą prasidėjo baro 
statyba. K. Savonis sutiko pastatyti 
barą laisvu laiku po savo darbo va
landų. Tai užtruko 7 savaites. Pa
dėjo J. Bliūdžius, J. Pautienas ir J. 
Gibb. Barą pastačius reikėjo daug 
visokių dalykų, bet tai pavyko sut
varkyti. Didelė padėka K. Savoniui, 
kad mažą sumą jis paėmė už darbą.

Pagaliau 1979 metais vasario 10 
d. klubas buvo oficialiai atidarytas 
ir prelato J. Gutausko pašventintas. 
Atidarymo iškilmėse buvo daug

Garbės svečiai su Klubo valdyba prie jubiliejinių tortų.

Kun. J. Andriušius SMA ir J. Bliudžius perpjauna jubiliejinius tor
tus.

J. Bliūdžius įteikia piniginę dovaną vyskupui Juozui Devine.
kviestų svečių iš įvairių Anglijos 
vietovių. Visi tos dienos svečiai 
tarė žodį linkėdami laimingos 
ateities Škotijos lietuvių klubui.

Klube prasidėjo veikla. Šv. Ce
cilijos choras kartą per savaitę 
ruošdavo repeticijas. Šokėjų grupė, 
vadovaujama K. Rugienienės, šok
davo šokius. Skautų vienetas susi
rinkdavo savo pramogoms. Baras 
atidaromas 5 dienas per savaitę, 
išskyrus antradienį ir trečiadienį. Iš 
ryto būna uždarytas, bet vakarais 
čia galima praleisti laisvą laiką 
jaukioje aplinkoje.

Po ketverių metų gyvavimo ir 
veiklos pasirodė, kad esamos klubo 
patalpos yra per mažos, negali su
tilpti nariai ir lankytojai. Reikėjo 
kas nors daryti, kad tą problemą 
sušvelninus. Valdyba sušaukė savo 
posėdį ir buvo nutarta statyti kitas 
tokias patalpas klubo narių ir sve
čių apsilankymui.

Buvo sušauktas visuotinas narių 
susirinkimas ir klubo nariai infor
muoti apie esamą padėtį. Kaip mi
nėjome anksčiau, buvo gauta pa
skola iš Bradfordo "Vyties“ klubo 
3000 svarų 3 metams. Bet ji buvo 
grąžinta per vienuolika mėnesių su 
tam tikru procentu.

Per susirinkimą klubo pirmi
ninkas J. Bliūdžius nušvietė klubo 
padėtį ir piniginę būklę. Tuo metu 
kasoje buvo 20 000 svarų. Žinoma, 
su turima suma numatyto klubo 
praplėtimo nebuvo galima padary
ti.

Todėl buvo kreiptasi į alaus ga
myklą (bravarą), kuri pristatydavo 
klubui alų, paskolos. Tuo metu mes 
nežinojome, kokios sumos reikės 
pastato pastatymui. Buvo padarytas 
planas ir perduotas planavimo įstai
gai, kad gautume leidimą. Jis buvo 
gautas ir planas priimtas. Suradome 
rangovą, statybininkai pareikalavo 
56 000 svarų už klubo rekonstruk
ciją. Valdybai sutikus vėl buvo kreip
tasi į alaus gamyklą dėl 36 000 
svarų paskolos. Kaip minėjau, tik 
20 tūkstančių svarų turėjome savo 
kasoje.

Paskola buvo gauta 10-čiai 
metų. Tuojau po to prasidėjo klubo 
praplėtimo statyba. 1983 metais 
rugpjūčio 13 d. įvyko iškilmingas 
pertvarkyto klubo atidarymas. Visi 
buvo labai tuo patenkinti, nes atsi
rado užtektinai vietos visiems klu
bo klientams ir lankytojams. Pra
ėjus penkeriems metams buvo su
grąžinta visa paskola, gauta iš alaus
gamyklos.

Šiandien klubas pats paremia 
įvairias organizacijas - ligonines, 
vietines bažnyčias, aukoja ir skau
tams (ne tik vietiniams, bet ir Lie
tuvoje).

Ypač klubas padeda išlaikyti 
mūsų lietuvį kun. J. Andriušių. Be 
klubo pagalbos kunigas negalėtų 
išsilaikyti, nes maža dalis lietuvių 
prisideda prie parapijos kasos pa
pildymo. Būtų gerai, kad tautiečiai 
suprastų padėtį ir aukotų. Liūdniau
sia, kad jaunimas nedalyvauja klu
bo veikloje.

Šiandien jau neturime choro, ne
turime šokėjų, neturime skautų vie
neto. Kur jie dingo, kodėl? Vieni 
paseno, kiti dėl vienokių ir kitokių 
dalykų pasitraukė iš vadovavimo 
pareigų ir t. t. Šiandien yra likusi 
šv. Kazimiero draugija, kuri susi
kaupusi tik kunigo išlaikymu. Bet 
ir tai, kaip minėjau, be klubo pagal
bos kunigas negalėtų toliau išsi
laikyti.

Dar gyvuoja moterų katalikių 
draugija, bet nieko nuostabaus ne
gali parodyti ar padaryti, nes visos 
jos narės yra senesnio amžiaus, o 
jaunų moterų sunku pritraukti į 
draugijos eiles. Didžiausią vagą 
verčia klubo valdyba, kuri stengiasi 
išlaikyti klubą ir jį aptarnauti. Šian
dien Škotijos lietuvių klubas, galė
tumėme pasakyti, yra tikras lietuvių 
centras. Jame galime rasti daug 
paramos, čia vyksta lietuvių kalbos 
pamokos. Žinoma, jaunimas nėra 
tuo suinteresuotas, daugiau tai rūpi 
senesnio amžiaus tautiečiams. Ko
dėl? Dauguma vykdami į Lietuvą 
atostogų nori prisiminti ar pramokti 
vieną kitą žodį lietuviškai.

Šimto metų jubiliejus
Jis buvo skirtas paminėti pirmųjų 

lietuvių kunigų apsilankymą Škoti
joje aptarnauti tautiečių. Minėjimas 
prasidėjo Carfmo grotoje. Čia lietu
viai susirinko kaip ir kiekvienais 
metais. 2 vai. p. p. buvo šv. Mišios, 
kurias aukojo vietinis vyskupas 
Juozas Devine ir mūsų kapelionas J. 
Andriušius SMA. Atvyko gana daug 
lietuvių. Visi gražiai giedojo tautines 
giesmes. Komunijos metu labai 
gražiai pagiedojo gražią giesmę 
viešnia iš Nottinghamo V. Gaspe- 
rienė, akomponavo miss Horlweli.

Po šv. Mišių kun. J. Andriušius 
SMA padėkojo visiems už atsilanky
mą. O ypatinga padėka pareikšta 
vyskupui už dalyvavimą. Ta proga 
klubo pirmininkas J. Bliūdžius įteikė 
piniginę dovaną vyskupui, nes šis 
vėliau negalėjo dalyvauti iškilminga
me priėmime klubo patalpose.

Jubiliejaus metu prisiminti pir
mieji kunigai, aptarnavę tautiečius 
Škotijoje. 1885-1893 tai buvo kun. 
Lansbergis S. J., kun. Hughes S. J. 
Šie du kunigai atvykdavo iš Liver
pool aptarnauti lietuvių.

1894-1902 metais dirbo kun. 
Vamaragis, 1902-1903 - kun. Vai- 
tys, 1903-1904 - kun. Slamus.Tie 
trys kunigai buvo apsigyvenę šv. 
Jono klebonijoje Glasgowe.

1904-1910 - kun. Jonas Czuber- 
kis, 1910-1912 - kun. F. Vasiliaus
kas, 1912-1920 - kun. J. Norbutas, 
1920-1934 - kun. J. Petrauskas, 
1934-1983 - kun. J. Gutauskas (vė
liau prelatas), 1937-1947 - kun. L. 
Tulaba (buvo atvykęs pagilinti anglų 
kalbos), 1947-1951 - kun. dr. Gro- 
nis. Nuo 1969 - kun. J. Andriušius S. 
M. A. Jis šiandien aptarnauja Škoti
jos lietuvių katalikų bendruomenę. 
Prel. J. Gutauskas išbuvo ilgiausiai 
tarp Škotijos lietuvių. J. Andriušis 
SMA yra Škotijoje gimęs, labai 
mylimas visų lietuvių ir ypač vieti
nių škotų katalikų. Jis yra labai ma
lonus ir draugiškas kunigas. Mes jam 
linkime ilgiausių metų!

Po šv. Mišių Carfino grotoje pra
sidėjo apvaikščiojimas ir šv. Rožinio 
kalbėjimas. Apvaikščiojimo metu 
visi dalyviai sustojo prie lietuviško 
kryžiaus ir koplytėlės pasimelsti. Po 
to visi rinkosi į Stiklinę bažnyčią 
mišparams ir palaiminimui.

Po katalikiškų apeigų visi vyko į 
lietuvių klubą iškilmingiems pie
tums. Čia šeimininkės laukė svečių. 
Susėdus prie stalų klubo pirminin
kas J. Bliūdžius paprašė kun. J. 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

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

ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale 

Lancs. 
OL16 1PA 

Tel 0706 868765

Andriušių SMA palaiminti stalus. 
Po pietų visi dalyviai buvo pasvei
kinti klubo pirmininko už atvykimą 
ir dalyvavimą klubo 15 metų gimta
dienio proga. Toliau tarė žodį kun. 
J. Andriušius SMA. Jis apibūdino tų 
dviejų jubiliejų šventę, ypač prisi
minė tuos, kurie daug buvo prisidėję 
prie klubo veiklos, bet jų jau šian
dien nebėra tarp gyvųjų.

Gražiais žodžiais atsiliepė parla
mento narys dr. J. Reid M. P. apie 
lietuvius. Jis yra didelis lietuvių 
draugas ir rėmėjas, padėjęs mums 
įvairiais būdais ir įvairiomis pro
gomis. Toliau žodį tarė vietinės 
bažnyčios klebonas kanauninkas 
Maher. Iš Nottinghamo atvykusi V. 
Gasperienė perdavė linkėjimų nuo 
DBLS centro valdybos ir Lietuvių 
namų bendrovės. Ji kalbėjo lietuviš
kai ir angliškai. Svečiai iŠ Bradfordo 
- ponas Gerdžiūnas labai gražiai 
pasveikino ir perskaitė gražius lin
kėjimus Škotijos lietuviams, po tol. 
Gerdžiūnienė klubo pirmininkui 
įteikė gražų aliejinių dažų paveikslą, 
kuris buvo specialiai nutapytas A. 
Bučio. Didelė padėka už tai A. Bu
čiui. Paskutinį žodį tarė svečias Mr. 
Sheperd, kuris yra pagrindinis spiri
tinių gėrimų pristatytojas.

Pabaigoje klubo pirmininkas pa
dėkojo visiems svečiams ir daly
viams už apsilankymą minėjime. Po 
to buvo perpjauti du dideli tortai. 
Tai padarė kun. J. Andriušius ir J. 
Bliūdžius.

Toliau vyko koncertinė dalis. V. 
Gasperienė mus pralinksmino savo 
gražiu lakštingalos balsu. Buvo 
linksma ir malonu vėl išgirsti lietu
višką dainą mūsų klubo patalpose. 
Už tai tenka didelė padėka poniai V. 
Gasperienei, jai akomponavusiai 
Miss J. Horlweli. Ta pačia proga 
tariu ačiū visiems lietuviams už 
gausų atsilankymą.

Noriu padėkoti visiems nariams, 
kurie buvo klubo valdyboje per 15 
metų ir kartu dirbome be jokio atly
ginimo, norėdami išlaikyti mūsų 
klubą, nes kitaip mes nebūtume ga
lėję to padaryti.

Nors mūsų klubas stovi ant labai 
tvirtų pamatų, neturime jokių prob
lemų, bet, kaip minėjau, tik dėka tų 
asmenų, kurie dirbo be jokio atlygi
nimo. Norėčiau, kad dar ilgai galė
tume dirbti ir sulaukti sidabrinio 
jubiliejaus.

J. Bliūdžius 
Škotijos lietuvių klubo 

pirmininkas
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VIII Pasaulio jaunimo kongreso 
Lietuvos programos santrauka

1994 m. liepos 11-21 d.
Vilnius, Kaunas ir Lietuvos pajūrys

Daug Gimtinių, 
Tėvynė - Viena!

PLJK Lietuvos Programa

Didž. Britanijos 
ekskursija Nr.2

Pirmadienis, liepos 11 d. Pasaulio 
lietuvių dainų ir šokių šventės 
pabaiga. PLJK registracija ir ap
gyvendinimas.

Antradienis, liepos 12 d. Iškilmin
gos kongreso atidarymo šv. Mi
šios Vilniaus Katedroje. VIII 
PLJK atidarymo iškilmės ir po
kylis.

Trečiadienis, liepos 13 d. ’’Vilniaus 
gyvenimas“ (miesto pažinimas 
kartu su Vilniaus Universiteto stu
dentija). Darbo būreliai: susitiki
mai su savo specialybės bei sričių 
kolegomis. Susitikimai ir po
kalbiai su Lietuvos jaunimo orga
nizacijomis (skautai, ateitininkai, 
politinių partijų jaunimas ir kt.).

Ketvirtadienis, liepos 14 d. ’’Lietu
va šiandien: politinės, ekonominės 
ir socialinės padėties pažinimas“ 
(lankymasis Seime, valdžios įs
taigose, buv. KGB rūmuose). Iš
vyka į Trakus: ’’pagoniška vaka
ronė“ prie Trakų ežero.

Penktadienis, liepos 15 d. Darbo 
būreliai: labdaringų draugijų bei 
visuomeninių organizacijų (naš
laičių, vaikų, invalidų ir kt.) lan
kymas. Atstovų ir dalyvių pro
jektų užsiėmimai.

Šeštadienis, liepos 16 d. ’’Lietuvių 
tautos aktualijos“: Rytų Lietuvos 
pažinimas - lietuviškų kaimų 
lankymas.

Sekmadienis, liepos 17 d. Išvyka į 
Kauną: Kauno pažinimas stu
dentų ir jaunimo akimis.

Pirmadienis, liepos 18 d. Kelionė į 
Klaipėdą, pakeliui aplankant 
Kryžių kalną. Kryžių padėjimas 
mirusiųjų atminimui. Apsisto
sime stovyklavietėje prie Baltijos 
jūros.

Antradienis, liepos 19 d. ’’PLJK 
stovykla prie Baltijos“: lais
valaikis, išvykos į Kuršių neriją, 
diskusijos apie Lietuvos ir Bal
tijos regiono ekologiją, Baltijos 
jūros valstybių bendradarbiavi
mą.

Trečiadienis, liepos 20 d. ’’PLJK 
stovykla prie Baltijos“: lais
valaikis, diskusijos apie Rytų 
Europos jaunimo padėtį, pasi
ruošimas studijų dienoms, Lie
tuvos programos apžvalga ir 
įvertinimas. Atsisveikinimas su 
Lietuva: laužas ir folkloro va
karas. ,

Ketvirtadienis, liepos 21 d. Grįži
mas į Vilnių. Kelionė į Londoną.

Studijų dienų programos Londone apžvalga 
1994 m. liepos 21-29 d.

London, Oxford, Stradford, Warwick, Lietuvių sodyba

Didž. Britanijos 
ekskursija Nr.3

Pastaba. Turistinė programa Nr. 1 
Didžiojoje Britanijoje apima tik 
Londoną liepos 21-29 d.

Ketvirtadienis, liepos 21 d. kelionė 
iš Vilniaus į Londoną. PLJK reg
istracija ir apgyvendinimas.

Penktadienis, liepos 22 d. Poilsio - 
įsikūrimo diena. PLJK atstovų iš
vyka į Oksfordo Universitetą, 
Shakespeare gimtinę ir Warwick 
pilį (vakarienė-viduramžių puota 
Pilyje).

Šeštadienis, liepos 23 d. Studijų 
dienų atidarymas. Dienos temos: 
studijų dienų apžvalga; susipaži
nimas su kraštų delegacijomis, 
svečiais; atstovų suvažiavimo tai
syklės, tvarka; naujų narių bei LIS 
vienetų priėmimas į PUS.

Sekmadienis, liepos 24 d. Dienos 
temos: lietuvybė už Lietuvos ribų; 
etninis identitetas ir jo išlaikymas; 
lietuvių kalbos išlaikymas užsie
nyje; PUS kraštų (padalinių) pra
nešimai.

Pirmadienis, liepos 25 d. Dienos 
temos: PLJS kraštų (padalinių) 
pranešimai (tąsa); Pasaulio lietu
vių bendruomenė (PLB) ir PUS; 
PUS ir PLJ kongresų praeitis ir 
ateitis; nauji PLJS skyriai Rytų

kraštuose; kongreso Lietuvos pro
gramos apžvalga; lietuvių išeivija 
ir Lietuvos Respublika.

Antradienis, liepos 26 d. Dienos 
temos: išeivijos organizacijų liki
mas; jaunoji karta ir jos pareigos, 
galimybės; visuomeninių organi
zacijų veikla: kaip ją organizuoti, 
kurti ir įgyvendinti projektus; lie
tuvių išeivijos išlaikymas: būdai, 
priemonės ir strategija.

Trečiadienis, liepos 27 d. Dienos 
temos: visuomeninių organizacijų 
veikla: kaip jas išlaikyti finansiš
kai, kaip išlaikyti veiklą; PLJK 
nutarimų rengimas ir svarstymas; 
PUS valdybos rinkimai; PU kon
gresų ateitis.

Ketvirtadienis, liepos 29 d. Dienos 
temos: nutarimų apžvalga ir dis
kusijos; kraštų planų bei PLJS 
projektų nagrinėjimas; PLJ kon
gresų ateitis PUS studijų dienų 
uždarymas.

VIII PLJK uždarymas (Lietuvių 
sodyboje).

Penktadienis, liepos 29 d. Atsisvei
kinimas ir išvykimas.

Europos lietuviškųjų studijų 
41-osios savaitės programa 

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

Berwanger-Hof viešbutyje)

Sekmadienis, liepos 31 d.
20 vai. Susipažinimo vakaras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasiteisins viltys?
Kaip žinome, praeityje Pasaulio 

lietuvių jaunimo kongresas vykdavo 
Vakarų pasaulio kraštuose. Jam buvo 
įuošiamasi maždaug penkerius me
lus. Tikslas - parodyti ir priminti lais
vam pasauliui, kad lietuvių tauta ne
nurims, kol neatgaus savo laisvės ir 
nepriklausomybės. Šie organizuoti 
protestai labai piktino okupantą, bet 
jis buvo bejėgis laisvame pasaulyje 
juos nuslopinti.

Šiandien, kai Lietuva atgavo lais
vę ir atkurta Lietuvos nepriklauso
mybė, lietuvių jaunimo kongresas 
vyks visai kitomis sąlygomis. Įdomu 
tai, kad jis šįkart vyks Lietuvoje ir 
užsibaigs Londone. Be Vakarų išei
vijos jaunimo, jame taip pat dalyvaus 
ir Lietuvos jaunimo, Vidurio ir Rytų 
Europos kraštų atstovai.

Šitame skirtingo politinio auklėji
mo šurmulyje kongreso vadovams 
nebus lengva rasti bendros kalbos ir 
priimti jų norus atitinkančius sprendi
mus. Tai pareikalaus didelio kongre
so dalyvių supratimo ir tolerancijos.

Britanijos lietuviai praeityje kon
greso svarbą ir jo būtinumą visiškai 
suprasdavo ir jų atstovus remdavo 
finansiškai. Net būdavo iš vyresniųjų

išrenkamas jaunimo atstovams į kon
gresą remti komitetas. Deja, šiais 
metais jaunimas pats pasiėmė tokio 
vajaus sukėlimo atsakomybę. Kaip 
Britanijos jaunimo aplinkraštis rašo, į 
jaunimo kongresą siunčia 8 atstovus 
iš Britanijos. Vieno atstovo dalyvavi
mas kongrese kainuos 900 sv. (5400 
Lt), o tepajėgs sukaupti tik pusę šios 
sumos.

Tai kur rėmimo vajaus nepasise
kimo priežastis? Pagrindinės priežas
tys dvi.

1) Per penkerius metus labai su
mažėjo Britanijos lietuvių bendruo
menė, daug buvusių rėmėjų pasitrau
kė iš šio pasaulio ar jau yra pensinin
kai, ir iš gaunamos mažos pensijos 
jiems patiems pragyvenimas nėra 
lengvas.

2) Atgavus Lietuvai savo neprik
lausomybę, išeivijai atrodė, kad užsi
brėžta misija atlikta. Daugumai mūsų 
bendruomenės žmonėms nėra aišku 
dabartinio kongreso tikslai ir progra
ma ateičiai. Kai kurių DBLS skyrių 
nariai atsisakė aukoti tam kongresui.

Aišku, kad dauguma DBUS narių 
norėtų dalyvauti šiame jaunimo kon
grese Lietuvoje. Jei būtų finansinės

galimybės, tai būtų gera proga pa
matyti savo tėvų kraštą. Bet ar tokiai 
mažai narių skaičiumi Britanijos jau
nimo sąjungai reikia siųsti tokį didelį 
atstovų skaičių? Ar dirbantieji nega
lėtų padengti dalį išlaidų iš savo ki
šenės, kaip kad daro DBL Sąjungos 
atstovai?

Jaunimo aplinkraštyje rašoma: 
’’Lietuvos kelias į Nepriklausomybę 
yra sunkus, ir mes galime jai padėti 
dalyvaudami šiame Kongrese“. Drįs
tu manyti, kad pats kongreso buvi
mas Lietuvoje nedaug ką padės Lie
tuvos žmonėms. Jeigu atstovai po 
kongreso grįš į savo kraštus nieko ne
nutarę ir be programos ateičiai, vėl 
lauks penkerius metus iki kito kon
greso, tai ir kyla klausimas, ar ’’smal
sus pasivažinėjimas“ pateisins dide
les išlaidas ir aukotojų viltis.

Manau, kad ne! Grįžę atstovai ga
li daryti įtaką savo krašto visuomenei 
ir vyriausybei Lietuvai naudinga link
me. Žinoma, tas priklausys nuo pačių 
atstovų entuziazmo, nuo intelektua
linio sugebėjimo ir mokslinio pasiruo
šimo. Tad darnios jiems darbuotės.

Klemensas Tamošiūnas 
Londonas

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

Prašome paremti 
Britanijos lietuvių jaunimo 

atstovus
Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo sąjungos (DBLJS) 

atstovų vykimui į VIII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
renginius Lietuvoje pinigų skyrė DBLS, tam reikalui panau
dojamos pajamos, gautos per Sodybos 40-metį. Bet tų pinigų 
neužtenka. DBLJS prašo tautiečius aukomis paremti Brita
nijos jaunimo siekį apsilankyti Lietuvoje.
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LONDONE
SUSITIKIMAS SU 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AMBASADORIUMI

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos centro valdybos iniciatyva 
birželio 22-osios vakare įvyko susi
tikimas su Lietuvos Respublikos am
basadoriumi Jungtinėje Karalystėje 
akademiku R. Rajecku.

Šiame pokalbyje plačiai aptarta 
daug svarbių Lietuvai reikalų, kalbė
ta apie išeivijos gyvenimą, bendravi
mą su gimtine, atvykstančiųjų iš Lie
tuvos naujųjų išeivių įsitraukimą į 
Jungtinės Karalystės lietuvių bend
ruomenės gyvenimą ir 1.1.

Ambasadorius išklausė DBL są
jungos ir Lietuvių namų akcinės 
bendrovės valdybos narių pasisaky
mus apie ateities planus. Kalbėta 
apie įvyksiantį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą,’kurio studijų

Išnuomojami 
atskiri kambariai Ir butai 

užsienio svečiams.
Rašyti:

’’Europos lietuvis“ 
Strazdelio 1 
2600 Vilnius 
Lietuva

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.
Įėjimas iš Hackney Road. 
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bathnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Derbyje - liepos 16 d., šeštadienį, 

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

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

Švč. Širdyje.

ETUVLS

dienos bus Londone liepos 21-29 d.
Šis Lietuvoje prasidedantis ir Bri

tanijoje pasibaigsiantis kongresas la
bai didelis ir svarbus įvykis plėtojant 
ryšius tarp šių dviejų valstybių.

Pokalbio pabaigoje sutarta pana
šius susitikimas surengti kas mėnesį.

Susitikimas buvo Lietuvių na
muose, jame dalyvavo DBLS centro 
valdybos ir Lietuvių namų akcinės 
bendrovės valdybos nariai Jaras Al
kis, Stasys Kasparas, Paulius Marke
vičius, Vincent O'Brien.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE

Fondas gavo šias aukas:
1000 svarų - W. Meek, Jersey;
200 svarų - afa L. Balniutė (tes

tamentu palikimas), London;
100 svarų - A. Galbuogienė, 

Bradford;
po 50 svarų - L. Balniutė iš Mus-

Lietuvos Ambasada 
Londone

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP

Tel.: 071-938 2481
071-938 4556

Fax: 071-938 3329

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

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS -
PAGRINDINIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS

Tautos šventės minėjimas - Lietuvių sąskrydis įvyks 
Wolverhamptone, šeštadienį, rugsėjo 17 dieną.

Rengėjas - DBL S-gos Wolverhampton© skyrius

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

LANKĖSI ”EL“ REDAKCIJOJE

Iš Cambridge (Anglija) į Vilnių 
atvyko K. Kirk (Kazimieras Kriau
čiūnas, nuotraukoje). Jis buvo Vil
niuje Dainų šventės metu. K. Kirk 
"EL“ lankėsi su dr. Arūnu Tamaše- 
vičiumi.

Leonas Cicėnas, buvęs Headley 
Parke Sodybos darbuotojas jau antri 
metai gyvena Jonavoje. Jis į redak
ciją atvyko su giminaičiu Vladu 
Krajausku, SKAT Kauno rinktinės 
Jonavos RTG vadu - įgulos komen
dantu pasitarti dėl Leono pensijos.

Dailininkė Magdalena Stankū
nienė, žymi grafikė ir tapytoja iš Či
kagos, ”EL“ redakcijai pažadėjo 
dailės kūrinių. Apie ją plačiau para
šysime kituose "EL“ numeriuose.

well Hill; J. Petrušaitienė iš Ealing;
10 svarų - V. I. Pierce, Twicken

ham; Pakruojo krašto vaikams - in
validų vežimėliams;

po 10 svarų - Algirdas Bibliūnas 
ir Vaclovas Bielskas, abu iš Stroud.

W. Meek, gyvenantis Jersey salo
je, tapo vienas iš didžiųjų vaikų fon
do rėmėjų. Jis savo laiške rašo, kad 
suorganizavo būrį vyresniojo am
žiaus žmonių, kurie stengsis padėti 
Lietuvos nelaimingiems vaikams ir 
skurdžiai, vargingai gyvenantiems 
Lietuvos pensininkams. W. Meek 
rašo: "Jersey salos žmonės gerai ži
no, ką reiškia nacių Vokietijos oku
pacija ir kaip jie ją žiauriai ir siaubin
gai pergyveno, tad Jersey salos žmo
nės turi daug simpatijų Lietuvos 
žmonėms, tik išsivadavusiems iš rau
donosios okupacijos“.

Šis būrys jau surinko ir paruošė 
šešis didžiulius siuntinius Lietuvos 
vargstantiems pensininkams. Šiuos 
siuntinius iš Jersey salos veltui atvežė 
European Airways oro linija į Lon
dono Heathrow aerouostą. Greitu lai
ku jie bus pasiųsti į Lietuvą.

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
visiems aukotojams. Tik Jūsų nuo
širdžiomis aukomis galima daug 
padėti Lietuvos nelaimingiems 
žmonėms.

Aukas siųsti:
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuanian, 
21 the Oval,
London E2 9DT.

PARDUODAMI 
BUTAI

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.

PADĖKOS LAIŠKAS
Jis gautas iš Laimos Žemaitienės, 

kuri vadovauja Anykščių "Vilties“ 
bendrijos skyriui. Ji siunčia visų 
nelaimingų vaikų tėvų padėką fondo 
vadovybei ir visiems Didžiosios 
Britanijos lietuviams ir anglams, 
kurie padeda Lietuvos vaikams.

HILDA PIŠČIKIENĖ - 
LIETUVOJE

Britų-lietuvių pagalbos fondo vai
kams Lietuvoje sekretorė ir reikalų 
vedėja Hilda Piščikienė atvyko į Lie
tuvą su savo vyru Vaciu aplankyti gi
minių, dalyvauti Dainų šventėje. At
liekamu laiku, kiek sąlygos leis, ap
lankys "Vilties“ bendrijos skyrius, 
vaikų ligonines, intematus-pensiona- 
tus, kad būtų galima vietoje pamatyti, 
kur ir kam labiau reikalinga parama.

DERBY
TRAGIŠKAS BIRŽELIO 

ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Birželio 26 d. DBLS Derby sky

riaus valdybos iniciatyva surengtas 
tradicinis tragiškų birželio įvykių 
1941 metais Lietuvoje minėjimas. Jis 
įvyko ukrainiečių klube. Susirinko 
daugiau kaip pusšimtis tautiečių iš 
Nottinghamo, Burtono ir Derby apy
linkės. Tarp visų dalyvių džiugu bu
vo matyti DBLS direktorių valdybos 
atstovę V. Gasperienę su vyru, 
DBLS Nottinghamo skyriaus pirmi
ninką veiklųjį J. Damaševičių su 
žmona ir kitus svečius.

Prie papuošto trispalve stalo 
DBLS Derby skyriaus pirmininkas J. 
Levinskas pasveikino susirinkusius. 
Jis taip pat pasveikino birželio mė
nesį švenčiančius vardadienį Jonus, 
Petrus, Antanus, Povilus ir Vladus. 
Po to J. Levinskas pakvietė žodį tarti 
pagrindinį trėmimų minėjimo paskai
tininką J. Maslauską.

Pranešėjas išsamiai kalbėjo apie 
skaudų Lietuvos likimą sovietinės 
okupacijos metais, apie trėmimus į 
Sibirą, lietuvių kovą dėl laisvės. Už 
paskaitą susirinkę J. Maslauskui at
sidėkojo plojimais.

Oficialioji dalis baigta himnu.
J. Levinskas skyriaus valdybai, na

riams ir prieteliams nuoširdžiai pa
dėkojo už tai, kad buvo nepamirštas, 
kai šventė 65-ąjį gimtadienį. Jis tarė 
padėkos žodį už dovanas, sveikinimus 
ir linkėjimus. J. Levinskas pažymėjo, 
kad visų institucijų nuoširdūs rėmėjai 
ir skyriaus nariai yra VI. M. Žemai
čiai. Kadangi p. M. Žemaitienė šventė 
gimtadienį, J. Levinskas skyriaus na
rių ir susirinkusiųjų vardu pasveikino 
ją, sugiedota "Ilgiausių metų“. J. Le
vinskas taip pat išreiškė nuoširdžią
padėką visiems skyriaus nariams už 
ištvermę ir nuoširdų dalyvavimą lietu
viškoje veikloje, už tai, kad dosniai 
parėmė fantais loteriją, iš kurios pelno 
padengiamos skyriaus išlaidos.

LSS Europos rajono atstovai V. 
Gasperienė ir J. Maslauskas išreiškė 
skautišką padėką pensininkei, uoliai 
ir kasmetinei rėmėjai, ilgus metus 
dirbusiai su jaunimu p. VI. Šližienei 
(ji įteikė skautų reikalams 50 svarų).

J. Levinskas, B. Levinskienė ir G. 
Butkevičienė surengė loteriją. Visus 
aplankė laimė.

Dar įvyko diskusinis pasikalbėji
mas apie Lietuvos dabartinę padėtį, 
Lietuvos spaudoje vis randamus 
komentarus dėl pilietybės atgavimo, 
Lietuvos pasų gavimo, apskritai, 
svarstyta, ar reikia Lietuvai lietuvių. 
Buvo pateiktas platus pranešimas iš 
DBL sąjungos suvažiavimo, įvyku
sio š. m. balandžio 16-17 d. d., kalbė
ta apie direktorių vadovavimą.

Svečiams išvykus, įvyko DBLS 
Derby skyriaus valdybos pasitarimas. 
Jame dalyvavo J. Levinskas, B. Le
vinskienė. G. Butkevičienė, M. Tire- 
vičienė, A. Tirevičius, J. Maslauskas 
ir kiti.

J. Levinskas pažymėjo, kad mūsų 
gražiame lietuviškame telkinyje sky
riaus veikla gyva ir dominuoja jau 45 
metus. Jis priminė, kad sukanka pen
kiasdešimt metų, kai tūkstančiai 
lietuvių karo audrų buvo išblaškyti iš 
gimtojo krašto. Šiai sukakčiai pažy
mėti valdyba nutarė rugpjūčio 21 d. 
organizuoti skyriaus narių šeimyninį 
pobūvį čia, Derbyje. Taip pat nutarta 
lapkričio 20 d. ukrainiečių klubo pa
talpose paminėti Lietuvos kariuome
nės šventę.

Pagarba ir padėka visiems atvyku
sioms iš toliau. Ypatinga padėka 
priklauso dosniai fantais parėmu- 
siems loteriją ir ponams J. B. Levins- 
kams, kurie iš savo santaupų paden
gia visas kelionių išlaidas.

Juozas Maslauskas

MANČESTERYJE
RENGINIAI

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.

MLS KLUBO PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d. ML Soc. klubas su
rengė pusmetinį narių susirinkimą. 
Jame valdyba bei revizijos komisija 
padarė pranešimus ir išnagrinėjo 
klubo reikalus.

Susirinkimą pradėjo klubo pirmi
ninkas A. Podvoiskis. Jis pasveikino 
atvykusius ir padėkojo už atsilanky
mą į susirinkimą. Jame pirmininkavo 
V. Bernatavičius, sekretoriavo J. 
Podvoiskis. Praėjusio posėdžio pro
tokolą ir revizijos komisijos aktą 
skaitė V. Bernatavičius. Į garbės pre
zidiumą pakviestas kan. V. Kamaitis.

Pirmininkas pranešė, kad šį pus
metį klubo veikla buvo gyva: klubas 
bei valdyba ir organizacijos surengė 
metinius susirinkimus, posėdžius. 
Įvyko Naujųjų metų sutikimas, Už
gavėnių vakaras, Nepriklausomybės, 
Šv. Kazimiero, Motinos dienos, Vie
tinės rinktinės, Išvežtųjų minėjimai ir 
keli privatūs baliai. Iš Lietuvos apsi
lankė nemažai tautiečių. Klubas part
inė aukomis organizacijas ir ligonius, 
po lietuviškų pamaldų, kurios būna 
kas mėnesį St. Chad's bažnyčioje, 
davė užkandžius. Mažiau narių lankė 
klubą. Su organizacijomis sugyveni
mas buvo geras. Su policija nesusi
pratimų nebuvo. Pranešta, kad teis
mas pratęsė dar 3 metams klubo 
veiklos leidimą. Pažeminti visi klubo 
kaminai, nes jų būklė buvo pavojin
ga. Klubo darželyje suremontuota 
simbolinė Vytis, atlikti kiti smulkesni 
darbai. Dar reikia išdekoruoti baro 
patalpas ir perdažyti koridorius. Klu
bas gerai prižiūrimas vidaus ir lauko 
pusėje ir yra pats gražiausias visoje 
apylinkėje.

Pirmininkas padėkojo visiems, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėjo prie klubo darbų.

Sekretorius S. Lauruvėnas prane
šė apie klubo šių metų pirmojo pus
mečio pajamas ir išlaidas. Šis pusme
tis dėl didelių klubo remonto darbų 
užbaigtas turint 589 svarų nuostolį.

Susirinkimo pabaigoje sugiedotas 
Lietuvos himnas.

A.P-kis
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