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Issipildziusi svajonė - 
Pasaulio lietuvių jaunimo

Vyskupui Pauliui Baltakiui 
įteiktas Gedimino ordinas

kongresas
Dar nespėjus išsisklaidyti Dainų 

šventės nuotaikai, Vilniuje prasidėjo 
kitas pasaulio lietuvių renginys - Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresas, pir-
mą kartą vykstantis Lietuvoje. Į VIII 
kongreso pirmąją dalį Lietuvoje susi
rinko 116 atstovų ir dalyvių iš 16 kraš
tų. Dalyvaujančių amžiaus vidurkis 23 
metai. Pasak Kongreso ruošos komite
to programos koordinatoriaus bei 
PLIS valdybos nario Dariaus Sužiedė
lio, šis kongresas turėtų tapti tiltu tarp 
Rytų ir Vakarų išeivijos bei Lietuvos 
jaunimo, nes šįkart jame dalyvauja net 
9 naujai įsisteigusių lietuvių jaunimo 
sąjungų atstovai iš Rytų, organizaci
niame komitete yra nemažai lietuvių 
iš Lietuvos.

Kongresas yra aukščiausias Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos organas. 
Jo metu tikslinamos PLJS veiklos 
kryptys, renkama nauja sąjungos val
dyba, svarstomi svarbūs išeivijos jau
nimui ir Lietuvai klausimai. Pasaulio 
lietuvių jaunimo pirmasis kongresas 
įvyko 1966 m. Šiaurės Amerikoje. Jo 
tikslas buvo sustiprinti bendradarbia
vimą tarp išeivijos lietuvių ideologi
nių organizacijų ir taip pat supažindin
ti pasaulio lietuvių jaunimą su Kana
dos ir Amerikos lietuvių jaunimo 
veikla. Antrasis PI J K įvyko 1972 m. 
Kanadoje ir Amerikoje. Jis buvo ypa
tingas tuo, kad jame dalyvavo tarpinė 
karta jaunimo, gimusi nebe Lietuvoje, 
bet išeivijoje. II kongreso tikslas buvo 
suburti lietuvišką jaunimą tarp kon
gresų, paskatinti lietuvišką veiklą lie
tuvių gyvenamuose kraštuose. Tuo
met ir įsikūrė Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjunga, šiuo metu vienijanti 14 
kraštų lietuvius. Ill PLJ kongresas 
įvyko Pietų Amerikoje, jam pirminin
kavo kun. Antanas Saulaitis. Didžiau
sias šio kongreso pasiekimas buvo 
pagyvėjusi Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo veikla. Ketvirtasis PU kon- 
E, kuriam pirmininkavo Andrius

s, įvyko 1979 m. Anglijoje ir 
Vokietijoje. Kongreso tikslas buvo 
pritraukti kuo daugiau jaunimo iš viso 
pasaulio, išjudinti Europos lietuvius ir 
suformuoti tikslus, kuriuos jaunimas 
galėtų įgyvendinti savo gyvenamuose 
kraštuose po kongreso. Penktasis kon
gresas įvyko Amerikoje ir Kanadoje. 
Jame dalyvavo ir 10 žmonių iš Lietu
vos. VI PLJ kongresas 1987 m. vyko 
Australijoje.Vyravo artėjančios Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo nuo
jauta, buvo net spėliojama, kad VII 
PU kongresas įvyks Lietuvoje. 1991- 
1992 m. Lietuva jau buvo atkūrusi sa
vo nepriklausomybę, tačiau jos sunki 
ekonominė ir politinė padėtis lėmė, 
kad VII kongresas įvyko Pietų Ameri
koje. Jame nagrinėta, kaip būtų galima

Keliais sakiniais
O Rugpjūčio 27 dieną - referendu
mas. Taip liepos 12 d. nusprendė 
Seime LDDP dauguma, atmetusi be 
svarstymo opozicijos pasiūlymą va
dinamąjį ekonominį referendumą su
rengti spalio 9 d. Protestuodami prieš 
tai, Tėvynės sąjungos ir krikščionių 
demokratų frakcijų nariai išėjo iš 
posėdžių salės ir balsavime nedaly
vavo. Opozicijos atstovai tokį greitą 
referendumo organizavimą vertina 
kaip mėginimą jį sužlugdyti, nes, 
kaip sakė V. Landsbergis, daugeliui 
žmonių ta data nepatogi, be to, mažai 
laiko visuomenei išaiškinti referen
dumui teikiamų dokumentų nuosta

jau Lietuvoje
išeivijos lietuvių jaunimo veiklą pri
taikyti Lietuvos atgimimui. Šiam tiks
lui buvo pakviesti ne tik atstovai iš 10 
Vakarų kraštų, 1 atstovė iš Lenkijos, 1
iš Baltarusijos, bet ir 1 1 svečių iš 
Lietuvos. Šis kongresas taip pat labai 
pagyvino lietuvišką veiklą Pietų 
Amerikoje. Be to, jame užsimezgė ki
to kongreso mintis, kurį surengti buvo 
pasiūlyta Londone. Keičiantis padė
čiai Lietuvoje, atsirado galimybių dalį 
kongreso programos surengti Vilniuje, 
Kaune ir Lietuvos pajūryje.

VIII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso pirmąją dieną, liepos 11- 
ąją, Vilniuje lietuviai iš 16 kraštų pa
gerbė Sausio 13-osios aukų atminimą 
Antakalnio kapinėse, susirinkę prie 
Aušros Vartų sugiedojo ’’Marija, Ma
rija“. Nusileidę Pilies gatve iki Vasa
rio 16-osios signatarų namo lietuvai
čiai galingu šimto balsų choru užtrau
kė ’’Lietuva brangi“. Tradiciškai kon
gresas prasidėjo pamaldomis. Tik šį
kart ne kur nors Buenos Airėse ar 
Adelaidėje, o pačioje Vilniaus širdyje 
- Arkikatedroje. Šv. Mišias už lietuvių 
jaunimo vienybę aukojo Vilniaus ar
kivyskupas Audrys Juozas Bačkis, pa
saulio lietuvių vyskupas Paulius Bal
takis, kunigas Antanas Saulaitis ir bu
vęs PUS pirmininkas kunigas Ginta
ras Grušas. Vakare "Lietuvos“ viešbu
čio restorane įvyko VIII PU kongreso 
iškilmingas priėmimas. Bankete da
lyvavo Respublikos prezidentas, mi
nistras pirmininkas, kultūros minis
tras, PLB pirmininkas, buvusių kon
gresų pirmininkai R. Sakadolskis, A. 
Saulaitis, G. Grušas, daug kitų garbin
gų svečių ir kongreso dalyvių iš Rytų 
bei Vakarų. Iškilmės pradėtos, kaip 
įprasta išeivijoje, malda, kurią per
skaitė kun. Gintaras Grušas. Po iškil
mingų pasisakymų ir sveikinimų pra
sidėjo Vytauto Kernagio vedamas 
koncertas. Nors gal ir keista, bet jauni 
lietuvaičiai, net ir tie, kurie nekalba 
lietuviškai, žino Kernagį, moka jo dai
nas ir dainuoja kartu su juo.

Kitą dieną prasidėjo kongreso da
lyvių (arba, pasak jų pačių, kongre- 
santų) pažintis su Vilniaus gyvenimu. 
Per tris su puse valandos jie paklai
džiojo Arkikatedros požemiais, pabu
vojo Vilniaus universiteto senuosiuose 
rūmuose, susipažino su senąja Lietu
vos valdovų rezidencija - Žemutine 
pilimi ir jos atstatymo darbais, lankėsi 
niūriausiame Lietuvos muziejuje, įsi
kūrusiame KGB rūmuose. Po pietų 
kongresantai, susiskirstę į darbo būre
lius, pagal savo susidomėjimą ar pro
fesiją galėjo susipažinti su įvairiomis 
su septyniomis specialybėmis. Kas 
domėjosi, aplankė Policijos akademi
ją, Krašto apsaugos ministeriją, kiti 

tas. Už referendumą dėl neteisėtos 
privatizacijos, nuvertintų indėlių, pa
žeistos teisėtvarkos surinkta 561 423 
parašų, Vyriausioji rinkimų komisija 
atmetė tik 39 293.
O Protesto akcija prieš Rusijos ka
rinį tranzitą per Lietuvą. Ją sostinėje 
surengė dešiniosios opozicinės parti
jos liepos 11-ąją, dalyvavo keli tūks
tančiai žmonių, tarp jų buvo ir išeivi
jos lietuvių. Susirinkę Katedros aikš
tėje jie žygiavo Gedimino prospektu, 
prie Seimo rūmų įvyko mitingas. Pa
reikalauta, kad būtų nutrauktos bet 
kokios derybos dėl karinio Rusijos 
tranzito per Lietuvą. Krikščionių de
mokratų partija paragino LDDP na
rius pasisakyti prieš savo partijos va
dovų ketinimus įteisinti karinį tranzi

Daug Gimtinių, 
Tėvynė - Viena!

užsuko į "Lietuvos ryto“, "Lietuvos 
aido“, "Respublikos“ redakcijas, suži
nojo apie Lietuvos spaudą, aplankė te
leviziją, susipažino su jaunimo laidų 
rengėjais, pabuvojo nepriklausomose 
televizijos ir radijo stotyse Baltijos TV 
ir M1, būdami televizijos bokšte pa
matė Vilnių iš paukščio skrydžio. Be
sidomintys medicina lankėsi Universi
teto medicinos fakultete bei Universi
teto ligoninėje. Mėgstantys politikuoti 
apsilankė Užsienio reikalų ministeri
joje, susipažino su jos jaunaisiais tar
nautojais, pakalbėjo apie Lietuvos 
Respublikos užsienio politiką, jos 
strategiją. Besidomintys Lietuvos se
nove pabuvojo Žemutinės pilies kasi
nėjimuose, išgirdo daug įdomybių 
apie senąją Lietuvos valdovų reziden
ciją, turėjo progą patys pakasinėti. 
Vakare visų laukė ne mažiau įdomus 
renginys - Lietuvos jaunimo organiza
cijų mugė. Joje dalyvavo apie 20 Lie
tuvos jaunimo organizacijų, taigi tai 
buvo puiki proga susipažinti ne tik su 
tokiomis žinomomis organizacijomis 
kaip skautai, ateitininkai, bet ir su nau
jomis, užmegzti ryšius, pasikeisti nuo
monėmis, sužinoti apie jų siekius ir 
darbus. Po mugės - lietuvių labai mėg
stamas žaidimas. Taip, jūs jau atspėjo
te - krepšinis!

Liepos 14-osios ryte kongresantai 
lankėsi Seime, Prezidentūroje, Vy
riausybėje, Vilniaus miesto savivaldy
bėje. Po pietų kongreso jaunimas išvy
ko į Trakus, kur kartu su Karališkuoju 
Trakų teatru linksminosi "Pagoniškoje 
vakaronėje“ prie Skaisčio ežero.

Penktadienio rytas buvo skirtas 
labdaringai veiklai. Kongreso dalyviai 
susipažino su bendrijos "Viltis“, aklų
jų, kurčiųjų draugijų, negalės infor
macijos ir konsultavimo biuro, Vil
niaus miesto savivaldybės socialinės 
rūpybos centro veikla, šių organi
zacijų tikslais, darbais ir problemomis. 
Kiekviena organizacija nusivežė po 
nedidelį būrelį kongresantų į savo 
būstinę, kur jie galėjo susitikti su 
negalės ištiktais žmonėmis.

Šeštadienis - kaimų diena. Jaunieji 
lietuviai iš įvairių pasaulio kraštų ke
liavo po Vilniaus, Trakų, Kaišiadorių 
rajonus, apsilankė Kernavėje, kuri 
garsi savo senoviniais paminklais bei 
legendomis ir istorijomis apipintais pi
liakalniais, pabuvojo Vilkijoje, kur ap
lankė dailiųjų amatų mokyklą, tauto
sakininkų Juškų muziejų.

Erika Umbrasaitė 
”EL“ spec, korespondentė VIII

PLJK

tą, taip pat kreipėsi į spaudą, siū
lydama plačiai rašyti apie šį Lietuvai 
svarbų reikalą.
CJ Lietuvoje laukiama Britanijos 
premjero. Apie tai Anykščiuose PLB 
kraštų atstovų suvažiavime pranešė 
Lietuvos ministras pirmininkas A. 
Šleževičius. Pasak jo, kito mėnesio 
pradžioje Vilnių žada aplankyti Bri
tanijos premjeras J. Major.
□ Turkijos užsienio reikalų ministro 
Hikmeto Cetino vizitas Vilniuje. 
Svečias su Lietuvos užsienio reikalų 
ministru P. Gyliu ir transporto minis
tru J. Biržiškiu pasirašė septynis 
dviejų šalių bendradarbiavimo doku
mentus, tarp jų - Lietuvos ir Turkijos 
draugystės ir bendradarbiavimo su
tartį.

Liepos 1-ąją Prezidentas Algirdas Brazauskas pasirašė dekretą, kad 
Mindaugo karūnavimo - Valstybės dienos proga grupę žinomų asmenų už 
nuopelnus Lietuvos valstybei, jos kultūrai, menui, mokslui ir švietimui ap
dovanojami Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais. Tame 
sąraše pirmas - išeivijos vyskupas JE Paulius Baltakis, gyvenantis 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jis apdovanotas LDK Gedimino 3-ojo 
laipsnio ordinu. Prezidentas A. Brazauskas vyskupui P. Baltakiui 
garbingąjį apdovanojimą įteikė Vilniuje liepos 8 dieną.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Susitikimai su išeivijos atstovais
Liepos 8 d. Respublikos Preziden

tas A. Brazauskas priėmė didelę gru
pę lietuvių išeivijos atstovų - Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos va
dovus ir narius bei kai kurių kraštų 
valdybų pirmininkus, atvykusius į Pa
saulio lietuvių dainų šventę. Daugelis 
jų dalyvavo prieš savaitę Anykščiuose 
vykusiame Pasaulio lietuvių bendruo
menių kraštų atstovų suvažiavime.

Susitikimo pradžioje A. Brazaus
kas įteikė Lietuvos Didžiojo kunigaik
ščio Gedimino trečiojo laipsnio ordiną . 
vyskupui lietuviams katalikams išeivi
joje Pauliui Baltakiui.

A. Brazauskas padėkojo išeivijos 
atstovams už jų bei visų užsienyje gy
venančių lietuvių paramą Lietuvai sie
kiant nepriklausomybės bei ją įtvirti
nant. Jis pageidavo, kad kuo daugiau 
tautiečių atvyktų į Lietuvą gyventi ir 
dirbti. Prezidentas papasakojo apie 
trijų Baltijos valstybių vadovų susi
tikimą Rygoje su JAV vadovu B. 
Clintonu. A. Brazauskas supažindino 
išeivijos atstovus su problemomis, 
kurios iškyla grąžinant Bažnyčiai 
priklausantį turtą. Jis pranešė, kad yra 
paruoštas įstatymo projektas, pa
dėsiantis teisiškai geriau reguliuoti 
šiuos klausimus. Mes stengsimės, kad 
būtų grąžinti visoms konfesijoms 
priklausę pastatai, žemė bei kitas tur
tas, pasakė jis. Prezidentas papasakojo 
apie Žemutinės pilies atstatymo dar

Tautininkų 
’’Pasaulio lietuvių talka Lietuvai“

Vilniuje, Verkių rūmuose, įvyko 
pirmasis Pasaulio lietuvių tautininkų 
kongresas "Pasaulio lietuvių talka Lie
tuvai“. Kongresą pradėjęs Lietuvių 
tautininkų sąjungos pirmininkas R. 
Smetona pasakė, kad šiemet sukanka 
70 metų nuo šios organizacijos įkūri
mo, ir pasidžiaugė, kad pirmasis viso 
pasaulio lietuvių tautininkų kongresas 
sutapo su tokia sukaktimi. Jis prasidė
jo rytine malda Aušros Vartų koply
čioje, delegatai padėjo gėlių prie dr. J. 
Basanavičiaus kapo.

Kongreso tikslas - aptarti labiausiai 
rūpimus ir svarbius tautininkams klau
simus, susitarti dėl Lietuvos ir pasau
lio tautininkų tolesnio bendradarbiavi
mo, paramos vieni kitiems teikimo ir 

bus, ketinimą įkurti joje Prezidentūrą, 
kalbėjo apie kai kurias skaudžias 
Vilniaus senamiesčio problemas. 
Liepos 11 dieną A. Brazauskas priėmė 
Čikagos lietuvių šokių kolektyvą ”Lė- 
tūnas“, kuris dalyvavo Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje, pranešė ELTA.

Su Pasaulio lietuvių bendruome
nių atstovais ir dainų šventės rengėjais 
susitiko ministras pirmininkas A. Sle
ževičius. Susitikime dalyvavo Pasau
lio lietuvių bendruomenės pirminin
kas Br. Nainys, jo pavaduotojai, val
dybos nariai, Lenkijos, Vokietijos, 
Kanados ir JAV lietuvių bendruome
nės kraštų valdybų nariai. Į susitikimą 
taip pat buvo pakviesti Pasaulio lietu
vių dainų šventės išeivijos meninės 
dalies organizacinio komiteto atstovai 
bei vyskupai iš išeivijos.

Liepos 10 d., sekmadienį, Lietuvos 
opozicinių partijų vadovai ir atstovai 
Seime susitiko su Pasaulio, Amerikos 
ir Kanados lietuvių bendruomenių va
dovais. Svarbiausios aptartos temos: 
Rusijos ekspansinė politika Lietuvos 
atžvilgiu; naujas Lietuvos įtraukimo į 
postsovietines NVS struktūras bei ’’er
dves“ etapas; išeivijos galimybės pa
veikti savo šalių politikus ir vyriausy
bes. Bendra dalyvių nuomone, JAV 
prezidento vizitas į Rygą neprisidėjo, 
kad Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, 
taptų saugesnės, rašo ’’Lietuvos 
aidas“.

lietuvių išeivių pagalbos Lietuvai. 
Taip pat buvo svarstoma, kaip padėti 
užsienyje gyvenantiems lietuviams 
neprarasti ir išsaugoti ryšį su tėvyne, 
sudaryti teisines ir ekonomines sąly
gas jų integracijai į Lietuvos politinį, 
kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. 
Tam, tautininkų nuomone, reikia pri
imti naują pilietybės įstatymą, lei
džiantį piliečiais tapti ir užsienyje gy
venantiems tautiečiams, priimti įstaty
mą dėl jų teisės į buvusią nuosavybę.

Kongrese pranešimus skaitė Lietu
vos Seimo nariai M. Treinys ir L. Mil- 
čius, Amerikos lietuvių tautininkų są
jungos pirmininkas L. Kriaučiūnas, 
užsienio ir Lietuvos tautininkai, 
pranešė ELTA.
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Pasaulio lietuvių dainų šventės nepamirštamos akimirkos

Šventės meno vadovai ir vyriausieji dirigentai Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė iš Kanados ir Petras Bingelis (Lietuva) eina nuo Nežinomo 
kareivio kapo Kaune nešdami Dainų šventės fakelą.

Skulptoriaus Vytauto Naručio 
ir architekto Eugenijaus Miliūno 
kompozicija "Šventė", atidengta 
Kaune pirmosios dainų šventės 
Lietuvoje 70-mečio proga.

Dainų dienos dalyvių eisena Vilniuje iš Katedros aikštės į Vingio 
parką. Antrame plane - naujoji Dainų šventės vėliava.

Lietus aite.

Šokių dieną, kaip ir visą šventę, 
švietė saulė. Tik išeivius pakrikšti
jo šiltas vasaros lietus

Dainuoja visa Lietuva!

Martyno Vizbelio, Kęstučio 
Jūrelės, Gedimino Svitojaus, 

Vladimiro Gulevičiaus, Algirdo 
Sabaliausko (ELTA) 

nuotraukos

Memmingene (Bavarija) tik 45 tūkstančiai gyventojų, o lietuvių viso labo 
šešios dešimtys. Jie šoka vienuolika metų.

- Mes ne tik šokame, - sako Alma Mikalauskaitė-Neuman, lietuvių šokėjų 
vadovė iš Memmingeno. - Aš visada stengiuosi papasakoti apie Lietuvos is
toriją, kultūrą, mūsų papročius, tautinius drabužius, šventes. Vokiečiams pa
sidarė įdomu, kad ir patys atėjo mokytis mūsų tautinių šokių. Ir dabar į Pasaulio 
lietuvių dainų šventę atvažiavo kartu su mano broliu Aleksu, Reniu Petrausku, jo 
dukra ir seserimis kelios vokietaitės. Kol kas jos lietuviškai dar nemoka, bet šoka 
puikiai. Mes buvome ir Hamiltone, ir Chicagoje. Susidėjome su lietuviais iš 
Miuncheno ir išvažiavome. Jų nedaug, ir mūsų nedaug. Bet krūvon suėjus - 
būrys neblogas.

Kokie įspūdžiai? Nuostabiausi! Kelionė buvo puiki. Iki Baltstogės vaižiavo 
traukiniu, iš ten pasiėmė Panevėžio dramos teatro autobusas. Šventės metu juos 
irgi globojo panevėžiečiai, kasdien į repeticijas iš savo miesto atveždavo. Koks 
gražus kraštas, kokie puikūs vaizdai! Vilniuje gyvendami to tikriausiai nebūtų 
pamatę.

O Indrė ir Darius atvyko iš Toronto. Ten jie šoka "Gintaro“ ansamblyje. In
drė kartu dainuoja ir Kanados jaunimo chore. Labai visi stengėsi kuo geriau 
šokti, nes labai norėjo atvažiuoti į Lietuvą. Nors šiek tiek baugino nežinia, bet 
baimintasi be reikalo. Brolis ir sesuo tėvų gimtinėje lankėsi prieš šešerius metus. 
Tada keisčiausia buvo regėti gausybę Lenino paminklų, ir visus vienodus. Keista 
buvo regėti ir sovietų kareivius, vaikščiojančius vis po du, po keturis Kaune, 
Laisvės alėjoje. Ir rusiški užrašai labai stebino. Dabar malonu matyti lietuvišką 
policiją, lietuviškus gatvių ir parduotuvių pavadinimus. Gal tik angliškų pava
dinimų per daug atsiranda? Nereikėtų pulti į kitą kraštutinumą. O šiaip labai 
smagu, jaučiama, kad žmonės gerokai laisvesni, dažniau šypsosi. Labai smagu 
buvo ir su vienmečiais iš Lietuvos pavakaroti prie Trakų ežerų. Jokio skirtumo 
nebuvo, kuris iš Toronto, kuris iš Vilniaus. Visus siejo viena vienintelė tėvų 
kalba. Darius ir Indrė nuo pat mažumės buvo tėvų vedami lietuviškos veiklos, 
lietuviškos kultūros linkme. Dešimt metų lankė lietuviškas sekmadienio mokyk
las, skautavo, šoko tautinius šokius, prisidėjo prie ateitininkų veiklos. 0 
lietuviški šokiai yra nepakartojami. Ypač patinka "Aštuonnytis“ ir, žinoma, 
"Kupolinis“. Gaila, kad šio neteko šokti šventėje.

- Mes esam kur kas turtingesni už amerikiečius ar kanadiečius, nes be įpras
tos Vakarų kultūros turime ir lietuviškąją, - sako Darius, kuris Lietuvoje po 
šventės pasiliko dar dvi savaites, dalyvauja Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese. 
O šiaip norėtų pasimokyti lietuvių kalbos kursuose, ilgėliau čia pabūti, labiau 
pažinti tėvų gimtinę, nes be lietuvybės neįsivaizduoja savo tolesnio gyvenimo. 
Baigęs Toronto universitetą, mediciną, tikisi padėti ir Lietuvai. O Indrė net sva
joja apie studijas Vilniaus universitete. Ją taip pat traukia medicina, bet ne 
mažiau ir inžinerija. Kas nugalės - sunku dabar atspėti, nes dar reikia užbaigti 
vidurinę mokyklą.

- Aš norėčiau turėti lietuvišką šeimą, - prisipažįsta Indrė, - kad ir mano vaikų 
vaikystė būtų tokia puiki, kokia buvo mano ir mano brolio. Mes tikrai esame 
labai laimingi, kad tėvai mus augino lietuviška dvasia.

Iš tiesų kitaip ir būti negalėjo, nes Indrė ir Darius yra Dalios Skrinskaitės- 
Viskontienės vaikai. O Dalia, gimusi Kaune, bet su broliu ir tėveliais atsidūmsi 
po karo Kanadoje, baigusi Toronto universitete muziką, nuo devynerių metų 
buvo neatskiriama nuo išeivijos kultūrinio gyvenimo... Ir Vingio parke Dalia 
dirigavo tūkstantiniam chorui. Dirigavo reikliai, nes nepasidrovėjo sustabdyti 
jungtinio choro ir paprašyti pradėti iš naujo pirmąkart Lietuvos dainų šventėse 
skambėjusią dainą "Laisvės varpas“ (Antano Vanagaičio muzika), kad toji kaip 
dera per visą gimtinę aidėtų galingo laisvės varpo garsais...

Salomėja Čičiškina

Paskutiniąją Dainų šventės dieną Vingio parke užkalbinau kelis lietuvaičius 
iš Bostono ’’Sambūrio“. Andrius Dilba - jau gimęs Amerikoje. ”Lietuvoje man 
labai patinka. Tokios gražios gamtos kaip čia Amerikoje nesu matęs. Todėl ir 
grįžtu jau trečią kartą - pasakoja jis. - Gaila, kad teturiu dvi savaites atostogų, 
taigi po Dainų šventės dar savaitę tegalėsiu pakeliauti po Lietuvą. Aplankysiu 
Klaipėdą, Nidą, Juodkrantę, Kryžių kalną, užsuksiu pas gimines Papilėj. Bandy
siu visą Lietuvą išnagrinėti per tą savaitę“. Ar nenorėtų Andrius pagyventi 
mūsų krašte ilgėliau, paklausiau. ’’Būtinai. Pirmą kartą, kai lankiausi Lietuvoje, 
likau čia trims mėnesiams, dirbau Kultūros ir švietimo ministerijoje. Deja, dar
bas Amerikoje spaudžia ir kol kas negaliu likti ilgėliau. Bet mano brolis su savo 
sužadėtine amerikiete sakė, jog jie norėtų atvažiuoti į Lietuvą metams ir čia 
pagyventi, ji norėtų pramokti kalbą ir pažinti šalį, jos kultūrą. “ O ar Andriaus 
vaikai kalbės, dainuos lietuviškai ir šoks lietuviškus šokius? ’’Duok, Dieve, 
tikrai to norėčiau “, - atsakė Andrius. Kol kalbėjausi su Andriumi, šalia sėdinti 
jo brolio sužadėtinė Sara įdėmiai sekė mūsų pokalbį. Paklausiau, kas gi suvil
iojo amerikietę užsiimti lietuviška veikla?

- Mano būsimas vyras yra trečios kartos lietuvis. Jis užaugo savo tautinės 
kultūros aplinkoje. Beje, Bostone lietuviška kultūra labai stipri. Aš viso to 
neturėjau vaikystėje ir jaučiuosi lyg kažko netekusi. Mane taip sužavėjo Lie
tuvos istorija - ji unikali. O lietuviškus šokius aš tiesiog dievinu, man malonu 
būti kartu ir šokti lietuviškame kolektyve. Kadangi augdama Amerikoje aš to 
viso neturėjau, noriu, kad mano vaikai tai patirtų.

- Ar sunki lietuvių kalba?
- Labai sunki, nes pradėjau ją mokytis jau vyresniame amžiuje. Ypač ne

lengvas jūsų kalbos linksniavimas, galūnės. Lietuvių kalba labai skiriasi nuo 
anglų savo struktūra.

- Ar seniai kalbi lietuviškai?
- Maždaug prieš metus pradėjau mokytis. Tiesiog sėdėjau kartu su draugais 

lietuviais ir mokiausi. Vėliau net pamokas jie man surengė.
- O kokie buvo pirmieji žodžiai, kuriuos išmokai?
- Pirma frazė, kurią mane išmokė mano būsimas vyras, buvo "man patinka 

būti su tavim“. Jis ją man nuolat kartodavo, ir nieko kito nebeliko, kaip tik 
išmokti ją.

- Kaip patinka Lietuva?
- Lankausi čia pirmą kartą. Kelionė man suteikė labai daug įspūdžių, jausmų. 

Aš išgirdau daug jūsų dainų, pabuvojau Antakalnio kapinėse ir prisiminiau vaiz
dus, matytus per JAV televiziją, kai jūs dar tik kovojote už savo nepriklau
somybę. Be to, Lietuva - fantastiško grožio šalis.

- Ar jau moki gaminti lietuviškus valgius?
- Žinau, kaip padaryti koldūnus ir cepelinus. Tikiuosi išmokti daugiau, ypač 

pagyvenusi Lietuvoje.
Algis atvyko iš Bostono kaip žiūrovas. Jis nešoka kartu su ’’Sambūriu", nes 

mokydamasis universitete žaidė tinklinio komandoje ir nebelikdavo laisvo laiko. 
Jo nuomone, Lietuva labai pasikeitė į gerąją pusę po 1991-ųjų metų, kai jis buvo 
atvykęs į Vilnių per Pasaulio lietuvių sporto šventę. ’’Pirmą kartą nėra komu
nistų. O parduotuvėse tu gali gauti visko, ko nori. Be to, ir žmonės daugiau 
šypsosi, veidai giedresni, - kalbėjo Algis. - Ir lietuviškas alus labai skanus. 
Mačiau čia amerikoniško, bet nepirkau. Lietuviškas - geresnis. “

Erika Umbrasaitė
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Tiek plojimų, tiek gėlių, kad net graudu SEFTWHOS BUENOS

Melburno "Gintaro" kolektyvas Trakuose. Algimanto Žižiūno nuotr.

Ilgas ir sunkus buvo jų kelias į Vil
nių. Vien lėktuve teko išsėdėti vos ne 
visą parą, perskristi kelis žemynus, 
įveikti kelias laiko juostas ir net metų 
laikus. Australijos lietuviai atskrido iš 
žiemos į karštą mūsų vasarą, į tokius 
pat karštus giminių ir Pasaulio lietuvių 
dainų šventės rengėjų glėbius. Bet il
sėtis nebuvo kada, reikėjo suderinti 
Adelaidės, Sidnio, Melburno, Geelon- 
go choristų balsus, šokėjų ratelius, nes 
jau liepos antros dienos pavakarę lie
tuvių iš Australijos laukė Trakuose, 
kur kultūros rūmuose įvyko pirmasis 
svečių koncertas. Dar neatlėgus pir
miesiems įspūdžiams po koncerto ir 
pažinties su senąja Lietuvos sostine 
kitos dienos rytą išvyko į buvusią lai
kinąją sostinę - Kauną, ne vieno dai
nininko gimtąjį miestą, kurio nematė 
daug metų. Kauno Rotušės aikštė, be 
abejo, regėjo visko, bet tokio žmonių 
sambūrio ir tokio jaudulio kažin ar kas 
galėjo tikėtis - tiek žiūrovai, tiek 
atlikėjai. Žinoma, išskirtinio atspalvio 
koncertui ir visam renginiui suteikė 
romantiška istorinės aikštės aplinka.

Tiek plojimų, tiek gėlių, tiek susi
žavėjimo šūksnių ir jaudulio ašarų 
Vilniaus Vidaus reikalų ministerijos 
kultūros rūmai tikriausiai dar nebuvo 
regėję, nes ir tokių dainininkų bei šo
kėjų čia dar nebūta. Vincas Kazokas 
buvo žymus poetas, žurnalistas, su 
pertrūkiais redagavęs Australijos lie
tuvių laikraštį "Mūsų pastogė“. Jis gy
veno ir dirbo toli'nuo Lietuvos, bet 
dvasiškai liko su Lietuva. Tad ar nuo
stabu, jei pagal jo eiles sukurta dainų, 
kurios skambėjo po naujosios lietuvių 
architektūros statinio skliautais ant de
šiniojo Neries kranto. Nenuostabu,

Brandon Swoo: "Lietuvoje tiek daug gerų, 
nuoširdžių žmonių“

”EL“ jau rašė apie kiną, šokantį 
kartu su Australijos lietuviais ’’Ginta
re“. Pasibaigus šokių dienos išeivių 
programai ’’Tėviškės pastogėj“, nuta
rėme jį užkalbinti (nuotraukoje - an
tras iš dešinės). Tai Brandon Swoo, jis 
studijuoja mediciną Melburno univer
sitete jau ketverius metus. į ’’Gin
tarą“, Brandono žodžiais tariant, jis 
pateko visiškai atsitiktinai. Studijų 
draugas pakvietė į repeticiją Ir štai 
dabar jau dveji metai, kaip jis šoka 
"Gintare“ kartu su lietuvaičiais.

- Mane labai sužavėjo lietuviški 
šokiai, dainos, lietuviška kultūra... 
Esu laimingas, kad galėjau šokti Pa
saulio lietuvių dainų šventėje.

- Žinau, jog gali dainuoti 
lietuviškas dainas ir supranti apie 
ką dainuoji. Gal kartais ir lietu
viškai kalbi?

- Deja, ne. Tiesa, kad suprantu lie
tuviškų dainų žodžius. Be to, būda
mas Lietuvoje aš išmokau keletą sa
kinių bei žodžių pasakyti lietuviškai. 
Tačiau kol kas neketinu mokytis lie
tuvių kalbos - sunki labai.

- Ar šis apsilankymas Lietuvoje - 
pirmas? 

kad skambėjo ir sukurta specialiai 
Australijos lietuviams kompozitoriaus 
Leonido Abariaus iš Lietuvos daina 
pagal Broniaus Žalio eiles "Terra 
Australis“. Bronius Žalys yra dviejų 
poezijos knygų autorius, nuolatinis 
"Skautų aido“ bendradarbis, "Mūsų 
pastogės“ redaktorius.,1 Aleksandras 
Stankevičius iš Kanados jau kitos kar
tos žmogus, gimęs ir augęs svetimoje 
žemėje, bet sukūręs Lietuvos krikšto 
jubiliejui kantatą "Kryžių ir rūpintojė
lių Lietuva“. Ištrauką iš šios kantatos 
"Lenkiamės Tau“ atliko Melburno 
"Dainos sambūris“. Kantata nuskam
bėjo kaip dviejų kartų sąšauka, malda 
Tėvynei. O trečioji karta, vaikai tų, 
kurie jau gimė svetimoje žemėje, va
dinami gražiu atžalyno vardu, lengvi
au kalbanti ir dainuojanti angliškai nei 
lietuviškai, skautų stovykloje vis dėlto 
kuria eiles apie protėvių šalį, kur mė
lynas dangus, kur ąžuolai žali, kur vė
jas toks švelnus ir meilė nemari...

Tikriausiai būtina visus suminėti: 
tekstų, muzikos autorius, dirigentus ir 
akompaniatorius, šokių vadovus, nes 
visiems šiems žmonėms daina ir šokis 
yra ne šiaip pramoga, užsiėmimas 
laisvu laiku. Tai lietuvybės išraiška, 
tai dvasios būsena, neleidžianti ištirpti 
tautų maišalynėje. Norisi nuoširdžiau
siai padėkoti Sidnio choro "Daina“ 
dirigentei Birutei Aleknaitei, Adelai
dės choro "Lithuanus“ dirigentui Vy
tautui Straukui, Geelongo choro "Vil
tis“ dirigentei Gražinai Pranauskienei, 
fortepionu akompanavusioms Birutei 
ir Zitai Prašmuntaitėms.

Stasė Lipšienė iš Geelongo atvyko 
į Lietuvą pirmą kartą po penkiasde
šimties metų. Sako, kiek prisimena sa

- Taip, esu čia pirmąkart. Bet gal
būt dar teks sugrįžti - suradau Lietu
voje nemažai draugų, per repeticijas 
susipažinau su lietuviais iš viso pa
saulio. Dainų šventė buvo nuostabi,

tiek daug linksmybių. O Lietuvoje 
tiek daug gerų, nuoširdžių žmonių.

- Iki pasimatymo Lietuvoje!
Erika Umbrasaitė

Broniaus Talaikio nuotr.

ve, vis dainuodavo. Dainuoja ir dabar, 
kaip ir tie šešiolika lietuvių, gyvenan
čių Victorios valstijoje, kur lietuvių tik 
trejetas šimtų. Ir jaunimo tame būryje 
nėra, tik senjorų amžiaus žmonės, vy
riausiam dainininkui jau per aštuo
niasdešimt. Pati Stasė Lipšienė, nuo
širdžiai virpinusi lietuvių liaudies dai
ną "Oi žiba žiburėlis“, kupina vilties, 
jog dainų sambūriai tarp Australijos 
lietuvių neišnyks, nes po tokios šven
tės, po tokių plojimų ir tokios gausy
bės gėlių, jaudulio ašarų nedainuoti 
tikrai negali. Geelonge lietuviai turi 
savo bendruomenės namus, kur gali 
susirinkti, pabūti kartu. Melburne 
lietuvių bendruomenė gausesnė, apie 
trys tūkstančiai. Adelaidėje gal 
tūkstančiu mažiau. Sidnyje taip pat 
nemažas būrys lietuvių įsikūręs. 
Visuose šiuose miestuose yra lietuvių 
klubai, bibliotekos, didesni ar mažesni 
muziejai. Čia kas dveji metai vyksta 
Australijos lietuvių dienos - nuo 
Kalėdų iki Naujųjų metų, per didžią
sias atostogas. Tada susiburia krūvon 
ir dainininkai, ir šokėjai, ir sportinin
kai, ir literatai, ir dailininkai. Būna ir 
svečių iš JAV, Kanados. Dabar jau ir 
iš Lietuvos atvažiuoja. Šiemet per Ka
lėdas tokia šventė vyks Adelaidėje, po 
dvejų - Melburne, dar po dvejų metų - 
Sidnyje... Taip ir sukasi ratas, neleis
damas užgesti lietuvybės dvasiai po 
Pietų Kryžium.

- O Lietuva nuostabi! Čia norėsime 
sugrįžti vėl ir vėl, - vos apglėbdami 
gėlių puokštes, nesidrovėdami jaudu
lio ir džiaugsmo ašarų, kartojo Austra
lijos jungtinio choro ir šokių kolekty
vo dalyviai po Dainų šventės.

Salomėja Čičiškina

Dar vienas langas 
į Amerika

Milda Augulytė ’’Dienoje“ 07 
12 rašo apie Vilniuje atidarytą 
Amerikos centrą. Taip trumpai 
vadinamas, Lietuvos sostinėje 
Pranciškonų g. 3/6 pradėjęs 
veikti JAV diplomatinės atstovy
bės Lietuvoje padalinys - Ameri
kos kultūros, švietimo ir spaudos 
centras.

I atidarymo iškilmes buvo su
kviestas gausus būrys svečių - politi
kų, ambasadorių korpuso atstovų, 
mokslo, meno, kultūros žmonių, žur
nalistų - tų, kurie, kaip tikimasi, taps 
nuolatiniais centro lankytojais. Svei
kinimo žodį tarė Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Algirdas Brazauskas, 
ką tik grįžęs iš reikšmingo susitikimo 
su JAV prezidentu Bilu Klintonu Ry
goje. Centro atidarymas specialiai ir 
nederintas prie vizito datos, tapo sim
boliška Amerikos dėmesio Baltijos 
šalims, tarp jų ir Lietuvai, tąsa. Tai 
paliudijo ir JAV prezidento B. Klin
tono telegrama, atsiųsta centro atida
rymo proga, ir iškilmėse dalyvavusių 
bei kalbėjusių JAV informacijos 
agentūros atstovės Donos Oglesbi 
(Donna Oglesby) bei JAV laikinojo 
reikalų patikėtinio Lietuvoje Džono 
Stepančiuko (John Stepanchuk) žo
džiai.

Perkirpus simbolinę juostelę, cen
tro direktorius Viktoras Sidabras pa
kvietė pirmuosius lankytojus į eks
kursiją po centro patalpas. Jos užima 
apie 1000 kv. metrų ir yra didžiau
sios tarp analogiškų centrų kitose 
Baltijo šalyse. Čia yra dvi didelės 
renginių salės, kompiuterizuoti kabi
netai, erdvūs koridoriai ir centro pasi
didžiavimas - puikiai įrengta bibliote
ka, kokios Lietuvoje dar neturėjome. 
Jau dabar bibliotekoje yra 2,5 tūkst. 
leidinių - Amerikos istorijos, polito
logijos, ekonomikos knygų, enciklo
pedijų, žodynų, žinynų, meno albu
mų, grožinės literatūros kūrinių, tarp 
jų ir praėjusių metų Nobelio premijos 
laureatės Toni Morison (Tony Morri
son) romanų. Atskira lentyna skirta 
periodikai - biblioteka gauna 35 pa
vadinimų laikraščių ir žurnalų. Čia 
šmėkščioja ir gerai žinomų, pasauly
je plačiai skaitomų leidinių pavadini
mai - "Time“, "Newsweek“, "Busi
ness Week“, "National Geographic“, 
ir tokių, kurie orientuoti į specialių 
interesų turintį skaitytoją - "Ameri
can Theatre“, "Architectural Digest“ 
ir t. t.

Pasaulio lietuvių dainų 
šventės proga ’’Lietuvos 
paštas“ atribojo užsienio 
lietuvius nuo Lietuvos

Taip pavadintas Ritos Gru
madaitės straipsnis 07 13 ’’Lie
tuvos ryte“. Jo paantraštė tokia: 
’’Nuo praėjusio sekmadienio ry
šių informatikos ministro įsaky
mu Lietuvos laikraščių siunti
mas į užsienį pabrango du kar
tus“.

Ryšių ir informatikos ministro 
įsakymu nuo liepos 10 dienos 15 
procentų padidinti pašto paslaugų 
Lietuvoje ir tarptautinių pašto siuntų 
bei paslaugų tarifai. Vyriausybinio ir 
specialaus pašto tarifai padidinami 
vidutiniškai 50 procentų. Įsakyme 
paaiškinama ir ši pabranginimo prie
žastis "siekiant sumažinti pašto pa
slaugų nuostolingumą“.

Beje, nuo praėjusio sekmadienio 
Lietuvos laikraščių siuntimas į užsie
nio šalis staiga pabrango du kartus. 
Pavyzdžiui, iki liepos 10 d. "Lietuvos 
ryto“ vieno numerio siuntimas užsie
nio prenumeratoriams oro paštu kai
navo 1,90 Lt, o dabar kainuoja 3,80 
Lt. Apie tai "Lietuvos paštas“ net ne
siteikė informuoti leidėjų, nors pre
numeratą iš užsienio piliečių redakci
jos yra priėmusios iki metų pabaigos.

"Lietuvos rytui“ valstybinės įmo
nės "Lietuvos paštas“ generalinis di

rektorius Anatolijus Mitrofanovas 
pasakė, kad kelti kainas verčia sunki 
"Lietuvos pašto“ finansinė būklė.

A. Mitrofanovas sakė suprantąs, 
jog didėjančios kainos už pristatymą 
- nauji nuostoliai laikraščiams ir žur
nalams. Prenumerata antrąjį pusmetį 
sumažėjo beveik trečdaliu.

"Lietuvos rytui“ priminus, kad 
nauji tarifai gali sužlugdyti ekono
miškai silpnus leidinius, A. Mitrofa
novas paklausė: "Kas turi žlugti - 
valstybinis paštas ar leidėjai? Negali
ma pašto laikyti vien laikraščių ne
šiotoju, ir ką reikės paaiškinti tada, 
kai laiškininkai, negaudami atlygini
mo, vieną dieną atsisakys išnešioti 
siuntas“.”Lietuvos pašto“ vadovas 
pažymėjo, kad Lietuvoje galvojama 
pritaikyti estišką pašto darbo varian
tą, kai mokestis už prenumeratos ar 
siuntų pristatymą turėtų priklausyti 
nuo atstumo. Dabar vienodą kainą 
moka ir atokiausių kaimų, ir miestų 
gyventojai.

Keli naujų pašto paslaugų tarifai. 
Už paprasto laiško, sveriančio iki 20 
gramų, siuntimą Lietuvoje teks mo
kėti 20 centų, atviruko, spaudinių su 
laikraščiais ar žurnalais persiuntimas 
kainuos 15 centų. Krašto apsaugos 
sistemos karių paprasti laiškai ir atvi
rukai persiunčiami nemokamai. Siųs
ti į užsienį paprastą atviruką, gabena
mą žemės keliais, atsieis 50 centų, oro 
transportu - 80 centų, laiško ir spaudi
nio, sveriančių iki 20 gramų, kaina ati
tinkamai - 70 centų ir 1 litas. "Lietu
vos pašto“ duomenimis, privačių as
menų korespondencija sudaro dešimt 
procentų visų šios rūšies siuntų.

Mirtis Londone

Taip pavadintas Olavos Stri- 
kulienės rašinys ’’Respublikoje“ 
07 11.

"Šiandien Kaune laidojamas 
dvidešimtmetis Artūras Labanaus
kas.

Kaunietis Artūras Labanauskas, 
studijavęs Vytauto Didžiojo uni
versitete anglų kalbą, prieš pusmetį 
pagal laikraščio skelbimą susipa
žino su Londone gyvenančiu 41 m. 
viengungiu buvusiu policininku Di- 
ku ir prieš mėnesį buvo pakviestas 
per atostogas padirbėti naujojo 
draugo ūkyje. Prieš 12 dienų Artū
ro artimiesiems Dikas telefonu pra
nešė, kad Artūras persipjovęs gerk
lę ir nukraujavęs mirė. Dikas tele
fonu pageidavo, kad artimieji ne
vyktų į Londoną parsivežti Artūro 
palaikų, sakė, kad palaikai bus at
vežti į Lietuvą, tačiau reikia atsiųsti 
3 tūkst. svarų sterlingų. Artūro arti
mieji, pasiskolinę 18 tūkst. Lt, pa
tys nuvyko į Londoną ir išgirdo 
naują sūnaus mirties versiją: pasak 
policijos, Artūras rastas sukniubęs 
ant peilio, miręs nuo dūrio į krūtinę 
ir kažkodėl užklijuota burna. Anot 
Diko, jis grįžęs namo papietauti ir 
radęs užrakintas namo duris, už du
rų sklido tranki muzika, o Artūro 
kambario langai buvę užtemdyti. 
Tada Dikas pasikvietęs kaimynus ir 
įėjęs į namą. Artūro tėvai, brolis ir 
sesutė netiki, kad jis nusižudęs 
pats, nes prieš pat mirtį nusipirkęs 
Londone batus, dovanų artimie
siems; jo telefono skambučiai buvo 
dažni, Artūras sakė esąs patenkin
tas. Keista, kad priešmirtiniai raš
teliai ("Dikas nekaltas!“ "Man vis
kas nusibodo, išeinu iš gyvenimo“) 
parašyti ne lietuvių, o anglų kalba.

Po šešių savaičių Londono 
policija žadėjo atsiųsti velionio ar
timiesiems oficialią mirties priežas
ties išvadą. A. Labanauskas į už
sienį išvyko ne pirmą kartą: buvo 
Suomijoje, Meksikoje. Artūro mo
tina R. Labanauskienė, 42-osios vi
durinės mokyklos mokytoja, ne
žino, kaip įstengs grąžinti 18 tūkst. 
Lt skolą... Beja, Londone, Lietuvių 
svečių namuose, Labanauskai (4 
žmonės!) buvo apnakvindinti... vie
noje lovoje.“
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Kasdieną ilgesį ir meilę
Kuris bent kiek su literatūra ben

dravęs tarpukario Lietuvos šviesuolis 
. nemokėjo posmo:

Laukas, kelias, pieva, kryžius.
Šilo juosta mėlyna. 
Debesėlių tankus ižas 
Ir graudi graudi daina...
Taip pat žinojo ir šių posmų auto

rių su keistu Kossu priedėliu prie nor
malios Jono Aleksandravičiaus pavar
dės. Dažnas buvo skaitęs ir to auto
riaus žaismingus pašmaikštavimus dėl 
ano priedėlio kilmės. Ir apie pasikeitu
sius jo mylimųjų vardus buvo girdė
jęs. Todėl nenustebo, kai 1940 m. iš
ėjusi rinktinė ’’Poezija“ buvo pasirašy
ta Jono Kuosos Aleksandriškio.

Prieškaryje Lietuvoje ne vienas bu
vo skaitęs ar bent vartęs ir J. Kossu- 
Aleksandravičiaus poezijos knygas 
kiek neįprastais pavadinimais ’’Imago 
mortis“, "Užgesę chimeros akys“. 
Ypač kai už pastarąją jis gavo Lietu
vos valstybinę premiją. Priminsiu, kad 
tokių laureatų anuo metu buvo tik 
penki, iš jų trys poetai: Jonas Kossu 
Aleksandravičius, Salomėja Nėris ir 
Bernardas Brazdžionis.

Žinojo jį esant ne tik tylų ilgesio ir 
graudulio poetą, bet ir aštrų pašaipū
ną, išleidusį šmaikščią, ne visiems 
malonumų atnešusią publicistikos 
knygą "Dievai ir smuikeliai“.

Deja, poeto ilgai nebuvo Lietuvoje. 
Nuo Jono Aleksandriškio "Poezijos“ 
iki Jonos Aisčio "Katarsio“ praėjo 48 
metai. Beveik pusę amžiaus tuo metu 
gimusi ir brendusi jaunų lietuvaičių 
karta nežinojo nei tokių posmų, nei to
kio poeto. Jo eilėraščiai, tiesa, sklido 
iš lūpų į lūpas, kadangi, drįsčiau teigti, 
kiekvienas labiau išprusęs tarpukario 
meto šviesuolis laikė garbe ir pareiga 
išmokti bent keletą "ilgesio ir meilės 
poeto“ posmų ar eilėraščių. Kartais jo 
knygas kaip daiktinį įkaltį sovietmečiu 
buvo galima pamatyti disidentų 
bylose.

Po J. Aisčio vėlesniais eilėraščiais 
pasirodę svetimi vietovardžiai - Gre
noblis, Villefranche sur Mer, Merble- 
head, Thomson, Putnam, Andver, 
Green, Brooklyn - liudijo ilgą, neramų 
ir, matyt, - tai byloja eilėraščiai - ne vi

"SAVUNĖ“ - devynioliktoji prozi
ninko Algimanto Zurbos knyga. Pava
dinta vyriausios romano veikėjo var
du. Rašytojas savo naujagimį pristatė 
"Vagos“ knygyne, pasitelkęs į pagal
bą kritiką P. Bražėną bei Švietimo ir 
kultūros ministerijos atstovą J. Ka
minską. "Vagos“ leidyklos redaktorių 
A. Grėbliūną.

Debiutavęs lygiai prieš 30 metų 
apsakymais, A. Zurba ypač išsiskyrė 
romanais "Šimtadienis“. "Molžemis“, 
"Integralas“, "Prospektas nesibaigia 
priemiesty“, kitomis apysakų ir apsa
kymų knygomis. Pagrindinė rašytojo 
tematika - jaunimo problemos, jaunų 
žmonių sudėtingas kelias į brandą, au
gimo konfliktai, nuopoliai ir pergalės. 
Dažniausiai rašytojų kūrinių veikėjai - 
pedagogai, moksleivija. Jiems kasdie
ninis jo dėmesys ir rūpestis. Daug me
tų jis redaguoja "Moksleivio“ žurnalą.

"Savūnė“ tęsia šią temą. Ir epochą 
rašytojas pasirinko tokią, apie kurią 
prieš 5 metus buvo velijama geriau 
patylėti. Romano veiksmo laikas - 
1944-1945 metai. Vienas okupantas 
keičia kitą, tos pačios kartos ir klasės 
atstovai dažnai stoja į skirtingas bari
kadų puses, gyvenimą tarytum, pasak 
Just. Marcinkevičiaus, mokyklos lentą 
perbrėžia ryškus skiriamasis brūkšnys, 
dalinantis į dalis šeimas, gimines, kla
ses, širdis. Nemažai jaunimo pasitrau
kia į miškus, kad netarnautų okupan
tui, kiti nepalieka savo vietos, pasiryžę 
dirbti tai Lietuvai, kuri yra, o dar kiti 
gyvuliniuose vagonuose vežami į 
tremtį, į kančias. Visiems jiems Lietu
va čia pat, už lango, už slenksčio, šir
dyje. Gaisrų pašvaistės, kulkosvaidžių 
ir automatų papliūpos, jaunų žmonių 
lavonai turgavietėse, areštai, tremtis. Ir 
šaltos klasės, ardomi ūkiai, griauna
mos sodybos. Kaip išlikti tokioje su
maišty, kaip išsaugoti švarią sąžinę, 
neprarasti orumo? Kaip likti Žmogu

sada laimingą tremtinio ir klajoklio ke
lią, kurį nuėjo poetas. Šis kelias būdin
gas. deja, daugeliui tarpukario intelek
tualų. nepanorėjusių nešti svetimųjų 
priespaudą. Eilėraštyje "Klajūnai“, 
skirtame A. Vaičiulaičiui. J. Aistis rašė:

Mes neturime čia nieko - nei 
pastogės,

Nei tėvynės, nei mažiausių vilties 
spindulių,

Mes neturime gairių, nei tikslo, o 
taipogi

Mes nežinome, kur eiti, nei kuriuo 
keliu.

Bet Rumšiškių kalvio sūnus. Gre
noblyje apsigynęs daktaro disertaciją, 
lygindamas keturis Švento Rašto ver
timus į provansalų kalbą, Jonas Alek
sandravičius (nuo 1952 metų Jonas 
Aistis) dėstė lietuvių ir prancūzų kal
bas Marianopolio kolegijoje, buvo re
daktoriaus pavaduotojas "Laisvosios 
Europos“ lietuvių skyriuje New Yor
ke, o nuo 1958 m., persikėlęs į Va
šingtoną, dirbo Kongreso bibliotekoje. 
Ir leido knygą po knygos, rašė prisi
minimus apie sutiktus lietuvių švie
suolius - mokytojus ir bendraamžius, 
tęsė prieš daugelį metų pradėtą publi
cisto veiklą. Tarp jo išleistų knygų - 
"Be tėvynės brangios“, "Nemuno il
gesys“, "Sesuo buitis“, "Kristaliniame 
karste“, "Poezija“, "Apie laiką ir žmo
nes“, "Milfordo gatvės elegijos“ ir ki
tos. Žymus ir mylimas poetas, vienas 
ryškiausių Lietuvos lyrikų, rašęs apie 
kraštą, kur "ant marių krašto stovi gin
tariniai bokštai“, apie laimę mažoj tro
belėj tarp miškų, kur kaime, prie pa
langėje rymančio berželio, J. Aistis di
desnę savo gyvenimo dalį buvo pri
verstas gyventi po svetimu dangum, 
toli nuo namų, nuo debesėlių tankaus 
ižo, nuo kūrybos įkvėpimo verdenių, 
nuo ten. kur "prie kelio vieškelio iš 
medžio koplytėlės nužengęs rymo 
kryžkelėj nykus Rūpintojėlis“. Tokiai 
daliai buvo pasmerktas didžios tykios 
ir tragiškos lyrikos kūrėjas, vienas 
žymiausių XX amžiaus lietuvių poe
tas.

Apie tai buvo priminta J. Aisčio 
90-jo gimtadieniui skirtame vakare, 
kurį sukvietė Vilniuje Rašytojų klu

Čia tryško verdenė
mi, likti Lietuviu?

Apie tai ir pasakoja romano auto
rius. Pagrindinį knygos klausimą A. 
Zurba iškelia romano viršelin. "Varge, 
tu varge - Lietuva... Kodėlgi visą lai
ką, nuo seniausių amžių, už tave vis 
reikia lieti ir lieti kraują, ir vis jo nega
na?.. Kodėl taip sutvarkytas gyveni
mas. kad niekur žmogus neranda tik
ros ramybės - nei savo laukuose, nei 
gryčiose... Žeme, tu mūsų žemele, gal 
ne toje vietoje nusidriekusi. Ar mes 
kuo nusikaltę, kad po tave ropinėti pa
leisti?.."

O autorius, "Vagos“ knygyne pri
statydamas knygą, pasakė, kad roma
no idėjos, jo pagrindinės minties rei
kia ieškoti 118 puslapy. Štai Savūnės 
ir senos mokytojos pokalbis: "Kaip to
liau? Kas čia žmogiškai pasakys? - 
klausia žilstelėjusi mokytoja ir tęsia. - 
Dideli niekada nevengia pasiglemžti 
mažų. Dvidešimt metų gavom atsi
kvėpti, paskui - ir vėl... karas, Hitleris. 
Dabar - Stalinas... Prieš pat karą dau
guma mano bendramokslių atsidūrė 
Sibire. Raškė pirmiausia šviesuome
nę. Tik per stebuklą kai kurie išliko
me. Nežinia ar tai nepasikartos?“ O į 
Savūnės klausimą: - "Bet Amerika... 
Ką - Amerika?“ - senoji mokytoja at
sako. - "Amerika - tai vėl kraujas. Vėl 
viskas iš naujo. Jeigu jai pasisektų, 
mes vėl po svetimu padu...”

Pirmąkart apie tą epochą šis rašy
tojas kalba taip atvirai, su tokiu skaus
mu, neslėpdamas rūsčios tiesos.

Stipri mergina Savūnė Urbaitė, ne 
iš meilės, o iš nevilties tapusi Žemgu- 
liene. Ji atkakliai grumiasi dėl savo 
vietos po saule, dėl moters prasmės ir 
orumo, dėl būsimų kartų ateities.

Devyneriais metais vyresnis, per
nai savo 60-tąjį gimtadienį atšventęs 
Henrikas Čigriejus (šįkart pridėjęs ir 
antrąjį vardą Algis) Rašytojų klube 
pristatė naują eilėraščių knygą ilgoku 

bas. Vakaras, kaip ir visa J. Aisčio kū
ryba, prasidėjo garsiaja "Gegutėle“. 
Susirinkusieji iš magnetofono juostos 
išgirdo gyvo poeto balsą, kurio dauge
lis Lietuvoje niekuomet nebuvo girdė
ję. Tylų, ramų, įtaigų ir tokį atitinkantį 
jo poeziją.

Prisiminimais apie jaunąjį Kossu 
Lietuvoje ir apie brandųjį rudens su
laukusį Aistį svetur dalinosi jo bendra
amžiai ir artimi draugai kritikas V. 
Natkevičius iš Vokietijos, rašytojas 
Vytautas Sirijos Gira, Kazys Bradū- 
nas, Balys Gaidžiūnas. Jie pasakojo 
apie linksmus nutikimus ir liūdnas 
akimirkas bendraujant su Jonu Aisčiu, 
pažėrė visą puokštę nuoširdžių meilės 
ir pagarbos gėlių - žodžių poetui, 
draugui ir mokytojui. K. Bradūnas pri
siminė. kai J. Aistis buvo davęs įžadą 
nešokti, nesilinksminti, kol Lietuva 
bus pavergta. Jaunosios kartos kritikas 
ir poetas Vaidotas Daunys savo 
grakščiu ir giliamintišku esė išreiškė 
savo kartos požiūrį ir santykius su 
didžiąja Lietuvos poezija. Jis paliudi
jo, kokie artimi ir suprantami poeto 
dainuojami ilgesys ir meilė.

Daug nuoširdžių žodžių J. Aisčiui 
ir jo poezijai pabėrė vakarui vadova
vęs Rašytojų sąjungos valdybos pir
mininkas V. Martinkus.

Kone pusę valandos susirinku
siems J. Aisčio poeziją priminė Lietu
vos valstybinės premijos laureatas ak
torius L. Noreika (beje, ilgametis ir 
bebaimis poeto kūrybos platintojas ir 
propaguotojas Lietuvoje).

Kalvio sūnus iš Rumšiškių gany
klų, apdainavęs tėviškėje minuetą šo
kantį žiogelį, karo viesulų siaubiamą 
Europą, svetimus kelius ir dangų, kaip 
didelis poetas, apgaubtas meilės ir pa
dėkos, vėl sugrįžo į gimtąją Lietuvą. 
Pasak poeto J. Juškaičio, J. Aistis rašė 
amžiną dabartį. Vadinasi, jis jaunas ir 
šiuolaikiškas ir dabar, kai nuo jo gimi
mo dienos praėjo 90, o nuo mirties 
Vašingtone - 21-ri. Toliau jis gyvens, 
nuolatos jaunėdamas, naujai atranda
mas, mielas ir didelis. Jis gaivins ir 
audrins ateinančias kartas, įkvėps bu
simuosius kūrėjus.

Petras Keidošius

pavadinimu: ”PO LAIKO JUOKAS - 
VĖLYVA METŪGĖ“. Knyga 
nedidelė - 61 eilėraštis. Bet ji labai 
talpi ir reikšminga. Ji - tyli, švelni, 
sklidina dvasingo susikaupimo ir 
susimąstymo. Ir kartu trykštanti kaip 
putojantis Biržų alus. Kartais liūdnas, 
susikrimtęs ir rimtas, poetas netikėtai 
prabyla linksmai ir padaužiškai. 
Mylima poeto tema - gimtoji šalis, jos 
grožis, jos kančia, jos nuostabi gamta 
ir dar nuostabesni darbštuoliai 
žmonės.

Čia tyško verdenė, čia gėrė 
Žvėrelis,

Į alksnį atrėmęs likimą - ak, savąjį 
kryžių -

Čia gėrė artojas, čia gėrė karalius 
Ir gėrė rugpjūtis, kuris nebegrįžo. 
O greta šitų gerų ir tylių žmonių la

bai jaukiai jaučiasi paukščiai ir žvėrys, 
medžiai ir uogienojai. Vienas knygos 
skyrius taip ir pavadintas "Dar pora 
eilėraščių paukščiams, su kuriais svei
kinuosi“. Štai ką poetas kalba apie 
kuosas:

Taigi dabar, likęs paukšti, tu 
slinkis prie stalo.

Gerk, valgyk, dainuok ir pasakok 
seną

Istoriją mūs giminės - linksmą 
zauną be galo,

Kaip košėm per Antrąjį karą 
padūkėlį alų.

Rašytojų klube poetą kalbino kriti
kai K. Nastopka ir V. Sventickas. 
Vyko ramus ir linksmas, šmaiščių 
pajuokavimų sklidinas pokalbis, į kurį 
nuotaikingomis replikomis ir padūmo- 
jimais įsiterpė poetai K. Bradūnas, A. 
Baltakis.

Dvi vertingos knygos papildė lietu
vių literatūros lentyną ir abiejų jų 
autoriai gėrė iš tos pačios verdenės, 
kurios vardas - Lietuva. O jei tiksliau - 
Biržų kraštas, Lietuvos Šiaurė.

P. Vardenis

Prisimenant pokario rezistenciją Lietuvoje

Žymiausias tarp Vytautų
Vytautas Gužas-Mindaugas (pa

skutinis slapyvardis Kardas) 1948 
metų vasarą buvo Jūros srities štabo 
viršininkas (o ši sritis apėmė Prisikė
limo, Kęstučio ir Žemaičių apygar
das), taip pat vadovavo ir Kęstučio 
apygardai. Nors pokario Lietuvoje 
partizanų buvo apie 70 000, tačiau žy
mių vadų buvo vienas kitas. Gužas - 
žymiausias tarp jų, turėjusių Vytauto 
vardą. O vyrų, kurie būdami partiza
nais nešiojo šį garbingą vardą, buvo 
daug. Tą kunigaikštį partizanai labai 
gerbė. Galbūt daugiau už kitus. Tai 
patvirtina faktai. Štai kuomet 1949 
metų vasaryje šalies partizanų vadai 
(čia buvo ir Gužas) išrinko aukščiau
sią valdžią, vyriausiuoju vadu tapęs 
Jonas Žemaitis (atkreipkime dėmesį, 
kokie įprasti lietuviški šio vyro vardas 
ir pavardė) pasirinko ne ką kitą, o Vy
tauto slapyvardį!

Buvo Lietuvoje keli partizanų bū
riai, turėję Vytauto vardą, 2 rinktinės ir 
net Vytauto apygarda Aukštaitijoje. 
Aukštaitis savo kilme buvo ir Vytautas 
Gužas. Klasiniu priešu - buože, kaip 
buvo rašoma sovietinėje spaudoje, jo 
nepavadinsi, nes tėvai turėjo Rokiškio 
apskrities Panemunio valsčiaus Maže
lių kaime viso labo... 4 ha žemės ir 9 al
kanas bumas vaikų! Panemuniečiai to
kius kaimo varguolius savo žargonu 
vadindavo "pribuišiais“. Vytautas gimė 
per 1919 metų Kalėdas ir, kaip visi gu
žiukai, kiek prakutęs ėjo tarnauti. Ta
čiau šeimoje pagal galimybes buvo sie
kiama mokslo. Baigęs Panemunio pra
dinę mokyklą Vytautas toliau mokėsi 
Pandėlio progimnazijoje. 8 kilometrai 
ten ir atgal kiekvieną dieną šių dienų 
paaugliui atrodytų neįveikiama kliū
timi! Vėliau Vytautas mokėsi Rokiškio 
apskrities žemės ūkio mokykloje bu
halteriu. Čia buvo geresnis aprūpini
mas, be to, užsidirbdavo perrašinėda
mas. Kad buvo labai pajėgus ir ištver
mingas, įrodydavo perplaukdamas 
Dviragio ežerą. Šis legendinis gražulis 
telkšo prie Salų miestelio.

1939 metais baigęs mokyklą (tada 
mire ir tėvas) bei baigęs kursus Kau
ne, pradėjo dirbti Taujėnų pieninėje 
buhalteriu. Prie sovietų buvo priver
stas slapstytis (iššoko pro langą čekis
tams atėjus suimti), nes tapo persekio
jamas kaip buvęs aktyvus šaulys. 
1941-ųjų vasarą bėgant bolševikams 
Kaune drauge su pusbroliu Ferdinan
du tapo aktyviu sukilėliu. Prie vokie
čių vėl dirbo Taujėnuose, o generolui 
Plechavičiui pakvietus vyrus į rinktinę 
įstojo į ją. Artėjant frontui pasitraukė į 
Vokietiją, kur viename iš pusiasalių 
prie Baltijos jūros rusų kareivių buvo 
suimtas. Kaip įtariamas bu\o trauki
niu vežamas į Lietuvą. Trise išlupo
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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

Nuotrauka iš artimųjų albumo.
vagono grindis ir netoli Tauragės pa
spruko į mišką. Miškas ne tik priglau
dė, bet ir suteikė galimybę susipažinti 
su vietos partizanais ir įstoti į jų gre
tas. Stiprus, puikiai išsivystęs (ūgis 
apie 180 cm), gražus, labai energingas 
ir sumanus vyras greitai įgijo gerą var-, 
dą tarp kovos draugų ir vietos gyven
tojų. Dalyvavo sėkmingame Gaurės 
užėmime 1946 metų rudenį, drauge su 
bendražygiais ne kartą sėkmingai nai
kino enkavedistus Eržvilko valsčiuje. 
Vytauto ryžtingumo dėka 1946 metų 
spalyje partizanai atrėmė baudėjų ata
kas (Vytautas šaudė iš kulkosvaidžio) 
Siauriškių kaimo apylinkėse. Viena
me iš mūšių, kuomet išduotus parti
zanus apsupo enkavedistai, Vytautas 
metė dūminę granatą ir tai leido sėk
mingai pasitraukti.

1948 metais dar sugebėjo pasima
tyti su motina (su kitais šeimos nariais 
amžiams atsisveikino 1944 metų va
sarą). 1949 m. birželio 13 dieną sovie
tų kariuomenei apsupus štabą Vytau
tas dar galėjo pabėgti, bet nusprendė 
padėti sužeistai sekretorei. Nešdamas 
ją ant peties, laisva ranka atsišaudė iš 
pistoleto. Žuvo. Kartu su kitais išnie
kintais bendražygiais jo kūnais kurį 
laiką gulėjo ant Eržvilko miestelio 
grindinio.

Gužų šeima slapstėsi. Tačiau jos 
nariai buvo persekiojami ir niekinami. 
Brolis Danielius (taip pat patriotas - 
aktyviai veikė Pandėlio progimnazijos 
slaptoje organizacijoje) sugebėjo dide
lių pastangų dėka baigti Lietuvos že
mės ūkio akademiją, dabar jis yra 
technikos mokslų daktaras, sėkmingai 
dirba sostinės technikos universitete.

Liepos mėnesį lietuviai dažnai pri
simena Vytauto Didžiojo žygdarbį 
Žalgirio mūšyje. Ta proga prisiminki
me ir partizanus, o ypač Vytautus.

Vytautas Ikaruos
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Jaunieji etnografai Vilkyškiuose
Jau septintus metus prie Lietuvos 

istorijos instituto veikia Jaunųjų etno
grafų mokykla. Ją lanko iš įvairiausių 
Lietuvos kampelių susibūrę vyresnių
jų klasių moksleiviai. Šiemet į eilinę 
vasaros sesiją susirinko trečiosios lai
dos moksleiviai. Mokyklos įkūrėja ir 
vadovė, habilituota daktarė Regina 
Merkienė stengiasi, kad mokiniai su
sipažintų su visų kraštų etninių 
regionų kultūra, todėl ši vasaros sesi
ja, vykusi birželio 27-liepos 2 die
nomis, surengta Klaipėdos krašte. 
Moksleivius svetingai priėmė ir teikė 
visokeriopą pagalbą Vilkyškių vidu
riai mokykla.

Moksleiviai ne tik lankėsi pas se
nuosius lietuvininkus ir užrašinėjo pa
pročius, bet ir vadovaujami mokytojos 
Birutės Žemgulienės buvo Martyno 
Jankaus muziejuje, užsuko į Ramby- 
ną, kitas istorines vietas, susipažino su 
garbiųjų lietuvininkų M. Jankaus, Vy
dūno gyvenimu. Moksleivius sužavė
jo turininga ekskursija Šilutės muzie

Nauja Lietuvos 
katalikių organizacija

Birželio 15-oji tapo įsimintina Lie
tuvos moterims katalikėms. Susirinku
sios į Vilnių tą dieną jos įsteigė Lietu
vos moterų katalikių sąjungą. Naujo
sios organizacijos narės - moterys ka
talikės. Ne visos jos priklauso katali
kiškoms organizacijoms, tačiau visas 
jas vienija tikslas ugdyti ir tvirtinti 
krikščioniškos šeimos tradicijas, krik
ščionišką požiūrį į motinystę ir moterį 
visuomenėje, asmeninę iniciatyvą for
muojant visuomenę, kurioje vyrautų 
krikščioniškos vertybės. Labai svarbu 
dirbti taip, kad veikla būtų grindžiama 
dama, svaria patirtimi, sukaupta kata
likiškose organizacijose Lietuvoje bei 
užsienyje. Apie tai steigiamojo susi

Autoriaus nuotraukoje: profesorė daktarė Aldona Šlepetytė- 
Janačienė su Lietuvos moterų katalikių sąjungos narėmis.

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

juje. Taip pat mokiniai išklausė Lietu
vos istorijos instituto darbuotojų hab. 
dr. Reginos Merkienės, Irmos Šidiš- 
kienės, Danguolės Svidinskaitės, Vy
tauto Didžiojo universiteto doktoran
tės Virginijos Mikutavičiūtės paskai
tas apie lietuvininkų papročius ir buitį. 
Su R. Merkiene organizaciniais rūpes
čiais dalinosi Lietuvos jaunųjų turistų 
centro darbuotoja Virginija Petrevičie- 
nė. Nors ir labai intensyviai padirbėję 
moksleiviai, nepaisydami nuovargio, 
išvykdami šypsojosi. Juk daugelis iš 
jų šios kelionės metu atrado Mažąją 
Lietuvą, giliau suvokė šio krašto isto
riją ir etnografiją. To negalėtų duoti 
net geriausia istorijos pamoka klasėje. 
Kitomis akimis pažvelgs ir į Martyną 
Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Ievą 
Simonaitytę.

Ekspedicija turėjo ne tik pažintinę 
reikšmę, surinkta gausios etnografinės 
medžiagos, kuri bus saugoma Lietu
vos istorijos instituto archyve.

Žilvytis Šaknys

rinkimo dalyvėms išsamiai papasako
jo nuoširdžiai sutinka viešnia - Pasau
lio lietuvių katalikių moterų organiza
cijų sąjungos valdybos pirmininkė, 
Pasaulio katalikių moterų organizacijų 
unijos tarybos narė profesorė daktarė 
Aldona Šlepetytė-Janačienė, viešėjusi 
gimtinėje.

Naujos Lietuvos katalikių organi
zacijos sėkminga darbo pradžia paska
tino aktyviai ruoštis suvažiavimui, ku
rį numatyta organizuoti šį rudenį. 
Renginiui katalikes telks sugrįžusios į 
Kauną, Klaipėdą, kitus miestus bei ra
jonus šio steigiamojo susirinkimo da
lyvės.

Algimantas Žižiūnas

Litu pasitiki net Uzbekistane...
Buvęs Lietuvos banko valdybos 

pirmininkas Romualdas Visokavičius 
neseniai grįžo iš Uzbekistano. Ko ge
ro, skubėjo namo, kad atšvęstų pirmą
sias lito sugrįžimo metines...

Su garsiuoju bankininku kalbasi 
žurnalistas Saulius Strimaitis.

- Ar nenuėjo veltui Jūsų ankstes
nės LB valdybos pastangos, įvedant 
ir stiprinant litą?

- Lito įvedimas, monetarinė politi
ka, kaip kūrinys. Jo panaikinti negali
ma. Mūsų valdyba sudarė sąlygas, 
paruošė dirvą lito įvedimui: buvo sta
bilizuotas rublį laikinai pakeitęs talo
nas, pažabota infliacija. Iš dalies litą 
iki šiol saugo tuo metu mūsų valdybos 
parengti įstatymai. Tai lito apsaugos 
priemonės, jas panaikinti, tikiuosi, 
niekas nedrįs - perdaug didelė atsa
komybė.

Aš pastebėjau, kad jau pernai, kai 
mes įvedėme litą, paskui jį stabiliza
vome, atsirado grupės žmonių, kurie 
mėgino sumenkinti mūsų nacionalinę 
valiutą, tebesilaikyti dolerio ar markės 
kulto.

Tai, kad mes nepasidavėme tokių 
grupuočių spaudimui, rodo, jog tikrai 
jautėme atsakomybę - prieš Lietuvą, 
prieš eilinį žmogų, pagaliau net ir 
prieš tuos, kurie gražų stipraus lito 
įvaizdį buvo išsivežę už jūrų marių...

- Litui - vieneri metai, jis gana 
stabilus. Tačiau kodėl užsienio in
vestitoriai dar juo nepasikliauja, 
neinvestuoja Lietuvon?

- Užsienio investitoriai gerai žino, 
ką reiškia stabili valiuta ir infliacijos 
sutramdymas. Manau, litu jie pasitiki. 
Užsienio investicijos, iš tiesų, neplau
kia į Lietuvą, tačiau visai dėl kitų prie
žasčių. Lietuvoje iki šiol nėra rimtos 
fiskalinės (mokesčių) politikos. Nuo
stabą kelia privatizacija. Parduodant 
Lietuvos valstybinį turtą užsieniečiui 
iš Vakarų, jo vertė dauginama iš 50, o 
vietiniam pirkėjui - kartais parduoda
ma beveik veltui. Užsieniečiai tai ma
to. Kitas nepatrauklus atvejis, kai lie
tuviams, gimusiems čia, Lietuvoje, ne 
savo valia pasitraukusiems iš Tėvy
nės, galima sakyti, ištremtiems į Va
karus, vilkinama suteikti pilietybę. Ži
noma, gąsdina investuotojus ir turto 
reketavimas, nebaudžiama korupcija 
įgyjant nuosavybę. Ko vertas vien 
garsiosios Epštein-Paul "privatizavi
mas“ didžiulio namo Vilniaus gatvėje, 
Lietuvos sostinėje...

Investavimas Lietuvon priklauso 
nuo ekonominės ir politinės padėties 
šalyje, nuo valdžios požiūrio į užsie
nio partnerius.

- Kuo litas patrauklus Rytų ša
lims, kurios viena po kitos įveda

Naujas lietuvių kalbos 
vadovėlis

Modern Lithuanian by Aldona 
Paulauskienė and Laimutis Valeika.

Žodynas Publishers, Vilnius, 1994.
Tai puikus lietuvių kalbos vado

vėlis visiems ją primiršusiems ir jos 
besimokantiems. Kaip rašo autoriai 
pratarmėje, jis ypač pravers lietuvių 
kilmės studentams, norintiems geriau 
išmokti gimtąją kalbą ir gyvenan
tiems vadinamuosiuose anglosaksų 
kraštuose (Anglijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Kanadoje, 
Australijoje). Mat visi paaiškinimai ir 
patarimai jame parašyti anglų kalba, į 
šią kalbą išversti ir daugelis lietu
viškų tekstų. Tie tekstai, beje, labai 
įdomūs, netgi intriguojantys ir vertin
gi literatūriniu požiūriu. Ko tik čia 
nerasime - ir legendą apie Vilniaus 
įkūrimą, ir V. Mykolaičio-Putino 
laišką į Ameriką, ir lietuvių ir Ameri
kos indėnų kalbų palyginimą, ir įspū
dingą Barboros Radvilaitės paveiks
lą, ir pasakojimą apie Dariaus ir Gi
rėno žygdarbį, ir puikiausius lietuvių 
poezijos perlus: K. Donelaičio, A. 
Baranausko, Maironio, K. Bradūno, 
Just. Marcinkevičiaus ir kitų.

Tie, kurie labiau domisi praktiš
kesniais reikalais, ras daugybę nau
dingų pokalbių įvairiomis kasdienio 
gyvenimo temomis: nuo kelionės ir

l zbekistano centrinio banko valdybos pirmininkas F. Mullažanovas 
su R. Visokavičiumi ir jo žmona birute Taškente.

savo nacionalinę valiutą? Jūs nese
niai lankėtės Uzbekistane...

- Dažnai tenka atsakyti šių šalių 
atstovams, kodėl Lietuvos žmonėms 
šiandien labiau reikia litų, o ne dole
rių, kodėl žmonės taupo litus, kaip pa- 
žabojama infliacija ir pan. Tokie klau
simai ir parodo, kad litas yra patrauk
lus. Tai geras pavyzdys Rytų šalims.

Visos šalys nori turėti tvirtą savo 
valiutą, bet, kaip gerai visi žinome, ne 
visoms tai pavyksta. Žinoma, litas bus 
konvertuojamas, t.y. naudojamas pa 
šauly tada, kai dabartiniai Liteuvos 
pramonininkai, ateity tapę verslinin
kais, gamins ir parduos savo prekes 
užsieny, kai išplėtos tikrą (aš pabrėžiu 
- tikrą) eksportą. Kol dabar vyksta tik 
perpardavimas, niekam užsieny mes 
neįdomūs, o tuo pačiu ir mūsų pinigai 
nereikalingi. Lito konvertabilumui pa
saulyje reikia, kad augtų eksportas, 
užsienio investitorių susidomėjimas 
gamyba. Mūsų LB valdybos moneta
rinė politika buvo sudaryti tam prielai
das. Litas buvo iš pradžių tvirtas, o in
fliacija krito. Štai kodėl mane ir pa
kvietė skleisti patyrimą Uzbekistane.

Žinoma, mes daug kuo skiriamės 
nuo Azijos šalių, pirmiausiai savo po
tencialu. Uzbekistanas, dar daugiau 
Kazachstanas - tai turtingos šalys. Uz
bekistane iškasama po 65 tonas aukso 
kasmet, yra vario telkinių, medvilnės 
ir kt. Manyčiau, kad Lietuvos moneta
rinė politika, lito kelias, tik, žinoma, 
be valiutų tarybos, labai tiktų Uzbe- 

drabužių bei apavo krautuvių termi
nologijos iki Lietuvos restorano ar 
kavinės valgiaraščio.

Modem Lithuanian susideda iš 21 
pamokos, o kiekvienoje randame tai
syklingos lietuviškos tarties skyrelį, 
žiupsnelį būtiniausių gramatikos 
žinių, jau minėtus tekstus su išsa
miais komentarais, pratimais ir po
kalbiais. Tai gana intensyvus kursas, 
kurį galima įveikti per 90 valandų, 
tačiau tai, žinoma, tik apytikris pa
skaičiavimas - viskas priklausys nuo 
mokymosi sąlygų ir tikslų. Labai ge
rai, kad vadovėlis tinka mokytis ir su 
dėstytoju, ir savarankiškai - pride
damos dvi audiokasetės su geriausių 
lietuviu diktorių įrašytais pamokų 
tekstais.

Dar pridursime, kad Modern Li
thuanian puikiai išleido "Žodyno“ 
leidykla - kietais viršeliais ir auksu 
spaustom raidėm knyga ne tik nepa
darytų gėdos jokiai Vakarų pasaulio 
knygų leidėjų firmai, bet ir papuoštų 
kiekvieno užsienyje gyvenančio lie
tuvio biblioteką.

Didžiosios Britanijos lietuviai, no
rintys įsigyti šią vertingą knygą, gali 
kreiptis į p. Zigmą Jurą (11 London 
Lane, Bromley, Kent BRI 4HB).

Dr. Gražvydas Kirvaitis 

kistanui. Kaip ir I993 metų pradžioje 
Lietuvoje, ten dabar klesti nesutram
doma infliacija, sumo-talono kursas 
labai žemas. Gaila, žinoma, kad iki 
sumo - nuolatinių savo pinigų įvedi
mo nebuvo pakeltas ir stabilizuotas 
laikinųjų pinigų kursas. Labai norėtų
si, kad šios Vidurinės Azijos šalys taip 
pat turėtų tvirtus pinigus.

Kartu su žmona Birute, kuri taip 
pat yra ekonomistė, finansų politikos 
specialistė. Jungtinių Tautų Organiza
cijos pakviesti, padėjome Taškentui 
pritaikyti lito modelį. Dirbome kartu 
su Uzbekistano vadovais, pinigų poli
tikos žinovais, JTO atstovu šioje šaly
je pakistaniečiu H. Maliku. Ir štai nuo 
birželio 27-osios Uzbekistane atlygi
nimus moka sumais!

Beje, tik ką skambino Uzbekistano 
centrinio banko valdybos pirmininkas 
F. Mullažanovas ir šalies prezidento 
pavedimu vėl pakvietė mane į Taš
kentą, matyt, padėti toliau pinigų refor
moje. Kai skaitytojas vartys šį laikraštį, 
aš su žmona vėl dirbsiu Taškente...

- Ar ryškėja Tarptautinio banko, 
kurį, kaip esate viešai paskelbęs, ke
tinate steigti, užuomazgos?

- Užuomazgų jau yra. Esu tikras, 
kad tas tarptautinis bankas bus įsteig
tas. Mėnesio pabaigoje išvykstu į 
Ameriką. Kelionės JAV metu, manau, 
pavyks parengti konkrečius projektus. 
Amerikoje, ko gero, pasitiksiu ir savo 
51 -ąjį gimtadienį...

- Linkime sėkmės.

Atsiųsta paminėti
Vokietijos LB valdybos informaci

jos. 1994 m. liepos mėn., nr. 3 (472).

Gausu žinių apie lietuvių gyveni
mą Vokietijoje (Motinos dienos mi
nėjimą Romuvoje ir Stuttgarte, vi
suotinį Labdaros draugijos narių susi
rinkimą, apie lietuvių teatro spektaklį 
Miunchene, Hamburgo lietuvių susi
rinkimą, J. Lukošiaus 85-metį, Va
sario 16-osios gimnazijos gyvenimą 
ir kt.). Rašoma, kad į VIII Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą išrinkti šie 
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos 
atstovai: Dalia Baliulytė, istorijos ir 
vokiečių kalbos studentė, Rita Bartu
sevičiūtė - pedagogikos studentė. Ri
mas Čuplinskas'- filosofijos studen
tas, Anke Lepa - architektūros stu
dentė. Vokietijos I_J sąjunga kreipia
si į tautiečius, prašydama atstovų da
lyvavimą paremti aukomis (dalyva
vimas kongrese vienam asmeniui 
kainuoja 3000 DM). Informacijose 
paskelbta padėka tiems tautiečiams, 
kurie pasirūpino Vasario 16-osios 
šokėjais ir dainininkais, dalyvavu
siais Pasaulio lietuvių dainų šventėje.

Yra naudingos informacijos tiems, 
kas ruošiasi į kelionę: rašoma apie 
Bensheimo Vokiečių kelionių biuro 
(Deutsches Reiseburo) siūlomus 
skrydžius į Lietuvą ir atgal į Vokieti
ją Lufthansos (LH) bei Lietuvos 
avialinijomis (LAL).
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PLB kraštų atstovų suvažiavimas Anykščiuose
Kaip pranešėme, liepos 1-4 dieno

mis Anykščiuose, "Šilelio“ poilsio na
muose įvyko Pasaulio lietuvių ben
druomenių kraštų atstovų suvažiavi
mas. Šiuo metu PLB jungia 28 ben
druomenes, į šį suvažiavimą atvyko 
20 bendruomenių vadovai arba atsto
vai. Kaip sakė Bronius Nainys ”EL“, 
šitiek pat atstovų buvo ir paskiausia- 
me PLB Seime. Šis suvažiavimas 
ypatingas tuo, kad tiek PLB kraštų at
stovų susirinko ne kur kitur, o neprik
lausomoje Lietuvoje.

Spaudoje buvo priminta, kad pir
mąkart pasaulio lietuvių kongresas 
vyko 1935 metais Kaune, tuomet 
jame dalyvavo keletas tūkstančių tau
tiečių iš įvairių pasaulio kampelių.

Šįsyk jų buvo gerokai mažiau, nors 
geografija labai plati - susirinko iš 
Argentinos, Brazilijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Kanados, Austra
lijos, Vokietijos, Didžiosios Britani
jos, Belgijos, Olandijos, Rusijos, Gu
dijos, Latvijos ir kitur.

Buvo išklausyti tų kraštų bendruo
menių pirmininkų ar atstovų pasisaky
mai. Beveik visuose nemažai laiko 
skirta trumpai apibūdinti padėtį lietu
vių telkiniuose. Tie daugiau informa
cinio, pažintinio pobūdžio pranešimai 
buvo naudingi nemažam būriui klau
sytojų iš Lietuvos, nes dalis jų su išei
vija iš arti susidūrė pirmąkart. Suva
žiavimui nestigo Lietuvos spaudos 
dėmesio, todėl žurnalistų paslaugoms 
buvo įrengtas modemus spaudos cen
tras (vadovas A.Kairys). Antra vertus.

PLB valdybos pirmininkas Br. Nainys (kairėje) ir Lietuvos minis
tras pirmininkas A. Šleževičius susitiko Z. Kazėno fotoparodoje "Šile
lio" poilsio namuose Anykščiuose.

Atskiroji nutartis ’’Dėl H. Manto paminklo“
PLB kraštų atstovų suvažiavi

mas prašo Lietuvos Respublikos 
Vyriausybę kreiptis į Karaliaučiaus

Atskiroji nutartis 
"Dėl .tremtinio statuso apibrėžimo"

Tremtinio statusas turi būti pripa
žįstamas grįžtantiems:

1) tremtiniams, politiniams kali
niams, rezistentams, pasitrauku
siems iš Lietuvos nuo represijų;

2) jų vaikams ir vaikaičiams, ne
priklausomai nuo jų gimimo laiko, 
gimimo ir dabartinės gyvenamosios 
vietos už Lietuvos ribų.

Pagrindiniai dokumentai, reika
lingi tremtinio statusui pripažinti: 
tremtiniams, politiniams kaliniams.

Lietuvos Vyskupų konferencijai
Daugelyje šalių, kur lietuvių ben

druomenės yra itin negausios, lietu
vybės išlaikymo veikla būriasi apie 
lietuviškas katalikų parapijas, buvo 
remiama ir skatinama lietuvių kuni
gų. Nerimaudami dėl lietuviškų pa
rapijų užsienyje nykimo, kreipiamės 
į Lietuvos Vyskupų konferenciją, 
prašydami skirti lietuvių kunigus į

Bonaventūras Virbickas /- Alta
jaus krašto lietuvių draugijos pir
mininko pavaduotojas.

ne vienam lietuviui iš užsienio tai irgi 
buvo naujas žvilgsnis į Lietuvą. Ir ne 
tik todėl, kad gana išsamią Lietuvos 
apžvalgą pateikė premjeras A.Šleže- 
vičius (beje, keli PLB kraštų atstovai 
nusistebėjo, jog tokiame suvažiavime 
pirmiausia perskaitomas ministro 
pirmininko "valstybinis“ ir, galima 
sakyti, partinis pranešimas), kad buvo 
galimybė išklausyti kelių ministrų 
pavaduotojų (arba, kaip naujai juos 
dabar vadina, sekretorių) ir kitų val
dininkų bei kai kurių visuomeninių 
organizacijų atstovų (Lietuvos pilie- 
čių-tėviškėnų judėjimo "Talka Tėviš
kei“, namų žemės savininkų sąjungos,

(Kaliningrado) srities administra
ciją išsaugoti Herkaus Manto pa
minklą.

rezistentams, pasitraukusiems iš 
Lietuvos dėl represijų - kompeten
tingų valstybinių institucijų archy
vinė pažyma apie reabilitaciją arba 
nustatyta tvarka jai prilygstantys do
kumentai. Jų vaikams ir vaikaičiams 
- aukščiau išvardinti dokumentai, 
įrodantys tėvų ar senelių tremtinio 
statusą bei giminystės ryšį liudijan
tys dokumentai (gimimo liudijimas, 
dokumentai apie pavardės pakeitimą 
irt. t.) 

parapijas, kuriose jie yra labiausiai 
reikalingi ir laukiami, pirmiausia 
Brazilijoje, Karaliaučiaus krašte, 
Ukrainoje, Rusijoje, Latvijoje.

Prašome ir tolesnio Jūsų nuolati
nio dėmesio lietuvių sielovados rei
kalams atskirtose nuo Tėvynės ir 
Lietuvos vyskupijų lietuvių katalikų 
parapijose. 

namų ir sklypų savininkų sąjungos ir 
kt.) pasisakymus, susipažinti su jų pa
reiškimais įvairiais klausimais. Lietu
vos pažinimas vyko ir kitais būdais - 
būnant nuotaikingame "Lietuvos“ 
ansamblio koncerte, palydint Anykš
čių meno kolektyvus į Dainų šventę, 
aplankant žymiasiąs to krašto vietas. 
Pavyzdžiui, kaip sakė Jaras Alkis, jam 
anksčiau nebuvo tekę būti Anykš
čiuose. Jis su Vincent O’Brien, ”EL“ 
redaktoriais. Vasario 16-osios moky
toja Elena Tesnau aplankė vyskupo ir 
poeto A.Baranausko klėtelę, A.Vie
nuolio muziejų, buvo prie Puntuko.

Suvažiavimo pradžioje B. Nainys 
trumpai papasakojo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės istoriją, apibūdino jos 
struktūrą, veiklos principus. Pasak jo, 
PLB sukūrė "išvytoji iš Lietuvos 
karta“, kuri jautė, kad atsidūrusiems 
svetimuose kraštuose lietuviams, 
įvairioms jų organizacijoms reikia 
jungties. PLB nūdienos reikalai ir 
ateities perspektyvos nagrinėta ir per 
diskusijas sekcijose, suvažiavimo 
dokumentų rengimo komisijoje, galų 
gale privačiuose pokalbiuose per 
suvažiavimo pertraukas ar vakarais. 
Visų tų svarstybų rezultatai - suvažia
vimo patvirtintos PLB nuostatos ir re
zoliucijos (jas skelbiame ”EL“ šiame 
puslapyje). Tie dokumentai įteikti 
Lietuvos Prezidentui, Seimui, Vyriau
sybei. Kaip pabrėžė B. Nainys, nuo
statos pritaikytos šiandieninei PLB 
veiklai po Lietuvos išlaisvinimo. 
Nuostatose apibendrinti pagrindiniai 
užsienio lietuvių pageidavimai Lietu
vos valdžiai.

Beje, Tomske gyvenantis V. Ber
natonis, vienas iš Sibiro lietuvių są
jungos vadovų, pastebėjo, kad ne vi
siems už Lietuvos ribų atsidūrusiems 
ir gyvenantiems lietuviams tinka iš
eivijos terminas. Tie, kurie sovietų

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų atstovų 
suvažiavimo nuostatos

Anykščiai
1994 m. liepos 1-4 d.

1. Pasaulio lietuvių bendruomenė 
nuo pat jos įsikūrimo 1946 m. birže
lio 14 d. nesieja savęs su jokia politi
ne partija ar judėjimu ir siekia tik 
bendrų tautai tikslų. Visą laiką PLB 
gynė lietuvių tautos teisę į valstybin
gumą ir vietą pasaulio tautų bendrijo
je. Atkūrus Lietuvos valstybingumą, 
dalis PLB uždavinių ir veiklos formų 
keičiasi, tačiau, pripažindami, jog lie
tuviai gyvena ir gyvens ne tik Lie
tuvoje, privalome išlaikyti pasaulyje 
gyvenančių lietuvių jungties - Pasau

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kraštų atstovų 
suvažiavimo rezoliucija

Anykščiai
1994 m. liepos 1-4 d.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kraštų atstovų suvažiavimas nutaria:

I. Prašyti Lietuvos Respublikos 
Seimą ir Vyriausybę:

1. įstatymų įtvirtinti prigimtinę lie
tuvio pilietybės teisę nepaisant, kur 
lietuvis gimęs arba gyvena. Visiems 
lietuviams ir jų palikuonims, nepai
sant kodėl ir kaip jie atsirado už Lietu
vos ribų, turi būti pripažinta Lietuvos 
pilietybė bei lygios balsavimo teisės.

2. Įstatymais laiduoti visiems lietu
viams ir jų palikuonims, gyvenan
tiems už Lietuvos ribų, neteisėtai 
atimtos nuosavybės grąžinimą ir pra
tęsti prašymų padavimo laiką bent 
vieneriems metams.

3. Visokeriopai remti lietuvių grįži
mą į Lietuvą, nesvarbu iš kokios ša
lies grįžtama.

Kasmet numatyti lėšas valstybės 
biudžete tremtinių grįžimo programai 
vykdyti.

1995 m. valstybės biudžete numa
tyti grįžtančių tremtinių:

3.1. Aprūpinimo butais programai 
įgyvendinti (250-ties butų statybai) - 
17,5 mln. litų.

3.2. Socialinės programos priemo

Anykščiuose susitiko seni pažįstami - Vokietijos lietuvių bendruo
menės pirmininkas Arminas Lipšys (pirmas dešinėje), Vasario 16- 
osios gimnazijos mokytoja Elena Tesnau, Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjungos vadovai Jaras Alkis (viduryje) ir Vincent O’Brien.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotraukos

okupacijos metais buvo ištremti į Si
birą, Kazachstaną, Vidurinę Aziją, tu
ri būti vadinami išvežija, pasakė V. 
Bernatonis. Jo manymu, vienintelis 
būdas tuose kaštuose išsaugoti lietu
vybę - tautiečiams grįžti į Lietuvą. 
Sibiro lietuvių sąjungos bendrapir- 
mininkis Bonaventūras Virbickas, 
atvykęs iš Bamaulo, - vienas iš "išve- 
žijos“: 1941-ųjų vasarą jį dar mok
sleivį su tėvais ir nepilnamečiu broliu 
enkavedistai iš Suvalkijos ištrėmė į 
Altajaus kraštą. Daugelis lietuvių ten 
ilgai neužsibuvo, buvo nugabenti toli
au, prie Laptevų jūros. Žinome, kokie 
baisumai ten jų laukė, mažai kas 
išgyveno 1941-ųjų baisią žiemą. B. 
Virbickui pasisekė - jis liko Bamaule, 
šiaip taip išgyveno tremties ir karo 
sunkmetį, pokaryje sugebėjo Maskvo
je baigti aukštąjį mokslą ir įsigyti sta
tybininko specialybę, net vadovavo 

lio Lietuvių Bendruomenės - sąrangų 
tęstinumą.

2. Žmoniškumas, tautiškumas ir 
pilietiškumas - neatskiriamos sąvo
kos. Todėl Lietuvos valstybė privalo 
ypatingą dėmesį ir globą teikti tautos 
dvasinei ir kultūrinei saviraiškai, 
tradicijomis, pripažindama tai indivi
do ir valstybės išlikimo užtikrinimu, 
rūpintis Lietuvoje ir pasaulyje esan
čiomis lietuvių bendruomenėmis, ne
išskirdama nė vienos iš dvasinės Lie
tuvos tautiškumo ir valstybingumo 
erdvės.

3. Teisinga valstybės politika sve
tur pasaulyje gyvenančių lietuvių at

nių finansavimui (įdarbinimo progra
mai, lietuvių kalbos kursams, persikė
limui, įsikūrimui ir 1.1.) - 2 mln. litų.

4. Tarpvalstybiniais susitarimais iš
spręsti lietuvių įvažiavimą be vizų, 
gyvenamojo ploto privatizavimo ir 
pensijų klausimus, derinant su atitin
kamo krašto lietuvių bendruomene.

5. Įteisinti Lietuvos Respublikos 
Seime du Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovus - Seimo narius ir vie
ną atstovą Lietuvos Respublikos Vy
riausybėje.

6. Palaikyti Lietuvos visuomenės ir 
užsienio lietuvių atstovų siūlymą 
įsteigti Lietuvos sostinėje Vilniuje 
Tautos namus, visuomeninį lietuvių 
kultūros tradicijas saugojantį ir plėto
jantį centrą.

7. Priimti Tautos namų įstatymą, 
laiduojantį Tautos namų idėjos įgy
vendinimo ilgalaikę programą bei val
stybinę paramą tautinės kultūros drau
gijoms ir sąjungoms.

8. Steigiant Lietuvos Respublikos 
diplomatinės tarnybas tuose kraštuose, 
kur yra lietuvių bendruomenės, pa
naudoti daugiametę jų darbuotojų pa
tirtį ir pagalbą.

9. Suteikti platesnes galimybes 
Lietuvos ir užsienio lietuvių jaunimui 
stažuotis diplomatinėse tarnybose. 

dideliam statybos trestui. Norėtų grįžti 
į Lietuvą, bet sunku, nes, kaip sakė, 
turtų nesukaupė, tuščiomis kišenėmis 
iš tokių tolių neparvažiuosi ir neįsikur- 
si naujoje vietoje. B.Virbickas pasakė 
mintį, sukėlusią pagyvėjimo suvažia
vimo salėje: girdi, jūs, vakariečiai, tu
rite būti dėkingi mums, sovietų iš
tremtiems 1941-aisiais, nes pamatėte, 
kas jūsų laukia sugrįžtant rusams, to
dėl galėjote pasitraukti. Tai tik vienas 
suvažiavimo smulkus epizodas. Bet 
jis, kaip ir pasisakymai, diskusijos, po
kalbiai su suvažiavimo dalyviais aiš
kiai parodė: išeivijos Vakaruose ir "iš- 
vežijos“ Rytuose problemos nėra vie
nodos; dar kitos - už Lietuvos sienų 
atsidūrusiose etninėse lietuvių žemėse 
Gudijoje, Lenkijoje.

Bet mus vienija tai, kad visi esame 
Tėvynės Lietuvos vaikai.

ELR

žvilgiu turi būti subrandinta pačioje 
tautoje, jos visuomeninėse sąrangose, 
sutvirtinta įstatymais, teisingai vyk
doma valstybinėse institucijose ir pa
laikoma visuomenės dorovinių bei 
pilietinių nuostatų.

4. Suvažiavimas patvirtina, jog 
dabartinės PLB valdybos veikla ati
tinka svarbiausius PLB tikslus ir už
davinius, iš kurių svarbesniuoju nau
jomis aplinkybėmis tampa informaci
jos apie Lietuvos valstybę, jos kul
tūros skleidimas, lietuvių tautos auto 
ritėto palaikymas pasaulyje, tarpi
ninkavimas Lietuvos tarptautiniams 
interesams visuomeniniame lygyje.

II. Rekomenduoti regioninių pro
blemų ir tautinių mažumų departa
mentui:

1. Parengti visuotinę užsienio lietu
vių rėmimo programą, derinant ją su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir kraštų bendruomenėmis.

2. Parengti ir patvirtinti lietuviškų 
mokymo įstaigų kūrimo užsienyje 
koncepcijas lietuviams, gyvenantiems 
etninėse žemėse, buvusiose SSSR ša
lyse, Rytų Europoje ir Vakarų pasau
lyje.

3. Parengti lietuvių kultūros (infor
macijos, turizmo, verslo) visuomeni
nių centrų užsienyje kūrimo progra
mą, derinant ją su PLB ir jos kraštu 
bendruomenėmis bei Lietuvos visuo
meninėmis kultūros organizacijomis.

4. Planuoti šių programų apmokė 
j imą iš 1995 m. valstybės biudžeto 
numatant jame konkrečią materialinę 
paramą bendruomenių nariams, dau
giausia nuveikusiems lietuvybės 
labui.

PLB kraštų atstovų suvažiavimas 
dėkoja visiems, kas padeda užsienio 
lietuviams, ragina visas kraštų ben
druomenes tarp užsienio lietuvių 
skleisti lietuvių kultūros centrų užsie
nyje ir Tautos namų steigimo Vilniuje 
idėją.

6
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Tragiškų 1944 metų sukakčių 
renginiai ir atgarsiai

Tragiška Lietuvai buvo 1944 m. 
vasara. Ypač tai pajuto Rytų Lietuvos 
gyventojai, patyrę ne tik nacių okupa
cijos pasikeitimą į bolševikinę, bet ir 
lenkų Armijos krajovos (toliau - AK) 
bei sovietinių partizanų ’’globą“. AK 
vaidmuo Rytų Lietuvoje buvo visai 
kitoks nei etninėse lenkų žemėse, kur 
AK veiksmai tapo svarbia Europos 
antinacinio partizaninio judėjimo dali
mi. Lietuvoje AK. siekdama dar kartą 
atplėšti Vilnių nuo Lietuvos, kėsinosi į 
Lietuvos teritorinį vientisumą, tęsė 
tarpukario polonizaciją, šįkart jau gin
klo jėga, nesibodėjo lietuvių ir gudų 
terorizavimo ir žudynių. Žmonės buvo 
įbauginti, bijojo pasisakyti esą lietu
viais. Nacių okupacijos pabaigoje ne
begalėjo veikti daugelis lietuviškų 
mokyklų, kuriose 1941-1943 m. prie 
protėvių kalbos pradėjo grįžti ir ne
mažai vaikų iš nutautėjusių lietuvių 
kimų.

Vieninelį kartą į AK terorą atsakė 
Paberžėje (dab. Vilniaus raj.) įsikurusi 
lietuvių savisaugos kuopa, nes* kitus 
teroro veiksmus ir žudynes prieš len
kus vykdė ir organizavo naciai. 1944 
m. birželio 20 d. Glitiškių dvare, ker
šydami už žvėriškai nužudytus į AK 
nelaisvę patekusius sužeistus savo ko
vos draugus, į pagalbą iš Paberžės at
skubėję savisaugininkai nužudė 39 
lenkų tautybės gyventojus. Šį faktą 
lenkų istoriografija naudoja pateisin
dama 1944 m. birželio 23 d. Dubingių 
apylinkėse įvykdytas lietuvių žudy
nes. Jų metu nužudytas 91 lietuvius. 
Tarp jų buvo nemaža vaikų, nes anksti 
rytą AK 5-oji brigada, vadovaujama 
Sendzeliažo (slapyvardis "Lupaška“), 
išžudė daug šeimų. Prieš tai 1943- 
1944 m. ir vėliau AK aukomis tapo 
daugelis lietuvių ir kitose Vilniaus 
apygardos apskrityse. Dubingiai - sa
votiškas AK antilietuviško teroro sim
bolis. Čia šių metų birželio 25 d. su
rengtas AK aukų pagerbimo minėji
mas.

Keliomis dienomis vėliau Vilniuje 
įvyko tarptautinis istorikų simpoziu
mas ”1944 metai Vilniaus krašte“. Jį 
prieš keturis mėnesius pradėjo organi
zuoti Lietuvos lenkų mokslininkų 
draugija, pakvietusi į renginį lietuvių 
irbaltarusių istorikus. Po simpoziumo 
vyko žuvusių AK kareivių pagerbimo 
minėjimas, sulaukęs lietuvių visuome
nėje pernelyg negatyvaus vertinimo. 
Kartu buvo sumenkintas ir simpoziu
mo mokslinis vaidmuo.

Tuo tarpu simpoziumo pranešimai 
buvo įdomūs, pagrįsti naujais šalti
niais. Po atitinkamų pranešimų bloko, 
kurie buvo sugrupuoti teminiu princi
pu, vyko diskusijos. Pirmąją simpo
ziumo dieną, skirtą nacių okupacijos 
laikotarpiui (iki 1944 m. liepos mėn.).

LSS

Krivūlė

Vilniaus 
jūrų skautų rė
mėjai - kari
ninkų Ramo
vės kolektyvas 
surengė skau

tams ir jų tėveliams bei globėjams 
įspūdingą vakarą-sueigą pagerbti 
Jūros dieną, kuri nuo šių metų 
Lietuvos Seimo nutarimu bus 
pažymima kasmet paskutinįjį liepos 
sekmadienį. (Skautams, deja, toji 
diena bus kupina rūpesčių dėl 
stovyklų ir vasaros iškylų, užtat ir 
nuspręsta atšvęsti ją anksčiau).

Vakaro koncerte dalyvavo mer- 
£ių choras "Neringa“ (vadovas A. 

cšys) ir karininkų Ramovės meno 
kolektyvai: vyrų choras "Aidas“ (va
dovaujamas profesoriaus A. Lopo), et
nografinis ansamblis "Salvė“ (vadovė 
L Miškinienė) ir ansamblio "Neris“ 
kapela (vadovas V. Umbrasas). Kon
certui nuotaikingai vadovavo skauti
ninke aktorė Undinė Nasvytytė.

Po to vyko suaugusiųjų jūreiviš
ka vakaronė. Prie staliukų susėdu- 
>ius svečius linksmino "Neries“ ka
pela. Netrūko gražių lietuviškų 
dainų, susirinkusieji dainavo kartu 
nu vyrais iš "Aido“ - tarp jų nemažai 

dėmesį patraukė baltarusių istoriko 
profesoriaus daktaro (Baltarusijoje te
besant mokslų kandidato laipsniui, 
daktaro laipsnis atitinka mūsų habili
tuoto mokslų daktaro laipsnį) A. 
Chackievičiaus pranešimas “Armijos 
krajovos dalinių nuginklavimas prie 
Naručio ežero ir Naliboko girioje
1943 m. rugpjūčio-gruodžio mėn.“ ir 
istorijos mokslo daktaro H. Piskunovi- 
čiaus (Varšuvos karo istorijos institu
tas) pranešimas “Armijos krajovos bū
rių ginkluota veikla Vilniaus krašte
1944 m. pirmojoje pusėje“. Lietuvoje 
gyvenantis ir Varšuvos universitete 
kvalifikaciją keliantis istorikas J. Vol- 
konovskis remdamasis naujais doku
mentais priminė lietuvių antinacinės 
rezistencijos ir lenkų pogrindžio atsto
vų susitaikymo derybų bandymus 
1944 m. pirmojoje pusėje. Daug prob
lemų savo pranešime "Mokyklos ir 
mokymas Rytų Lietuvoje nacių oku
pacijos metais“ aptarė šio straipsnio 
autorius, išsakęs ir lietuvių istoriogra
fijos požiūrį į negatyvius ir neteisėtus 
Armijos krajovos veiksmus lietuvių 
etninėse žemėse (lietuvybės slopinimą 
ir kai kurių AK būrių vykdytą lietuvių 
ir gudų terorizavimą, žudynes, moky
klų likvidavimą). Pranešimas, kaip ir 
reikėjo tikėtis, susilaukė didelės kriti
kos per diskusijų pusvalandį, bet atvi
ro oponentų ir klausytojų priešiškumo 
nebuvo, nors pranešimas ir griovė AK 
legendą Rytų Lietuvoje. Kai kurie 
klausytojai lenkai protestuodami 
trumpam išėjo iš salės... Gaila, jog sa
vo pranešimo "AK veiklos Vilniaus 
krašte 1943-1944 m. antilietuviški as
pektai“ negalėjo perskaityti kitas lietu
vių istoriografijos atstovas dr. R. Zi- 
zas, kuris buvo išvykęs iš Vilniaus dėl 
asmeninių priežasčių. Be to, į tą sim
poziumą Vilniuje negalėjo atvykti 
kontroversiškais ir aiškiai antilietuviš
kais vertinimais pasižymėjęs dr. Ko- 
rab-Žebrykas, buvęs AK kareivis Ry
tų Lietuvoje.

Antroji tarptautinio istorikų rengi
nio diena buvo skirta įvykiams Rytų 
Lietuvos antrosios sovietinės okupaci
jos pradžioje. įdomiausi buvo dr. A. 
Chmieliažo (Varšuvos karo istorijos 
institutas), dr. A. Bubnio (buvusio 
LTSR KGB archyvo medžiagą tvar
kančios grupės vadovo) ir baltarusių 
istorijos mokslo kandidato V. Nosevi- 
čiaus pranešimai.

Šis simpoziumas - pirmasis atviras 
trijų šalių istorikų pokalbis apie An
trojo pasaulinio karo laikotarpį klau
sytojų akivaizdoje. Tik apmaudu, jog 
"meškos paslaugą“ lietuvių-lenkų 
santykiams ne pirmą kartą padarė 
Lietuvos lenkų sąjungos savaitraštis 
"Nasza gazeta“, 26 numeryje atspaus
dinęs skelbimą, kuriame simpoziumo 

Juros diena karininkų Ramovėje

skautų-senbuvių, o profesorius Algi
mantas Lopas pirmasis pakėlė skau
tiškai tris pirštus. Sutartinai skambė
jo jūreiviškos dainos ir visiems arti
mos melodijos jūrai-motinėlei.

Vienas karininkas, atėjęs į vaka
rą-sueigą kartu su sūnumi, katego
riškai pareiškė: tiktai skautybė šiais 
laikais gali pagelbėti berniukams iš
augti sveikais ir energingais vyrais, 
tinkamais kariuomenei (kol kas dau
gumą jaunuolių medikai "išfauluo- 
ja“), o mergaitės turi vilčių tapti su

organizatoriumi paskelbtas nereg
istruotas (vadinasi, nelegalus) AK vet
eranų klubas Lietuvoje. Tai aiški dez
informacija, kuri ir sukėlė dalies lietu
vių visuomenės nepasitenkinimą. 
Matyt, todėl apie simpoziumą buvo 
neigiamai atsiliepta ir dvejose LTV 
"Panoramos“ laidose, kilo nereikal
ingų emocijų, daugelis Vyriausybės ir 
Vilniaus miesto institucijų darbuotojų 
prarado brangaus laiko.

Lenkų-lietuvių santykiai po tragiš
kų XX a. įvykių ir 1920 m. Lenkijos 
agresijos prieš Lietuvą pasekmių yra 
jautrūs. Jų pagerėjimą kaimyninėms 
valstybėms politinių procesų Rytuose 
akivaizdoje reikia saugoti it gležną 
daigą. Ir kaip šachmatų partijoje ap
galvoti kelis ėjimus, t. y. klaidų pasek
mes. Jos nulemia žmonių likimus, pa
didina skausmą dėl prarastų artimųjų.

Beje, po savo pranešimo lenkų is
torikas H. Piskunovičius manęs pa
klausė: "Juk nieko antilietuviško ma
no pranešime nebuvo?" Man beliko 
tai patvirtinti. Pranešimuose daugiau
sia buvo nagrinėjami kariniai klausi
mai, bet neapeiti ir bendražmogiški 
aspektai. Tikiuosi, kad netrukus atvi
roje diskusijoje su lenkų istorikais ga
lėsime išsamiai ir be emocijų panagri
nėti ir skaudesnes Rytų Lietuvos (Vil
niaus krašto) istorijos - Antrojo pasau
linio karo, nacių ir sovietinės oku
pacijų problemas.

Optimistiškai reikia vertinti ir Len
kijos ambasadoriaus Lietuvoje J. Vi- 
dackio žodžius apie būtiną demarkaci
nę liniją tarp istorijos mokslo ir dabar
ties politikos. Simpoziume organiza
toriai vengė istorijos politizavimo, be
veik nesigirdėjo žodžių, jog Rytų Lie
tuva - nuo seno lenkų žemė.

įdomu, jog lenkų istoriografijoje 
apie AK veiklą Rytų Lietuvoje jau yra 
skirtingų nuomonių. AK partizanų nu
sikaltimus prieš lietuvius ir baltarusius 
straipsnyje "Rašyta auksu ir pelenais“ 
pripažino J. Borkovičius (Tygodnik 
Powszechny. 1994 01 30). Simpoziu
mo metu Lietuvos lenkų sąjungos vie
nas veikėjas paprastai pasakė: ”Aš ne
noriu išvažiuoti į Lenkiją, ko siekia 
nemažai Lietuvos lenkų inteligentų. 
Aš noriu būti Lietuvos pilietis, dirbti 
jos labui, nes mano tėvynė - Lietu
va...“

Per XX a. susiformavę stereotipai, 
trukdantys ne tik istorikes mokslo 
pažangai, bet paprastai žmonių kon
taktams, gali būti įveikiami mokslinių 
diskusijų metu, mokslininkams ne
vengiant kontaktų su visuomene netgi 
tuomet, kai dalis visuomenės nesu
pranta ar nenori žinoti tikrosios istori
jos. Tuomet istorikų vaidmuo būna 
sunkus ir sudėtingas.

Stanislovas Buchaveckas

maniomis moterimis.
Energingas ir kūrybai neabejin

gas Vilniaus karininkų Ramovės 
viršininkas Henrikas Narščius nuo
lat talkina jūrų skautams ne vien ge
ru žodeliu. Dar nespėjus užbaigti rū
mų remonto ir rekonstrukcijų skau
tukams buvo paskirta patalpa būklui 
penktame aukšte. Norintiems sueigą 
suburti, padainuoti ar pašokti sutei
kiamos kitos rūmų patalpos.

Ignas Pikturna
Gintaro Jūrskio nuotr.

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 būkle 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 VVenns, 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 Bervvangą per Vokietiją geriausia iš autostra

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

Sveikiname!

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso mieluosius dalyvius, 
sėkmingai pradėjusius darbą Lietuvoje ir atvykstančius į 
Angliją, su džiaugsmu, pasididžiavimu ir meile, nuoširdžiai, 
seseriškai broliškai sveikiname!

Linkime ištvermingų, džiugių ir sėkmingų sąskrydžio 
darbo valandų.

Lietuvos skautų sąjungos Europos rajono vadija, 
sesės ir broliai

Prašau patikslinti
"Europos lietuvio“ Nr 27 straip

snyje "Maskvon neleido, o Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje dainuos“ dėl 
mano kaltės (kaip pateikusios infor
maciją gerbiamai žurnalistei Laimai 
Stankevičiūtei apie Irkutsko lietuvių 
saviveiklą) yra pora klaidų. Viena iš 
jų ypač didelė - lietuvių meno savi
veiklos Irkutske vėliavą sukūrė daili
ninkė gerb. ponia Lolita Mažonienė, 
o aš per apsirikimą nurodžiau gerb. 
ponios Nijolės Pilipavičienės pavar
dę. Labai atsiprašau gerbiamą ponią 
Mažonienę už šią klaidą, tik jos dide
lio triūso dėka vėliava buvo sukurta, 
taip pat atsiprašau gerbiamą ponią 
Hlipavičienę už jos pavardės pami
nėjimą be reikalo. Labai atsiprašau 

gerbiamą žurnalistę už netyčinę dez
informaciją.

Straipsnyje turėtų būti pavardės 
Zigmas Tumosa ir Stepas Pancemas 
(išspausdinta Zigmas Tumas ir Ste
pas Spancemas). Atsiprašau gerbia
mo Zigmo Tumosos. kad padaryta ši 
apmaudi klaida, taip pat S. Pancemo 
artimųjų (pats jis jau miręs).

Gaila, kad straipsnyje nepaminėta 
Regina Stravinskaitė-Stirbienė. Išvy
kus šokių vadovei poniai Kalpokie
nei tautinių šokių būreliui vado
vavome, kaip mokėjome, mes abi, t. 
y. Regina Stravinskaitė-Stirbienė ir 
Nemira Balzerytė-Jakinevičienė.

Nemira Jakinevičieni
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REDAKCIJOS 
SVEČIAI

Pasaulio lietuvių dainų šventės die
nomis ir po jos ”EL“ redakcija Vil
niuje sulaukė daug savo skaitytojų, 
gyvenančių įvairiose užsienio šalyse.

Apsilankė DBLS direktorių valdy
bos narė, Lietuvos skautų sąjungos 
Europos rajono seserijos atstovė Vida 
Gasperienė ir visuomenininkas, ak
tyviai dalyvaujantis lietuviškoje veik
loje Henrikas Gasperas iš Nottingha- 
mo, Anglija. Ponia V. Gasperienė 
”EL“ papasakojo apie DLBS kultū
rinę veiklą, pasidalino įspūdžiais iš 
Dainų šventės (interviu bus paskelbtas 
viename iš artimiausių numerių). Vida 
ir Henrikas Gasperai išvyko aplankyti 
giminių Kaune ir Šilutėje.

Sulaukėme redakcijoje ir ”EL" 
talkininko Londone, Eltos korespon
dento Klemenso Tamošiūno. Su juo 
aptarti kūrybinio bendradarbiavimo 
planai, išgirdome p. Tamošiūno atsi
liepimus apie DBLS reikalus, padėtį 
Lietuvoje. K. Tamošiūnas buvo 
Seime, Eltoje, irgi išvyko pas gimines 
į Kauną.

I redakciją buvo užsukęs Liudvi
kas Galgauskas, gyvenantis lietuvių 
Sodyboje prie Londono. Jis domėjosi 
"EL“ rūpesčiais, pažiūrėjo, kur spaus
dinamas "Europos lietuvis“.

Svečiuose sulaukėme ir londo- 
niečio, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
atstovo D. Britanijoje Balio Butrimo, 
kuris per šią kelionę į Lietuvą atvežė 
labdaros Caritas organizacijai.

Mus aplankė Belgijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Stasė Bal
tus su vyru.

Šią savaitę redakcijoje buvo Ger- 
mersheime, Vokietijoje, gyvenantis 
Vladas Lukošiūnas - ilgametis ”EL“ 
skaitytojas, kuris karo audros buvo 
nublokštas į svetimą kraštą iš gimtojo 
Ramygalos (dabartinis Panevėžio ra
jonas) krašto. Jis atvyko aplankyti 
dukters Vilniuje. Ponas V. Lukošiūnas 
pasidalino mintimis apie "EL“, už tai 
jam dėkojame.

Nors labai buvo užsiėmusi Vilniu
je Dainų šventės dienomis Marija 
Dambriųnaitė-Šmitienė su savo šokė
jais iš Vasario 16-osios gimnazijos 
Hiutenfelde, bet rado laiko paskam
binti ”EL“ redakcijai, susitikti ir pasi
kalbėti su ”EL“ redaktoriumi, papasa-
koti įspūdžius iš Dainų šventės. Dėkui 
jai už talką "EL".

ELR

I I I IMS

LONDONE
IŠ BRITANIJOS SOSTINĖS - 

NAMO

Ilgametis Londono lietuviškos 
bendruomenės narys Viktoras Lapins
kas apleido Britanijos sostinę birželio 
mėnesio pabaigoje ir apsigyveno Kai
šiadoryse savo sūnaus šeimoje.

Londono lietuviai linki Viktorui 
laimingo gyvenimo gimtajame krašte.

PAMINĖTA LIETUVOS VAL
STYBĖS DIENA

Liepos 10 dieną, sekmadienį, 11 
valandą pamaldomis Švento Kazimie
ro šventovėje londoniečiai paminėjo 
Mindaugo karūnavimo - Lietuvos 
Valstybės dieną. Klebonas dr. Jonas 
Sakevičius MIC apie tai gražiai kalbė
jo savo pamoksle.

Be londoniečių buvo svečių iš Lie
tuvos - Algirdas, Nijolė Aleknavičiai 
ir jų sūnus Saulius iš Kauno, Algi
mantas ir Edita Bartkai iš Kauno, Li
dija Zakarevičienė su dukra (pastaroji 
po pamaldų parapijos menėje sugie
dojo giesmę apie Šiluvos Mariją ir 
vieną dainą; solistei tik 5 metukai), 
Rima Varatinskienė, M. D.

PASISĖMĖ ŽINIŲ R PATIRTIES
Rima Varatinskienė, M. D., Kauno 

medicinos akademijos gastroentero
logijos klinikos asistentė (virškinimo 
ligų specialistė) birželio mėnesį pralei
do Bristol Royal Infirmary ligoninėje. 
Liepos pradžioje Londono St Mark's 
ligoninėje ji domėjosi, kaip dirba 
Anglijos gastroenterologai ir kaip 
mokomi studentai medikai. Ji sakė, 
kad vežasi namo daug žinių ir patir
ties. Planuoja dar kartą atvažiuoti il
gesniam laikui.

KUN. D R. JONAS SAKEVIČIUS 
MIC ATOSTOGAUS 

LIETUVOJE

Liepos 18 dieną Londono lietuvių 
parapijos klebonas dr. Jonas Sakevi
čius MIC išvyksta atostogauti į Lietu
vą. Į Londoną atvyksta kunigas iš Ma
rijampolės jį pavaduoti.

SPORTO IR SOCIALINIO 
KU BO IŠVYKA PRIE JUROS

Šiais metais tradicinė klubo narių 
išvyka surengta liepos 9 dieną. Va
žiuota į garsiąją Hastings vasarvietę, 
kuri angliškoje istorijoje garsi 1066 
metų Hastings kovomis.

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

KONKURSO PRIZAS -
KELIONĖ l

Druskininkų 3-osios vidurinės mo
kyklos septintokė Jūratė Liaukonytė 
sėkmingai dalyvavo Lietuvos televizi
jos konkurse "The English Club“ , su
rengtame kartu su britų radijo ir televi
zijos kampanija BBC, Vilniuje įvyku
sioje baigiamojo turo viktorinoje, ku
rią vedė Lietuvos televizijos žurnalistė 
Vida Matuzevičiūtė ir specialiai iš 
Britanijos atvykęs BBC darbuotojas, 
angliškai buvo apibūdinamas koks 
nors daiktas ir reikėjo atspėti, kas tai. 
taip pat reikėjo apibūdinti vieno ani
macinio filmuko herojų, išminkius 
tešlą išraižyti Didžiosios Britanijos že
mėlapį, o pasižiūrėjus vidoeklipą pa
sakyti, kas jame svarbiausia, ir kt. Jū
ratė laimėjo pagrindinį prizą - kelionę 
į Angliją, Londoną keturioms die
noms. Ji gavo du bilietus - sau ir ma
mai. Kelionę ir buvimą Anglijoje ap
mokėjo BBC.

Oras buvo puikus - saulėta, šilta, 
oro temperatūra 27°, vandens temper
atūra 18°. Vieni apžiūrinėjo istorines 
vietas, kiti maudėsi jūros vandenyje.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE »
Fondas gavo šias aukas: .
50 svarų - Jonas Masiulis, Geneva, 

Šveicarija. Jis rašo: "Prašau priimti čia 
jungiamą mano mažą čekiuką, noriu 
šiek tiek paremti Jūsų didelį ir kilnų 
darbą Lietuvoje“.

Po 50 svarų taip pat paaukojo Mr. 
Mrs. B. Zakary, Line's; Mr. F. Zaka- 
ry, Reading.

Po 30 svarų - Genovaitė Kamins
kienė, Wolverhampton; Mr. Mrs. S. 
Zakary, Brackwell. Berk's; po 25 sva
rus - E. Jankus, Bamley, York's; po 
15 svarų - Jennifer, Stuart... (dalis tek
sto neįskaitoma); E. ir A. A. Kustai, 
Reading, Berk's; po 5 svarus - Mr. 
Mrs. T. Riggott-Zakary, London;

Fondo vadovybė lieka dėkinga 
visiems aukotojams, be to, malonu 
aukų gauti ir iš kitose Europos val
stybėse gyvenančių lietuvių.

Aukas siųsti: British-Lithuanian 
Relief fund for Children in Lithuania, 
21 The Oval London E2 9DT.

Fondo vadovybė jau nupirko Pa
kruojo krašto invalidams vaikams 
vežimėlius, greitu laiku bus pasiųsti į 
Pakruojį.

KVIEČIA SKAUTŲ STOVYKLA
Liepos 30-rugpjūčio 6 dienomis 

mūsų gražiajame ąžuolų ir berželių 
apsuptame Sodybos kalnelyje vyks 
tradicinė 45-oji skautų ir skaučių sto
vykla. ("EL“ Nr. 27 klaidingai paskel
bta: liepos 3-rugpjūčio 6 dienomis. 
Atsiprašome skaitytojų - ELR).

Mielus rėmėjus, skautų tėvelius, 
Garbės narius, visus tautiečius stovyk
los vadovybė nuoširdžiai kviečia į 
svečius, ypač į stovyklos uždarymo 
iškilmes, kai degs atsisveikinimo 
laužas, rugpjūčio 6 d., šeštadienį. 15

PRAKTIŠKIAUSIAS
PINIGŲ PERVEDIMAS Į LIETUVĄ

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

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

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

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

Tel. 081 460 2592 FAX 081 318 7643

LONDONĄ
Kaip pasakojo Jūratės mama Van

da Liaukonienė, su dukra jos gyveno 
Stanwell Hall prie Londono, aplankė 
daugelį žymių Britanijos sostinės 
vietų, paplaukiojo garlaiviu Temzės 
upe, buvo Oxforde. Jas globojo BBC 
gidas. Jos lankėsi toje kompanijoje, 
čia Jūratė gavo dovanų, buvo padaryta 
jos fotonuotrauka, kuri, kaip sakė 
BBC atstovai, bus išspausdinta vien
ame prestižiniame Europos žurnale. 
Jūratė ir jos mama labai džiaugiasi šia 
netikėta kelione į Angliją.

Vanda Liaukonienė dirba vyr.pre- 
kių žinove "Drobės“ susivienijimo 
Vieciūnų verpimo fabrike netoli Dru
skininkų. Jai, kaip ir dukrai, anksčiau 
neteko būti Anglijoje. Pasak V.Liau- 
konienės, Jūratei sustiprėjo troškimas 
geriau išmokti anglų kalbą ir kada 
nors vėl nuvykti į Didžiąją Britaniją.

ELI

vai.

AUKOS SKAUTAMS
DBL S-gos Londono I skyriaus 

pirmininkas ir LSS Garbės narys Jus
tas Čemis rašo: "Siunčiu DBLS Lon
dono I-jo skyriaus aukų lapą su 73.50 
svarų. Truputį sumažėjo... Dauguma 
aukotojų pavargo, o kiti iškeliavo am
žinybėn. Bet, kiek galėdami, stengia
mės paremti jūsų puikius darbus. Lin
kime gero oro, laimingo stovyklavi
mo. O vadovams daug kantrybės ir 
ištvermės. Telygi jus visą gyvenimą 
šūkis: Dievui, Tėvynei, Artimui".

Aukotojai: J. Br. Černiai - 20 
svarų;

po 10 svarų - LSS Garbės narys, 
kun. dr. J. Sakevičius, MIC, V. 
O'Brien;

po 5 svarus - S. Kasparas, O Žvir
blienė, P. Žvirblis, Drungilas;

po 2 svarus - K. Tamošiūnas, Z. L. 
Mockevičiai, J. Vikintas, J. Dirvonis;

po 1.50 svaro - S. Kačinskas; po 1 
svarą - P. Urbonas, P. Bulaitis, E. 
Linkus, Lapinskas.

Mielam mūsų Garbės nariui, ger
biamiems ir dosniems skautiškos idėjos 
rėmėjams, visoms ir visiems išreiškia
mas nuoširdus ir skautiškas Ačiū!

v. s. J. Maslauskas

DERBY
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metų mirė Antanas Masiulis, gyve
nęs indų šeimoje Normanton Road, 
Derby.

Palaidotas liepos 7 d. Markeaton 
Crematorium. Derby. Laidotuvėse da
lyvavo 3 lietuviai, 1 lenkas ir 37 indai, 
nes a. a. A. Masiulis pas juos gyveno 
ir ilgesnį laiką jiems dirbo.

A. Masiulis buvo ramaus būdo. 
Dirbo iki paskutinio atodūsio. Yra ži
noma, kad jis palaikė ryšius su broliu, 
gyvenančiu Lietuvoje. Derbyje lietu
viškoje veikloje nedalyvavo.

Broliui, giminėms ir pažįstamiems 
reiškiame širdingą užuojautą.

Juozas Maslauskas

PASAULYJE
Amerikos vyskupų 

pozicija
JAV įsipareigojimą ginti kiekvie

nos žmogiškos būtybės gyvybę, šei
mos puoselėjimą ir autentišką besi
vystančių šalių pažangos skatinimą, - 
šias vertybes propaguoti ragina Kali
fornijos valstijos San Diego mieste 
paskelbta Amerikos vyskupų deklara
cija. Čia vyko neeilinė JAV vyskupų 
asamblėja. Dokumente vyskupai iš
reiškia visišką pritarimą popiežiaus 
Jono Pauliaus II ir Šventojo Sosto po
zicijai būsimos Kairo konferencijos 
apie žmonijos pažangą atžvilgiu. "Ra
giname, kad Amerikos visuomenė ini
cijuotų ir palaikytų pasaulinį susitari
mą dėl dokumento, kur būtų išreikšta 
pagarba kiekvienai žmogiškai gyvybei
- gimusiai ar dar gimstančiai; kur būtų 
pripažįstamas ir skatinamas funda
mentalus ir nepakeičiamas šeimos 
vaidmuo visuomenėje; kur būtų nusta
tytos pagrindinės besivystančių šalių 
reikmės ir numatyti keliai jas paten
kinti“, - rašo paskelbtoje deklaracijoje 
Amerikos vyskupai.

Nemažai vietos dokumente skirta 
jaunimo seksualiniam auklėjimui. 
"Šiais laikais, kai žmonijai graso 
AIDS liga, propaguoti jaunimo sek
sualinį palaidumą, siūlant prezervaty
vus ir piliules, reiškia ne ką kita kaip 
fiziniai, emociniai ir dvasiniai klaidin
go saugumo jausmo propagavimą. 
Mūsų, amerikietiškoji, visuomenė pa
kankamai patyrė, jog technologija ne
gali pakeisti moralinio auklėjimo“, • 
tvirtina JAV vyskupai.

Popiežiai nepamiršta 
sporto

Italų sportinė organizacija Italijos 
sporto centras paminėjo savo gyvavi
mo penkiasdešimtmetį. Ta proga 
Brescia mieste leidykla La Senoia 
Editrice išleido knygą "Sportas popie
žių dokumentuose“, kur surinkti po
piežių - pradedant Pijumi X ir baigiant 
dabartiniu popiežium Jonu Pauliumi II
- pasisakymai apie sportą. Knygos 
įžangoje sakoma, jog Bažnyčia visuo
met skyrė dėmesį sportui, pagaliau 
apaštalas Paulius ir Bažnyčios Tėvai 
savo raštuose dažnai vartoja metafo
ras, susijusias su sportine veikla: bėgi
mas, kova, pergalė, nuovargis... Kny
goje pateikiama apie 200 popiežių do
kumentų: apie etinį sportinį veiklos 
aspektą, kreipimąsi įvairiomis progo
mis į sportininkus, sirgalius, jaunimą. 
Statistikos mėgėjai gali sužinoti, jog 
popiežius Jonas Paulius II su Italijos 
Milano klubo futbolininkais buvo su
sitikęs 2 kartus, o su Juventus tik vie
ną kartą, Paulius VI susitikime su dvi
ratininkais yra pareiškęs, kad myli šj 
sportą ir jaunystėje sekdavo visų var
žybų eigą, o Pijus XII yra pasakęs 
kalbą motociklininkams...

Sugriežtintos svetimšaliil 
įdarbinimo taisyklės
Europos Unija (Sąjunga) nuspren

dė sugriežtinti svetimšalių įdarbinimo 
taisykles. Tikimasi, kad šitoks spren
dimas sumažins bedarbių - Unijos 
kraštų piliečių skaičių, padės mažinti 
Unijos kraštuose tebesitęsiančią eko
nominę krizę.

Kitaip mano Romos vyskupijos 
Caritas direktorius prelatas Liugidi 
Liego. Komentuodamas minėtąjį 
Europos Unijos sprendimą, prelatas 
Di Liegro apgailestavo, kad kuriamos 
naujos nepasitikėjimo ir įtarumo sie
nos, skiriančios Europos Unijos pilie
čius nuo jų kraštuose gyvenančių imi
grantų. Ekonomines krizes sukelia ne 
imigracija, bet blogai tvarkomos eko
nominės struktūros arba jų vadovų sa
vanaudiškumas. Pagaliau, imigrantai 
dažniausiai dirba tuos darbus, kurių 
vietiniai gyventojai nenori dirbti. Pre
latas Di Liegro taip pat atkreipė dėme
sį i didesnį rasizmo ir ksenofobijos pa
vojų. Europos visuomenėse rasizmas 
yra pakankamai stiprus.

Vatikano radijo lietuvių laidu 
redakcijos žiniom

8


	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0004
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0005
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0006
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0007
	1994-07-16-EUROPOS-LIETUVIS-0008

