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Džiaugsmingo velykinio aleliuja!

Leono Grubinsko nuotr.

Parafuota Lietuvos ir ES 
Europos (Asociacijos) sutartis

Balandžio 12 d. 11 vai. Briuselyje 
parafuota Lietuvos Respublikos ir 
Europos Sąjungos (ES) bei jos pen
kiolikos šalių-narių - Vokietijos, 
Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, 
Danijos, Švedijos, Suomijos, Nyder
landų, Belgijos, Italijos, Austrijos, Is
panijos, Graikijos, Portugalijos, 
Airijos ir Liuksemburgo - Europos 
(Asociacijos) sutartis, pranešė LR 
URM informacijos ir spaudos sky
rius. Iš Lietuvos pusės sutartį parafa
vo Užsienio reikalų ministerijo sekre
torius A. Januška, iš Europos Sąjun
gos pusės - Komisijos užsienio politi
kos generalinio direktorato direkto
rius A. Mayhew. Europos sutartis 
taip pat parafavo Latvija ir Estija. Šią 
sutartį numatoma pasirašyti 1995 m. 
gegužės mėnesį.

URM sekretorius A. Januška, pa
rafavus sutartį, paskelbė pareiškimą:

’’Šiandien baigėsi derybos su Eu
ropos Sąjunga dėl Europos sutarties, 
derybos, kurios, simboliškai kalbant, 
tęsėsi penkerius metus. Ar kas galėjo 
patikėti, kad Lietuvai reikės tik pen- 
kerių metų? Bet tai ir nenuostabu, tu
rint omenyje, kad Lietuva to siekė. 

Mūsų rimtą įsipareigojimą Europai 
patvirtina ir tas faktas, kad beveik 
visos Lietuvos politinės partijos ir ju
dėjimai sutarė ir dėl tokių nelengvų 
problemų, kaip ne žemės ūkio pa
skirties žemės, skirtos tiesioginei 
ūkinei veiklai, pardavimas Europos 
Sąjungos šalių bendrovių Lietuvoje 
įsteigtoms dukterinėms įmonėms ir 
filialams bei piliečiams, sprendimo. 
Žvelgdami į savo penkerių metų pa
siekimus, mes neabejojame, kad įvyk- 
dysim savo įsipareigojimus kelyje į 
Europą - į visišką narystę Europos 
Sąjungoje.“

Derybose dėl Europos sutarties 
pasiektas sutarimas, kad sutartyje nu
matytas pereinamasis laikotarpis tu
rės baigtis jau 1999 m., kai tuo tarpu 
anksčiau sudarytose Europos sutarty
se su kitomis Vidurio Europos šali
mis buvo numatomas kur kas ilgesnis 
pereinamasis laikotarpis. Derybose 
taip pat susitarta dėl Lietuvos ir 
Europos Sąjungos politinio dialogo 
išplėtimo - todėl tikimasi, kad jau šių 
metų birželio mėnesį Lietuva daly
vaus Europos Sąjungos viršūnių (ES 
Tarybos) susitikime Kanuose.

Margučiais 
pražydęs 

šv. Velykų medis
Ir mokslo dienomis Vilniaus vidu

rinėje mokykloje ’’Lietuvių namai“ 
negirdėti šiaipjau mokykloms būdin
go triukšmo. Čia visada tvyro sunkiai 
apibūdinama rimties ir susikaupimo, 
gal net susimąstymo dvasia, nors ir 
čia per pertraukas sujuda koridoriai, 
sušurmuliuoja būreliais vaikai, nors 
viename ar kitame tarpduryje stovi- 
nuoja budintys mokytojai, regis, tik ir 
laukiantys kokio pasiklydusio moki- 
numo ar mokyklos svečio... Bet šian
dien čia pabrėžtinai tylu, nes ’’Lietu
vių namuose“ atostogos. Kaip ir kito
se Lietuvos mokyklose. Tik ’’Lietu
vių namuose“ - savaitę ilgesnės. O 
kaip gi kitaip? Juk šios mokyklos 
mokinukai turi suspėti aplankyti savo 
namus toli toli nuo Lietuvos! Gal to
dėl ir šv. Velykų medis mokyklos 
vestibiulyje margučiais pražydo ge
rokai ankstėliau nei visas Vilnius su
žysta verbomis. O tasai medis iš tiesų 
tarsi iš pasakų nusileidęs. Ir belieka 
tik džiaugtis mokytojų ir mokinukų 
kūrybingumu, sumanumu ir grožio 
pajautimu. Margučiai įvilkti į... vąše
liu nertus kiauraraščius maišelius,

(Nukelta j 2 psl.)

Mieli Broliai, Sesės!
Daugelis mūsų Kristus prisikėli

mo džiaugsmą išgyvename tik Vely
kų dieną. Mes tikime, kad Kristus, 
nugalėjęs nuodėmę ir jos pasėką - 
mirtį, garbingai prisikėlė ir grįžo į 
dangišką garbę “paruošti mums vie
tos“ (Jn. 14: 1-2), tačiau pamirštame, 
jog jis savo Dvasios galia pasiliko su 
mumis ir čia Žemėje, kad dalyvauja 
mūsų kasdieniniame gyvenime. "Štai 
aš esu su jumis per visas dienas iki 
pasaulio pabaigos“. (Mt 28:29)

Daugeliui mūsų kasdieninis, rea
lus gyvenimas nėra joks džiugus ve
lykinis aleliuja, o greičiau vargingas 
darbas, įtampa šeimoje, rytdienos ne- 
tikrovė - asmeninė ar tautos. Dauge
lis krikščionišką gyvenimą suvokia
me, kaip atsidavimą Dievo valiai, 
kantriai nešti savo kryželį, kad galė
tume išganyti sielą. Bet tai yra klai
dinga krikščioniška laikysena, nes 
pabrėžiama tik negatyvi Gerosios 
naujienos pusė.

Kristaus pergalė prieš nuodėmę ir 
mirtį, jo grįžimas į dangiškąją garbę 
ir sykiu pasilikimas su mumis čia 
žemėje (ofr. 14:17) turėtų mums būti 
nuolatinio džiaugsmo, paguodos ir 
krikščioniškos vilties šaltiniu. Prisi
kėlęs Kristus yra visuomet su mumis, 
mus guodžiąs, stiprinantis, įprasmi
nantis kiekvieną mūsų gyvenimo 
skausmą ir džiaugsmą. Savo Guodė
ją, Šventąją Dvasią jis mums teikia 
ne vien per Krikšto ir Sutvirtinimo 
sakramentus, bet nuolatos, kiekvieną 
dieną ’’jis yra pas mus ir su mumis“ 
(ofr. J. 14-17). Perfrazuojant žymųjį 
Anglijos rašytoją filosofą Chesterton, 
ne Krikščionybė yra kalta, kad tiek 
mažai velykinio džiaugsmo mūsų 
gyvenime, o mes patys, kadangi nie
kuomet nebandėm pasinaudoti mums 
palikta prisikėlusio Kristaus galia.

Sekmadienį po sekmadienio Baž
nyčia mums primena apaštalo Pau
liaus žodžius: "Trokštu pažinti, jį, jo 
prisikėlimo galimybę ir bendravimų 
jo kentėjimuose“ (Fil. 3:10),

Sėkmės DBLS ir LNB suvažiavimui
Balandžio 22-23 dienomis Londone [vyks 47-asis 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių 
Namų Bendrovės suvažiavimas.

Linkime sėkmės suvažiavimo dalyviams, kūrybiškų 
sprendimų, kurie padėtų sutelkti lietuvių bendruo
menės Britanijoje gretas ir sėkmingai žengti į ateitį.

ELR

II Vatikano susirinkimas, siek
damas išryškinti prisikėlusio Kristaus 
palaimingąją galią mūsų kasdieni
niame gyvenime ne vien sielai, bet ir 
kūnui, sakramentą "Paskutinis pate
pimas" pavadino ligonių sakramentu. 
Švento aliejaus patepimu ir kunigo 
malda Bažnyčia paveda ligonį kentė
jusiam ir išaukštintam Viešpačiui, 
prašydama, kad Kristus palengvintų jo 
skausmus, prikeltų iš ligos lovos ir jį 
išganytų. Prisikėlusio Išganytojo gy
domąja galia Bažnyčia kviečia pasin
audoti ne vien sunkia fizine liga ser
gančius, bet ir kiekvieną "sveiką“ 
krikščionį.

Gydytoja Birutė Žemaitytė, jau 
17-tus metus dirbanti Alytaus ligoni
nėje reanimacijos skyriuje, ką tik at
spausdintame dienoraštyje "Palydė
siu į tėvo namus“ iš kasdieninio gy
venimo ligoninėje paimtais pavyz
džiais pasakoja, kaip ligonių sakra
mentas sergančiam grąžina ne tik sie
los ramybę, bet labai dažnai padeda 
nugalėti ir fizinę ligą. "Gydanti Vieš
paties galybė, - rašo ji, - aplankė ne 
tik šį (mirštantį - P.B.), bet ir kitą li
gonį. Nuostabu! Stebuklas. Ligonis 
akyse ėmė gerėti... Didelis buvo jo 
džiaugsmas ir dėkingumas. Kiekvie
no aplankymo metu jis dėkojo už pa
galbą, o ypač už sudarytą galimybę 
gauti sakramentinį sustiprinimą. Li
gonį prašiau: "Kai grįšit į savo aplin
ką, aiškinkit visiems žmonėms, kad 
Kristus pas ligonį ateina jo sustiprinti 
arba pagydyti“. (37 p.)

Jei tiek mažai velykinio džiaugs
mo mūsų kasdieniniame gyvenime, 
galbūt todėl, kad mes negyvename 
tikėjimu, kurį išpažįstame lūpomis. 
Būti krikščioniu - tai gyventi prisikė
lusio Jėzaus Kristaus dvasia. "Aš gy
venu, tačiau nebe aš, o gyvena many
je Kristus" - skelbia apaštalas šven
tas Paulius (Gal. 2:20).

Džiugaus, visą mūsų kasdieninį 
gyvenimą apimančio velykinio ale
liuja linkiu visiems, gyvenantiems iš
eivijoje ir Tėvynėje.
Vyskupas Paulius A. Baltakis, OPM
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Druskininkuose - didingas 
paminklas Lietuvai

Balandžio 5 dieną Druskininkų 
centre iškilmingai atidengtas ir pa
šventintas paminklas ’’Lietuvai“, 
vaizduojantis simbolinę valstybės 
vienytojo - Karaliaus Mindaugo figū
rą, pranešė ELTA. Jį atidengė Res
publikos Prezidentas A. Brazauskas. 
Paminklą sukūrė ir miestui padova
nojo žymus išeivijos skulptorius, Na
cionalinės premijos laureatas Vytau
tas Kašuba. Paminklą pagal dovano
tąjį modelį įkūnijo vilnietis skulpto
rius Mindaugas Aučyna. Jam talkino, 
aikštę suprojektavo trys sostinės ar
chitektai - Kęstutis Pempė, Kęstutis 
Kisielius ir Gytis Ramunis.

Kurortą papuošęs paminklas iš
lietas iš bronzos Vilniaus ’’Dailės“ 
kombinate. Simbolinės Karaliaus fi
gūros aukštis - šiek tiek daugiau kaip 
keturi metrai. Dviejuose paminklo 
skyduose sukomponuoti šešiolikos 
Lietuvos miestų istoriniai herbai, o 
postamente iškalti valstybės himno 
pirmojo posmo žodžiai.

Paminklo atidengimo iškilmėse 
dalyvavo ir kalbėję Druskininkų 
miesto vadovai, Vytauto Kašubos 
įgaliotinė Beatričė Kleizaitė-Vasaris, 
Seimo nariai, istorikai, kiti garbingi 
svečiai.

Kaip Eltos korespondentui papasa
kojo šio paminklo statymo organizaci
nio komiteto vadovas Zenonas Strei
kus, tokio paminklo idėja kilo dar 
1990-aisiais. Tuomet, tautinio pakili
mo metais, bėgimo, kurio šūkis buvo 
’’Vieninga ir nedaloma Lietuva“, da
lyviai simboliškai surinko į kapsulę 
žemės iš įvairių Lietuvos vietų. Bėgi
mo dalyviai savo kelią baigė Druski
ninkuose, čia ir kilo tuomet dar ab
strakti idėja pastatyti paminklą Lietu
vai, jos vienybei ir tvirtybei. į organi
zatorių laišką iš karto atsiliepė JAV 
gyvenantis skulptorius Vytautą Kašu
bą, miestui padovanojęs savo jau 
anksčiau sukurtą kūrybinį darbą.

SEIPTTOEOS OIENOS
Ieško turizmo 

partneriu
Lietuvoje baigėsi Britanijos turizmo 
departamento (BTA) surengta misija, 
kurioje būta ir septynių turizmo kom
panijų atstovų, pranešė Angelina 
Liaudanskienė "Respublikoje" 04 07.

Kaip sakė BTA marketingo spe
cialistas A. Maknairas, Lietuva nors 
ir maža valstybė, yra patraukli ir 
daug žadanti turizmo rinka. Šis vizi
tas kaip tik ir buvo dalykiškas rengi
nys, padėjęs Lietuvos turizmo agen
tūroms įgyti tinkamų partnerių Bri
tanijoje. Britai atvežė daug brošiūrų, 
žemėlapių, turistų vadovų, pasiūlė 
konkrečios informacijos apie gali
mas dvišalių turistinių ryšių sutartis.

Prezidentas - Gedimino 
pilies papėdėje

Ramunė Sakalauskaitė 04 13 "Lietu
vos ryte“ pranešė, kad balandžio 12- 
ąją Lietuvos Prezidentas A. Bra
zauskas lankėsi Gedimino kalno pa
pėdėje įsikūrusiame Pilių tyrimo 
centre, kur apžiūrėjo tyrinėjamas bei 
statomas Žemutinės pilies liekanas.

Lankydamasis čia lapkričio mė
nesį, A. Brazauskas apžiūrėjo Vil
niaus Žemutinės pilies rūmų atstaty
mo konkursui pateiktus projektus. 
Kasinėjamas vietas rodęs centro 
’’Lietuvos pilys“ direktorius V. Ur
banavičius pasakojo, jog pastatų sie
nos buvusios trijų metrų storio - kaip 
Bastilijos. Projekto vadovai džiaugė
si, kad atrandama pinigų darbams, 
informavo apie statyboms naudoja
mas latviškas plytas, kurios yra per
pus pigesnės. Paraginęs dirbti spar
čiau, Prezidentas pabrėžė, kad Lie
tuvoje yra mažai pastatų, susijusių su

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

“Manau, jog šis penkerius metus sta
tytas paminklas liudija visos Lietuvos 
norą būti vieninga“, - sakė Zenonas 
Streikus. Jis pabrėžė, jog paminklą 
statė ne vien Druskininkų miestas, bet 
ir visa Lietuva. Statybą parėmė įvai
rių miestų savivaldybės, lėšų aukojo 
įmonės bei organizacijos, kiti rėmėjai.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdymo laikais ir simbolika. Prezi
dentas siūlė sutvarkyti visą teritoriją, 
pradedant kalnu ir baigiant komuni
kacijomis, apšvietimu, tualetais bei is
torijos pamokoms tinkančiomis mu
ziejų salėmis. Buvo išreikšta viltis, 
kad pastaruoju metu plūstelėjusios 
skirtingos nuomonės leis užbaigti 
statybos darbus.

Gyvename sočiau...

Kaune veikia daugiau nei 10 firmų, 
pristatančių maistą į namus. Daugelis 
jų dirba visą parą. Kai kurios firmos 
specializavosi, gamina ir pristato tik, 
pavyzdžiui, cepelinus arba picas. 
Apie tai rašoma "Lietuvos aide“ 04 04 
Aušros Ostasevičienės straipsnyje 
"Užsisakyti maistą j namus tampa 
madinga“.

Paskambinę į “Picių“ sužinojom, 
kad picų kaina - nuo 8 iki 17 litų. Pri
statymas kainuoja 6 litus. Firmos dar
buotoja papasakojo, jog daugiausia 
užsakymų būna per šventes, savaitga
liais. Dažnai klientai užsisako picų į 
įstaigas pietums. Netrūksta užsakymų 
ir vėlų vakarą, naktį. Pasak "Piciaus“ 
darbuotojos, nenorėjusios sakyti savo 
pavardės, “naktiniai“ valgytojai 
paprastai būna sargai, degalinių, 
viešbučių darbuotojai. Nereti atvejai, 
kai puotos metu pritrūksta maisto, 
žmonės prašo atvežti “daug valgyti“. 
Būna ir liūdnesnių dalykų, kai kom
panijos, užsisakiusios picų, pareiškia, 
jog pinigų susimokėti neturi.

Firmos “Greitpuodis“, besiver
čiančios šiuo verslu dar tik mėnesį, 
darbuotoja skundėsi, jog užsakymų 
gauna nedaug, 2-3 per parą. ’’Jokio 
pelno, dirbame nuostolingai“.

Keliais sakiniais
□ Pavasario talka J. Basanavičiaus 
tėviškėje. Ji įvyko Vilkaviškio rajone, 
Ožkabaliuose. Tautinio atgimimo 
ąžuolyne pasodinta kelios dešimtys 
ąžuoliukų, taip pat pušaičių, maume
džių, klevų.
□ Paroda gimtinėje. Vilniuje, Nacio
nalinėje galerijoje, atidaryta išeivijos 
dailininko Juliaus Šukio iš Klyvlendo 
akvarelių paroda.
□ Ginami žemės savininku interesai. 
Kaune įvyko penktasis Lietuvos že
mės savininkų sąjungos suvažiavi
mas. Jame dalyvavo per pusantro 
šimto delegatų iš 29 rajonų. Aptarti 
žemės savininkų reikalavimai valsty
bei, kuri, kaip sakė ne vienas, privalo 
grąžinti žemę arba teisingai už ją 
atlyginti. Sąjungos pirmininku tapo 
kaunietis E. Raugalas.
□ A. Brazauskas vyks į iškilmes 
Londone. Lietuvos Prezidentas nuta
rė dalyvauti Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos 50-mečio minėjime gegu
žės 7-ąją Londone. Kaip skelbta 
anksčiau, jis nepriėmė B. Jelcino 
kvietimo atvykti į tokias iškilmes 
Maskvoje gegužės 9-ąją. A. Bra
zauskas taip pat paskelbė, kad gegu
žės 8-ąją bus Lietuvoje - jis sakė no
rįs ’’prisiminti ir pagerbti fašizmo 
aukas kartu su Lietuvos žmonėmis“. 
Gegužės 8 dieną vyksiančiose iškil
mėse Paryžiuje Lietuvai ir jos Prezi
dentui atstovaus šalies užsienio rei
kalų ministras P. Gylys.
□ Mirties bausmė pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos. Lietuvos Preziden
tas patenkino nuteisto mirties bausmė 
32 metų kauniečio Juozo Maksima
vičiaus malonės prašymą. Jis buvo 
pripažintas kaltu nužudęs Kazachs
tano Karagandos metalurgijos kom
binato generalinį direktorių ir Lietu
vos Aukščiausiojo Teismo nuteistas 
išimtine - mirties bausme sušaudant. 
Tai pirmas atvejis per Lietuvos Pre
zidento kadenciją, kai patenkintas 
nuteistojo mirties bausme malonės 
prašymas. Iki šiol tris pateiktus mirti
ninkų prašymus A. Brazauskas, ma
lonės komisijos pritariamas, atmetė.

Konferencija Klaipėdoje
"Lietuvos ryte“ 04 04 Aušros Pilaitie
nės straipsnyje "Uostamiestyje - Bal
tijos valstybių istorikai“ praneša apie 
Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje įvykusią konferenciją "Balti
jos šalys tarp Rytų ir Vakarų 1933- 
1940 metais“, kurią organizavo Vaka
rų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras.

Konferencijoje dalyvavo moks
lininkų iš Lietuvos, Lenkijos, Vokie
tijos, Rusijos. Pasak įžanginį žodį 
tarusio Klaipėdos universiteto rekto
riaus S. Vaitekūno, sveikintina, kad 
istorikai nuolat grįžta prie aktualių 
temų, gvildena sudėtingą Lietuvos is
torijos metą. Jo manymu, jau seniai 
laikas tiksliai atsakyti į klausimus, ar 
Lietuvai reikėjo priešintis 1940-ai- 
siais, kas kaltas dėl to, kad nesiprie
šinta, ir pan. Konferencijos metu ap
tarta Baltijos šalių politinė padėtis 
tarpukario laikotarpiu, bandyta išsi
aiškinti priežastis, kurios tuo metu 
trukdė Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
kurti bendrą gynybos sistemą.

Latvija savo sieną jau 
perkėlė j Lietuvos pusę

Taip pavadintas Ritos Grumadaitės 
straipsnis išspausdintas "Lietuvos 
ryte“ 04 12.

Rengiamam tarptautiniam naftos 
paieškų konkursui Baltijos jūroje 
Latvija pateikė techninių dokumentų, 
kitos informacinės medžiagos, pri
skirdama sau netgi ne ginčytiną, o 
neabejotinai Lietuvos jurisdikcijai 
priklausančią kontinentinio šelfo 
dalį. URM sekretorius ir valstybinės 
komisijos Lietuvos valstybės sienai 
nustatyti pirmininkas R. Šidlauskas 
tai įvertino kaip Lietuvos suverenių 
teisių pažeidimą. Pasak jo, apmaudu, 
kad Latvija šią šelfo zoną žemėlapiu
ose brėžė jau tuomet, kai dvišalės

Margučiais pražydęs šv. Velykų medis
(Atkelta iš 1 psl.) 

aplipdyti ryškiaspalviais žiedeliais, 
iškirptais iš visokiausių skiautelių... 
Smagu dideliam ir mažam čia paga
nyti akeles, kaip smagu apžiūrėti ir 
atskirą parodėlę, kurioje šalia vaikų 
savo meniniais polinkiais ir išmone 
nepasidrovi blykstelėti ir mokytojai. 
Čia ir skutinėtų, ir vašku margintų, ir 
šiaip visokiais dažais dažytų, nertų ir 
siūtų, vištos ir putpelės kiaušinių krū
velės, tai šieno lizdelyje, tai megzta
me krepšelyje sudėtų. Čia pat iš siūlų 
atliekų, kailiukų atraižų, per suma
nias rankas perėję šypsotis verčia 
žaismingi viščiukai, lėlytės... Savo 
darbelius rodo ir pirmokėliai, ir vy
riausiųjų klasių mokiniai.

- Tik atvirukų šiemet liko labai 
mažai, - tarsi teisindamasi sako mo
kytoja Živilija Šimelevičienė. - Per 
septynias dešimtis vaikų išsiuntė 
sveikinimus savo globėjams į Vo
kietiją. Įdomu ir vaikams, ir globė
jams. Viena senutė iš ten globoja net 
šešis mūsų vaikus! O šiaip dažniau
siai viena šeima rūpinasi dviem ar 
trim vaikais. Tai yra nuostabus ryšys!

Tuo tarpu ant koridoriaus sienos 
palaimingą vasaros šokį šoka įvai
riausi vabzdžiai, vabzdeliai. Ir visai 
nesvarbu, kad ne visus galėtum įvar
dinti, svarbu suvokti, kokia laki ir ko
kia subtili yra vaikų vaizduotė. Čia 
vėl man padeda susigaudyti mokyto
ja Živilė Šimelevičienė. Pasirodo, 
vaikams buvo pasiūlyta nupiešti kokį 
nors vabzdį. Žiemos viduryje, kai už 
lango tik snaigės sklando, pamėgint 
įsivaizduoti šiltą vasaros dieną, kupi
ną garsų, kvapų ir gyvybės. Ir vaikai 
ėmėsi dažų, tušo, spalvotų pieštukų. 
Kas iš to išėjo - akivaizdu, nes visa 
siena nuo pat grindų iki lubų atgijo 
sparnų sparnelių raštais, tinkleliais, 
perregimais nėriniais. Rodos, tik pa
dvelks pietys, ir suplevens laumžir
giai, plaštakės...

Kol apžiūrinėjame piešinėlius, kaž

derybos dėl sienos jūroje dar nebuvo 
prasidėjusios. Kodėl taip sunku tartis 
su artimiausiais kaimynais? Vienas 
URM pareigūnas tvirtino, kad naftos 
verslas yra susijęs su dideliais pini
gais. Tam įtaką daro žmonės, spren
džiantys šalies ekonominius reikalus, 
nekreipdami didelio dėmesio į tarp
valstybinius santykius. Kita versija - 
įtakingos komercinės struktūros, tu
rinčios didelių interesų Baltijos re
gione, mėgina sukiršinti Lietuvą su 
Latvija, ir tai joms pavyksta. Kuo gi 
gali baigtis šis konfliktas? Tarptauti
nės jūros teisės specialistas daktaras 
S. Katuoka tvirtino, kad geriausia iš
eitis - ’’derybos, derybos ir dar kartą 
derybos“. Jei šio reikalo nepavyksta 
išspręsti, galima kreiptis į Tarptautinį 
teismą Hagoje (taip pasaulinėje prak
tikoje dažniausiai ir daroma). Galima 
pasirinkti ir trečiųjų šalių teismą, kai 
susitariama jo sprendimą laikyti ga
lutiniu. Anot S. Katuokos, nustatant 
sieną jūra su Latvija ’’negalima su
kurti blogo precedento“, nes pana
šaus varianto gali laikytis ir Rusija. 
Tokiu atveju Lietuvai tektų tik nedi
delis Baltijos jūros pakrantės trikam
pis, ji net neturėtų sienos su Švedija.

Teisingumo ieškojimas
"Dienoje“ 04 04 išspausdintas Aldo
nos Svirbutavičiūtės straipsnis "Tei
singumui senaties nebūna“, kuriame 
pasakojama apie Lietuvos kariuome
nės kapitono Antano Gedmanto, nu
žudyto 1941 m. NKVD, šeimos tei
sybės paieškos.

Šeimai priklausė 1937 metais 
pirktas žemės lopinėlis Palangoje ir 
ten pastatyta vila, pavadinta jaunes
niosios dukros vardu ’’Vangelė“. 
Našlė Michalina paprašė grąžinti tą 
vasarnamį Palangoje. Ieškoti teisybės 
buvo pradėta 1950-aisiais, bet tuomet 
sulaukta ir griežto atsakymo: vyras 

kur lyg sidabro varpeliai suskambi 
mažųjų dainorėlių balsai. Tie patys 
kurie vasario 16-ąją kartu su vyresnių 
jų grupės šokėjais koncertavo Ryga 
miesto lietuvių mokyklos auklėti 
niams ir mokytojams. Į Latviją važia 
vo apie keturios dešimtys vaikų. Ter 
jie gyveno savo vienmečių šeimose. C 
Lietuvių mokyklos Rygoje direktort 
Aldona Gedvilaitė-Treijė, beje, ilgu: 
metus vadovavusi tai pačiai vidurinei 
mokyklai Nicgales iela 22, dabar jai 
pensininkė, pasirūpino, kad svečiai i! 
Vilniaus pamatytų Rygos senamiestį, 
nemokamai aplankytų Technikos mu 
ziejų, kur vienodai įdomu buvo tiek 
mažiausioms, tiek pačiam mokyklos 
direktoriui Alfonsui Rudžiui. Pakeliui 
sustota Jūrmaloje, Kryžių kalne, kui 
vaikai ant Jono Pauliaus II kryžiaus 
paliko ir savo kryželį.

Ne visi tos mokyklos vaikai išva
žiavo į namus atostogauti. Kiti ren
giasi šventiniams koncertams įvairio
se sostinės mokyklose, mokytojos 
Irenos Potašenko globojamas dramos 
kolektyvas dalyvauja teatrų festivaly
je ’’Vaivorykštė“ su poeto Kazio Bra- 
dūno eilėmis.

Salomėja Čičiškina

Elenytės Ragovskajos šventinis 
karpinys. 7 klasė.

esą buvęs ’’liaudies priešas“, tad 
neieškokite teisybių - atsidursit ten, 
kur ir jis. Našlė vėl teisybės pradėjo 
ieškoti, kai 1959-aisiais buvo reabil
ituotas jos vyras. Įvyko daugybė 
teismų, kurie nesprendė teisingai. 
Bet LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas nutarė, kad šeima tei
singai reikalauja grąžinti neteisėtai 
nusavintą turtą.

Laiške Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui 1992 m. dukra Vanga 
Gedmantaitė rašė: ’’Įstatymo nusta
tyta tvarka 1970 m. mums buvo per
duotas vasarnamis. Mes jame tris 
mėnesius poilsiavome...“ Lietuvos 
tiekimo vadovai, trukdę atgauti va
sarnamį, kuriuo patys naudojosi, 
surašė skundą LKP CK. Jis pateko į 
antrojo sekretoriaus V. Charazovo 
rankas. Šis mikliai sureagavo į ko
munistų skundą ir privertė atšaukti 
teisėtą nutarimą dėl vasarnamio grą
žinimo Gedmantų šeimai. Partinio 
funkcionieriaus nurodymu teismas 
buvo priverstas peržiūrėti savo 
sprendimus ir priimti nutarimą, jau 
palankų Lietuvos tiekimui. Šeimai 
nutarė duoti piniginę kompensaciją. 
Taip antrą kartą iš savininkų buvo 
atimtas jų teisėtas turtas. 1982 me
tais LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas patenkino ’’Lietuvos 
tiekimo“ prašymą ir panaikino savo 
1963-ųjų metų nutarimą, pagal kurį 
Gedmantų šeimai buvo leista naudo
tis 2 kambariais iki gyvos galvos. 
Atėmė tai, kas jai priklausė.

Pasityčiojimas iš šeimos tęsėsi ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Šeimos 
nariai kreipėsi į Palangos miesto 
valdybą ir Materialinių išteklių min
isteriją, prašydami grąžinti bent dalį 
žemės sklypo ir leisti privatizuoti 
ant tos žemės pastatytų “Tulpės" 
poilsio namų vieną pastatą.

V. Dimas
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Seime

Kodėl Lietuvoje 
nuostolingas naftos verslas?

Pergalės džiaugsmas ar pavojaus signalas?

**■ Daug laiko balandžio 4 d. Seime 
skirta parlamentarų pareiškimui dėl 
Seimo pirmininko pavaduotojo J. 
Bematonio atšaukimo iš pareigų, ap
kaltinus jį Konstitucijos, Seimo statu
to pažeidimais, šališkumu ir arogan
cija. 36 Seimo narių pasirašytą raštą 
pateikė svarstyti Krikščionių demo
kratų frakcijos narys V. Bogušis. No
rint pašalinti šį pavaduotoją, reikėjo 
surinkti 71 balsą, tačiau LDDP frak
cija, kuriai ir atstovauja J. Bernatonis, 
priėmė sprendimą nedalyvauti tame 
balsavime, todėl iškart tapo aišku, 
kad minėto balsų kiekio surinkti ne
pavyks. Tai komentuodamas V. Bo
gušis teigė, kad "dialogo tarp pozici
jos ir opozicijos nėra ir negali būti“. 
Pats J. Bernatonis teigė nepažeidęs 
jokių įstatymų nei Seimo statuto ir 
atmetė visus opozicijos kaltinimus. 
Jie atsirado po to, kai kovo 14 d. jis 
nutraukė V. Landsbergio pateiktos 
rezoliucijos "Dėl pagalbos Čečėnijai“ 
svarstymą ir baigė Seimo posėdį. 
Balandžio 6 d. per pertrauką tarp 
posėdžių už J. Bematonio atleidimą 
slapta balsavo 45, prieš - 8, vienas 
biuletenis negaliojo, todėl šis pirmi
ninko pavaduotojas toliau dirba savo 
darbą.

Balandžio 6 d. Krikščionių demo
kratų frakcijos seniūnas 1. Uždavinys 
pasiūlė į darbotvarkę įtraukti rezoliu
ciją ’’Dėl padėties Čečėnijos Res
publikoje Ičkerija“, tačiau siūlymui 
nepritarta. Balandžio 11 d. A. End
riukaitis dar kartą pateikė jau svars
tytą rezoliuciją "Dėl padėties Čečė
nijos Respublikoje Ičkerija“ projektą. 
Prieš balsavimą A. Endriukaitis sakė, 
kad Rusija nesilaiko nei savo vidaus 
įstatymų, nei tarptautinės teisės nor
mų. LDDP frakcijos narys A. Alber- 
tynas rezoliuciją pavadino "kišimusi 
į Rusijos vidaus reikalus“, nes reikėtų 
tokios rezoliucijos, kuri "smerktų tai
kių gyventojų žudynes visame Že
mės rutulyje“. V. Landsbergio žo
džiais, jeigu Rusijos militaristams 
bus leista taip elgtis, tai ir Lietuvos 
saugumas bus mažesnis. Konservato
rių frakcija siūlė balsuoti vardiniu 
balsavimu. 43 parlamentarai rezoliu
cijai pritarė, 16 - ne, 33 - susilaikė, 
todėl ji nepriimta.

Balandžio 6 d. Seimo frakcijoms 
nepriklausantis parlamentaras K. An
tanavičius spaudos atstovams pristatė 
savo parengtą Lietuvos ekonomikos 
atkūrimo programą. Jis pasakė, kad 
investicijomis vienam gyventojui 
Lietuva atsilieka nuo visų antrosios 
grupės Vidurio Europos šalių (Len
kijos, Rumunijos, Bulgarijos, Bal
tijos valstybių). K. Antanavičius siū
lo nekurti Lietuvoje laisvųjų ekono
minių zonų, o panaikinti visus mui
tus, paliekant tik mokesčius. Jei pa
dėtis nepasikeis, ekonomisto teigimu, 
2000 metais vidutinis atlyginimas 
Lietuvoje bus 132 JAV doleriai.
*► Vyriausybės pusvalandžio metu 
balandžio 6 dieną finansų ministras 
R. Šarkinas parlamentarams paaiški
no, kad naujam "Lituanus“ bankui 
Vyriausybė nutarė atiduoti pastatą 
kaip turtinį įnaša, nes valstybei pri
klauso dalis banko akcijų.

Tą pačią balandžio 6-ąją Vyriau
sybės valandos Seime metu vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekūnas atsa
kė į Tautininkų frakcijos paklausimą 
dėl nepaprastai didėjančio automo
bilių vagysčių skaičiaus ir priemonių 
prieš tas vagystes. Frakcijos narys L. 
Milčius pasakė, kad per metus jų pa
daugėjo dvigubai, o išaiškinta dvigu
bai mažiau. Tai gerai organizuotas 
tarptautinis verslas. Ministro R. Vai
tekūno žodžiais, panašiai yra visame 
pasaulyje. Antai Lenkijoje pernai 
pavogta 50 tūkstančių automobilių, 
Lietuvoje - 5 tūkstančiai. Kartais jie 

išvežami į Rusiją, išardomi dalimis 
arba už didelę išpirką grąžinami sa
vininkui. Tautininkai pasiūlė priimti 
ypatingą Seimo rezoliuciją dėl auto
mobilių vagysčių, kuri bus svarstoma 
vėliau. Vidaus reikalų ministras pa
siūlė įstatymo pakeitimą, pagal kurį 
automobilių vagis baustų nuo 4 iki 8 
metų laisvės atėmimo. Jis bus priim
tas vėliau.
**■ Balandžio 6 d. ypatinga skubos 
tvarka priimtas įstatymas ’’Dėl įmo
nių, esančių sunkioje finansinėje 
būklėje, bet turinčių galimybių sta
bilizuoti ir plėtoti gamybų, atsi
skaitymų su biudžetu“. Pagal jį 
ūkio subjektams Vyriausybės nutari
muose nustatytais terminais ir sąly
gomis gali būti atidedami iki 1995 m. 
sausio 1 d. apskaičiuotų ir nesumokė
tų į valstybės biudžetą privalomųjų 
įmokų ir delspinigių išieškojimo ter
minai. Pateiktame sąraše 19 įmonių, 
skolingų biudžetui daugiau nei 303 
milijonus litų. Seimo narys J. Vesel
ka aiškino, kad dauguma jų galėtų 
sumokėti mokesčius, ir stebėjosi, kad 
nuo mokesčių norima atleisti neva 
nuostolingai dirbančią valstybinę 
įmonę "Nafta“. "Sakykite, kurioje 
pasaulio valstybėje yra nuostolingas 
naftos verslas?“ Tačiau daugumos 
atstovai įrodė, kad įmonės nuo mo
kesčių neatleidžiamos, jie tik atideda
mi, leidžiant skolininkams atsistoti 
ant kojų. Opozicija pasisakė už pa
galbą įmonėms, bet reikalavo ne
griauti ir taip skurdaus biudžeto. 
LDDP frakcijos narys P. Papovas pa
teikė įstatymo projektą, pagal kurį 
Ignalinos atominės elektrinės darbuo
tojai lengvatinėmis sąlygomis (už in
vesticinius čekius) galėtų pirkti ener
getikos sistemos privatizuojamų įmo
nių akcijų. Vasario 22 d. toks projek
tas buvo atmestas, o balandžio 6 d. 
Seimo dauguma pritarė šio įstatymo 
projektui, nors dėl jo ir pasiginčyta. 
Konservatorių frakcijos narys J. Lis
tavičius pajuokavo, kad ne tik atomi
nės elektrinės darbuotojai gali jaustis 
nuskriausti be lengvatų; nuskriausti ir 
Seimo darbuotojai, todėl galbūt jiems 
bus leista privatizuoti patį Seimą?
*“*■ Balandžio 11 dieną Vyriausybės 
pusvalandyje kalbėjęs energetikos 
ministras A. Stasiukynas Seimo na
riams papasakojo, kad elektros ener
gijos perteklių Lietuva parduos Bal
tarusijai ir Rusijos Kaliningrado sri
čiai. Jis informavo, kad šiais metais 
pabrangs elektros energija, šildymas, 
degalai. LDDP frakcijos narys A. 
Gricius pasakė, kad Lietuvoje viešpa
tauja nevaldoma "naftos mafija“ ir 
kontrabanda, todėl ministrui galbūt 
vertėtų atsistatydinti, nes jis nesusi
tvarko su darbu. Ministras pripažino 
naftos kontrabandą, kurią, jo teigimu, 
bandoma kontroliuoti.

Balandžio 7-9 dienomis Seime 
vyko Lietuvos ir Danijos jaunimo se
minaras "Jaunimo rūmų plėtra. Ko
mandos darbo valdymas“. Tarptauti
niai jaunimo rūmai, minintys šiemet 
30 metų sukaktį, į savo gretas šių me
tų lapkritį priims Lietuvos jaunimo rū
mus, bet mūsiškiams reikia pasirengti. 
**■ Balandžio 7 d. Prezidento vado
vaujama Valstybės gynimo taryba 
pareikalavo parengti naujas oro erd
vės naudojimo taisykles. Balandžio 
11 d. Seimas atmetė opozicijos siūly
mą įtraukti į darbotvarkę rezoliucijos 
projektą, kuriuo ketinama apsvarstyti 
Rusijos oro laivų skrydžius per Lie
tuvą. Priimtas tik nutarimas "Dėl ap
linkybių, susijusių su Rusijos gink
luotės pervežimais per Lietuvos teri
toriją, ištyrimo“.
**■ Seimas nutarė 1995-uosius pa
skelbti M.K.Čiurlionio, 1996-uosius
- Negalės žmonių metais.

Ona Mickevičiūtė

Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institu
tas, pakvietęs į praktinį seminarą 
mokslininkus, politinių partijų, Savi
valdybių reikalų komiteto Seime, 
Vyriausiosios rinkimų komisijos, 
Valdymo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministerijos atstovus, mėgino 
aptarti savivaldos kaip tokios statusą 
dabartinėmis Lietuvos sąlygomis. 
Teko išgirsti prieštarinų minčių, netgi 
abejonių dėl pačios savivaldos, kai 
vis mažiau lieka galimybių sava
rankiškai tvarkytis savo kieme, nes 
atsiranda labai daug suvaržymų, 
įstatymų, nutarimų, administratorių, 
valdytojų, o kišenė tuščia. Vieniems 
atrodo, jog savivaldybė kokiame Jo
niškyje yra tas pats kas Vilniuje Sei
mas, tuo tarpu Vilniuje manoma, jog 
Joniškio reikalus parankiau tvarkyti 
per apskrities valdytoją. Kita vertus, 
mūsų savivaldos įstatymai menkai 
skiriasi nuo Europos vietos savival
dos chartijos. Tačiau doc. Stasys Sta
čiokas ypač pabrėžė prieštaravimą 
Konstitucijai, nes pagal naująjį Savi
valdos įstatymą vietos taryba gali bū
ti dėl kokių nros priežasčių paleista 
iki kadencijos pabaigos, o tai reiškia 
tiesioginį valdymą. Tai kur čia de
mokratija? Savivaldos problemų tyri
mo centro direktorius A. Gazarianas 
suabejojo, ar dabartinės savivaldybės 
atstovaus visiems gyventojams, turint 
galvoje rinkimų rezultatus kad ir 
Šiauliuose ar Klaipėdoje. Šiauliuose 
gyvena apie 15 proc. kitataučių, bet į 
savivaldybę nepateko nė vienas, tuo 
tarpu Klaipėdoje lenkų gyvena vos 
pusė procentų visų gyventojų, bet 

Balandžio 8-ąją Kaišiadorių apygardoje Seimo nario rinkimus laimėjo 
LDDP kandidatas, žemės ūkio ministras Vytautas Einoris. Rinkimai čia vieto
je A. Brazausko, kurio įgaliojimai nutrūko jam tapus Prezidentu, surengti 
penktą kartą - tris kartus balsavo mažiau kaip 40 proc. rinkėjų, todėl rinkimai 
pagal įstatymą buvo laikomi neįvykusiais; vieną sykį neįvyko, nes juose at
sisakė dalyvauti vienintelis kandidatas. Įdomu tai, kad pirmajame šio, penktojo 
balsavimo ture, įvykusiame kartu su savivaldybių rinkimais kovo 25 d., V. 
Einoris tarp penkių kandidatų buvo antras pagal gautų balsų kiekį, jį gerokai 
aplenkė Tėvynės sąjungos kandidatas, "Lietuvos aido“ juristas L. Sabutis. Pa
kartotiniame ture už V. Einorį balsavo 8285, už L. Sabutį - 7834 žmonių, bal
savime dalyvavo 43,6 proc. rinkėjų. Tie rezultatai nustebino Lietuvą, nes 
tikėtasi L. Sabučio pergalės. Tai vertinama kaip LDDP revanšas po pralaimėtų 
savivaldybių rinkimų.

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotraukoje: Vytautas Einoris Vilniuje že
mės ūkio ministerijoje atidarytoje nuolat veikiančioje žemės ūkio ir 
apdirbamosios pramonės įmonių produkcijos parodoje.

savivaldybėje jų interesams atstovaus 
keturi deputatai.

Teigiamu šių rinkimų bruožu, pa
sak Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininko Z. Vaigausko, reikėtų lai
kyti išyškėjusią politine kultūrą ir jau 
pastebimą daugiapartinės sistemos 
užuomazgą. Nors kažin ar tuo reikia 
labai džiaugtis, ar abejoti, gal pravar
tu būtų susimąstyti - kas iš tikrųjų 
įvyko per paskutiniuosius rinkimus. 
Pirmiausia, klausimas, kas laimėjo, 
kas pralaimėjo, ar pagal šių rinkimų 
rezultatus galime numatyti, kokie bus 
rinkimų į Seimą rezultatai. Valdan
čioji partija linkusi manyti, jog rinki
mai į savivaldybes ne tokie svarbūs 
kaip į Seimą, todėl ir jaudintis nesą 
ko. Ar tikrai nėra ko jaudintis? Juk 
palyginti su dabartinio Seimo ir savi
valdybių rinkimais žmonės pasirodė 
esą gerokai abejingesni nei prieš porą 
metų. Kas gali pasakyti, jog dar po 
poros metų, kai tokia socialinė ir 
ekonominė šalies padėtis, rinkėjų ne
sumažės dar per pusę? Tiesiog ne
etiška būtų valdančiajai partijai iš pa- 
šalies žiūrėti ir laukti, kur ir kada lai
mėjusi rinkimus opozicija susikomp
romituos. O tokių nuotaikų kai kurių 
LDDP veikėjų kalbose išrinkus savi
valdybes girdėjosi. Juk šiaip ar taip 
svarstysime, bet kol kas būtent val
dančioji partija turėtų jausti atsako
mybę už tai, kas vyksta ne tik Seime, 
Vyriausybėje, t. y. CENTRE, bet ir 
VIETOSE. Tarsi svarbiausia būtų 
kokios nors politinės jėgos prana
šumai, o ne visos LIETUVOS reika
lai. Gal ir teisūs tie, kurie kandidatus 
apibūdina trumpai, - gražiai gieda. 

kol nutupia. Taigi, tikslas - ne dirbti 
Lietuvos labui, o būti valdžioje? Tuo 
labiau kad dešimties apskričių valdy
tojų galios gana plačios, o savival
dybių - labai ribotos. Nors gal kaip 
tik čia ir užkoduota tolesnė politinių 
žaidimų baigtis?

Bet palikime tuos politinius žaidi
mus, pamėginkime blaivia galva su
vokti, kas iš tikrųjų įvyko ir turėkime 
drąsos prisipažinti, kad pirmą kartą į 
politinę areną, pasak filosofo V. 
Radžvilo, išėjo radikalai, kurie Rusi
joje įvardinami kaip nacionalpatriotai 
ir prokomunistai, kad vėl pralaimėjo 
vadinamieji centristai, o vadinamųjų 
dešiniųjų pergalė dar nieko nepasako, 
kas bus rytoj. Kalbėdamas per Lietu
vos radiją, filosofas V. Radžvilas 
mėgino atspėti, kodėl šitaip atsitiko. 
Pirmiausia, žmonės praranda bet 
kokį pasitikėjimą politika apskritai, 
nes toji politika Lietuvoje tiesiog ci
niška. Antra, dėl gana savitos sociali
nės politikos sąmoningai naikinamas 
vidurinysis gyventojų sluoksnis, ku
ris užtikrina demokratiją ir stabilumą 
šalyje.

Filosofas V. Radžvilas mano, jog 
šiuo atveju centristų samprotavimai 
gana ydingi jau vien dėl to, kad iš
nyksta potencialūs rinkėjai. Dar blo
giau, kad niekas nesigilina, kas ir už 
ką balsavo. Baugina ne patys rinki
mų rezultatai, bet politikų reakcija į 
tuos rezultatus. Kodėl taip yra? Nori
ma apgauti save? Pateisinti pralaimė
jimą ir įvardinti tai kaip taktinį ma
nevrą? Tuo tarpu konservatoriai 
džiūgauja, girdi, žmonės balsavo 
prieš LDDP. Galbūt. O gal prieš visą 
politinę sistemą, ypač tie, kurie visai 
neatėjo? Tačiau kas pasakys, kad tie 
patys iš įpročio, prieraišumo ar tie
siog automatiškai ateis balsuoti ir po 
dvejų metų?

Filosofas V. Radžvilas progno
zuoja tokią politinę sanklodą. Kon
servatoriai, kaip ir darbiečiai, turi sa
vo ištikimų rinkėjų, kurie bet ko
kiomis sąlygomis balsuos už savus. 
Vadinasi, tikėtis, kad kuri nors iš šių 
partijų gali dingti, daugiau nei naivu. 
Tačiau tiek vieni, tiek kiti turėtų suk
lusti, įdėmiai pasižiūrėti į politinę 
raidą Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje. 
Valdančioji partija keičia savo struk
tūrą, net savo išorę. Arba susikūrė 
Moterų partija - kam ir ką ji atsto
vaus, bus savarankiška ar prie ko 
nors glausis? O kas laukia vadina
mųjų centristų? Gal ieškodami atsa
kymo, dirstelėkime į rinkimų rezulta
tus Estijoje? Čia jau galėtume kalbėti 
apie politinę etiką, tuo labiau kad ne 
vienas vadinamasis opozicionierius 
dirba valdančiosios partijos labui. 
Koalicijos savivaldybėse gali ypač 
išryškinti, kas ir ko siekia. Šiaip ar 
taip kalbėtume, bet Lietuvos laisvės 
sąjungos ir "Jaunosios Lietuvos“ pel
nyti mandatai nėra optimistiškai nu
teikiantis dalykas.

Salomėja Čičiškina
******
Vilniaus savivaldybės tarybos pir

mojoje sesijoje sostinės meru daugu
ma balsų iš dviejų kandidatų išrinktas 
Tėvynės sąjungos atstovas, šešias
dešimtmetis akcinės bendrovės "Fir
ma greitkelis“ direktorius inžinierius 
Alis Vidūnas. Rinkimuose Vilniaus 
taryboje iš 51-os vietos 19 gavo Tė
vynės sąjunga, 11 - Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija, 8 - LDDP, po 4 - 
Krikščionių demokratų partija ir 
Centro sąjunga, 3 - socialdemokratų 
partija, 2 - nacionalinė partija "Jau
noji Lietuva“. Kauno miesto meru iš 
dviejų kandidatų išrinktasTėvynės 
sąjungos ir Politinių kalinių bei trem
tinių koalicijos (iš 41 deputato man
dato ji turi 20) atstovas, 47 metų pri
vačios įmonės "Gerdas“ vadybinin
kas Rimantas Tumosa. Tėvynės są
jungos atstovai merais išrinkti ir dau
gelyje kitų Lietuvos miestų ir rajonų.
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Vokietijoje

Kuratorijos susirinkimas
Lietuviai pasaulyje

Nauja magistrė
Kovo 25 d. Hiutenfelde įvyko me

tinis Vasario 16-osios gimnazijos ku
ratorijos (tai yra tos organizacijos, 
kuri šią mokyklą išlaiko) susirinki
mas. Organizaciją sudaro Vokietijos 
lietuvių bendruomenės valdybos at
stovas A. Šiugždinis, tarybos atstovai 
J. Valiūnas, V. Damijonaitis, dr. V. 
Lėnertas ir dr. K. Ivinskis, Balf'o at
stovas dr. J. Norkaitis, katalikų sielo
vados vadovas Vokietijoje prelatas 
A. Bunga, evangelikų bažnyčios at
stovė kun. T. Šmitienė, tėvų komite
to pirmininkas B. Rimašauskas ir 
direktorius A. Šmitas. Posėdis pradė
tas a. a. kun. Frico Skėrio malda, ku
rią jis sukalbėjo per pirmą kuratorijos 
susirinkimą. Tokiu būdu ir pagerbtas 
ilgametis kuratorijos narys, gimnazi
jos mokytojas ir kunigas, su kuriuo 
praeitą rudenį teko atsisveikinti.

Išrinkus dr. V. Lėnertą susirinki
mo pirmininku irdr. K. Ivinskį sekre

Vokietis gimtadienį šventė Lietuvoje
Prieš porą metų vokietis, kartono 

įpakavimo gamyklos direktorius 
Dieter Reiss (g. 1934 m.) iš Arcbergo 
viešėjo Kaune. Jau ne pirmą ir, pasi
rodo, ne paskutinį kartą. Nustebino 
šio bavariečio linksmumas, noras 
mūsų kraštui padėti ne žodžiais, o 
darbais: vežė į Lietuvą fotopopie- 
riaus, kitų fotoprekių. Mat, ir pats fo
tografavo, buvo vienas iš Bavarijos 
fotografų vadovų (1980 m.), jam su
teiktas Tarptautinės meninės foto
grafijos federacijos nusipelniusio vi
suomenininko (ESFIAP) vardas. Pats 
yra surengęs ne vieną personalinę fo- 
toparodą, turi apdovanojimų.

- Mano fotografinė veikla prasidė
jo 1950 metais, kai buvau turistinia
me žygyje po Pietų Vokietiją. Foto
grafavau savo įspūdžius, draugai pa
siūlė surengti parodą - nuo to viskas 
ir prasidėjo, - prisipažino Diteris.

Per puspenkto dešimtmečio apke
liauta ne viena šalis, surengta ne viena 
fotoparoda įvairiose pasaulio šalyse.

Balandžio 11 dieną D. Reissui su
kako 61-eri. Šis verslininkas ir foto
grafas nieko geriau nesugalvojo, kaip 
gimtadienį žymėti personaline paro
da Vilniaus fotogalerijoje (Stiklių 4) 
ir, žinoma, atvykti pats. Paroda vadi
nasi ’’Kelionės įspūdžiai iš Lietuvos“.

Ekspozicijos nuotraukose - jų at
siųsta 82 - Kauno, Vilniaus, Trakų 
vaizdai, architektūros ir kultūros pa
minklai - žodžiu, tai, kas krenta už
sieniečiui turistui į akį lankantis Lie

MODERN LITHUANIAN
Mokomasis lietuvių kalbos vadovėlis (21 pamoka). 

POSAKIAI, IDIOMOS, gramatika, žodynas dėl visų vadovėlyje pamokų. 
Visi paaiškinimai ir vertimai anglų kalba.

Vadovėlis ir dvi audiokasetės kainuoja 25 sv.
Pašto išlaidos - 4 sv.

TURISTINIAI PASIKALBĖJIMAI LIETUVIŠKI-ANGLIŠKI - 3 sv.
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS 

35.000 žodžių - 10 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS 
50.000 žodžių - 14 sv. 
Pašto išlaidos - 4 sv.

• ••••••••••••
Baltic Stores & Co.,

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

• Tel. 081 460 2592
Fax 081 402 9403.

torium, išklausyti valdybos praneši
mai. Valdybą praeitais metais sudarė 
pirmininkas V. Damijonaitis, vicepir
mininkas J. K. Valiūnas ir iždininkas 
A. Šmitas. Paaiškėjo, kad gimnaziją 
šiuo metu lanko 84 mokiniai: 47 iš 
Vokietijos, 3 iš Urugvajaus, 1 iš Ma
lio, 1 iš JAV ir 32 iš Lietuvos. Gim
nazija šiuo metu turi 14 mokytojų ir 3 
auklėtojų etatus, juos šiuo metu dali
nasi 28 mokytojai. Didelių pasikeiti
mų mokytojų būryje nebūta. Tik ber
niukų bendrabutį perėmė tvarkyti 
naujas vedėjas Edmundas Jankūnas, 
jo darbu visi labai patenkinti. Mokslo 
programa nesikeitė. Ateinančiais 
mokslo metais nusimato daugiau pa
keitimų, nes bus naujų dalykų - darbo 
mokslas, t. y. supažindinimas su dar
bo pasauliu ir informatika. Bendrabu
čiuose gyvena 72 mokiniai. Kaip 
kiekvienais metais, veikia tautinių šo
kių grupė, choras, orkestras ir kiti sa

tuvoje. Vienok pačios įtaigiausios 
nuotraukos, kurių gimimui impulsą 
davė nepakartojama mūsų gamta. Iš 
tokių pažymėtinos “Kuršių marios“, 
"Nida. Švyturys“ ir kt.

Nuoširdusis vokietis Dieter Reiss 
iš tiesų tapo savas Lietuvoje. Jisai - 

viveiklos būreliai bei jaunimo organi
zacijos: ateitininkų ir skautų. Gimna
zijos ir bendrabučio išlaikymas 1994 
m. kainavo 2.562.373,68 DM. Vokie
čių valdžios parama siekė 1.853 
tūkstančius markių. Vokietijos katali
kų vyskupų - 106.000 DM. Aukų su
rinkta 218.000 DM. Likusią sumą su
darė tėvų įnašai ir šiaip įvairiausios 
pajamos. Gimnazijai remti fondo iždi
ninkas pastebėjo, kad aukos, kurių ap
skritai mažiau surenkama negu anks
čiau, dėl kritusio dolerio vertės visai 
sumažėjo. Iš šios bėdos išgelbėjo 
gauti palikimai, kaip a. a. Juozo Babi
liaus, a. a. Juozo Paulausko ir a. a. 
Antano Urbaičio. Vokiečių valdžia 
gimnaziją toliau rems, tik nori, kad ir 
Lietuva bent simboliškai prisidėtų. 
Atrodo, kad tai nebus sunku įgyven
dinti, taigi dėl gimnazijos ateities di
delių rūpesčių nėra.

A.Š.

kiek teko bendrauti - žavi ne tik savo 
betarpiškumu, labdaros akcijomis, 
bet tuo, kad lietuviška tematika su
kūrė gana brandžių darbų. Vadinasi, 
ir Lietuva, ir mes jam tapome savais.

Rimantas Šinkūnas

Jūratė Marija Baronaitė sėkmin
gai užbaigė studijas Miunchene 
Liudviko-Maksimiliano universitete 
komunikacijos - žurnalistikos fakul
tete (šalutiniai dalykai - politika ir 
amerikonistika). Už parašytą darbą 
’’Žiniasklaidos reikšmė ir įtaka 
žmonių gyvenime“ jai suteiktas 
magistro laipsnis.

Jūratė gimė Kanados Hamiltone, 
ten lankė šeštadieninę vysk. M. Va
lančiaus mokyklą, priklausė lietuvių 
teatrui ’’Aukuras“, tautinių šokių gru
pei ’’Gyvataras“.

Persikėlus tėvams į Vokietiją Jū
ratė lankė Vasario 16-osios gimnazi
ją. Brandos atestatą gavo Mainco 
vyskupijai prikjausančioje Viern- 
heimo Albertus Magnus gimnazijoje.

Studijuodama Jūratė Miuncheno 
universitete platino vokišką Eltą, 
įteikė universiteto bibliotekai knygų 
apie Lietuvą. Ir studijuodama Jūratė

Baltijos šalys negali būti 
skriaudžiamos

Balandžio 7 d. Lietuvoje vienos 
dienos darbo vizitu lankėsi Vokieti
jos Federacinės Respublikos užsienio 
reikalų ministras ir vicekancleris 
Klausas Kinkelis. Vilnius buvo pas
kutinė aukšto rango pareigūno kelio
nės pb Baltijos šalis stotelė.

Anot svečio, pagrindinė jo pokal
bių su Lietuvos vadovais tema buvo 
mūsų šalies ir kitų Baltijos valstybių 
integracija į Europos Sąjungą (ES). 
Klausas Kinkelis susitikimuose su 
Lietuvos atstovais pabrėždavo būti
nybę kurti naują Europos saugumo 
architektūrą, į kurią būtų įtrauktos ir 
Baltijos šalys. Žurnalistams Vokieti
jos užsienio reikalų ministras sakė, 
jog Europoje neturi būti skirtingų 
saugumo zonų, vadinamųjų "pilkų
jų“, ir Baltijos šalys negali būti nu
skriaustos šiuo klausimu. "NATO 
yra nutarusi, kad nori plėstis, bet kas, 
kada ir kaip bus priimtas į šią organi
zaciją, niekas nežino“, pasakė K. 
Kinkelis. Pasak jo, Baltijos valsty
bėms ir Europos Sąjungai pasirašius 
Europos asociatyvines sutartis Lietu
va, Latvija, Estija taps lygiavertėmis 
su kitomis šešiomis Rytų ir Vidurio 
Europos šalimis, kurios jau yra pa
sirašiusios tokias sutartis. Vokietijos 
vicekancleris minėjo, jog Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės dabar turi su
kurti atitinkamas teisinės valstybės ir 
rinkos ekonomikos struktūras, atitin
kančias ES reikalavimus. "Mes Lie
tuvai padėsime“, teigė K. Kinkelis.

Trys Baltijos valstybės yra pareiš- 
kusios norą turėti bevizį režimą su 
Vokietija. Pasak K. Kinkelio, kalbėti 
apie bevizį režimą įmanoma tik pasi

spausdino straipsnius vokiškuose 
žurnaluose, laikraščiuose. Priklauso 
Bavarijos žurnalistų sąjungai. Pran
cūzų kalbą numato pagilinti Pary
žiaus universitete.

rašius nelegalių imigrantų grąžinimo 
sutartį. Vokietijos užsienio reikalų 
ministras pažymėjo, jog lankydama
sis Estijoje ir Latvijoje gavo vyriau
sybių sutikimą pasirašyti šią sutartį ir 
ketinąs apie tai informuoti savo šalies 
Vidaus reikalų ministeriją.

Vizito metu buvo aptartas Baltijos 
regiono bendradarbiavimas ir būsi
mas Baltijos jūros valstybių tarybos 
posėdis Gdanske, Lietuvos ir Rusijos 
santykiai, susitarimas dėl karinio 
tranzito.

Spaudos konferencijoje K. Kinke
lis kalbėjo ir apie Kaliningrado sritį. 
Pasak Vokietijos vicekanclerio, Kali
ningrado sritis neturėtų likti balta dė
me Europos žemėlapyje - ji turėtų 
būti įtraukta į Baltijos jūros šalių ben
dradarbiavimą, tiesa, tam Rusija pati 
turėtų sudaryti palankias sąlygas. K. 
Kinkelis sakė, jog jo šalis domisi šio 
regiono raida, tačiau neketina politiš
kai ar ekonomiškai angažuotis jame. 
Vokietijos užsienio reikalų ministras 
priminė 1990 m. 2+4 sutartį, kurią 
pasirašė Antrąjį pasaulinį karą laimė
jusios ir pralaimėjusios valstybės. 
Sutarties esmė ta, kad pokarinės Eu
ropos sienos negali būti keičiamos, 
todėl Kaliningrado sritis priklauso 
Rusijai. K. Kinkelis pasiūlė žurnalis
tams kreiptis į jo kolegą P. Gylį, ku
ris taip pat patvirtino, jog Lietuva su
interesuota šios srities raida bei inte
gracija, ir siekia, jog sienos būtų 
"permatomos“. Lietuvos užsienio rei
kalų ministras pritarė kolegai iš Vo
kietijos, jog Kaliningrado srities 
klausimas yra labai jautrus.

Erika Umbrasaitė

K. Kinkelis (kairėje) ir P. Gylys. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.
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’’Auksinė saga“ iškeliavo į Peterburgą
Daug triukšmo sukėlęs penkių 

dienų tarptautinis mados festivalis 
"In Vogue Vilnius'95“, kuriame ži
bėjo tokios mados pasaulio žvaigž
dės kaip Paco Rabanne, Nolan 
Miller, Olivier Lapidus ir Givenchy 
mados namų atstovas Bernard De- 
voux, - jau praeitis.

”In Vogue Vilnius'95“ prizą, 
’’Auksakalių gildijos“ nario Sigito 
Virpilaičio sukurtą 49 gramų "Auk
sinę sagą“, inkrustuotą penkiais bri
liantais, į Sankt Peterburgą išsivežė 
firmos "Modnyj dom“ dizainerė 
Tatjana Parfionova. Pasak vertini-
mo komisijos pirmininko Paco Ra
banne, šios dizainerės kolekcija 
"Safron“, sukurta iš šilko, buvo har- 
moningiausia, elegantiškiausia ir to
buliausia.

Tatjanos Parfionovos darbą 
aukščiausiu balu įvertino ir kitas 
žiuri narys iš Prancūzijos Olivier 
Lapidus. Amerikiečio Nolan Miller 
ir prancūzo Bernard Devoux įverti
nimas buvo perpus kuklesnis. Žy
musis Holivudo dizaineris Nolan 
Miller aukščiausiai įvertino Kauno 
"Gabijos“ salono kolekciją, kuri la
biausiai patiko ir žurnalistams. Iš 
lietuviškų kolekcijų antroji, pelniusi 
daugiausia vertintojų balų, buvo 
Vilniaus firma "Nijolė“. Lietuvos 
premjero žmona Birutė Šleževičie
nė, renginio vedančiųjų pavadinta 
festivalio gerąja fėja globėja, savo 
dovaną, gintarinę dėžutę, kurioje 
"daug meilės ir šilumos“, skyrė jau
niausiems dizaineriams - Vilniaus 
dailės akademijos studentams ir jų 
vadovei L. Karpavičienei.

Neliko be dovanų ir festivalio 
žymieji svečiai. Paco Rabanne, 
Nollan Miller, Olivier Lapidus ir 
Bernard Devoux savo biurus nuo 
šiol galės papuošti originalaus di
zaino lietuviškais baldais "Jurga 
design“, kuriuos jiems padovanojo

”In Vogue“ rėmėjas - Dizaino fondas.
Žymieji svečiai žurnalistams tei

gė, jog priėmimas Lietuvoje buvo 
pats šilčiausias, kokį jie kada yra 
jutę, mūsų krašto jie niekada nepa
mirš. O jauniausia žvaigždė 37 me
tų Olivier Lapidus pajuokavo, kad 
būtinai ves lietuvaitę ir atvyks gy
venti į Lietuvą, ir jau rimtai sakė, 
jog jo giminės šaknys - Vilniaus 
apylinkėse. Visi lyg susitarę tvirti
no, jog festivalis ”In Vogue“ vienas 
gražiausių ar net pats gražiausias iš 
kada nors regėtų. Tai, ko gero, buvo 
ne tiek įspūdžių padiktuoti žodžiai,
kiek svečių mandagumas, nes be jų 
šiųmetinis festivalis nebūtų buvęs 
toks gražus ir įdomus.

Amerikiečių dizaineris Nolan 
Miller iškilmingą festivalio atidary
mą Trakų pilyje pavadino stipriau
siu gyvenimo įspūdžiu bei prižadėjo 
savo biure Manhatane iškabinti tas 
akimirkas įamžinančias nuotraukas. 
Holivudo dizaineris, rengiantis gar
sias aktores ir kuriantis drabužius 
filmams, teigė iškart sutikęs daly
vauti ”In Vogue“, kai tik sužinojęs, 
jog atidarymas vyks senovinėje pi
lyje.

Gražus saulėlydis ir nuostabiai 
apšviesta pilis suteikė renginiui eg
zotikos ir nors kiek leido pamiršti 
žvarbų šaltį, kuriame manekenės 
demonstravo pavasario-vasaros ko
lekcijas, sukurtas festivalio garsiųjų 
svečių.

Atidarymo iškilmės prasidėjo 
Veronikos Povilionienės pagoniška 
giesme. Jai skambant, į podiumą 
Trakų pilies didžiojoje aikštėje išėjo 
tautiniais rūbais apsitaisę vyrai ir 
moterys. Žemaite ir dzūke apreng
tos vakaro vedančiosios kalbėjo 
trim kalbom - lietuvių, anglų ir 
rusų. Kartais jos užsimiršdavo ir 
imdavo bendrauti vien rusiškai. 
Žygimanto Augusto ir Barboros

Radvilaitės meilės šokis ir uždegta 
festivalio ugnis reiškė ”In Vogue“ 
pradžią.

Publika šūksniais ir plojimais 
pasitikdavo kiekvieną menekenę, 
kuri į tokį šaltį išeidavo su drąsiai 
pečius apnuoginančia šilko suknele 
ar Paco Rabanne sukurtu metaliniu 
drabužiu, ir trypė į muzikos taktą. 
Trypimas pagelbėjo ir tuomet, kai 
demonstravimo metu dingo muzika. 
Ko gero, senosios Trakų pilies dva
sios tąnakt ilgai neturėjo ramybės, 
nes pasibaigus elegancijos ir pra
bangos kupinam pasirodymui prasi-
dėjo fejerverkai.

Kitus vakarus Vilniaus operos ir 
baleto teatre vyko dviejų dalių va
karai, prasidėdavę konkursantų pa
sirodymais ir baigdavęs! vieno iš 
festivalio svečių kolekcijos de
monstravimu. Iš viso ”In Vogue 
Vilnius'95“ dalyvavo 34 dizaineriai 
iš Lietuvos, Rusijos, Ukrainos ir 
Latvijos bei keturi pasaulinio garso 
dizaineriai. 1993-iaisiais Vilnius 
buvo sulaukęs 59 dizainerių iš Va
karų ir Rytų kraštų.

Kalbėdamos apie lietuvišką ma
dą įžymybės negailėjo gražių žo
džių, teigdamos, jog ”In Vogue“ jie 
pamatė daug talentų ir lietuviškos 
mados ateitis daug žadanti. Gaila, 
kad svečiai nematė įdomios, talen
tingos ir bene perspektyviausios 
jaunųjų Lietuvos dizainerių grupės 
”7+“, kuri festivalyje nedalyvavo 
(apie tai rašėme ”EL“ Nr. 9).

Olivier Lapidus papriekaištavo 
žurnalistams, kodėl šie klausinėja 
apie rodytų kolekcijų trūkumus. Ža
vus paryžietis į tokius klausimus 
diplomatiškai atsakinėjo, jog Lietu
vos mada - dar tik embrionas muta
cijos periode ir po kelerių metų jis 
išsirutulios į kažką, ką bus galima 
pavadinti "lietuvišku stiliumi“.

Paskutinįjį vakarą, kai demonst

ruota paties O. Lapidus elegantiškų 
drabužių kasdienai ir vakarui kolek
cija, salė buvo kaip niekad sausa
kimša. Tik neaišku, ar žmonės susi
rinko iš pagarbos O. Lapidus me
nui, ar iš snobizmo, skatinančio da
lyvauti paskutiniame festivalio ren
ginyje. Juolab kad buvo tokia žiūro
vų rūšis, kuri ne tiek domėjosi, kas 
vyksta ant scenos, kiek tuo, kas sėdi 
salėje: nors ir pavėlavę kelias minu
tes jie nesigėdindavo vidury salės 
sustoti ir dairytis savo pažįstamų, o 
po to su jais sveikintis ir net šnek
telti, nepaisant atstumo.

Tačiau besidomintiems mada Olivier Lapidus modelis, 
paskutinis festiva
lio reginys turėjo 
būti įsimintinas. 
Olivier Lapidus 
klasikinę madą 
praturtino jaunat
viškais ieškojimais 
ir originalumu. Pa
grindinis akcentas 
buvo žavios skry
bėlės ir ilgaauliai 
peršviečiami batai. 
O. Lapidus kolek
cijoje derėjo mini 
ir maksi ilgių dra
bužiai, tačiau vi
suomet pabrėžian
tys moters grakš
tumą ir eleganciją. 
Jaunasis dizaineris 
spaudos konferen
cijoje sakė neken
čiąs mados, nes 
šiuolaikinė mada 
yra agresyvi, ją do
mina tik apnuogin
tos moters krūtys. 
Jo manymu, dra
bužius reikia kurti 
su meile moteriai

Vilniaus dailės akademijos studentų rinktinės 
modeliai.

ir įprasminti juose 
grožį.

’’Domėkitės mada ir jus perskaitysite istorijos knygą“
Jaunojo prancūzų dizainerio 

Olivier Lapidus nuomone, į festivalį 
dauguma žiūrovų atėjo ne kolekcijų 
pasižiūrėti, o pamatyti gyvą Paco 
Rabanne. Ir jis, ko gero, buvo teisus, 
nes publika audringais plojimais 
reiškė savo jausmus, kai ant scenos 
pasirodydavo manekenės, vilkinčios 
ispanų kilmės Prancūzijos dizainerio 
Paco Rabanne sukurtais drabužiais 
iš elitinės 1995 m. pavasario-va
saros kolekcijos. Mums Paco Ra
banne labiausiai pažįstamas kaip 
dizaineris, savo rankomis kuriantis 
drabužius iš metalo plokštelių.

Didysis mados korifėjus, susi
tikęs su žurnalistais, kalbėjo apie 
dvasingumo paiešką, kuri yra būti
nybė kiekvienam žmogui. Paco Ra
banne sakė, jog mes dabar esame 
atvira knyga, į kurią dar turi būti 
daug kas įrašyta. Taip pat mums, 
tiek metų prabuvus atskirtiems nuo 
pasaulio, atėjo savęs ieškojimo 
metas. Tačiau Paco Rabanne perspė
jo neįpulti į du spąstus - sektas ir 
guru. Kiekvienas žmogus turi rasti 
savo tiesą vienas, teigė madų kori- 
fėjas. Jis išpranašavo greitai įvyk
siančią apokalipsę, kuomet 1999- 
aisiais pasaulį užkariaus šėtonas.

Paco Rabanne save pristatė kaip 
žmogų, labiausiai pasaulyje neken
čiantį pinigų, neturintį nei namų, nei 
mašinos, nei sąskaitos banke, tačiau 
gaunantį skandalingai didelį atlygin
imą. Ir kuomet žurnalistai į jį krei
pėsi maestro, iškart paprieštaravo: 
"Aš esu mados darbininkas, kurian
tis savo rankomis. Viskas, kas yra 
gražiausia, sukurta žmogaus ranko
mis“. Paco Rabanne papasakojo, jog 
jis buvo pirmasis kolekcijų demons
travimą papildęs muzika. Tuomet

Paco Rabanne:

savo karjeros pradžioje 1964 m. už 
tokį drąsų žingsnį jis buvo, pasak 
paties, apspjaudytas, o jo renginys 
pavadintas ne madų parodymu, o 
skandalu. Paco Rabanne, studijavęs 
architektūrą, taip pat pirmasis pradė
jo kurti modelius iš neįprastų me
džiagų - aliuminio, plastmasės, ir 
dabar pasaulyje yra žinomas kaip 
garsiųjų geležinių suknelių kūrėjas. 
Be kita ko jis išpopuliarino užtrauk
tukus. Spaudos konferencijoje dizai
neris pasidalino savo mintimis apie 
madą, kaip vieną iš meno rūšių bei 
vienintelę civilizacijos išraišką. Pa
sak svečio, mada tai - laboratorija, 
kur ieškoma spalvos, medžiagos, 
formos, o vėliau visa tai perkeliama 
į dėvėjimui skirtą madą.

"Elitinė mada - tai svajonė, - sa
kė Paco Rabanne, - o žmogus, kuris 
nesvajoja, yra miręs, kaip ir reži
mas, kuris draudžia svajoti, yra žlu

Paco Rabanne kalbasi su Lietuvos televizijos žurnaliste.

gęs“. "Taip sakau, nes žinau iš as
meninės jauno Ispanijos komunisto 
patirties. Kai jaunystėje lankiausi 
Maskvoje, mačiau, ką toks režimas 
padarė su šalimi ir žmonėmis“, tvir
tino dizaineris. Jis sakė, jog tuomet 
buvo susitikęs su Stalinu ir spaudė 
jam ranką. "Tai buvo gražus vyras, 
magnetiškas ir kartu pavojingas, šė
toniškas žmogus“, taip apibūdino 
buvusį Sovietų Sąjungos vadą žy
mus svečias.

Kalbėdamas apie madą jos kūrė
jas tvirtino, jog mada nėra nekalta, ji 
greičiau yra ateities pranašas. Kaip 
pavyzdžius, jis minėjo įvairius dės
ningumus: jei drabužiai ilgėja, tai liu
dija apie ekonomikos smukimą, įsi
galint mini ilgiui ekonomikos lygis 
kyla, trapecijos formos drabužiai 
skelbia seksualinę laisvę, suveržtas 
liemuo kalba apie artėjantį puritoniz
mo laikotarpį, platūs stačiakampiai 

pečiai yra karo ženklas, apvalūs - po
litinio stabilumo. Atsisveikindamas 
dizaineris patarė: "Domėkitės mada, 
ir jūs perskaitysite istorijos knygą“.

Gegužės mėnesį Prancūzijoje bus 
išleista jo knyga ”30 mados metų“. 
Vieną šios knygos egzempliorių Pa
co Rabanne pažadėjo dovanoti Lie

Vienas iš Paco Rabanne modelių.

tuvos nacionalinei bibliotekai. Žy
musis dizaineris lankėsi dailės aka
demijoje ir apie pusantros valandos 
bendravo su jos studentais nežemiš
komis temomis.

Gražina Abaravičiūtė 
Erika Umbrasaitė 

Mariaus Baranausko nuotraukos
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Naujų knveu lentynoje

Dekalogui alternatyvos nėra
Sveika Anglija,

arba penkios valandos anglų migracijos tarnyboje
Tarp daugybės leidyklų Lietuvoje 

savitą vietą užima “Lumen” fondo 
leidykla. Besidomintys religine ir 
istorine tematika atkreipė dėmėsi i 
šios leidyklos leidinius su ženklu 
’’Logos knyga”. Pirmiausia, žurnale 
’’Logos” pasirodo naujų - daugiausia 
verstinių - knygų ištraukos, o vėliau 
ir atskiri leidiniai.

Pernai "Lumen” fondo leidykla 
išleido lenkų vienuolio dominikono, 
profesoriaus, teologijos daktaro, 
Lenkijos PEN klubo nario Jaceko 
Salijo knygą "Dekalogas" (iš lenkų 
kalbos vertė profesoriaus studentė 
Varšuvos teologijos akademijoje A. 
Narvilaitė). Pirmuosius egzemplio
rius autorius 1994 metų liepą užrašė 
Tomo Akviniečio vasaros mokyklos 
klausytojams Kretingoje, kur "Lu
men" fondo ir "Logos" žurnalo pa
kviestas visą savaitę skaitė paskaitas 
apie įžymųjį Bažnyčios Tėvą.

Garsas apie Jaceko Salijo "Deka
logą” pasklido plačiai, ir knygos tira
žas greitai ištirpo. Paskatinti puikaus 
rezonanso knygos leidėjai sumanė 
suvesti savotišką visų leidinių bei 
"Dekalogo” įtakos visuomenei balan
są, todėl buvo 15 d. Konrado celėje 
kartu su lenkų ambasada surengė 
susitikimą su pačiu autoriumi...

Vilniaus Arkikatedros klebonas 
mons. K. Vasiliauskas pasidžiaugė 
"Dekalogo“ pasirodymu, nes, anot 
jo, tokios knygos šiandien mums la
bai reikėjo. Kodėl? Todėl, kad daug 
mūsų tautiečių ne tik kad nesilaiko 
10-ies Dievo įsakymų, bet dar ir vi
sokiais būdais stengiasi jų išvengti, 
apeiti. "Dekalogo“ pasirodymas ne 
vienam tokiam gudruoliui parodys, 
kur veda anarchiškų posūkių ir duo-

,, Eiliavimai
Unikalią knygą išleido Lietuvių 

liaudies kultūros centras Vilniuje. Tai 
šimto profesionalių poetų, daugiausia 
kaimo paprastų žmonių (farmacinin
kų, medicinos seserų, gydytojų, mo
kytojų. statybininkų, žemės ūkio dar
bininkų, ūkininkų) įvairiu laiku su
kurti eilėraščiai. Jų knygoje yra 268. 
Knyga pavadinta "Eiliavimai“. Kiek
vieno autoriaus kūryba savaip įdomi, 
nors kai kurių eilėse jaučiama Mairo
nio, S. Nėries. Pr. Vaičaičio, P. Šir
vio įtaka. Kai kurių autorių kūrinius 
galima dainuoti. Knygoje išspausdin
tų eilėraščių autoriai iš 40 Lietuvos 
rajonų bei miestų. Eilėraščių autorių 
išsilavinimas nuo nebaigto pradinio 
iki aukštojo. Pastarųjų tik keletas. 
Knygoje išspausdinti trylikos buvu

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas: 

parūpinu bilięfu? kelionėm? lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

Birmadięnjąh ircčiadigniais irJę^adięniais.. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.
Dėl smulkesnį informa-CUOS Kręiptis;

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

bių kupinas kelias... Taip - "Dekalo
gui" alternatyvos nėra. Šiandien dar 
aktualesnė prieš keliolika metų Mar
tyno Liuterio Kingo pareikšta mintis 
(ją savo pranešime priminė Vilniaus 
pedagoginio universiteto doc. L. De- 
gėsys), kad "žmonės privalo gyventi 
kaip broliai, priešingu atveju jie susi
naikins kaip neprotingos būtybės“. 
Gyvenimiškų faktų, patvirtinančių 
grėsmingą M. L. Kingo ateities nuo
jautą, vis daugiau ir daugiau. Anks
čiau ar vėliau (galbūt pakibusi ant be
dugnės krašto), tačiau vieną dieną 
žmonija suvoks Dekalogo išganingą
ją galią.

Konrado celės sienos susitikimo 
metu buvo papuoštos tekstilės kūri
niais (batikos) religine tematika. Jų 
autorius - profesorius Juozas Balči
konis - paprašytas tarti žodį, glaustai 
apibūdino savo kūrybinį kelią ir pri
sipažino, jog vieną paveikslą, pava
dintą "Laisvės vainikas“, yra padova
nojęs "Dekalogo“ autoriui... "Už jį 
esu nuoširdžiai dėkingas dailininkui 
Juozui, - kalbėjo tėvas Jacekas. - Da
bar savo namuos Varšuvoje aš turiu... 
Lietuvą. "Laisvės vainikas“ man - ne 
tiktai drobė, bet jūsų tautos, jūsų ko
vos už laisvę personifikacija... Šis 
kūrinys sukurtas tragiškomis 1991 m. 
sausio dienomis. Tikiu, kad galbūt ir 
su to didžiojo, ir su mano mažojo 
“dekalogo“ pagalba "laisvės vainiko“ 
nesudraskys jokios audros... Na, o 
tai, ką pernai per 9 dienas patyriau 
jūsų jaukioje Kretingoje, nesuvokiu 
dar iki šiolei. Tai - kažkas neapsako
ma, tarsi miražas, tarsi sapnas. Nuo
širdus ačiū jums visiems už tai!“

Alfredas Gusčius

a 

sių tremtinių eilėraščiai. Knygos su
darytojas Aleksandras Šidlauskas. 
Jis parašė ir įvadinį straipsnį, o eilė
raščius charakterizavo poetas J. 
Strielkūnas knygoje spausdinamame 
straipsnyje.

Vilniuje Lietuvių liaudies kultūros 
centre įvyko knygos pristatymas. Į jį 
suvažiavo beveik visi knygoje pa
skelbtų eilėraščių autoriai. Keturi 
autoriai jau mirę, susirinkusių jie bu
vo pagerbti tylos minute. Knygą pris
tatė jos sudarytojas A. Šidlauskas.

Knygą "Eiliavimas“ platins patys 
autoriai. Be to, ji bus platinama ir per 
bibliotekas. Knygynuose jos nebus. 
Knyga išleista 1500 egz. tiražu ir 
kainuoja 5 litus.

Kęstutis Balčiūnas

Taip vadinasi balandžio 7 dieną 
'’Respublikos“ dienraščio "Nuomo
nių“ skyrelyje išspausdintas Zitos 
Zokairytės straipsnis. Manome, jis 
bus įdomus ir "EL“ skaitytojams, 
ypač Anglijoje, todėl perspausdi
name.

Vienos kelionės statistika: į Ang
liją kovo mėnesį turistiniu autobusu 
iš Lietuvos važiavo 30 žmonių, į ją 
pateko 8, o grįžo tik vienas turistas.

Šias eilutes rašau, sėdėdama gana 
ištaigingame kelte, kuris grįžta iš 
Anglijos Ramzgeito uosto į Prancū
ziją, į Diunkerką. Pustrečios valandos 
kelionė per Pa de Kalė sąsiaurį- Sė
džiu vieniša turistė. Kažkur kelte yra 
dar du mūsų turistinės grupės vairuo
tojai ir ekskursijos vadovė bei dar du 
lietuvaičiai, maždaug po pusmečio 
grįžtantys iš Anglijos į numylėtą Lie
tuvą. Tiedu - alytiškiai, vežantys di
džiulius krepšius ir jau įgiję nemažą 
gyvenimo Britanijoje patirtį. Tiesa, 
vienas neturi Prancūzijos vizos ir, be 
to, jau pasibaigęs leidimo gyventi 
Anglijoje (aišku, be teisės dirbti) lai
kas. Tačiau tai jiems atrodo smulkme
na - iš tiesų taip ir yra, nes Prancūzijos 
uoste naktį niekas netikrina pasų, o iš 
Anglijos namo vis tiek išleidžia, netgi 
nieko pasuose nepažymėję.

O Diunkerke mūsų turistinės 
“grupės" laukia 20 žmonių - tų pačių 
tos pačios kelionės turistų, kurių, de
ja, šįkart neįleido į Angliją. Dvi nak
tis prasikamavę prancūzų viešbutyje 
(miegoję, kad būtų pigiau, ir ant grin
dų), valgę lietuviškus lašinius, gėrę, 
kiek turėję, lietuviškus gėrimus, pikti 
ir pažeminti oriųjų anglų, jie lipa at
galios į mūsų autobusą, bet kelionės 
nuotaika iki Lietuvos jau nepasitaiso. 
Atskirai ir su grupe jie rašys laiškus 
Anglijos ambasadai. Tačiau kiek iš jų 
buvo tikrųjų turistų?

Pasirodo, su drauge (irgi iš Kė
dainių) buvome baltos varnos, suma
niusios per "Kauno piligrimo“ turis
tinę firmą nuo kovo 18 iki kovo 26 
dienos pakeliauti autobusu po Va
karų Europą: diena Prahoje, dvi die
nos - Paryžiuje, trys - Londone, vie
na diena - Kelne. Be to, ir pigu: tik 
1120 litų. Tiesa, iš viso tik trys nak
tys viešbučiuose, kitos - autobuse. 
Apie 10 žmonių iš mūsų grupės jau 
iš pat pradžių spėjo pasilikti Pary
žiuje - jie čia turi savo komercinių 
reikalų. Anglijos krantus pasiekė 30. 
Jau kelionės pradžioje buvome per
spėti, kad mūsų laukia ne visai malo
nus pokalbis Anglijos migracijos 
tarnyboje, buvo patarta nemeluoti - 
jei važiuoji į Angliją pirkti automo
bilio, taip ir sakyk. Gali anglai pra
leisti, gali ir ne. Bet tikrieji turistai, 
atseit, galį būti ramūs: anglai juos

’’Laisvosios Europos“ 
radijas - iš Prahos

Pirmą kartą balandžio 10 dienos 
vakarą “Laisvosios Europos“ radijo 
laida Lietuvai skambėjo iš Prahos. 
Nuo 1995 m. pradžios radijo stotis 
įsikūrė buvusios Čekoslovakijos fe
deralinio parlamento pastate. "Lietu
vos ryto“ korespondentas Prahoje 
Linas Eriksonas pranešė, jog į Čeki
jos sostinę kol kas atvažiavo tik trys 
iš septynių "Laisvosios Europos“ 
radijo lietuviškosios redakcijos dar
buotojų: direktorius dr. Kęstutis 
Girnius, Saulius Tomas Kondrotas ir 
Gintaras Aleknonis. Likusieji į Pra
hą atsikels iki birželio 10 d., kai ra
dijo stotis galutinai išsikraustys iš 
Miuncheno.

Iki tol lietuviškos laidos bus ren
giamos abiejuose miestuose. 11 
pirmųjų balandžio 10 d. minučių 
buvo parengta Miunchene, o liku
sios 49 min. parengtos ir trans
liuotos tiesiai iš Prahos. 

atskirs nuo komersantų ir tikrai įleis. 
Kitaip nėra buvę. Ekskursijos vado
vė ponia Audronė prisiminė, jog 
anglai į lietuvių turistus atkreipė dė
mesį dar praėjusios vasaros pabaigo
je, kai patikrino vieną grįžtantį iš jų 
šalies turistų autobusą: tada iš 38 
įvažiavusių su ekskursija į šią šalį 
tuo pačiu autobusu grįžo tik penki. 
Todėl pradėjo “kratyti“ - įleidinėti ne 
visus. Bet šis kartas buvo ypatingas: 
per mūsų kelionę 22 nebuvo įleisti, į 
Angliją pateko tik 8, o tuo pačiu 
autobusu grįžo tik vienas -1, y. aš.

Atvykus į muitinę ir migracijos 
tarnybą, matėme, kad pro šalį, tik 
trumpam parodydami dokumentus, 
laisvai sau žengia vokiečiai, prancū
zai ir kiti. Lietuvių padėtis ypatinga: 
su kiekvienu mūsų turistu kalbamasi 
individualiai, pokalbis užtrunka nuo 
trijų minučių iki keturių penkių va
landų. Ir tai šalyje, kur lietuviams ga
lima įvažiuoti be vizų! Klausinėja, 
kur dirbi, kiek laiko būsi Anglijoje, 
kodėl važiuoji, ar ištekėjusi, kur dirba 
vyras, kiek vaikų, kiek uždirbi, kiek 
vežiesi pinigų (netgi prašoma juos 
parodyti) ir t. t. Reikia įrodyti, jog 
tikrai važiuoji į Angliją ne įsidarbinti. 
Netgi tuos, kurie jau buvo perėję 
migracijos tarnybos kontrolę ir kurių 
pasuose jau buvo uždėtas antspaudas, 
jog gali įvažiuoti į šią šalį, vėl grąži
no pokalbiui ir kai kurių iš jų ne
įleido.

Didžiausias absurdas tas, kad pus
antros valandos buvo kalbamasi netgi 
su mūsų vadove - ar ji tikrai patiki
ma, kad veža tokias grupes, iš kurių 
didžioji dauguma lieka Anglijoje. Iš 
aštuonių “pažemintų laimingųjų“ du 
įleido, kai jie sugebėjo įrodyti, jog 
tikrai važiuoja tik pirkti automobilio. 
Tačiau šių jaunikaičių kartu su mu
mis grįžtančių taip ir nepamatėme. 
Kitais šešiais, matyt, tikėjo kaip turis
tais. Tačiau, kaip sakiau, iš Anglijos 
kaip turistė tuo pačiu autobusu grįžau 
tik aš viena.

Be didelių problemų į šalį buvo 
įleisti ir moteris su trylikamečiu vai
ku, bet tik atvykusią ją jau viešbutyje 
pasitiko išsiilgęs vyras, sakė, jis sū
nui net mokyklą jau suradęs. Kita iš 
mūsų grupelės rūpinosi įsidarbinti 
maždaug už 200 kilometrų nuo Lon
dono esančiame viename kitame 
miestelyje, kur jau pilna lietuvaičių. 
Net taip baiminosi, kad nemoka nė 
žodžio angliškai - buvome geranoriš
kos ir palydėjome ją iki autobusų 
stoties. Dar kitas dvi mergeles “už
verbavo“ vietiniai lietuviai nelegalai, 
matyt, pažadėję aukso kalnus: pra
mogas, o gal ir darbą. Tik atvykus į 
šalį, prie mūsų vairuotojo buvo priėję 
du lietuviai jaunikaičiai, klausinė
dami, gal kas iš atvažiavusiųjų nori 

Kovo 30-ąją Vilniuje, Santariškių ligoninės Kardiochirurgijos klinikoje 
pirmą kartą Baltijos šalyse atlikta vainikinių kraujagyslių stentavimo 
operacija, naudojant “Johnson and Johnson“ firmos gamybos plečiamus 
stentus. Operaciją atliko žinomas Norvegijos kardiologas prof. S. Golfas. 
Pirmuoju pacientu, kuriam į širdies kraujagysles buvo įdėtas stentas, tapo 
Lietuvos rašytojas, dramaturgas Kazys Saja.

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

dirbti namų šeimininkėmis - kalbos 
mokėti nereikia, o ir atlyginimas pa
dorus - netgi 350 svarų sterlingų per 
savaitę. Vėliau paaiškėjo, kad lietu
vaičiai Anglijoje daugiausia įsidar
bina namų šeimininkėmis, auklėmis 
ir fermerių laukuose. Ir uždirba pa
prastai nuo 150 iki 300 svarų per sa
vaitę. Jeigu padėjo įsidarbinti "vie
tiniai“ lietuvaičiai, jiems reikia palik
ti vienos savaitės savo atlyginimą. 
Taigi Anglijoje jau veikia savi lietu
vių įstatymai. Kai kas, matyt, gyvena 
iš "darbdavio“ atlyginimo. Išgir
dome, jog Anglijoje pasiliekančios 
netgi 50-metės moterys, kurios kaž
kaip sugeba tapti netgi prostitutėmis.

Anglai baudžia vietinius gyvento
jus, įdarbinusius “nelegalus“, tačiau 
tai kol kas buvo tik perspėjimai ir 
gana simbolinės baudos. Be to, lietu
viai, dirbantys plačiuose fermerio 
laukuose, sužinoję apie policijos gau
dynes, jau įsigudrino pasislėpti. Eks
kursijos vadovė Audronė teigia, kad 
nuo balandžio mėnesio baudos bū
siančios daug didesnės. Lietuviai, net 
ir neįsidarbinę, ilgiau negu numatyta 
užsibuvę Anglijoje, bus gaudomi ir 
iškart išsiunčiami iš šalies. Kaip tai 
seksis anglų policijai, sunku pasakyti.

Anglams svarbu viena: kad ne
būtų jų šalyje dirbančių nelegaliai (o 
kiek jų ten dirba iš Lietuvos, sunku 
pasakyti, kai kas minėjo netgi tokį 
skaičių: 15 tūkstančių) ir kad jei va
žiuoji būtent su šia ekskursija, su ta 
pačia turi ir grįžti. Todėl ir pasiti
kėjimo lietuviais - jokio. Todėl ir 
toks pažeminimas anglų migracijos 
tarnyboje.

Tačiau kuo kalti tikrieji turistai, 
kurie šįkart buvo neįleisti į šalį? Už
mokėję “Kauno piligrimui“, jie ir 
Londono nepamatė, ir papildomų 
išlaidų turėjo, juto ne tik pažeminimą 
(persona non grata), bet ir buitinius 
nepatogumus. Antra vertus, kaip ga
lima pasitikėti turistine firma, kuri 
neįvykdo savo įsipareigojimų (nors 
ekskursijos Londone buvo surengtos 
netgi keliems mūsų žmonėms). 0 gal 
apskritai užsienio turizmo jau neliko? 
O šiaip tėra važiuojantys pirkti auto
mobilių ir svarbiausia - įsidarbinti.

Likusi už borto mano draugė bu
vo labai įskaudinta, nes ji tikrai va
žiavo pažiūrėti Londono ir jokių kitų 
tikslų neturėjo. Deja, jos pase liko 
antspaudas, kad ji neįvažiavo į Ang
liją. Praktiškai tai reiškia, jog niekada 
nebus įleista į šią šalį. Tarsi kokia 
nusikaltėlė, nors jokio nusižengimo ji 
nepadarė. O tie po pusės metų mūsų 
autobusu grįžtantys lietuvaičiai va
žiavo su “švariais“ pasais, ir dabar 
abejotina, kad jų pasų duomenys bu
vo įrašyti į kompiuterį - paprasčiau
siai tam nebuvo laiko.

1 
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Sportas
Pagrindinė ’’Real“ jėga - 

Arvydas Sabonis
Ispanijos mieste Saragosoje pra

sidėjo Europos krepšinio klubų 
čempionato lemiamojo etapo varžy
bos. Pusfinalio rungtynes žaidė 
Madrido "Real“ (Ispanija) su Limo- 
žo CSP (Prancūzija) bei dvi Graiki
jos komandos Pirėjų ’’Olympiakos“ 
- Atėnų ’’Panathinaikos“. Apie šias 
rungtynes rašo ir Londone leidžia
mas savaitraštis "The European“. 
Sporto puslapyje šalia straipsnio 
įdėta Arvydo Sabonio, žaidžiančio 
Madrido "Real“, nuotrauka. Straips
nyje labai palankiai atsiliepiama 
apie lietuvį krepšininką: ’’Jei ’’Real“ 
pasieks finalą, jo žvaigždė Arvydas 
Sabonis turės susitikti su ’’Olympia
kos“ žaidėjų P. Fasoulas arba S. 
Vrankovičium iš “Panathinaikos“, o 
šis susitikimas žada būti labiausiai 
jaudinanti kova ore tarp didžiausių 
ir geriausių centro žaidėjų Europos 
krepšinyje“.

"Real“ pasiekė finalą, laimėjęs 
rungtynes prieš Limožo CSP rezul
tatu 62:49. Ir sporto komentatoriai šį 
laimėjimą priskiria dviem lietuviams, 
žaidusiems rezultatyviausiai - Arvy
dui Saboniui (21 tšk.) ir Joe Arlaus
kui (12 tšk.).

Apie Arvydą Sabonį kalbama ir 
AP pranešime: “Pagrindine “Real“ 
jėga - 224 cm ūgio lietuvis vidurio 
puolėjas Arvydas Sabonis, daugelio 
laikomas vienu geriausių pasaulio 
centrų“. Naujienų agentūra primena, 
jog šiuo metu vėl imta kalbėti apie 
galimą A. Sabonio perėjimą į NBA 
komandą “Portland Trail Blazers“. 
Šio klubo prezidentas B. Whitsittas 
vasario mėnesį lankėsi Madride. Iš 
karto po to laikraščiuose pasirodė 
pranešimų apie portlendiečių pasiū
lymą ’’išpirkti“ kelis likusius A. Sa
bonio kontrakto su “Real“ mėnesius 
ir pakviesti lietuvį atstovauti “Bla
zers“ balandžio 27 d. prasidėsian
čiose NBA atkrentamosiose varžy
bose. Spauda užsimena, jog A. Sa
bonis pasirašys su “Blazers“ trejų 
metų 12 milijonų dolerių vertės su
tartį.

Tačiau AP teigia, jog finansinių 
problemų turinčio “Real“ atstovai 
pareiškė, jog A. Sabonis ši sezoną 
baigs Ispanijoje. Portlendo klubas, 
teises į lietuvių vidurio puolėją 
įgijęs 1986 m. NBA naujokų bir
žoje, atsisakė plačiau komentuoti šią 
temą. AP primena, kad 30 metų A. 
Sabonis yra patyręs Achilo saus
gyslės traumą, “dėl kurios jis prara
do greitį ir karjerą NBA“. Bet, pa
sak AP, “net rungtyniaudamas puse 
jėgos, Sabonis labai galingas - per 
neseniai vykusį vieną iš “Real“ ma
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iš Londono ir Mančesterio.

Kainos nuo £225.

Dėl smŲlkesnėsJpfO-rmaciios kreiptis:
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čų jis įmetė 32 taškus ir atkovojo 27 
atšokusius kamuolius“.

Valdas Ivanauskas bus 
parduotas

Vokietijos sporto savaitraštis pra
neša, kad V. Ivanauskas bus par
duotas Bylefeldo “Arminia“ klubui, 
kuris šiuo metu pirmauja vienoje iš 
keturių Vokietijos trečiosios lygos re
gioninių zonų ir turi realias viltis iš
kopti į antrąją lygą. “Arminia“ rung
tyniauja buvęs “Hamburgo S V“ ka
pitonas T. von Heesenas ir Rusijos 
futbolininkas V. Šmarovas. Minima 
ir kita galimybė V. Ivanauskui patek
ti į vieną Austrijos komandą, tačiau 
jos pavadinimas neminimas.

“Hamburger SV“ treneris žadėjo 
dar kovo pabaigoje paskelbti, su ku
riais žaidėjais komanda atsisveikins 
pasibaigus sezonui. Vėliau galutinio 
sprendimo laikas buvo nukeltas ba
landžio mėnesiui. Tačiau, “Kicker“ 
nuomone, V. Ivanausko atleidimas iš 
komandos nekelia abejonių. “Raudo
na kortelė, kurią Valdas Ivanauskas 
gavo šiurkščiai prasižengęs rung
tynių Karlsrūhėje pabaigoje, buvo to
lygi raudonai kortelei jo likimui 
Hamburge“, - rašoma “Kicker“ 
straipsnyje, pavadintame “Raudona 
kortelė Ivanauskui“. Vokiečių savait
raštis išsako nuomonę, jog “Rūsčiojo 
Ivano“ dienos buvo suskaičiuotos, 
kai “Hamburger S V“ pasirašė kon
traktus su naujais puolėjais - F. Orde- 
newitzu ir švedu N. Kindvallu. Dalis 
klubo vadovybės tuoj po šių žaidėjų 
įsigijimo norėjo parduoti V. Ivanaus
ką, bet kiti įrodė, kad reikia lietuviui 
futbolininkui leisti sužaisti dar kelias 
rungtynes ir pakelti jo rinkos kainą. 
Balandžio 21 d. pasibaigs V. Iva
nausko diskvalifikacijos laikas už tre
čiąjį pašalinimą per pastaruosius du 
bundeslygos sezonus. Savaitraštis 
mano, jog V. Ivanauskas vėl bus 
įtrauktas į “Hamburger SV“ sudėtį, 
bet tik tam, kad būtų brangiau par
duotas. “Ivanauskas primeną auto
mobilio modelį, kurio gamybą jau 
nuspręsta po mėnesio kito nutraukti“, 
- tokiais žodžiais baigia straipsnį apie 
“Kicker“.

Darius Jonušis - šeštas
Barselonoje pasibaigė “Renault“ 

formulės Europos čempionato antra
sis etapas, kuriame dalyvavo ir lietu
vis lenktynininkas Darius Jonušis. I 
pagrindinių varžybų startą D. Jo
nušis stojo turėdamas dešimtą rezul
tatą po kvalifikacinių varžybų. Ant
rąjį varžybų etapą laimėjo D. Pi- 
kalas ir A. Fararesis iš Italijos. Da
bar šios klasės varžybose pirmauja 
prancūzas D. Savagas, turėdamas 45 
taškus. Darius Jonušis turi 16 taškų 
ir yra šeštas.

Prieš jį drebėjo stipriausi pasaulio 
šachmatininkai

Pačiame Talino centre prieš 70 
metų buvo “Kalevo“ sporto draugijos 
stadionas. Nedideliame dviejų aukštų 
mediniame name burdavosi sporti
ninkai - imtynininkai, krepšininkai, 
stalo tenisininkai, lengvaatlečiai ir 
šachmatų mėgėjai. Pastariesiems pir
mame aukšte buvo skirtas erdvus 
kambarys.

Vieną šaltą, lietingą rudens dieną 
kokių 10 metų berniukas smalsiai 
žvilgčiojo pro langą, mėgindamas su
prasti besikeičiančias padėtis šachma
tų lentoje. Išalkęs ir permirkęs vai
kinukas prastoviniavo už lango iki 
vėlyvos nakties - jam trūko drąsos už
eiti į vidų. Tai kartojosi daug dienų. 
Pagaliau klubo vedėjas, pastebėjęs 
berniuko susidomėjimą šachmatais, 
leido užeiti į patalpą. Vargu ar tuo 
metu jaunasis Viadukas galėjo nu
vokti, kad vėliau visas jo gyvenimas 
bus glaudžiai susijęs su tuo žaidimu...

Vladui Mikėnui šią balandžio 17- 
ąją būtų suėję 85-eri, o jau treji me
tai, kai jo nėra tarp mūsų.

Vlado Mikėno vardas žinomas vi
same šachmatų pasaulyje. įspūdingos 
pergalės prieš daugelį žymiausių did
meistrių pelnė jam pasaulinę šlovę ir 
pripažinimą.

Vlado Mikėno vaikystė buvo sun
ki: būdamas dešimties metų neteko 
tėvo, todėl besimokydamas turėjo 
pats užsidirbti pragyvenimui. Tačiau 
šachmatams sugebėdavo surasti lai
ko: naktimis, pasislėpęs nuo motinos 
ir seserų prie žibalinės lempos, įdė
miai studijavo meistrų sužaistas par
tijas. Daug energijos ir atkaklumo 
reikalavo šachmatai. Bet nenuilsta
mas darbas greit atnešė vaisių: 15 
metų paauglys tapo Talino čempio
nu! O po to dar du kartus iš eilės iš
kovojo šį titulą.

Labai reikšmingas įvykis Vlado 
Mikėno gyvenime buvo jo susitiki
mas su Paulium Keresu 1929 metais, 
kai busimajam pasaulinio garso did
meistriui, pretendentui į pasaulio 
čempiono titulą buvo vos 12 metų.

Lietuvos boksininkų 
sėkmė Helsinkyje

Helsinkyje vyko ”Gee Bee“ Bok
so taurės turnyras. Jame dalyvavo 16 
šalių sportininkai, tarp jų ir lietuviai, 
iškovoję penkis medalius. Gitas Juš
kevičius tapo super sunkaus svorio 
kategorijos (per 91 kg) nugalėtoju. 
Antras vietas užėmė A. Pliopa (iki 57 
kg) ir S. Balčiūnaitis (iki 71 kg), 
trečias - V. Bičiulaitis (iki 57 kg) ir 
Ž. Bernatonis (iki 75 kg).

Toji pažintis vėliau peraugo į nuošir
džią draugystę, lydėjusią juos visą 
gyvenimą. Vladas Mikėnas tapo pir
muoju talentingojo jaunuolio moky
toju ir treneriu.

1930 metų pradžioje pradėta kal
bėti apie V. Mikėno mačą su Estijos 
čempionu J. Tiurnu. Tačiau iškilo 
sunkumų: V. Mikėnas turėjo Lietu
vos pilietybę (jo tėvai buvo imigran
tai iš Lietuvos), todėl ne visi norėjo 
sutikti, kad svetimšalis kovotų dėl 
Estijos čempiono vardo. Pagaliau 
klausimas buvo išspręstas teigiamai, 
ir rugpjūčio mėnesį įvyko dešimties 
partijų mačas tarp V. Mikėno ir J. 
Tiurnu. J. Tiumas buvo nugalėtas re
zultatu 5,5:2,5. Taigi V. Mikėnas ta
po Estijos čempionu!

Tais pačiais metais į Taliną žaisti 
turnyre atvyko pasaulinio garso did
meistris, pretendentas į pasaulio 
čempiono titulą Jefimas Bogoliubo- 
vas. Nors prieš kelis mėnesius jis ir 
pralaimėjo mačą pasaulio čempionui 
A. Aliochinui, vis vien buvo laiko
mas antruoju pasaulio šachmatinin
ku. Talino turnyre dalyvavo ir nema
žai pajėgių šachmatininkų. Tačiau 
visi su nekantrumu laukė V. Mikėno 
- J. Bogoliubovo partijos. Ir štai - 
sensacija! Jaunasis lietuvis įveikė 
didmeistrį! Ir dar kaip įveikė! Toji 
partija apkeliavo visą pasaulio šach
matų spaudą. Apie Vladą Mikėną 
pradėta kalbėti kaip apie labai per
spektyvų šachmatininką.

Tuo metu V. Mikėnas vis dažniau 
susimąsto apie savo tikrąją tėvynę - 
Lietuvą, nors apie ją beveik nieko 
nežinojo, net lietuvių kalbos nemokė
jo. (Jo tėvas buvo lietuvis, motina 
lenkė; mirus tėvui šeimoje kalbėta tik 
lenkiškai). Galimybė aplankyti Lietu
vą atsiranda, kai jis pakviečiamas da
lyvauti 1931 metų Pabaltijo pirmeny
bėse Klaipėdoje.

Kelionė traukiniu per visą Lietu
vą, gražūs jos vaizdai, bendravimas 
su to krašto žmonėmis V. Mikėnui 
palieka gilų įspūdį, ir jis tvirtai nu

Tai buvo paskutinės Lietuvos 
boksininkų varžybos prieš gegužės 5- 
15 dienomis Berlyne vyksiantį Euro
pos bokso čempionatą.

Lietuvos imtynininkai 
Amerikos čempionate

Lietuvos sambo meistrai pirmą 
kartą dalyvavo atvirajame Amerikos 
čempionate.

Varžybos vyko Filadelfijoje, jose 
varžėsi 114 vyrų ir moterų. I Fila

sprendžia: mano vieta čia! Po turny
ro, kuriame V. Mikėnas užėmė antrą
ją vietą (pirmas buvo I. Vistaneckis), 
grįžęs į Taliną jis praneša Estijos 
šachmatų federacijai, kad suradęs sa
vo tikrąją tėvynę, ir 1931 metų birže
lio mėnesį persikelia į Kauną.

Prasideda naujas, labai vaisingas, 
šachmatininko gyvenimo etapas. Jau 
liepos mėnesį Lietuvos komandos 
sudėtyje išvyksta į Prahą dalyvauti 
pasaulio šachmatų olimpiadoje. Čia 
jo įspūdingos pergalės prieš did
meistrius M. Vidmarą (Jugoslavija), 
F. Jatesą (Anglija), J. Keždeną (JAV), 
A. Šteinerį (Vengrija) ir kitus tampa 
tiesiog sensacijomis. V. Mikėnas pra
menamas "didmeistrių siaubu“. Ir šis 
vardas išliks beveik iki pat jo mirties. 
Dar daug metų prieš jį drebėjo patys 
stipriausi pasaulio šachmatininkai!

Po to olimpiados Folkestone, 
Miunchene, Stokholme, Buenos Airė
se, daugybė tarptautinių turnyrų... Ir 
vėl Lietuvos šachmatų lyderio per
galės prieš didmeistrius Sultan-Chaną 
(Anglija), S. Florą, G. Levenfišą, M. 
Botviniką, V. Smyslovą (TSRS), G. 
Maročį (Vengrija), G. Štalbergą 
(Švedija), P. Kemsą (Estija), pagaliau 
A. Aliochiną (Prancūzija)... ”Did- 
me.strių siaubas“ iš tiesų varė siaubą 
pasaulio galiūnams!..

Antrasis pasaulinis karas V. Mi
kėną užklupo Rostove prie Dono, kur 
jis žaidė TSRS pirmenybėse. Grįžti į 
Lietuvą nebuvo kaip, ilgus ketverius 
metus teko gyventi toli nuo tėvynės. 
Vos tik vokiečiams pasitraukus iš 
Lietuvos, jis vėl Kaune ir energingai 
imasi darbo - reikėjo atgaivinti šach
matų gyvenimą, visų pirma suburti 
išlikusius šachmatininkus, nes dauge
lis jų pasitraukė į Vakarus. Ir žinoma, 
turnyrai, turnyrai... Būta vėl įspūdin
gų pergalių, būta ir apmaudžių pralai
mėjimų. Toks jau yra šachmatininko 
gyvenimas.

Net 13 kartų Vladas Mikėnas bu
vo Lietuvos čempionu! Tokiu “krai
čiu“ negali pasigirti nė vienas mūsų 
šalyje. Ir vargu ar šis rekordas bus 
kada nors viršytas. įdomu pažymėti 
dar štai ką: pirmą kartą Lietuvos 
čempionu V. Mikėnas tapo 1933, o 
paskutinį - 1977 metais, t. y. po 44 
metų. Stebėtinas ilgaamžiškumas!

1987 metais Vladui Mikėnui buvo 
suteiktas tarptautinio didmeistrio var
das.

Paskutiniais gyvenimo metais, 
pašlijus sveikatai, V. Mikėnas imasi 
teisėjavimo varžybose praktikos. Bū
damas aukštos kultūros ir inteligenci
jos, didelio takto ir principingumo 
žmogumi, jis kviečiamas teisėjauti 
pačioms atsakingiausioms varžy
boms, tarp jų - A. Karpovo ir G. Kas
parovo mačui dėl pasaulio šachmatų 
karūnos. Didžiuliai Vlado Mikėno 
nuopelnai pedagoginėje veikloje. Jo 
išugdytų šachmatininkų, kuriems 
įskiepijo didelę meilę šiam išmintin
gam senoviniam žaidimui, šiandien 
aptiksi įvairiuose Lietuvos kampe
liuose. Jis vaisingai dirbo ir literatūri
nį darbą. Jo plunksnai priklauso ke
lios šachmatų knygos, daugybė po
puliarių straipsnių ir šachmatų partijų 
komentarų periodikoje.

Vladas Mikėnas pagrįstai vadina
mas Lietuvos šachmatų patriarchu.

Henrikas Puskunigis

delfiją atvyko ir Japonijos, Rusijos, 
Moldovos, Gruzijos imtynininkai. 
Geriausi iš lietuvių, pirmųjų vietų 
nugalėtojai buvo klaipėdiečiai Eu
ropos čempionas Ričardas Rocevi- 
čius, pasaulio čempionato prizinin
kas Algimantas Grybauskas ir Vla
das Potapas, praneša "Lietuvos 
aidas“. Jų treneriai M. Raila, N. Ku- 
kušinas ir A. Jefišovas tapo vetera
nų varžybų nugalėtojais.

EU

7



SHMHMBORW9* St S » EGK SSUt®'-

8 EUROPOS LIETUVIS 1995 m. balandžio 15-21 d. Nr. 16 (2354)

(S^^sLI ETŲ VI S
EUROPE'S LITHUANIAN - Lithuan i a n weekly
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE 
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and

Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT, England 
Tel.: 071-727 2470 Fax: 071-792 8456 ISBN 0901941 45X
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 40 svarų; 
Vokietijoje - 100 DM.
Lietuvoje ”EL” rėmėjams -168 LL Visur kitur - 40 sv.
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. (minimumas). Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį 
nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei Iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Redaktorius Mindaugas Milieška

Lietuviu Kronika
Siųsdami "EL" prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456
******
"EUROPOS LIETUVIS" SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis "EL" Nr. 16 išsiųstas iš Vilniaus balandžio 17 d.
"EL" redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva.
Tek: 622 466 Faksas: 614 984. SL 1436. Tiražas 1700 egz.
Spausdina: Poligrafinių paslaugų įmonė, A. Strazdelio 1, Vilnius.

LONDONE
VL. DARGIS SUSITIKO SU 
DBLS IR LNB VADOVAIS

’’Europos lietuvio“ savaitraščio 
vyriausiasis redaktorius Vladas Dar
gis antra savaitė yra Jungtinės Kara
lystės sostinėje.

Tiems, kas pažįsta tą žmogų, žino 
apie jo gyvenimą, tai atrodys jokia 
naujiena, nes VI. Dargis baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui ir į Lie
tuvą veržiantis sovietams paliko gim
tinę, 1947-siais atsidūrė Didžiojoje 
Britanijoje. Daugiau kaip keturis de
šimtmečius Londonas buvojo namai. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
VI. Dargis su "Europos lietuviu“ per
sikėlė į Vilnių, kur dabar spausdina
mas šis savaitraštis ir siunčiamas 
skaitytojams į daugiau kaip 20 pasau
lio kraštų. Lietuvos sostinėje VI. 
Dargis yra nusipirkęs butą, kur ir gy
vena. Po paskutiniojo DBLS ir LNB

LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

įėjimas iš Hackney Road.
Tel. 071 739 8735 
Pamaldos sekmadieniais - 
9 ir 11 vai.

Artimiausia požeminė stotis - 
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai iš miesto centro: 
26, 48, 55.

PAMALDOS
Deryje - balandžio 22 dd., 14 

vai.. Bridge Gate.
Nottinghame - balandžio 23 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - balandžio 30 d., 

11.15 vai., Židinyje. 
Manchesteryje - balandžio 30 d., 

12.30 vai.
Bradforde - gegužės 7 d., 12.30 

vai.

suvažiavimo, kuriame jis dalyvavo 
pernai, Didžiojoje Britanijoje VI. 
Dargis nebuvo visus metus.

Londone VI. Dargis susitiko su 
DBLS ir LNB valdybų nariais, ap
tarė su jais pasiruošimą artėjančiam 
Sąjungos ir Lietuvių namų bendro
vės eiliniam suvažiavimui, taip pat 
"Europos lietuvio“ tolimesnio leidi
mo reikalus, tvarko redakcijos ar
chyvą ir kt.

"Europos lietuvio“ vyriausiasis 
redaktorius ketina dalyvauti 47- 
ajame DBLS ir LNB suvažiavime, 
po jo grįš į Vilnių.

ELI

BR1TŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Pastaruoju laiku fondo vadovybė 

gavo šią auką: 150 svarų - iš Chari
ties Foundation London.

Fondo vadovybė dėkinga už šią 
auką.

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

BOLTONE
IŠTIKIMYBĖ 

TRADICIJOMS

Balandžio 1 d. įvyko DBLS Bol- 
tono skyriaus susirinkimas. Jį pradėjo 
skyriaus pirmininkas H. Vaineikis. 
Savo pranešime jis kalbėjo apie Są-

Padidės ”EL“ 
kaina spaudos 

kioskuose

Poligrafinės paslaugos, popie
riaus kainos Lietuvoje nenustoja 
didėti. Antai ”EL“ spausdinimo 
išlaidos neseniai pabrango 4 kar
tus, ofsetinio popieriaus - dvigu
bai. Pastaruoju metu pabrango 
daugelis laikraščių. "Europos lie
tuvis“ laikosi kaip beįmanydamas, 
tačiau nuo š. m. gegužės 1-osios 
irgi turės padidėti ”EL“ parda
vimo kaina spaudos kioskuose.

Tikimės, kad mūsų skaitytojai 
Lietuvoje supras tokio žingsnio 
būtinybę ir toliau pirks ”EL“.

ELR

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

Laiškai redaktoriui
Mielas redaktoriau,

p. Vlado Gedminto užmetimus ir 
kaltinimus, man skirtus jo straipsnyje 
’’Europos lietuvio“ 14 Nr. balandžio 
pirmosios dienos laidoje, kategoriš
kai atmetu.

Iš straipsnio matosi, kad autorius 
turi labai mažą supratimą apie Brita
nijos lietuvių veiklą, jų organizacijų 
struktūrą, tradicijas ir siekius. Galiu 
manyti, kad iš Amerikos atvykusiam 
yra sunku visa tai suprasti, bet siekti 
kokio nors gerai neapgalvoto persi
tvarkymo ir mokyti kitus yra truputį 
perdaug. O gal čia yra balandžio 1 -os 
pokštas, ko mes rimtai neturėtume 
imti į galvą.

Lietuvių namų bendrovės (LNB) 
direktorių valdyba sukvietė BSC 

jungos ateities planus, apie būsimą 
DBLS metinį suvažiavimą. Lietuvių 
namų Londone padėtį ir apie Man
česterio lietuvių klubo veiklą.

Kasininkas H. Silius pranešė apie 
patenkinamą DBLS Boltono sky
riaus kasos būklę.

Valdyba ateinantiems metams bu
vo palikta ta pati: pirmininkas - H. 
Vaineikis, sekretorius - S. Keturakie- 
nė, kasininkas - H. Silius. Revizijos 
komisija: O. Eidukienė ir M. Pauliu- 
konienė.

Puoselėjant ilgametę tradiciją ir 
šeimininkėms sutinkant buvo nutarta 
antrą Velykų dieną padaryti skyriaus 
metinį pobūvį.

Jis praėjo labai gražioje ir draugiš
koje nuotaikoje. Buvo pasidalinta įs
pūdžiais, pasijuokta ir gerai pasi
vaišinta.

H. V.

Kviečia Zanavykijos 
dainų šventė

Kaip jau ”EL“ trumpai pranešė, 
gegužės 20-21 dienomis Šakiuose 
vyks pirmosios Zanavykijos dainų 
šventės 65-mečio paminėjimas - 
šventė. (Pirmoji Zanavykijos dai
nų šventė vyko 1930 metais Zana
vykijos katalikiškojo jaunimo kon
greso metu).

Organizacinis komitetas papil
domai praneša, kad pirmąją šven
tės dieną, 11.00 vai. bus aukoja
mos šv. Mišios už visus Zanavy
kijos sūnus ir dukras, mirusius ir 
gyvus, išsibarsčiusius po visą pa
saulį ir gyvenančius čia, savo že
mėje. Po to vyks mokslinė konfe
rencija, skirta kultūros raidai nuo 
1930 metų aptarti. Gegužės 21 
dieną Lukšiuose bus paminėtos 
žymaus zanavykų švietėjo, rašy
tojo kunigo Antano Tatarės-Tata- 
revičiaus 190-osios gimimo meti
nės. Po to Šakiuose vyks dainų ir

Balandžio 1-osios atgarsiai
"Europos lietuvio“ redakcija Vil

niuje gavo pranešimą iš Londo
no: "Jūsų balandžio 1-osios šposas 
(pokštas) turi blogų pasekmių. Pasie
kė net Pasaulio lietuvių bendruome
nę“. Taip pat redakcijai atsiųsta Bro
niaus Nainio (Pasaulio lietuvių bend
ruomenės valdybos pirmininko) laiš
ko, 1995 m. balandžio 9 d. adresuo
to DBLS valdybos pirmininkui arba 
kuriam nors kitam DBLS, LNB val
dybų nariui, kopija: ”PLB valdyba ir 
jos aplinką supantieji Čikagos lie
tuviai, perskaitę šią žinią "Europos 
lietuvyje“, labai nustebo ir susirū
pino. Visiems labai sunku patikėti, 
jog tai būtų teisybė. Jeigu galite, 
skubiai praneškite, kiek čia yra tie
sos. Kai kurie iš mūsų linkę many

komitetą (Building Steering Com
mittee - Lietuvių namų pertvarkymo 
komitetas). Ne visos komiteto re
komendacijos valdybai buvo priimti
nos, ir jei ponas Gedmintas turi kokių 
problemų ar kritikos dėl jos neveiklu
mo ar nesusipratimo, kad nepasiūlė 
jam darbo, patarčiau kreiptis į LNB 
pirmininką ir ieškoti teisybės.

Mano, kaip DBL S-gos pirminin
ko, pareiga yra apsaugoti Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos interesus, 
kad kai kurie p. Gedminto planai 
nenuvestų mus į bankrotą ir kad jo 
siūlomas pertvarkymas nesuardytų 
mūsų bendruomenės.

Su pagarba

Jaras Alkis 
Londonas

DERBY
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS

Š. m. gegužės 7 d. (sekmadienį) 
DBL S-gos Derby skyrius rengia 
Motinos dienos minėjimą.

Jis įvyks ukrainiečių klubo pa
talpose, 27 Chamwood St, Derby. 
Prasidės 12 vaL dienos.

Mes tikimės, kad renginys bus 
gražus ir šeimyninio pobūdžio, su 
užkandžiais ir kavute. Be to, mano
me parodyti videojuostą su vaiz
dais iš kelionės į Lietuvą.

Visus vietos bei apylinkės tau
tiečius ir svečius maloniai kviečia
me į minėjimą gausiai apsilankyti, 
drauge pagerbti Motinas ir atšvęsti 
jų dieną.

DBLS Derby skyriaus valdyba 

šokių šventė. Jos dalyvius links
mins zanavykų krašto dainininkai, 
šokėjai, muzikantai ir svečių ko
lektyvai. Rajono tautodailininkai 
šia proga ruošia savo darbų parodą 
ir mugę.

"Maloniai kviečiame nepabūgti 
tolių, atvykti į šventę, pabūti su 
mumis, ta pačia proga apsilankyti 
savo tėviškėje, kuri visada širdyje 
tokia jauna ir skaidri, savo moti
niškomis rankomis, širdimi jungia 
mus visus į didelę šeimą, kur kiek
vieno atvira širdimi laukiama, kur 
kiekvienas labai reikalingas. Lau
kiame Jūsų ir tikimės pasimatyti 
šventėje! Mums būtų labai malo
nu, kad Jūs atsilieptumėte į mūsų 
kvietimą ir apie atvykimą praneš
tumėte adresu: Zanavykų krašto 
muziejus, 4460 Šakių rajonas, 
Lietuva“, - rašo Zanavykijos dainų 
šventės organizatoriai.

ti, kad čia yra balandžio 1 juokas“.
Prie Br. Nainio laiško pridėtos 

”EL“ Nr. 14 (balandžio 1 d.) rašinių 
"Juokų ir melagių diena“ bei "Lietu
vių namai Londone įkeisti už 1 mili
joną svarų“ kopijos. Mes negavom 
DBLS atsakymo p. Nainiui teksto, 
nors aišku, kas buvo pranešta. Kaip 
jau rašėme penkioliktajame numery
je, tai buvo melagių ir juokų dienos 
pokštas.

Nėra to blogo, kas neišeitų į gera: 
įsitikinome, jog ”EL“ įdėmiai skaito
mas ne tik Jungtinėje Karalystėje, bet 
ir Amerikoje. Tai redakcijai malonu. 
Dar maloniau, jog daug skaitytojų 
supranta humorą ir už tokius pokštus 
nepyksta.

ELR

PASAULYJE
Liturginių knygų 

paroda
Vatikano bibliotekoje atidaryta 

iliustruotų liturginių Renesanso epo
choje sukurtų knygų paroda. Didelę 
ekspozicijos dalį užima brangūs 
rankraščiai, prie kurių iliustracijų 
darbavosi žymūs Italijos dailininkai. 
Iš viso parodos lankytojai gali pa
matyti 90 labai vertingų liturginių 
knygų.

Lygina Bibliją ir Koraną
Italijoje Edizioni San Paolo lei

dykla išleido knygą "Biblija ir Ko
ranas - sinoptinis palyginimas“, ku
rią parašė salezietis kunigas Cheru
bino Guzzetti, islamologijos profe
sorius. Pirmutinis knygos tikslas - 
palengvinti krikščionių ir musul
monų tarpusavio dialogą - išreikštas 
ant knygos viršelio atspaustais auto
riaus žodžiais: "Korano ir Biblijos 
sugretinimas nėra lengvas, kaip kad 
nelengvas islamo ir krikščionybės 
dialogas; tačiau sugretinimas labai 
naudingas, nes pirmiausiai iš giles
nio tarpusavio pažinimo gimsta pa
garba ir taikus sambūvis“. Italijoje 
žinomas biblistas monsinjoras Gian
franco Ravasi pristatydamas knygą 
rašo, jog kunigas Guzzetti su dideliu 
išmanymu ir patyrimu pristato tiek 
krikščioniškąją, tiek islamiškąją 
doktrinas. Knygos autorius studijavo 
Paryžiaus Sorbonos universitete, 
Londono ir Milano katalikiškame 
universitetuose, ilgą laiką - per 30 
metų - gyveno Šventojoje Žemėje, 
Libane, Irane, paskelbęs daug darbų 
apie Islamą.

Aptartos narkomanijos 
problemos

Florencijoje, Italijoje, vyko tarp
tautinė konferencija, skirta narko
manijos pasekmėms ir jų šalinimo ar 
švelninimo būdams. Konferenciją 
surengė Pasaulinė sveikatos organi
zacija ir kelios dešimtys tarptautinių 
bei Italijos nacionalinių kovos su 
narkomanija judėjimų. Narkotikų 
gamyba ir platinimas yra nusikalti
mas, dėl to ir kova su jais tenka vals
tybei. Tuo tarpu narkomanų ir buvu
sių narkomanų gydymu bei socia
line reabilitacija paprastai rūpinasi 
socialinės, tarp jų ir katalikiškos 
organizacijos.

Florencijos konferencijoje kaip 
tik ir kalbėta apie narkomanų gydy
mo bei socialinės reabilitacijos bū
dus. Daugiausia dėmesio skirta va
dinamųjų gatvės grupių patirčiai. Jų 
nariai savanoriai teikia pagalbą 
narkomanams tiesiog miestų gat
vėse.

Konferencijos metu savo patirti
mi dalinosi Italijoje ir svetur vei
kiančių reabilitacijos centrų darbuo
tojai. Įvadinį pranešimą šia tema 
perskaitė kunigas Liugi Ciotti, 1972 
metais įkūręs pirmąją Italijoje prie
glaudą narkomanams, vėliau tapusią 
reabilitacijos centrų tinklu, pavadin
tu Abelio grupė.

Draus rūkyti viešose 
vietose

Italijoje balandžio pabaigoje bus 
smarkiai suvaržytas rūkymas viešo
se vietose. Vadinamasis administra
cinis tribunolas paskelbė nuospren
dį, praktiškai uždraudžiantį rūkyti 
visose viešose vietose, kuriose yra ir 
nerūkančių žmonių. Vis dėlto admi
nistracinio teismo nuosprendyje pa
žymėta, kad rūkymo draudimas ne
galios tose darbovietėse, kur nesi
lanko interesantai ar kiti nerūkantys 
pašaliniai žmonės. Uždrausti rūky
mą į valstybinio arbitražo teismą 
kreipėsi keletas vadinamųjų ekolo
ginių judėjimų ir Italijos nerūkan
čiųjų lyga.

Vatikano radijo lietuvišką laidu 
redakcijos žinios
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