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’’Jei musų laukia dar vienas karas, 
nebebus svarbios jokios metinės“

Įspūdžiai iš Antrojo pasaulinio karo pabaigos iškilmių Londone

Trečioji kelionė j Prancūziją

Gegužės 6-7 d. Didžiosios Brita
nijos sostinėje Londone vykusiose 
Antrojo pasaulinio karo Europoje 
pabaigos 50-ųjų metinių iškilmėse 
dalyvavo ir Lietuvos Respublikos 
delegacija, vadovaujama Prezidento 
Algirdo Brazausko.

Prieš iškilmes Lietuvos delegaci
ja lankėsi šalies ambasadoje bei pa
buvojo pastate, kuriame po rekonst
rukcijos numatoma atidaryti naują 
mūsų valstybės ambasadą Londone. 
Tai pagal savo dydį bus antra di- 
džiausa Lietuvos ambasada po am
basados Rusijoje. Prezidentas A. 
Brazauskas trumpam pokalbiui su
sitiko su buvusiu Lietuvos ambasa
doriumi Didžiojoje Britanijoje Vin
cu Balicku. Ambasadorius prisimi
nė savo diplomatinę tarnybą, papa
sakojo Prezidentui įdomių istorinių 
smulkmenų apie senąją ambasadą.

Lietuvos Prezidentas dalyvavo 
Londono miesto Gildijos pastate 
vykusiame priėmime, į kurį susirin
ko 45 valstybių vadovai.

Kitą dieną viso pasaulio valsty
bių atstovai kartu su karališkąja šei
ma dalyvavo susitaikymo mišiose 
Londono Šv. Pauliaus katedroje. Po 
mišių Hyde Parke valstybių ir vy
riausybių vadovai padėjo gėlių į su
sitaikymo vainiką. Didžiulis gaublį 
vaizduojantis gėlynas simbolizuoja 
Antrajame pasauliniame kare kovo
jusių priešingose pozicijose tautų 
susitaikymą. Jame yra ir Prezidento 
A. Brazausko padėtų iš Lietuvos at
vežtų gėlių.

Pasidalinti įspūdžiais apie Antro
jo pasaulinio karo 50-mečio pabai
gos iškilmes Londone ”EL“ paprašė 
Prezidento patarėją užsienio poli
tikos klausimais ambasadorių Justą 
Vincą Paleckį:

’’Didžiausią įspūdį man, manau 
ir Prezidentui bei visai Lietuvos de
legacijai, paliko iškilmėse nuskam
bėjęs susitaikymo motyvas. Visos 
iškilmės vyko po susitaikymo ženk
lu. Anglai padare viską, kad suda
rytų įspūdį, jog pasaulis po Antrojo 
pasaulinio karo keičiasi ir į gerąją 
pusę, jog prasidėjo nauja santarvės 
epocha. Ypač šį įspūdį sustiprino 
susitaikymo mišios Londono Šv. 
Pauliaus katedroje. Joje susirinkę 
visų konfesijų - katalikų, anglikonų, 

I protestantų, judaistų - aukščiausieji 
atstovai kalbėjo apie taiką, susi
taikymą ir viso to palaiminimą.

Antras didelis įspūdis - Londono 
gyventojų ir jo svečių geranorišku
mas. Pravažiuojant valstybinėms 
delegacijoms, o jų buvo tikrai ne
mažai, žmonės šypsojosi, mojavo 
rankomis ir Anglijos vėliavėlėmis - 
jauteisi tikrai laukiamu ir mielu 
| svečiu.

Nepamirštamas ir minėjimas 
Hyde Parke. Ypač šio minėjimo iš
vakarėse vykęs liaudiškas koncer
tas, kurio atmosfera man priminė 

Vingio parke vykusius Sąjūdžio mi
tingus. Jo metu skambėjo karo meto 
dainos - amerikietiškos, angliškos, 
prancūziškos, rusiškos ir vokiškos 
(daugiausia Marlen Dietrich). O kai 
scenoje pasirodė karo metais buvusi 
ypač populiari dainininkė ponia Lin, 
kuri nepaisant savo garbaus am
žiaus turi puikų balsą, nugriaudėjo 
plojimų audra. Po koncerto visi 
susirinkusieji Hyde Parke susikibo 
rankomis ir vieningai sudainavo 
populiarią poeto Roberto Bernso 
dainą.

Malonų įspūdį paliko ir pietūs su 
veteranais. Šiems dabar jau garbaus 
amžiaus žmonėms už nuopelnus yra 
suteikti serų, riterių titulai. Buvo 
malonu stebėti, kaip jie, švęsdami 
tokią jiems svarbią dieną, vaišinosi 
labai saikingai - vieną taurę vyno, 
ne daugiau.“

Ambasadorius Justas Vincas Pa
leckis pasakė, jog šios iškilmės bu
vo puiki proga Lietuvos Prezidentui 
susitikti su kitų valstybių vadovais, 
pakalbėti apie mūsų šalies reikalus 
ir jos vykdomą susitaikymo poli
tiką. A. Brazauskas kalbėjosi su 
Jungtinės Karalystės monarche Elž
bieta II, kuri labai maloniai atsiliepė 
apie mūsų kraštą, bendravo su JAV 
viceprezidentu A. Goru, Izraelio 
prezidentu E.Weizmannu, Čekijos 
vadovu V. Havelu, Baltijos šalių va
dovais L. Meriu ir G. Ulmaniu, Ru
sijos premjeru L Černomyrdinu ir 
Baltarusijos premjeru M. Čigiriu. 
’’Malonu, jog per priėmimą Buckin
gham© rūmuose Prezidentas turėjo 
labai reikšmingus kaimynus: iš vie
nos pusės sėdėjo Didžiosios Britani

Didžiosios Britanijos ambasada Lietuvoje surengė priėmimą, kurio metu 
buvo pristatytas specialus, mažos savikainos vežimėlis ’’Mikas“, skirtas 
vaikams su celebraliniu paralyžiumi. Šį projektą bendrai įgyvendino 
Didžiosios Britanijos labdaros organizacija ’’Motivation“, turinti 5 metų 
patirtį projektuojant ir pradedant mažos savikainos vežimėlių gamybą 
besivystančiose šalyse, ir Lietuvos tėvų nevalstybinė organizacija bendrija 
’’Viltis“, besirūpinanti vaikais ir suaugusiais su negalia.

Plačiau apie šį renginį - 6 puslapyje.
Nuotraukoje - Jungtinės Karalystės ambasadorius Thomas Townley 
Macan įteikia suvenyrą vaikui, sėdinčiam naujajame vežimėlyje.

Šios ’’Europos lietuvio“ laidos laikraščių dydis skiriasi nuo iki šiol 
leistų. Taip atsitiko todėl, kad ”EL“ pradėtas spausdinti naujoje spaus
tuvėje - valstybinėje įmonėje ’’Spauda“. Atsiprašome skaitytojų, kad 
buvome priversti padaryti tokį pakeitimą jų iš anksto neįspėję. ”EL“ 
leidėjai ir redakcija stengsis gerinti savaitraščio išvaizdą ir jo turinį, 
nors dėl nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių kartais tai nepavyksta.

jos premjeras John Major, iš kitos - 
Jordanijos karalius Huseinas, turin
tis bene ilgiausią karaliavimo stažą, 
o tai pagal protokolą labai svarbu. 
Taigi tokia garbinga kaimynystė 
buvo svarbus Lietuvos įvertinimas“, 
papasakojo J. V. Paleckis.

Nors Prezidento vizito programa 
ir buvo labai įtempta, jis rado laiko 
duoti du interviu Anglijos laikraš
čiams ’’Financial Times“ ir ’’Euro
pean“ (su Lietuvos vadovu bendra
vo šio laikraščio korespondentas 
lietuvis Romas Kinka).

Baigdamas pokalbį su ”EL“ 
korespondente ambasadorius Justas 
Vincas Paleckis pasakė: ’’Nenorė
čiau sutikti su komentarais mūsų 
spaudoje, jog šio karo iškilmės (ir 
skaudžios pamokos) bus pamirštos 
taip, kaip pamiršome ir Pirmojo pa
saulinio karo minėjimą. Jei tai ant
ras ir paskutinis pasaulinis karas, jo 
pabaigos iškilmės bus svarbios ir po 
dešimt metų. Jei mūsų laukia dar 
vienas pasaulinis karas - nebebus 
svarbios jokios metinės“.

Erika Umbrasaitė

ET#.-trumpame laiške, faksu at
siųstame ”EL“ redakcijai Vilniuje, 
DBLS direktorius Jaras Alkis rašo: 
’’Praėjęs savaitgalis Londone buvo 
labai iškilmingas, su dviem kariais 
veteranais - p. Černių ir p. Kusta - 
buvome pakviesti į Švento Pauliaus 
katedroje įvykusias iškilmingas 
pamaldas, kuriose dalyvavo ir mūsų 
Prezidentas. Po to mes trys dalyva
vome Jungtinės Karalystės užsienio 
reikalų ministerijos iškilmingame 
priėmime.“

Grupė Vilniaus moksleivių, dabar esančių Prancūzijoje, su juos 
palydėjusiais ambasadoriumi Philippe de Suremain, ambasados 
lingvistikos atašė Claudine Bascoulergue, Lietuvos-Prancūzįjos aso
ciacijos viceprezidente doc. Nijole Teiberienė.

Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.
212 jaunų žmonių - studentų iš 

Vilniaus universiteto, Vilniaus pe
dagoginio ir Kauno Vytauto Di
džiojo universitetų bei moksleivių 
iš aštuoniolikos Lietuvos mokyklų, 
kuriose yra dėstoma prancūzų kal
ba, - išvykę dviejų savaičių viešna
gei į Prancūziją.

Tokias keliones jau trečius 
metus organizuoja Prancūzijos 
ambasada Lietuvoje.

Kelionės maršrutas nusidriekęs 
per visą Prancūzijos. Tiesa, dau
giausia lietuvių apsistojo Pietų 
Prancūzijoje, kur yra veiklios 
Prancūzijos-Lietuvos asociacijos. 
Lietuvaičiai gyvena šeimose, todėl 

KVIEČIA ŠVENTĖ 
LIETUVIŲ SODYBOJE 

PRIE LONDONO
Gegužės 28 dieną, sekmadienį, 

Sodyboje prasidės Didžiosios Britanijos 
lietuvių pavasarinė šventė. 

Jos programoje - įvairios linksmybės, 
dainuos iš Lietuvos atvykęs žinomas 

dainininkas Vytautas Kernagis.
Visi lietuviai kviečiami į tą šventę!

Plačiau apie šventės programą - 8 psl.

turi galimybę susipažinti ne tik su 
šalies kultūra, bet ir papročiais, 
buitimi, susirasti naujų draugų.

Šiais metais pirmą kartą kelionė 
surengta dar nepasibaigus mokslo 
metams. Toks sumanymas kilo ren
gėjams, kad Lietuvos moksleiviai, o 
jų į kelionę išvyko daugiausiai, ga
lėtų kartu su prancūzų vaikais bent 
trumpai lankyti prancūzišką mokyk
lą. Anot organizatorių, tai turėtų 
būti įdomi patirtis.

Prancūzijos ambasadorius Lietu
voje Philippe de Suremain atsisvei
kindamas palinkėjo visiems išvyks
tantiems: ’’Sėkmės ir drąsos!“

ELI
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Politikos apžvalgininko pastabos
■V

Šventės nešventiškas veidas
Minėjimas Štuthofe

Sovietų Sąjunga Antrajame pa
sauliniame kare neteko 26 milijonų 
549 tūkstančių žmonių. Iš viso 
pasaulis prarado beveik 60 milijonų. 
Vien Lietuva, pasmerkta būti kryž
kelėje tarp dviejų pabaisų, aprauda 
100 tūkstančių savo sūnų ir dukterų.

Štai tokia baisi statistika buvo 
patikslinta Pergalės 50-čio iškil
mėse. Didžiausios jos, žinoma, vy
ko Maskvoje, kur atvyko beveik 60 
šalių vadovai ir delegacijos. Kai ku
rių valstybių lyderiai nedalyvavo 
kariniame parade, karo veteranų 
demonstracijoje, o tik padėjo gėlių 
prie Nežinomo kareivio kapo. Susi
darė įspūdis, kad, pavyzdžiui, JAV 
prezidento B. Clintono ir Vokietijos 
kanclerio H. Kohlio vizito tikslas - 
derybos su Rusijos vadovais, o ne 
šventinės ceremonijos. Iš tiesų, JAV 
ir Rusijos vadovai turėjo rimtų po
kalbių gegužės 10 dieną, o paskui 
B. Clintonas išskrido į Kijevą.

Rusų renginiai paprastai būna 
gerai organizuoti ir jaudinantys. 
Virš Raudonosios aikštės lėktuvai 
specialiais chemikalais išsklaidė de
besis, ir gegužės 9-osios rytas atro
dė toks, kaip prieš 50 metų. Jaudu
lys suprantamas: žiūrint į karo vete
ranus - senukus ir močiutes - prisi
meni savo tėvų likimą, kai jie turėjo

Karo aukų atminimui

Gegužės 8-ąją Lietuvos val
stybės vadovai padėjo vainikus prie 
paminklų Antrojo pasaulinio karo 
aukoms prie Pirčiupiu ’’Motinos“, 
Aukštuosiuose Paneriuose prie pa
minklų, ženklinančių žudynių vie
tas, Antakalnio kapinių memoriali
niame ansamblyje, Kauno IX forte

SWTYNWS MIKNOS
Skandinavijos kuras 

Lietuvoje
"Dienoje“ 05 10 išspausdintas 
Tomo Sadulio straipsnis "Lietuvos 
degalų rinkoje - Norvegijos 
"Statoil“.

Po dviejų metų veiklos Lietu
voje Norvegijos naftos kompanija 
’’Statoil“ oficialiai prisistatė visuo
menei. Mūsų šalyje kol kas veikia 
tik dvi ’’Statoil" degalinės: Vilniuje 
ir Kaune. Per 3-4 metus iš viso ke
tinama pastatyti 20-25 degalines 
didžiausiuose Lietuvos miestuose. 
Pasak A. Zabulio (koncerno filialo 
’’Statoil Lietuvoje“ direktorius), 
tam reikės gauti gerų sklypų. ’’Sta
toil“ degalinėse bus įdarbinta apie 
500 Lietuvos piliečių. Tai bus tik 
samdomi žmonės, kad būtų galima 
juos pirmiausia išmokyti dirbti. 
’’Žmonių rinkoje problemų nėra - 
rinktis turime iš ko“, - teigė ’’Sta
toil“ grupės, kuriai priklauso visos 
kompanijos atstovybės, viceprezi
dentas T. I. Viliumsenas. Vienai 
degalinei įrengti reikia 1 mln. dole
rių investicijų. Iš viso Lietuvoje 
"Statoil“ ketina investuoti 30 mln. 
dolerių. Norvegijos kompanijos 
vadovai žada, kad kuro kainos jų 
degalinėse nebus didesnės nei kitur 
Lietuvoje, ir tikisi kasmet čia par
duoti 20-25 proc. visų šalyje par
duodamų naftos produktų. Kol kas 
degalai gabenami autocisternomis 
iš Talino ir geležinkeliu iš Rygos. 
Ateityje bus pastatytas terminalas 
netoli Vilniaus, iš kur kuras bus 
išvežiojamas į degalines.

“Statoil AB“ prezidentas S. Ri
denąs mano, kad užsienio valsty

nori nenori eiti į Raudonąją armiją 
ir pulti į ataką.

Bet, stebint eisenas, negalėjai at
sikratyti ir kito jausmo, kad gyvieji 
karo dalyviai, žengiantys aikštės 
grindiniu, tėra sukviesti pademons
truoti užsienio svečiams ir pasauliui. 
Spaudoje jau buvo rašyta, kad visos 
iškilmės Maskvai kainuos apie 232 
milijonus Amerikos dolerių. Šią di
džiulę sumą galima būtų išdalinti 
tiems 847 tūkstančiams invalidų, 
217 tūkstančių fronte žuvusiųjų naš
lių ir tėvų, kurie dabar nesuduria ga
lo su galu.

Tuo tarpu vienas karo veteranas 
kaip premiją gaus 103 200 rublių 
(maždaug 20 dolerių), atminimo 
medalį ir pigų laikrodį. Federalinėje 
programoje ruošiantis šventėms iš 
41 punkto tiktai trijuose minimi ve
teranų poreikiai.

Maskva ketina skirti medalius ir 
pinigines premijas ne tik saviems 
veteranams, bet ir gyvenantiems už 
Rusijos ribų, tarp jų - ir vadinama
jame ’’artimajame užsienyje“. Antai, 
tik po to, kai pinigai bus pervesti per 
Rusijos ir Lietuvos bankus, mūsų 
šalies Antrojo pasaulinio karo da
lyviai gaus po 100 litų. Divizijos ge
nerolas Konstantinas Gaurylius, 
pražygiavęs šimtus kilometrų 16-

bei prie paminklo 1941 metų sukili
mo dalyviams. Lygiai dvyliktą va
landą Lietuvos valstybinės ir priva
čios radijo stotys vieną minutę buvo 
nutraukusios savo programų trans
liacijas, pagerbdamos karo aukų 
atminimą. Oficialios vainikų bei gė
lių padėjimo ceremonijos įvyko 

bėms naudinga investuoti Lietuvoje. 
Tačiau yra ir tam tikrų trūkumų. 
Pavyzdžiui, kompanija norėtų dega
linių sklypus ne nuomoti, kaip yra 
dabar, o pirkti nuosavybėn.

Ar lengva gauti viza?
Kas pasikeitė norintiems vykti j 
Vakarų Europą po Šengeno sutar
ties - apie tai "Lietuvos aide“ 05 05 
Aurimo Drižiaus straipsnyje "Nakti
mis prie Vokietijos ambasados vėl 
išsirikiavo žmonių eilės“.

Užpraėjusią naktį (gegužės 3- 
ąją) prie Vokietijos ambasados vėl 
stovėjo didelė eilė žmonių, norinčių 
paduoti dokumentus vizai gauti. Pa
sak ambasadą saugančio policinin
ko, praėjusią savaitę kai kada per 
visą naktį stovėdavo apie 200 žmo
nių, dabar jų truputį sumažėjo. 
“Kartais kyla konfliktų dėl vietos 
eilėje“, - sakė policininkas. Kai eilė 
didelė ir stovima visą naktį, savai
me atsiranda organizatorių, sudaran
čių eilėje stovinčių žmonių sąrašą, 
nes pasitaiko prasmunkančių ir be 
eilės. Stovėdami eilėje naktį šildosi 
automobiliuose, kaitina jų variklius, 
dėl to nepatenkinti aplinkiniai gy
ventojai. Daugiausia eilėje stovi tie, 
kurie perka automobilius Vokieti
joje, atvažiavę į Vilnių iš kitų mies
tų. "Statistikos mes nerenkame, bet 
jaučiame, kad daugiausia žmonių 
yra iš Suvalkijos, tos dalies, kuri ar
čiau Lenkijos sienos, - sakė po
licininkas. - Prieš pusantro mėnesio 
eilių nebuvo“. Žmonės eilėse ėmė 
stovėti ir per naktį, kai prieš mėnesį 
įsigaliojo bendras vizų į Šengeno 
sutartį pasirašiusias šalis režimas. 

osios lietuviškosios šaulių divizijos 
gretose, jūsų apžvalgininkui sakė, 
kad tai dar mažiau negu jis gauna 
pensijos, beje, irgi iš Maskvos. 
Dalyvavęs šventiniame priėmime 
Rusijos ambasadoje Vilniuje, gen
erolas pareiškė nejaučiąs didelio 
džiaugsmo - nei materialia, nei dva
sine prasme.

Apsimestinas linksmumas vieš
patavo ir Maskvoje. Kitaip ir ne
įmanoma, nes, kol Rusijos sostinėje 
šaudė fejerverkai, Kaukaze gaudė 
pabūklai ir liejosi kraujas. Reuter 
agentūra pranešė, kad pergalingąją 
naktį, kurią čečėnai pavadino ’’ilgų 
peilių“ naktimi, mūšiai vyko Groz
no prieigose. Čečėnijos karinio 
štabo vadas A. Machadovas anglų 
žurnalistams pasakė, kad jo savano
riai greitai paims Grozną, kad Mas
kvos vienšališkai paskelbtos paliau
bos tėra ’’apgaulingas manevras 
svečiams iš užsienio apgauti“.

Maskvoje Pergalės ddieną įvyko 
ir kita demonstracija. Apie 50 tūks
tančių žmonių nešė Stalino portre
tus, šlovino ’’tautų vadą“ ir keikė B. 
Jelciną. Lubiankos aikštėje, kur 
tebestūkso garsusis KGB mūras, 
’’raudonieji“ surengė triukšmingą 
mitingų.

Česlovas Iškauskas

Rainiuose, Ablingoje ir ant vokiečių 
karių kapų Kudirkos Naumiestyje. 
Sostinės Operos ir baleto teatre 
įvyko iškilmingas antihitlerinės 
koalicijos pergalės prieš fašizmą 
50-mečio minėjimas. Vilniuje, Me
nininkų rūmuose, pristatyta knyga 
’’Atmintis“. Joje surašytos 9350 
karių, kovojusių ir žuvusių karo me
tais lietuviškos divizijos sudėtyje 
sovietų pusėje, pavardės.

Dabar, jeigu reikia važiuoti į Olan
diją, Liuksemburgą, Belgiją, Vokie
tiją ir Ispaniją, viza išduodama Vo
kietijos ambasadoje. Jeigu į Prancū
ziją arba Portugaliją - Prancūzijos 
ambasadose. Dėl to labai padidėjo 
žmonių srautas šiose dviejose am
basadose. Įteikus dokumentus, viza 
išduodama per tris-keturias dienas. 
Pasak vienos eilėje stovėjusios mo
ters, pernai vasarą žmonės eilėse vi
zai gauti stovėdavo net iki mėnesio. 
Pavieniams keliautojams vokiečiai 
išduoda vizą, jeigu jie turi pakvie
timą arba kelioninių čekių. Vienai 
vizito dienai Vokietijoje reikia turėti 
100 DM. Kiek šimtų markių turi, 
tiek dienų viza ir išduodama.

Alaus kolekcionieriai
Apie juos "Lietuvos ryte“ 05 09 
pasakoja Feliksas Grunskis.

Biržuose Lietuvos alaus atribu
tikos kolekcininkų klubas sukvietė 
mūsų šalies ir Latvijos kolekcinin
kus, renkančius alaus etiketes, kamš
čius, butelius, skardines, padėkliu
kus, bokalus, stiklines, žiebtuvėlius. 
Atvyko 22 kolekcininkai - 16 iš Lie
tuvos ir 6 iš Latvijos. Tai jau penk
tas šio klubo susirinkimas. Jo nariai 
keitėsi kolekcijomis, aptarinėjo 
alaus pasaulio naujienas.

Nors tarp alaus atributikos ko
lekcininkų yra ir negeriančių alaus, 
tačiau be jo neapsieita. Suvažiavi
mui alaus padovanojo vietiniai alu
dariai iš "Dalito“, Čygo-Kalkio ben
drijų, Biržų alaus daryklos. Alaus 
gerbėjai išrinko degustavimo komi
siją ir ragavo 10 rūšių lietuviško bei 
latviško alaus. Alus buvo vertina
mas iki 10 balų pagal spalvą, kartu
mą, putų laikymąsi, aromatą ir ang
liavandenių kiekį. Geriausiai žino
vai įvertino "Ragučio“ bendrovėje

Gegužės 8-10 dienomis Štuthofo 
(Stutthof) muziejus Lenkijoje ir na
cių okupacijos metais Štuthofo kon
centracijos stovykloje kalinti kali
niai paminėjo šio ’’mirties fabriko“ 
likvidavimo 50-metį. Pagerbti čia 
dėl nacių budelių, bado bei ligų mi
rę ir žuvę žmonės. Štuthofo kacetas 
tapo daugelio Lietuvos gyventojų 
(lietuvių, žydų, lenkų, baltarusių, 
rusų) kančių ir mirties vieta. Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos, 
Lietuvos ambasados Varšuvoje, 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro, buvusių 
Štuthofo kaceto kalinių, jų gimi
naičių istorikų ir kitų asmenų pas
tangomis į Štuthofą autobusu buvo 
atvažiavusi ir delegacija iš Lietuvos. 
Štuthofe prie jos prisijungė 1941 
metų birželio antisovietinio sukili
mo vienas iš organizatorių, Štuthofe 
kalėjęs Pilypas Narutis su žmona 
Elvyra, o taip pat Gdanske gyve
nantis Mykolas Pečeliūnas. Ant šio 
devintą dešimtį metų bebaigiančio 
buvusio Štuthofo kalinio pečių gulė 
daugelis rūpesčių, susijusių su Lie
tuvos atstovų atvykimu pagerbti 
Štuthofo kaceto aukas. Svarbiausi 
renginiai vyko gegužės 9 d., praėjus 
lygiai pusei amžiaus nuo tos dienos, 
kai kaceto komendantas paskelbė 
apie stovyklos likvidavimą.

Lietuvos vėliava plėvesavo ant 
stiebo šalia kitų valstybių, kurių pi
liečiai kalėjo Štuthofo kacete, vėlia
vų prie paminklinio monumento. 
Kita Lietuvos trispalvė buvo iškil
mingai nešama per ceremonialą, po 
kurio valdžios atstovai, diplomatai, 
buvę kaliniai, įvairių religijų atsto
vai ne tik paminėjo Štuthofo kacete 
žuvusius, bet ir kalbėjo apie būti
nybę siekti visuotinės taikos, civili
zuoto valstybių ir tautų sambūvio.

pagamintą "Kauno tamsų“ alų - 
48,5 balo iš 60 galimų. 43,5 balo 
buvo įvertintas Alytaus aludarių 
"Perlojos“ alus, po 42 balus gavo 
"Kalnapilio“ bendrovės "Radvilų“ 
ir Klaipėdos aludarių "Baltijos stip
rusis“ alus. Menkiausiai, po 35 ba
lus, buvo įvertintas Mažeikių aluda
rių "Lokys“, "Vestuvinis“ ir ”Gas- 
padorių“ alus. Kolekcininkai varžė
si, kas ilgiau ištiestoje rankoje išlai
kys alaus bokalą, kuriame telpa apie 
litrą alaus ir kuris tuščias sveria 8 
kilogramus. Stipriausią ranką turėjo 
latvis Raimondas Zakitis, bokalą iš
laikęs 58 sekundes. Geriausi Lietu
voje etikečių kolekcininkai yra bir
žietis klubo prezidentas Povilas Mi
kalajūnas, vilniečiai Valentinas Uko
lovas, Rimvydas Derkintis ir Žygi
mantas Šalkauskas. Jų kolekcijose - 
nuo keliasdešimt iki pusantro šimto 
tūkstančių alaus etikečių. Kai kurios 
jų kolekcijos žinomos bei gerai ver
tinamos ir kitose šalyse.

Birželio mėnesį Lietuvos ir Lat
vijos alaus atributikos rinkėjų dele
gacijos dalyvaus Čekijoje vyksian
čiame kolekcininkų susitikime, į ku
rį paprastai suvažiuoja apie penkis 
šimtus alaus atributikos gerbėjų iš 
viso pasaulio.

’’Vandalizmo aktas 
Šiauliuose“

-taip pavadintas Ligitos Juknevi
čiūtės straipsnis pasirodė "Respubli
koje“ 05 10.

Naktį į gegužės 9-ąją Šiauliuose, 
Antrojo pasaulinio karo aukų kapų 
skverelyje prie miesto savivaldybės, 
kur anksčiau degdavo Amžinoji ug
nis, išniekinti karių kapai. Išpilta 
maždaug kibiras mazuto. Antihitle
rinės koalicijos karių komiteto duo
menimis, Šiauliuose yra 700 karo 

Kauno sinagogoje dabar tarnaujan
tis Chackelis Žakas minėjimo metu 
atliko apeigą už Štuthofe žuvusius 
visų valstybių žydus.

Minėjimo pabaigos nesutrukdė 
net lietus, nesugebėjęs užgesinti de
koratyvinėse stiklinaitėse uždegtų 
žvakučių. Žvakutes Lietuvos atsto
vai uždegė ir krematoriume, kuria
me taip pat kabėjo Lietuvos vėliava 
Po ja buvo atidengta Lietuvos dip
lomatų iš Varšuvos atvežta pamink
linė lenta su įrašu: ’’Čia kentėjo ir 
žuvo Lietuvos žmonės (1939- 
1945)“. Susikaupimo valandėlę prie 
atidengiamos lentos trumpa prakal
ba pradėjo Lietuvos ambasadorius 
Varšuvoje Antanas Valionis. Buvu
sių kalinių vardu kalbėjo Pilypas 
Narutis. Pasimelsta už žuvusius.

Vėliau vyko dokumentinių filmų 
apie Štuthofo kacetą peržiūra, susi
pažinimas su nauja ekspozicija, 
kurioje įrengti stendai kiekvienos 
valstybės kaliniams, atsiminimų 
apie tuos tragiškus metus pasakoji
mai, kuriuos nutraukė dar ne viena 
tylos minutė, buvusių kalinių ir jų 
giminaičių ašaros...

Lietuvių politinių kalinių sąjun
gos prezidentas Pilypas Narutis 
(buvęs Štuthofo politinis kalinys Nr. 
21244) keliomis kalbomis išplatino 
savo atsišaukimą ’’Stuthoffo kaceto 
susikaupime 1995 05 09“.

Lietuvos delegacija dėkinga už 
pagalbą Štuthofo muziejaus darbuo
tojų kolektyvui, Lenkijos valsty
binėms ir visuomeninėms instituci
joms. Ji pakeliui į namus aplankys 
Marienburgo pilį, kurios istorija 
simboliškai siejasi su XX a. vidurio 
tragedija.

Stanislovas Buchaveckas 
(Pranešimas perduotas faksu iš 

Štuthofo muziejaus)

veteranų. Rusijos ambasada jiems 
skyrė 27 tūkst. litų kapams atstatyti
- metalo vagys buvo nuplėšę meta
lines lenteles su karių pavardėmis. 
Ir štai vėl išniekinimas. Veteranai, 
susirinkę į mitingą, papasakojo, 
kad buvo prašyta savivaldybės už
degti Amžinąją ugnį. Bet atsakyta 
neigiamai, motyvuojant lėšų stoka. 
Kai veteranai pasisiūlė pinigus 
surinkti, paaiškinta, kad Amžino
sios ugnies dujų tinklai yra seniai 
neeksploatuoti, todėl uždegti ją 
gali būti pavojinga dėl galimo dujų 
nuotėkio. Tamsią dėmę užkloję 
gėlėmis, veteranai sakė kalbas. 0 
kitoje gatvės pusėje išsirikiavo apie 
60 žmonių, iškėlusių trispalves su 
gedulo juostomis ir plakatus su šū
kiais "Gegužės 9-ojo - kolonistų 
kolaborantų šventė“, "Mums karas 
baigėsi 1993 metais“, ”1940 vasara
- gėdingiausias Lietuvos istorijos 
laikmetis“.

Pasisekė...
Pateikiame vieną žinutę iš kasdie
ninių kriminalinių įvykių suvestinės 
"Respublikoje“ 05 10.

Vilniuje, Savanorių prospekte, 
prie automobilio VAZ-21011 (pri
vataus taksi) vairuotojo priėjęs vy
riškis paprašė pavėžėti iki Laz
dynų.

Pasak taksi vairuotojo, prie 
Bukčių miško keleivis tylomis iš
sitraukė pistoletą, nutaikė į auto
mobilio savininką ir dukart pa
spaudė gaiduką. Tačiau ginklas už
sikirto ir neiššovė. Vairuotojas iš
mušė ginklą iš užpuoliko rankų, 
bet šis iš įvykio vietos pabėgo. 
Kaip paaiškėjo, pistoletas - savos 
gamybos, šaudantis 9 mm kalibro 
šoviniais.

V. Dimos
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Seime

Požiūriai į netolimą istoriją 
nesutampa

Lietuva Antrajame pasauliniame kare

** Gegužės 5 dieną LDDP frakci
jos atstovė S. Burbienė pateikė 
svarstyti rezoliuciją ’’Dėl antihit
lerinės koalicijos pergalės prieš 
fašizmą penkiasdešimtmečio minė
jimo“. Ji sakė, jog jei laikome save 
Europos tauta, tai ’’nevertėtų atsis
toti į pozą, kad esame kitokie“. 
LDDP frakcijos narys A. Alberty- 
nas apsidžiaugė, kad kilęs ginčas 
esą rodo, kas prieš fašizmą, o kas už 
jį. Didžiausią nesutarimą sukėlė 
klausimas, ką toji pergalė prieš 
fašistus davė Lietuvai. ’’Kad buvo 
sugaudyti ir suvaryti į mėsmalę 
tūkstančiai Lietuvos jaunuolių“? - 
klausė Tėvynės Sąjungos frakcijos 
atstovas J. Listavičius ir ragino 
rezoliucijoje įvertinti komunizmo, 
kuris atrišo rankas fašizmui, vaid
menį. Krikščionys demokratai ap
skritai atsisakė svarstyti rezoliuciją, 
kurios pataisytas tekstas LDDP 
atstovų balsais priimtas popietini
ame posėdyje. Tėvynės Sąjungos 
frakcijos atstovas A. Stasiškis teigė, 
kad ’’rezoliucija rodo tik buvusių 
bolševikų, kovojusių prieš fašizmą, 
pažiūras”. ”EL“ redakcija gavo šios 
Seimo rezoliucijos su pirmininko Č. 
Juršėno parašu tekstą. Jame sako
ma: ’’Antrąjį pasaulinį karą pa
gimdė du totalitariniai Europos re
žimai - hitlerinis Vokietijoje ir stal
ininis Tarybų Sąjungoje. Jie abu 
dalijo pasaulį į savo įtakos sritis ir 
slapta planavo, kaip sunaikinti vie
nas kitą. Miuncheno suokalbio dva
sia leido šiems režimams nekliudo
mai stiprėti ir naikinti silpnesnes 
tautas bei valstybes“. Toliau rezo
liucijoje kalbama apie dalyvavusių 
ir žuvusių kovose su fašizmu pager
bimą. Septynių Seimo opozicijos 
partijų (Tėvynės sąjungos, Demo
kratų, Lietuvių tautininkų sąjungos, 
Krikščionių demokratų, Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos, Centro 
sąjungos, Socialdemokratų partijos) 
veikėjai paskelbė pareiškimą ’’Dėl 
karo pabaigos Europoje, įtvirtinu
sios neteisingą Jaltos tvarką, pen
kiasdešimtmečio”. Jame nurodoma, 
kad ’’Vokietijos kapituliacija prieš 
50 metų reiškė Vakarų Europos 
apsigynimą ir laisvę, o Vidurio 
Europai su Baltijos šalimis - naują 
okupaciją, nelaisvę ir SSRS bei 
panašių totalitarinių sistemų viešpa
tavimą dar ilgus dešimtmečius.<...> 
Tokią sovietų politiką toleravo 
Vakarų valstybės, pasirašiusios Jal
tos ir Potsdamo susitarimus. Todėl 
gegužės 8-oji diena skirtingai su
vokiama Vakarų Europoje ir Vi
durio Europoje, taip pat Lietuvoje. 
Vieno okupanto pakeitimas kitu gali 
būti oficialiai pažymimas tiktai kaip 
aukų prisiminimo diena”. Gegužės 
9 dieną Seime tylos minute pagerb
tas Antrojo pasaulinio karo aukų 
atminimas. Gegužės 9-11 dienomis 
Seimo Žmogaus ir piliečių teisių ir 
tautybės reikalų komiteto kvietimu 
viešėjo Rusijos Dūmos delegacija, 
atvykusi pasveikinti Lietuvos gy
ventojų - karo veteranų, išsiaiškinti 
rusų tautinės mažumos skundų.
** Gegužės 5 d. priimtas parla
mentarų pareiškimas ’’Dėl ren
giamos Lietuvos ir Europos Są
jungos asociacijos sutarties“. LR 
Seimas, ’’pabrėždamas, kad Lietuvai 
būtina integruotis į Europos Sąjun
gą, ir derindamas LR teisės aktų sis
temą su ES teisės principais ir nor
momis, siekdamas pašalinti kliūtis, 
trukdančias pasirašyti bei ratifikuoti 
Europos (asociacijos) sutartį su ES, 

vykdyti pagal šią sutartį priimamus 
įsipareigojimus ir vėliau tapti tikrąja 
ES nare“, pasiryžęs padaryti visus 
būtinus Lietuvos Konstitucijos pa
keitimus. ”EL“ redakcijai atsiųsta
me Seimo pirmininko Č. Juršėno 
pasirašytame pareiškime sakoma, 
kad ES valstybių juridiniams ir fi
ziniams asmenims bus sudaryta ga
limybė įsigyti nuosavybės teisę į 
žemę, naudotis gamtiniais ištekliais, 
miškais ir žemės ūkio naudmeni- 
mis, kurie yra būtini jų tiesioginei 
ūkinei veiklai vykdyti.

Kiek anksčiau, gegužės 3 d. 
Seime Lietuvių tautininkų sąjunga 
(LTS) buvo surengusi pokalbį: 
’’Lietuva - Europos Sąjungos asoci
juotoji narė: už ir prieš“. Norėta 
sužinoti įvairių partijų nuomonę tuo 
klausimu, nes gegužės 29 d. sutartį 
su ES numatoma pasirašyti.

Gegužės 5 d. ”EL“ gavo grupės 
Seimo narių protestą, adresuotą LR 
Prezidentui ir ministrui pirminin
kui. Tekste nurodoma, kad per sau- 
sio-gegužės mėnesius iš Kalinin
grado srities į Čečėniją virš Lietu
vos buvo nuskraidinta ir parskrai
dinta apie 1200 Rusijos laivyno 
desantininkų. Seimo nariai rašo: 
’’Mes griežtai protestuojame prieš 
LR Vyriausybės sistemingus veiks
mus, kuriais yra leidžiama Lietuvos 
oro erdvę ir teritoriją naudoti Ru
sijos kariniams pervežimams į Če
čėniją. Reikalaujame, kad Preziden
tas ir Vyriausybė imtųsi pačių sku
biausių ir griežčiausių priemonių, 
nes Lietuva tampa karinių veiksmų 
Čečėnijoje bendrininke“. Oro erd
vės panaudojimas rūpi ir Seimo 
užsienio reikalų komitetui, kuriam 
vadovauja dr. K. Bobelis. Gegužės 
3 d. šis komitetas nepritarė Krašto 
apsaugos ministerijos pateiktai Lie
tuvos ir Lenkijos sutarties dėl abiejų 
šalių karinių skrydžių virš šių val
stybių projektui. Dr. K. Bobelis 
priminė, kad pirmiausia reikia pasi
rašyti ketinimų protokolą, kurį 
gegužės 8-15 d. į Lenkiją galėtų nu
vežti krašto apsaugos ministras. Su
tarties su Lenkija negalima pasira
šyti, kol Seimas nepatvirtino Lietu
vos oro erdvės kontrolės taisyklių. 
Seimo nacionalinio saugumo komi
tetas taip pat mano, kad tokia sutar
tis su Lenkija nereikalinga.

Gegužės 9 d. ”EL“ redakcijoje 
gautas dr. K. Bobelio pareiškimas 
Seimui, kuriame jis rašo: ’’Turiu 
aiškiai ir nedviprasmiškai pareikšti, 
jog niekada nepalaikiau ir netole
ravau, anot pono A. Endriukaičio, 
kraujo šluostymo ir pataikavimo 
politikos ir jokiu būdu nepritariu ir 
smerkiu Rusijos karinių dalinių 
žiaurų elgesį Čečėnijoje. Tačiau esu 
kategoriškai prieš tuščių, neveiks
mingų, nerimtų ir be skaičiaus siū
lomų rezoliucijų srautą Vakarų dip
lomatinėms ir tarptautinėms organi
zacijoms“. Pasak dr. K. Bobelio, 
neparengtos rezoliucijos neduoda 
naudos Čečėnijai ir tik pasitarnauja 
LR Seimo kompromitacijai. Tai bu
vo atsakas į 1995 m. balandžio 27 d. 
Seime A. Endriukaičio pareikštą 
nuomonę, jog ’’Bobelis kartu su 
LDDP frakcija balsavo prieš rezo
liuciją dėl pagalbos Čečėnijai“. Dr. 
K. Bobelis pranešė, kad jis, kaip ir 
dar 20 Seimo narių, susilaikė.
**■ Gegužės 9 d. ratifikuota 1983 m. 
Europos konvencija dėl nuteistųjų 
asmenų perdavimo.

Ona Mickevičiūtė

1995 m. gegužės 4 d. Vilniuje 
naujajame Lietuvos istorijos insti
tuto pastate (Kražių 5) įvyko moks
linė konferencija ’’Lietuva Antra
jame pasauliniame kare (1939- 
1945)“. Konferencija sutapo su po
sėdžiais Lietuvos Seimo salėje. 
Tad pasitarti, padiskutuoti su istori
kais mūsų parlamentarai, pastaruo
ju metu neretai pasiginčijantys tar
pusavyje Lietuvai tragiško karo 
klausimais, negalėjo. Užtai buvo 
nemažai istorikų studentų iš Vil
niaus universiteto ir Vilniaus peda
goginio universiteto.

Konferencijoje įžanginį žodį tarė 
Lietuvos istorijos instituto direkto
rius prof. Antanas Tyla. Jis sakė, 
kad Antrojo pasaulinio karo metais 
Lietuva atsidūrė trijų dokumentų ar 
jų grupių - Molotovo-Ribentropo 
pakto, Atlanto Chartijos (1941 m. 
rugpjūčio 14 d. -S. B.) bei doku
mentų, pasirašytų Jaltos ir Potsda
mo konferencijose - veikimo zonų 
kryžkelėje. Tai lėmė skaudžius pa
darinius Lietuvai, lietuviams ir ki
toms mūsų šalies tautinėms bend
ruomenėms.

Tie skaudūs padariniai išsamiau 
buvo apžvelgti dvylikos kalbėtojų. 
Lietuvos tarptautinę padėtį savo 
pranešime ’’Lietuvos pozicija Ant
rojo pasaulinio karo pradžioje“ api
būdino Algis Kasperavičius (Vil
niaus universitetas). Jis taip pat at
skleidė didžiųjų valstybių vadovų 
necivilizuotą požiūrį į mažų valsty
bių ir tautų interesus. Apie antiso- 
vietinės rezistencijos sąjūdį pirmo
sios bolševikinės okupacijos metu 
kalbėjo Valentas Brandišauskas 
(Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centras). Jo pra
nešimo tema - ’’Rezistencinių orga

Buvusių partizanų suvažiavimas Kaune
Pirmiausia antisovietinės rezis

tencijos dalyviai atėjo į Karmelitų 
bažnyčią, kur šv. Mišias už žuvu
sius tremtinius ir partizanus aukojo 
monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir 
Karmelitų bažnyčios klebonas Algi
mantas Keina. Po to buvę partizanai 
užsuko į tremtinių ir politkalinių 
salę. Ant sienos plakatas skelbia: 
"Krauju parašėm ant žemės: per 
amžius būk laisva“.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
pirmininkas Jonas Čeponis papasa
kojo apie šios organizacijos nuveik
tą darbą ir perskaitė nežinomo parti
zano užrašų, rašytų pokario metais, 
ištrauką, aktualią ir šiandien: ’’Jeigu 
man pasiūlytų važiuoti į Ameriką, 
aš nevažiuočiau, bet žūčiau kovoje 
už Lietuvą“. Daugelis žuvusių už 
laisvę šiandien gal būtųbuvę profe
soriais, žymiais veikėjais, bet lemia
mu pokario laikotarpiu jie pasirinko 
kovos kelią ir krito už Lietuvą. 
Turime atiduoti visas jėgas, kad at
bustų Lietuva. Susirinkome ne kerš
to vedami, bet norime suvienyti 
tautą. Tik tegul tie, kurie žudė, trė
mė, išdavinėjo budeliams Lietuvos 

vienintelis Lietuvos žurnalas 
ir kareiviui, ir karininkui!

Lietuvos kariuomenės kasdienybė ir šventės, jos istorijos faktai ir dabarties atsikūrimo prob
lemos, Lietuvos karių kovinės parengties ypatumai, integravimasis j pasaulio valstybių kari
nių struktūrų bendras taikdariškas programa^.
Ar jus, brangūs tautiečiai, tai domina? Skaitykite gausiai iliustruotą Krašto apsaugos mi
nisterijos mėnesinį žurnalą ’’KARYS“. Prenumeratos kaina metams - 30 US dolerių. 
Pasirinkite vietą savo reklamai spalvotuose viršeliuose arba nespalvotuose ’’KARIO“ 
puslapiuose - pas mus skoninga, tikslu ir palyginti pigu. Bendradarbiaukime!
Redakcijos adresas: Totorių 25/3,2001 Vilnius, tel. 61-34-10.

ĘĮ KARYS

nizacijų kūrimasis sovietinės oku
pacijos sąlygomis ir jų raida (1940- 
1941 m. rugsėjis)“.

Trijuose pranešimuose buvo 
kalbėta apie nacių okupacijos laiko
tarpį. Arūnas Bubnys savo praneši
me "Reicho okupuotų Rytų kraštų 
ministerijos politika Lietuvos atžvil
giu (1941-1944 m.)“ parodė, koks 
didžiulis pavojus buvo iškilęs Lietu
vai ir jos gyventojams. Pagal nacių 
planus Lietuva turėjo būti koloni
zuota, germanizuota, o gyventojų 
dalis iškelta į slavų žemes. Šio 
straipsnio autorių pranešimų f’ 1941 - 
ieji Lietuvoje: nacių rasistinės poli
tikos įgyvendinimo tragiškieji pada
riniai“) skirė Lietuvos žydų tragedi
jai 1941 metais, kuomet Lietuva 
buvo tapusi nacių poligonu ruošian
tis masiškai žudyti žydus visoje 
Europoje. O kolega ir bendradarbis 
Vytautas Skebas kalbėjo apie Lietu
vos ekonominį apiplėšimą ("Nacių 
okupacinės valdžios prievolės 1941- 
1944 m. ir jų poveikis Lietuvos 
žemės ūkio raidai“).

Konferencijoje pirmininkavęs 
Lietuvos istorijos instituto Naujau
sių laikų istorijos skyriaus, surengu
sio šią konferenciją, vedėjas Rimas 
Zizas pranešime ’’Lietuviškos for
muotės sovietų ir nacių karinėse 
politinėse struktūrose 1940-1945 
m.“ apibūdino lietuvių dalyvavimą 
(jis daugiausia buvo prievartinis - 
S. B.) abiejose Antrojo pasaulinio 
karo fronto pusėse.

Po pertraukos daugiausia kalbėta 
apie antrosios sovietinės okupacijos 
pradžią pasitraukus vokiečių kariuo
menei iš Lietuvos. Lietuvių antiso- 
vietinei ginkluotai rezistencijai buvo 
skirti du Lietuvos istorijos instituto 
mokslininkų pranešimai: Eugenijaus 

žmones, padaro atgailą, sakė J. Če
ponis.

Po jo kalbos pasisakė visų buvu
sių partizanų apygardų: "Kęstučio“, 
"Tauro“, "Dainavos“, "Žemaičio“, 
"Prisikėlimo“, "Vyties“, "Algiman
to“, "Vytauto“, "Didžiosios kovos“ 
vadai. Visi kėlė mintį, kad reikia su
daryti žuvusių partizanų ir jų ryši
ninkų sąrašus. Monsinjoras A. Sva
rinskas irgi ragino įamžinti partizanų 
atminimą kiekvienoje apygardoje. 
Vien tik Merkinėje palaidota 600 
partizanų. "Dainavos" apygardoje 
gyvų ir žuvusių 1692 partizanai. Iš 
jų įamžinta paminkluose: Balbieriš
kyje - 22, Jiezne - 92, Kalniškėse - 
46, Lazdijuose - 46, Varėnoje - 126, 
Alytuje - 137 ir 1.1. Vyčio apygardo
je buvo apie 1700 partizanų, "Di
džiosios kovos“ apygardoje - 3200 
partizanų turėjo 280 kulkosvaidžių. 
"Kęstučio“ apygardai vadovavo J. 
Kasperavičius, Simas Gavėnas, J. 
Žemaitis. Kalbėjusieji prisiminė, kad 
kiekvienas partizanas prieš valgy
damas persižegnodavo, kiekvienas 
turėjo rožančių ar maldaknygę. Par
tizanai - tai nepalaužiama tautos 

Grunskio - "Sovietinė kariuomenė - 
lietuvių ginkluoto pasipriešinimo 
slopintoja 1944-1945 m.“ ir Algio 
Kašėtos - "Antrojo pasaulinio karo 
baigties įtaka lietuvių tautos laisvės 
kovai“. Apie Lietuvą ir jos gyvento
jus užgriuvusią brutalią jėgą pasako
jo Lietuvos istorijos instituto istorikė 
Nastazija Kairiūkštytė ("Sovietinės 
okupacinės kariuomenės savivalė ir 
smurtas Lietuvoje 1944-1945 m.“). 
Jos bendradarbis Juozas Matusevi
čius apibūdino atsinaujinusią Lietu
vos sovietizaciją ir rusifikaciją 
("Stalininio režimo įsitvirtinimas 
Lietuvoje: sovietinė kadrų politika 
1944-1945 m."). Kitas bendradarbis, 
prof. Henrikas Šadžius, pažvelgė į 
Lietuvos padėtį tarptautiniu aspektu 
("Lietuvos geopolitinė situacija bai- 
gantis Antrajam pasauliniam ka
rui“). Doc. Liudo Truskos (Lietuvos 
pedagoginis universitetas) praneši
mas - ’’Antrojo pasaulinio karo teri
toriniai ir demografiniai padariniai 
Lietuvai“. Istoriko tyrimais, už Lie
tuvą gyventojų nuostoliais propor
cingai visam gyventojų skaičiui la
biau nukentėjo tik Gudija (Baltarusi
ja). Tačiau, kaip pažymėjo L. Trus
ka, Lietuvai pavyko galutinai atgauti 
Klaipėdos uostą ir, svarbiausia, 
įtvirtinti teises į istorinę sostinę 
Vilnių.

Po atsakymų į klausimus ir 
diskusijų konferenciją užbaigė ją 
pradėjęs prof. Antanas Tyla. Jis pa
brėžė naujausių laikų istoriją tirian
čių mokslininkų būtinybę rodyti di
desnę iniciatyvą, aiškinantis netoli
mos praeities įvykius.

Stanislovas Buchaveckas 
Lietuvos istorijos instituto 

darbuotojas

dalis. Tebesantis gyvas Vaclovas 
Žukas buvo paskutinis "Lokio“ rink
tinės narys. "Prisikėlimo“ apygardos 
kovotojas Laurušas partizanavo 33 
metus; mirė nesulaužęs partizanų 
priesaikos (sušvelnėjus okupaciniam 
režimui nesiregistravo sovietų įstai
gose). Palaidotas Šiauliuose. Partiza
nai kovojo už Lietuvą, negalvodami 
apie šiltas kėdes, turtą, būdami 
vieningi. Todėl ir dabar reikia būti 
vieningiems, nesiskaidyti. Klaidų 
žuvusieji neatleis.

Suvažiavime dalyvavo 215 parti
zanų. Jiems įteikti Lietuvos laisvės 
kovos sąjungos partizano pažymėji
mai. Tokius pažymėjimus gavo ir 
kelios dešimtys moterų, kovojusių 
partizanų gretose.

Suvažiavime pakeisti ir papildyti 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 
įstatai, išrinkta nauja sąjungos val
dyba, revizijos komisija ir etikos 
komisija.

Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT'o) vadas J. Pocius 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio va
dovui įteikė SKAT'o ženklelį.

Kęstutis Balčiūnas
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Keičiasi metai ir keičiasi nuotoliai
Egzodo rašytojų autobiografijas perskaičius

Linkėjo sulaukti 
ąžuolo brandos

Knygą pradeda vienas žymiausių 
Lietuvos XX amžiaus lyrikų Jonas 
Aistis. Jo ’’Mano gyvenimą“ skaitai 
kaip patrauklią vaizdingą apysaką 
ar novelę, dosniai apgyventą amži
ninkais ir bendražygiais, sklidiną 
istorinių įvykių ir datų. Tokios ir ki
tų mūsų egzodo plunksnos darbinin
kų meistrų poringės, panašios į 
grakščius, kartais linksmus, kartais 
tragiškus dailiosios raštijos krišto- 
liukus. M. Vaitkus, F. Kirša, P. 
Andriušis, J. Jankus, M. Katiliškis, 
A. Landsbergis, J. Gliaudą, B. Pū- 
kelevičiūtė, J. Šlekaitis, B. Raila, J. 
Kralikauskas, A. Tenisonas ir kai 
kurie kiti vaizdingomis novelėmis 
pateikia savo gyvenimo kelio įspū
džius ir sutiktus žmones, klajones ir 
sunkų - anaiptol ne literatūrinį - dar
bą Europos, Amerikos, Australijos, 
Pietų Amerikos platybėse ir brūzgy
nuose. Ten telpa ir žodžiai apie kū
rybą, knygas. Kiti apie tai kalba 
glaustai, trumpai kaip telegramas 
siųsdami - gimiau ten, parašiau tą, 
gyvenu ten. Treti gražiausius žo
džius skiria jaunystės tėviškės vaiz
dams. mokyklos ir gimnazijos Šur
muliui ir bendraklasiams; ne vienas 
didžiuojasi universitetų auditori
jomis, kur būsimus rašytojus ir poe
tus mokė tokios šviesios asmenybės 
kaip S. Šalkauskas ir L. Karsavinas, 
V. Dubas ir J. Eretas, V. Krėvė ir B. 
Sruoga, A. Maceina ir P. Skardžius.

Beje, dėl termino “išeivis". Ne
ginčijamas autoritetas A. J. Greimas 
teigia: “Pirmiausia pareiškiu, jog 
esu ne išeivis, o politinis pabėgėlis“. 
Su šiuo terminu, matyt, sutiks kone 
visi į šią knygą pasiprašę rašytojai. 
Juk ne savo noru jie paliko gimtąją 
žemę, o bėgo nuo svetimųjų savi
valės ir okupacijos, nuo smurto ir 
pažeminimų. Visi jie pasirinko tra
gišką pabėgėlio ir tremtinio dalią.

Mano širdis išmėtyta:
Ukmergė ir Žemaitkiemis, 
Vokietija ir Rusija 
Ir Didžioji Britanija 
Nežinau, kur man teks užbaigti 

savo amželi, 
Tik žinau, kad kasdieną

vis Šaukia mane ir traukia 
prieškarinio pavasario sodas 

Kęstučio aikštėje, - 
dar 1969 metais prisipažino Al

bione įstrigęs V. Šlaitas. Jam tik
riausiai būtų pritaręs ir Adelaidėje 
amžino poilsio vietą susiradęs links
masis tauragniškis Pulgis Andriušis, 
tą paliudytų ir Baton Rouge, Loui-

Pabaiga. Pradžia Nr.19.

Maironio ’’Pavasario balsams“ - 100
Pačiame Lietuvos pakraštyje, 

buvusioje Radvilų tvirtovėje, gynu- 
sioje lietuvius nuo šiaurinių kaimy
nų puldinėjimo, gražiai paminėtos 
pirmojo Maironio eilėraščių rinki
nio 'Pavasario balsai“ 100-osios pa
sirodymo metinės. Šia proga į Bir
žus susirinko per 350 maironiečių 
su savo mokytojais-globėjais iš 21 
Lietuvos miesto ir rajono.

Minėjime, vykusiame Biržų kul
tūros namuose, buvo garbingų sve
čių: Vilniaus universiteto profeso
rius Juozas Girdzijauskas, maironie
čių draugijos įkūrėjas bei vadovas, 
Panevėžio miesto V. Žemkalnio vi
durinės mokyklos direktorius Euge
nijus Urbonas. Poetas Marcelijus 
Martinaitis, negalėjęs atvykti, at
siuntė sveikinimą. Tame minėjime 
paskelbti respublikinio moksleivių 
rašinio konkurso, skirto “Pavasario 

sianoje įsikūrę kėdainiškė V. Bogu- 
taitė bei zanavykas K. Keblys, ir 
Kanadoje prie Ontario ežero savo 
gimtojo Anjedo besiilgintis J. Kra
likauskas, ir Lemon te savo “Graffi
ti“ užbaigusi po Lietuvą mėtyto ge
ležinkelininko Augustino Nagio 
duktė Liūne Sutema, ir Floridoje 
Atlantu besigrožinti “prisiekusi“ 
kaunietė iŠ Žaliakalnio B. Pūkele- 
vičiūtė, ir šiaulietis iš Ročesterio J. 
Jankus, ir rokiškėnas iš Lenokso L. 
Dovydėnas, ir rietaviškis E. Cinzas 
iš Briuselio, ir Sydnin nublokštas J. 
A. Jūragis, ir tarp Tirolio kalnų įsi
kūrusi 1. Joerg-Naudžiūnaitė iš Kau
no... Juk visi tie dabartiniai čikagiš- 
kiai, niujorkiečiai, detroitiškiai, los- 
andželiečiai, torontiškiai, edmontiš- 
kiai, bostoniškiai, farmingtoniškiai - 
tai buvę (ir be abejo jais likę) kau
niečiai ir panevėžiečiai, biržėnai ir 
kupiškėnai, zanavykai iš K. Nau
miesčio ir žemaičiai iš Kretingos ar 
Mažeikių, dzūkai nuo Leipalingio ar 
kapsai nuo Alvito. Ir niekas jų kito
kiais nepadarys. Todėl teisingai jie - 
išvietinti “Dievo paukšteliai“, beda
liai ir bežemiai - padarė pasivadin
dami egzodo rašytojais.

Dar keletą šios knygos autobio
grafijų norėtųsi išskirti. Pirmiausia, 
prancūzo Georges Matote. Apie jį 
vargu ar kas bus daug girdėjęs. O 
jis, gimęs Paryžiuje, Sorbonoje ir 
Rytų kalbų institute studijavo pie
šimą ir arabų kalbą, nuo 1938 metų 
spalio mėnesio dėstė prancūzų kal
bą Klaipėdoje ir Šiauliuose. Vėliau 
NKVD kalintas, bet pabėgęs, para
šęs atsiminimus apie sovietinį kalė
jimą “Mes prisons en Lituanie“ 
(“Mano kalėjimai Lietuvoje“). Su 
savo pirmąja žmona lietuvaite J. 
Mačiukaite išauginęs dukterį Jo
lantą ir sūnų Danielių, filologijos 
daktaras, dviejų Prancūzų Akade
mijos premijų lauretas, Garbės Le
giono ordino kavalierius, jis daug 
nuveikė garsindamas Lietuvą, ko
vodamas dėl jos laisvės. Kartu su 
B. Brazdžioniu, J. Prunskiu jis yra 
Lietuvių rašytojų draugijos Garbės 
narys.

Kiek atskirai čia stovi ir I. Mero, 
A. M. Sluckaitės, T. Venclovos, E. 
Nazaraitės autobiografijos. Visi jie 
gyveno okupuotoje Lietuva, baigė 
sovietines mokyklas, bet sava valia, 
negalėdami susitaikyti su nepaken
čiama sistema, kūrybine priespauda 
ir cenzūra, pasitraukė iš Lietuvos ir 
pasirinko egzodo kūrėjo dalią. Nė 
vienas iš jų nenutolo nuo Tėvynės, 
dirba Lietuvos labui. I. Meras ir T.

balsų“ šimtmečiui, nugalėtojai. Visi 
mielai stebėjo Biržų kultūros namų 
šokių grupės, kuriai vadovauja Dan
guolė Kalkienė, pasirodymą bei Pa
nevėžio V. Žemkalnio vidurinės 
mokyklos maironiečių literatūrinę - 
muzikinę kompoziciją pagal Mairo
nio poemą “Jaunoji Lietuva“. Po to 
sambūrio dalyviai aplankė Biržų 
miesto įžymybes. Visiems buvo 
įdomu “Gėlos" muziejuje, kuris įsi
kūręs restauruotuose bei erdviuose 
didikų Radvilų rūmuose. Ne vieną 
šio gražaus respublikinio maironie
čių. sambūrio dalyvį nustebino ilga
sis medinis Biržų tiltas (jo ilgis - 
525 metrai) bei sužavėjo Astravo 
dvaro parkas.

Keturiose B miesto vidurinė
se mokyklose vyko Maironio kūry
bos skaitymai bei vaidinimai, o va
kare visi susirinko į “Atžalyno“ vi

Venclova neseniai apdovanoti LDK 
Gedimino ordinais.

Štai kaip save apibūdina I. Me
ras, vietoj autobiografijos pateik
damas kalbą, pasakytą Čikagoje, 
atsiimant Lietuvių rašytojų draugi
jos premiją:

“...Bandydamas žvilgtelti į save 
iš šalies, matau greta savęs dvi mo
teris. Viena - Miariama Merienė, 
žydė. Ji pagimdė mane ir vedė di
džia motiniška meile apgobusi, per 
ankstyvąją vaikystę, kol kelią už
stojo žvyrduobė. Kita - Bronė Dai- 
nauskienė, beraštė lietuvė moteris, 
šešių vaikų motina. Ji apglėbusi ma
ne abiem rankom, paslėpusi nuo 
piktų akių, atplėšusi mane nuo žvyr
duobės, pagimdė iš naujo septin
tuoju vaiku ir vedė paslapčiom to
lyn gyvenimu iki ankstyvosios jau
nystės.

Kelmės žvyrduobėje guli moti
na, pagimdžiusi mane.

Kelmėje, septyniasdešimt penke- 
rių metų sulaukusi, gyvena antroji 
motina.

I Kelmės sinagogą eidavau ka
daise su tėvu melstis.

Paskui, dar vaikas būdamas, 
meldžiausi Kelmės bažnyčioje.“

Knygoje prie kiekvieno rašytojo 
autobiografijos ar trumpos - telegra
finės - biografijos, išspausdinta 
portretinė nuotrauka, pateikiama jo 
bibliografija. Vienos jų kaip B. 
Brazdžionio, I. Mero, V. Krėvės, A. 
Kairio, A. Rūtos, P. Orintaitės, J. 
Gliaudos, A. Vaičiulaičio - gana 
gausios, po kelis puslapius užiman
čios, o kitos - vos iš kelių pozicijų. 
Bet visa ši bibliografija nepaprastai 
vertinga: ji kruopščiai ir ilgam sure
gistravo viską, kas padaryta svetur, 
kas nuveikta, kas sukurta.

Tačiau įdomiausia čia tos biblio
grafijos geografija. Ir kur tik neleis
ta lietuvių literatūra, kokios leidyk
los nerinko lietuviško žodžio. Be 
Kauno, Vilniaus, Marijampolės ar 
Šiaulių knygų metrikos nukelia 
skaitytoją į Čikagą ir Putnamą, į 
Freiburgą ir Tiubingeną, į Sydnį ir 
Londoną (kiek čia knygų išleido 
“Nidos“ leidykla), Maskvą ir Pary
žių, Taliną ir Sofiją, Budapeštą ir 
Tel-Avivą, Tbilisį ir Klivlendą, 
Adelaidę ir Svinfurtą, Buenos Aires 
ir Los Andželes, Romą ir Bostoną, 
Prahą ir Niujorką. Ir dar daug daug 
spaustuvių ir leidyklų gimdė ir plati
no lietuvišką žodį. Keitėsi metai, 
keitėsi nuotoliai, anot V. Šlaito.

Petras Keidošius

durinę mokyklą. Jos šeimininkai 
svečiams dovanojo nuostabų “Balto 
vakaro“ (kokia graži metafora - mat, 
Maironis pasirašinėjo Balto Senelio 
slapyvardžiu!) koncertą.

Antrąją suvažiavimo dieną Pa
nevėžio vyskupijos kancleris mon
sinjoras Juozas Juodelis pilnutėlėje 
Biržų miesto Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje aukojo šv. Mišias Mai
roniui. Po to didžiojo lietuvių tautos 
dainiaus eiles skaitė aktorius Ramū
nas Abukevičius, o giesmes giedojo 
garsusis Kauno filharmonijos cho
ras, vadovaujamas Petro Bingelio.

Į namus šio gražaus sambūrio 
dalyviai išsiskirstė nutarę vasarą 
stovyklauti Punske, bendrauti su 
vietos lietuviais ir rinkti tautosaką 
bei paminėti liepos šeštąją - Kara
liaus Mindaugo karūnavimo dieną.

Justinas Lapinskas

Gal tik prieš 30 metų, 1965-ųjų 
rugpjūčio 8-ąją, čia buvo susirinkę 
tiek daug žmonių, kiek jų atvyko 
tą balandžio antradienį. Nedidukė 
Vilkaviškio rajono Paežerių pa
grindinės mokyklos salė vos besu
talpino visus, norinčius pagerbti ir 
pasveikinti mokytoją Stasį Anke- 
vičių, kuris tą dieną šventė 90-ąjį 
savo gimtadienį. Draugų, bičiulių, 
mokinių atvažiavo iš visos Lie
tuvos.

Stasys Ankevičius gimęs Sta
naičių kaime, prie pat Prūsijos. Kai 
jo tėvas knygnešys rusų žandarų 
buvo sumuštas ir dėl to susirgęs 
džiova mirė, šeima apsigyveno 
Šakių apskrities Jančių kaime. Čia 
mažame namelyje augo šeši vai
kai. Teko ir samdiniais pabūti. Bet 
Stasys troško mokslo ir tapo mo
kytoju. 1928-1937 m. dirbo Akė
čių pradinėje mokykloje, o 1937- 
1941 m. - Plokščių šešiaklasėje. 
Jau dirbdamas Akėčiuose, moky
tojas vaikams pasirodė esąs doras 
ir teisingas, neskirstė jų pagal tai, 
kieno kas yra tėvas - visus gerbė ir 
mylėjo, glostydavo ir padėdavo. 
Pranutė Endriukaitytė-Vaičiūnienė 
kuo puikiausiai prisiminė, kaip 
mokytojas jų klasę su garlaiviu į 
Kauną nusivežęs.

Ta kelionė galbūt nebuvo tiek 
svarbi, nors tada, dažno iš šių vaikų 
tėvai Kauno dar nebuvo regėję, 
kiek kilnus buvęs mokytojo poel
gis su dviem klasės mergaitėmis, 
kurių tėvai 2 litų kelionei nesu- 
krapštę. Mokytojas pats tuos litus 
uždėjęs. Šis poelgis mokinei pali
kęs įspūdį iki šiolei. Vargu ar be
rastume panašiai besielgiančių mo
kytojų šiais laikais.

Dirbdamas Plokščiuose, moky
tojas tampa irgi vienu mylimiausių 
šio miestelio žmonių. Pasak 1941 
m. laidos 6-ojo skyriaus mokinio 
Vytauto Kluoniaus, A. Ankevičius 
vaikams mokėdavęs ir pačias su

dėtingiausias astronomijos žinias 
įdomiai pateikti - kiekvienam bū
davę įdomu ir mįslinga.

Šio žmogaus dėka Plokščiuose 
pastatytas paminklas valsčiaus Žu- 
vusiems savanoriams. Jis ir dabar 
tebestovi.

Šio miestelio istorijoje mo 
kytojo S. Ankevičiaus pavardė 
visada bus minima viena pirmąją 
Gaila, bet būtent iš Plokščių 1941 
aisiais mokytojui tekę išvykti j 
ilgas, net 15 metų užsitęsusias 
“atostogas“ Sibiran. Už ką? Turbūt 
todėl, kad buvo šviesuolis, trukdė 
sovietams “virškinti“ Lietuvą. Ptr 
tremties metus mokytojas nepalū
žo, niekas nesugebėjo įveikti je 
sielos galių: žmogiškumo, tauru
mo, tikėjimo, Tėvynės meilės. Pir
mas, o gal ir paskutinis mokytojai 
iš Šakių rajono grįžęs iš "atos
togų“, sovietų pakalikų vis tiek 
nebuvo gerbiamas - net arklininku 
netiko dirbti.

Laimė, kad atsirado gerų žmo
nių: pirmininkas Pranas Danile
vičius, girininkas Bronius Klimai 
Jie davę medžiagų namą pasis
tatyti. Gyvendamas Paežeriuose, 
S. Ankevičius prižiūri daktaro 
Vinco Kudirkos gimtinės ąžuolų 
paunksmėje esančią klėtelę, kurią 
netrukus paverčia muziejumi. Jo 
atidarymo dieną į Paežerius pabū
go atvykti net tuometinės Vilka- i 
viškio rajono valdžios atstovai. Ir 1 
tik po to, kai kompartijos oficiozas 1 
“Tiesa“ išspausdino rašinį ”Atvy- 1 
kite į Paežerius“, čia atvažiuoti jau ‘ 
niekas nebijojo. 1

Ir sklido iš čia nuo tada moky- < 
tojo griežiamo smuiko V. Kudir- č 
kos “Tautiška giesmė“. Be abejo, t 
už tai kasdien grėsė “atostogos“, i 
tačiau S. Ankevičius tūkstančiams 
tautiečių sovietmečiu vis primin- * 
davo: “Kelkite...“ Apie 10 tūks- J 
tančių žmonių yra apsilankę mu- ž 
ziejuje. n

Mokytojas dirbo tyliai ir nie- 3 
kam nesiskųsdamas. Kaip pasakė ti 
Vilkaviškio rajono savivaldybės 
meras Jonas Mačys, mokytojo S. P 
Ankevičiaus darbus galima būtų ? 
prilyginti V. Kudirkos, irgi iš ne- f 
toli kilusio J. Basanavičiaus dar- di 
bams. Padėkodamas už juos, J. 
Mačys įteikė mokytojui voką su 
kuklia pinigine kompensacija už d! 
veltui dirbtus metus. Beje, pasitik- ra 
damas 90-ąjį savo gyvenimo pava- & 
sarį, S. Ankevičius buvo priimtas j 33 
darbą - V. Kudirkos klėtelė tapo ik 
Vilkaviškio muziejaus filialu. kr

Jubiliatą sveikino ne tik Pa- aF 
ežerių mokyklos, žemės ūkio ben- 
drovės atstovai, bet ir svečiai ii ko 
Pilviškių, Vilkaviškio, Marijam- nil 
polės, Kudirkos Naumiesčio, (g 
Plokščių ir iš daug kur kitur, iš kur lai 
atvyko jo mokinių. Kultūros mi- 1>V 
nisterijos atstovai jubiliatui įteikė He 
ministro J. Nekrošiaus pasirašytą m. 
padėkos raštą. W

Pats S. Ankevičius, dėkodamas 
už gausius sveikinimus, sakė atlei- lo 
džiąs visiems savo kankintojams, ste 
o Chruščiovui netgi dėkojąs, kad pit 
atšaukė iš “atostogų“ “už Uralo že- mi 
mės galo“. ter

Mokytojas priminė V. Kudirkos log 
žodžius: “Nesipeškime dėl smulk- kit 
menų. Atsiminkime svarbiausi? did 
dalyką - Tėvynės laisvę!“ pas

Mokytojas pasodino savo 90- čių 
mečio ąžuoliuką, o brandos laikas Gy 
būna - apie 120 metų. Tiek palin- dar 
keta sulaukti ir mokytojui. prij 

lai) 
Romas Bacevičius dėsi

Ričardo Šaknio nuotrauka gan
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Jorės šventė Palangoje

Neseniai Palangoje buvo šven-
čiama Jorės šventė. Ją surengė Vil
niaus etninės veiklos centras (va
dovė Eglė Plioplienė), Palangos 
miesto kultūros centras; jiems 
talkino Palangos Stasio Vainiūno 
muzikos mokykla. Į šią saulės kili
mo, gamtos atgimimo ir pavasario 
žalumos šventę atvyko nemažai 
jorininkų - pavienių svečių ir folk
loro ansamblių: iš Vilniaus - ’’Ūla“, 
’’Poringė“, ’’Dzingulis“ (vaikų an
samblis), iš Klaipėdos - ’’Kuršių 
ainiai“, iš Telšių - "Insula“, buvo ir 
iš Vydmantų, Šateikių, Plungės, 
Platelių, o iš Palangos - ’’Mėguva“.

Jorė prasidėjo seminaru muzi
kos mokyklos salėje. Įžangos žodį 
susirinkusiems tarė Eglė Plioplie
nė. Ji palangiškiams rengėjams 
įteikė tris didžiules verbas - ’’pa
saulio medžius“ iš Vilniaus; po to 
salės scenoje suskambo moterų 
dainuojama folkloro daina...

Pirmoji apie Jorę, Jurgines Lie
tuvoje seminare kalbėjo istorijos 
mokslų daktarė Regina Merkienė. 
Ji priminė, kad senų senovėje, 
ankstyvą pavasarį, buvo aukojamas 
jautis, ožys, gyvulio produktai; 
kuršiai, žemaičiai, aukštaičiai, išva
rydami gyvulius, juos apvalydavo 
ugnimi: Rytų Lietuvoje gyvuliai 
būdavę apsmilkomi kadugiu, Va
karų Lietuvoje - žolynais. Be kitų 
įdomių senovinių papročių ilgai 

f išliko toks - piemenų laistymas 
k vandeniu, vakare - gausios vaišės 
' (duona, sviestas, kiaušiniai, sūris).

Ilgainiui daugelį senųjų papročių, 
apeigų, dievų, lietuvaičių, muitinių 
būtybių išstūmė atneštiniai, krikš
čioniškieji; kai kas įsigalint krikš
čionybei buvo priderinta prie vieti
nių sąlygų, kai kas - iš dalies per
imta.

Panašiu būdu atsiradęs pada
vimas, kad atneštinis vadinamasis 
Jurgis atrakinąs dangų (lietus) ir 
žemę (dygsta žolė); kiti pasakoji
mai, padavimai, mitai, papročiai 
atspindi kitus senojo gyvenimo ir

. tikėjimo kitimus...
Np\e lietuvių griaustinio dievų

savitumą. Visi trys paskaitininkai

t 
& 
jkfc 
iyA Periamą (kaimynų slavų - Peroną, 
t W Piuroną), jo kilmę, paskirtį išsa

miai pasakojo filologijos mokslų 
daktarė Nijolė Laurinkienė.

Trečioji seminaro tema buvo 
"Senovės lietuvių šventovės“. Ro
dydamas mįslingas archeologijos 
radinių nuotraukas, planus, kel
damas mokslo problemas, reikšda
mas savo nuomonę apie senąsias, 
ikikrikščioniškąsias, ir atneštines, 
krikščioniškąsias šventes, apeigas, 
apie lietuvių (anksčiau - aisčių, 
arba baltų) šventoves kalbėjo fizi
kos mokslų daktaras Libertas Kli
mka. Pirmąsias žinias, kad gelonai 
(gr. Gelonoi; juos kai kurie tyrėjai 
laiko aisčiais - lot. Aestii) statę 
šventoves mini "istorijos tėvas“ 
Herodotas (gr. Herodotos; V a. pr. 
m. e.). Paskesnės žinios - germanų 
metraščiuose.

Paskaitos buvo turtingos moks
lo tyrimų duomenų, asmeninių pa
stebėjimų, atradimų ir gerokai pra
plėtė klausytojų supratimą apie 
mūsų proprotėvių dvasinę bei ma
terialinę gyvenseną, tikybą, mito
logiją, santykius su gamta, jos reiš
kiniais. Metų laikų kaita dariusi 
didelę įtaką kultūriniam aisčių, o 
paskiau kuršių, žemaičių, aukštai
čių ir kitų gyvenimui bei tikybai. 
Gyvenimo, tikybos, pasaulėjautos 
darna su gamta, natūralia žmogaus 

prigimtimi ikikrikščioniškaisiais 
laikais buvusi nepalyginamai di- 

desnė, autentiškesnė ir labiau šau
to ganti aistiškumo dvasią, aistiškąjį

iš m- 
js dai
nos. 1 
oką si 
cija ui 
Pasitik 
j pava 
imtasi 
lė tape 
j.
ik Pa- 
io bet 
:čiai ii 
irijam 
iesčio. 
, iš kur 
os mi- 

įteikt 
įrašyti

dama-' 
ė alki
oj ama 
is, kad 
alofc

idirkos 
smulk
iausi!

vo 90’ 
laikas 
palin’

Lietuviška mada: 
sapnai apie Paryžių ir tikrovė (1)

buvo apdovanoti meninėmis dova
nėlėmis.

Vakare vakaronę aikštelėje prie 
’’Anapilio“ surengė ’’Ūla“, kurią 
pavaduodavo trys Palangos grieži
kai. Kai saulė nusileido, vakaronė 
vyko ’’Anapilio“ salėje. Prisijun
gusi ’’Poringė“, Vilniaus pedagogi
nio universiteto smuikininkės, rate
liai, žemaičių šneka ir vaišės dar 
labiau gyvino vakaronę...

Kitą rytą, atvykę penkiais auto
busais iš Palangos, jorininkai susi
rinko netoli Rūdaičių. Čia L. Klim
ka, remdamasis archeologijos kasi
nėjimų duomenimis, dėstė apie Už
pelkių senkapį, jo paskirtį aisčių 
gyvenime ir senajame tikėjime, da
bartinių kasinėjimų rezultatus ir 
prielaidas.

Po to Jonas Trinkūnas supažin
dino jorininkus su etnokultūrinės 
organizacijos ’’Ramuva“, kuri buvo 
įkurta 1967 metais Vilniaus univer
sitete, istorija. Iš įvairių Lietuvos 
vietų atvykusius jorininkus jis pa
kvietė Vilniaus ramuvių einamam 
rateliui ’’Dijuto, kalnali“. Jis pamo
kė, kad ratelį einant reikia dainuoti 
trim dalyvių, įstojančių viena po 
kitos, dalimis. Ant Užpelkių senka
pio kalvelės einamam rateliui pri
tarė vyturiai, švelnus vėjelis ir 
skaisti saulė.

Paskui aplankėme Erškėtynės 
šaltinį, grožėjomės mišku, klausė
mės žemaičių krašto dainų, žavėjo
mės sodriais dainininkų balsais. / 

Palangą grįžome pakilios nuotai
kos. Čia, kurhauzo kiemelyje, kon
certavo ’’Dzingulis“.

Pavakariop, vadovaujami J. 
Trinkūno, senojo lietuvių tikėjimo 
vilniškės ’’Romuvos“ nariai ir žmo
nės iš kitų Lietuvos vietų atliko 
įšventinimo į ’’Romuvą“ apeigas 
jūroje, prie aukuro Birutės kalno 
papėdėje ir ant Birutės kalno. 
Apeigoms atlikti laikas (Jorė), orai, 
vieta buvo labai tinkami (jūra (van
duo), žemė ir saulė). Tą jūros (van
dens), žemės ir saulės jungti, galią, 
aisūškos dvasios stiprybę ir palai
mą apeigmirikai ypač juto, kai, nu
tvieksti vaiskios ir karštos saulės 
spindulių, susikaupę stovėjo senojo 
lietuvių tikėjimo šventovės vietoje 
Birutės kalno viršuje.

18 valandą bendrą Jorės šventę 
prie Birutės kalno paskelbė ragų 
balsai. Šventę pradėjo minėtieji an
sambliai, o paskiau į ją įsitraukė 
susirinkę palangiškiai ir svečiai. 
Geriausieji mestučių ir kitų žaidi
mų dalyviai dovanų gavo margu
čių. Besilinksminančius jorininkus 
Palangos miesto kultūros centro 
darbuotojai vaišino alumi, pienu, 
arbata, sūriu, sumuštiniais ir sal
dumynais...

Kai saulė leidosi į jūrą, pasigir
do ragai nuo Birutės kalno. Prieš 
pat viršukalnę senu papročiu jo
rininkai plovėsi rankas ir veidą 
vandeniu iš ąsočių, šluostėsi dro
biniu rankšluosčiu ir pro papuoštus 
A raidės pavidalo vartus ėjo į vir
šukalnę. Čia, sustoję ratu ir dainuo
dami tautines dainas, lydėjo besi
leidžiančią į jūrą saulę...

Visvaldas Butkus

Kaip jau pranešėme, balandžio i 
29 - gegužės 2 dienomis Vilniaus 
šiuolaikinio meno centre įvyko 
tradicine tampanti ’’Dienos“ mados l
savaitė ’’Pavasaris-vasara 95“. Šio i
madų šou iniciatoriai - dizainerių I
grupė ”7+“ - Julija Žilėnienė ir Ser- I
žas Gandžumianas, Juozas Statke- i
vičius, Daiva Urbonavičiūtė, Sandra 
Straukaitė, Vida Simanavičiūtė ir 
Aleksandras Pogrebnojus. Galėjo 
pasirodyti ne tik jau žinomi madų 
kūrėjai, bet ir pradedantieji, dar 
savęs beieškantys dizaineriai.

Patenkindami ne viename ”EL“ 
skaitytojų laiške išsakytą pagei
davimą daugiau rašyti apie lietuvių 
madas, nutarėme išsamiau papasa
koti apie minėtą renginį. Šiame nu
meryje pirmasis rašinys.

Savojo stiliaus beieškant
Mados dienas pradėjo dešimt 

Vilniaus dailės akademijos ir Kauno 
aukštesniosios meno mokyklos stu
dentų: Milda Kurilavičiūtė, Jurga 
Kasperavičiūtė (prizas už geriausiai 
pavykusį debiutą), Renata Cibuls- 
kytė, Lienė Bartkievičia, Sotera 
Norvilaitė (prizas už geriausiai pa
vykusį debiutą), Lina Morkūnienė, 
Jurga Bružaitė (prizas už kolekcijos 
šmaikštumą), Kristina Čižiūtė ir 
Greta Žymantaitė, Jurga Januškevi- 

, čiūtė, Sniege Pivoriūnienė. Kaip tei
gia jau ne naujokai madų pasaulyje 
grupės ”7+“ nariai, tas, kas nori 
kažko pasiekti madoje, prieš tai turi 
’’persirgti“ avangardu, kurti sąmo
ningas nesąmones, anot jų pačių, 
kvailioti. Kaip prisipažino ir jauno
sios prizininkės, ruošiant kolekciją 
buvo begalinis noras iškrėsti kažką 
netikėto ir nerimto.

Tiesa, kad beveik visose kolekci
joje vyravo avangardas ir netikėtu
mas. Tiesa ir tai, jog kai kurie mo
deliai buvo lyg iš pernai metų S. 
Straukaitės kolekcijos (pavyzdžiui, 
gerai visiems įsiminę megzti, trum
pi šortai). Nors mėgdžiojimas, anot 
vieno iš vertintojų, nėra pats blo
giausias dalykas, jei pavyzdys, ku
riuo sekama, yra geras.

Dabar pasaulinė mada vis daž
niau atsigręžia į moterišką figūrą 
paryškinantį siluetą, dvelkia tra
pumu, švelnumu, moteriškumu, 
naudojamos tokios medžiagos kaip 
šilkas, aksomas, siūloma avėti 
grakščius aukštakulnius batelius. 
Lietuviškos mados naujokai kol kas 
nepripažįsta šios pasaulinės mados 
tendencijos: jų kolekcijose nemažai 
šiurkščių medžiagų, figūrą slepian
čių drabužių, grubių batų. Tiesa, bu
vo kolekcijose ir permatomų trum
pučių suknelių, liemens nesiekian
čių megztų švarkelių, permatomų 
audinių. Lienė Bartkievičia vasaros 
sezono drabužiams parinko šiemet 
madingą blizgantį sintetinį audinį ir 
derino jį su permatoma medžiaga.

Už geriausią debiutą apdvanotos 
autorės Jurgos Kasperavičiūtės ko
lekcija, anot pačios jos, buvo meili 
ir minkšta, gal kiek avangardinė. 
Jaunosios dizainerės žaismingi mo
deliai ko gero yra skirti jos bendra
amžėms - tai megzti trumpi švarkai 
ant lengvų suknelių, daug megztų 
juostų, kuriomis apjuosiamas 
liemuo ir pan. Antroji prizininkė - 
Sotera Norvilaitė - savo kolekciją 
pavadino "Grafiti“. Jau pats pava
dinimas pasako, jog tai gana griežta, 
juodai baltų spalvų kolekcija.

Vasara ir pajūriu padvelkė Snie- 
gės Pivoriūnienės kolekcija. Jos pa
grindas - subtilių spalvų margi,

čius, kostiumėlių siluetas prigludęs, 
išryškinantis moters privalumus. 
Žiūrovų dėmesį patraukė ir keli 
teatrališki triukai: manekenės ranko
se pradėjęs čirkšti žadintuvas ar mo
bilaus ryšio telefonas, į kurio skam
butį manekenė atsiliepė itališkai 
(nors ir nelabai taisyklingai). Bet 
įspūdingiausias buvo nuotakos pasi
rodymas - turbūt mažai kas spėjo 
įsidėmėti jos apdarą, nes visų dė
mesys nukrypo į nuotakos nešamą 
narvelį, kuriame tupėjo maža balta 
kanarėlė.

Antroje dalyje parodyta kaunie
čių Kristinos Maselskytės ir Gičio 
Bertulio kolekcija - dvylika visiškai 
savarankiškų modelių vyrams ir 
moterims. Jų kolekcijoje trūko vien
tisumo. Bendra šiems modeliams 
buvo tik ypatingai ryški spalva ir 
paprasta forma.

Retro salonas “Tik tai“ parodė 
kolekciją ’’Onutė sapnuoja Parižiū“ 
(būtent Paryžių, o ne Paryžių). Ko
lekcijos autorės Aurelija Jusionienė 
ir Roma Vasyliūtė pristatydamos 
savo darbą sakė: ’’Mes nediktuo
jame mados krypčių, mes kuriame 
savo nepaprastai paprastą stilių“. 
Kiek ironiškoje kolekcijoje buvo 
daug permatomo, ’’skysto“ trikota
žo, kurio spalvą išryškindavo kon-

trastingas apatinis drabužis. Deja su 
tokios paslankios medžiagos savy
bėmis modeliuotojos ne visada galė
jo susitvarkyti, todėl drabužiai kar
tais atrodė netvarkingi. ’’Onutei“ bū
dingi paprasti audiniai ir siluetai, 
kažkuo panašūs į Antikos moterų 
drabužius. Kolekcijai šarmo suteikė 
basakojės manekenės. “Tik tai“ sa
lono kolekcija išlošė labiau, nei tų 
debiutantų, kurie pasinaudojo batų 
parduotuvės ’’Mokėk mažiau“ pa
slaugomis - su pigiais ir nepatogiais 
batais suderintas net gražiausias mo
delis prarasdavo dalį savo žavesio.

Prie beieškančių savojo stiliaus 
modeliuotojų galėtume priskirti ir 
trečiąjį vakarą pasirodžiusį kaunietį 
Rimvydą Birštoną. Jis teigia, jog jo 
kuriami drabužiai skirti laisvų pa
žiūrų jaunimui, o vyriškoje kolekci
joje stengiamasi panaikinti ribas 
tarp vyrų ir moterų. Deja, stažuotė 
Paryiiuje pas garsųjį Žaną Polį 
Gotjė R. Birštonu: padarė pernelyg 
didelę įtaką - visa jo kolekcija, ku
rioje vyravo jūreiviškos palaidinės 
ir ilgi vyrams skirti sijonai bei tatui
ruotės ir auskarai, buvo, anot juve
lyro Kristoforo Valaičio, ’’sukultū
rintas“ Žanas Polis Gotjė.

Erika Umbrasaitė
(Tęsinys - kitame numeryje)

Debiutuojančios dizainerės Jurgos Bružaitės kolekcija.

TEISINIŲ REIKALŲ ATSTOVAVIMAS IR 
JURIDINĖ KONSULTACIJA 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE

Dėl komercinių ir privačių teisinių reikalų 
prašome kreiptis:

ADVOKATĖ
VIRGINIA JURAS LLB

Galinčius paremti tautinę ir et
nokultūrinę veiklą, labai prašytume 
pervesti pinigus Lietuvos ramuvų 
sąjungos atsiskaitomojon sąskaiton 
Nr. 1700250 komerciniame ban- 

ke "Vilniaus bankas“ (kodas 
260101777).

Iš anksto nuoširdžiai dėkoja I lengvi audiniai, gera kokybė. Dra- 
Lietuvos ramuvų sąjunga. | bužiai neretai apnuogina pilvą, pe-

13 Kinnaird Avenue, 
Bromley, Kent, BR1 4HG. England. 

Tel. 0181 402 9403 
Fax. 0181 402 9403.
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’’Vaiko Tėviškės Namų“ 
naujienos

’’Mikas“ padovanos judėjimo laisvę

Vaiko Tėviškės Namų auklėtiniai.
Nepaisant daugybės kliūčių, 

gyvenimas ’’Vaiko Tėviškės Na
muose“ prie Marijampolės nesu
laikomai skleidžiasi.

Daugeliui tai atrodo beveik ste
buklas, turint prieš akis Lietuvoje 
didžiulę infliaciją, kainų kilimą, 
nenugalimą biurokratiją, valdžios 
institucijų prasiskolinimą ir nepa
jėgumą spręsti daugelį problemų. 
Ne vienas gražus užmojis žlunga, 
atsimušęs į žmonių abejingumą, 
pasyvumą, iniciatyvos stoką.

Didžiausia kliūtis ir toliau lieka 
nesutramdomas alkoholizmas, ne
sąžiningumas ir nenoras dirbti. 
Pusšimtis vergiško darbo metų 
atpratino žmones mąstyti, ieškoti 
išeičių, imtis iniciatyvos... Tai 
siaubingi sovietinės okupacijos 
vaisiai, kuriuos raškyti galbūt teks 
ilgus dešimtmečius.

’’Vaiko Tėviškės Namų“ inicia
torių grupė džiaugiasi, kad pade
dant dosniems geradariams pasise
kė, nors ir nevisiškai, įvykdyti pra
ėjusių metų planą. Aštuoni šeimy
niniai namai našlaičiams sociali
niame centre prie Marijampolės 
jau pastatyti. Keturiuose iš jų jau 
gyvena našlaičių šeimynos, iš viso 
apie 40 vaikų nuo vienerių iki dvy
likos metų amžiaus. Juos globoja 
rūpestingai parinktos, nuo įsiparei
gojimų savo šeimose laisvos, pa
siaukojusios moterys, kurias vaikai 
greitai pradeda vadinti mamomis. 
Jų pagalbininkes vadina tetomis.

Šiose našlaičių šeimynose ne
trūksta nė tėvo. Tėviškas auklėji
mo funkcijas čia pirmiausia atlieka 
šio vaikų kaimo direktorius. Po 
ilgo ieškojimo tas pareigas sutiko 
eiti jaunas pedagogas vilkavi
škietis mokytojas Arūnas Urbaitis. 
Vėliau jam į pagalbą ateis kiti 
mokytojai, psichologai, kunigai, 
gydytojai.

Dėl lėšų stokos kitų keturių šei
myninių namų vidaus įrengimai 
dar nėra galutinai baigti. Tam dar 
reiktų apie 30.000 JAV dolerių. Be 
to, reikės baldų. Vieno namo ap
statymas atsieina apie 6000 JAV 
dolerių. Finansinės paramos esame 
gavę iš Brescia vyskupijos Carito 
(Šiaurės Italijoje). Šeimyninių na
mų gyventojai būtų labai dėkingi, 
jeigu ir tarp lietuvių atsirastų gera
darių, kurie galėtų prisidėti prie šių 
namų įrengimo.

Nutarta šiek tiek pakeisti pir
mykštį socialinio centro projektą: 
vietoj trijų šeimyninių namų naš
laičiams pastatyti vieną didesnį 
namą pensininkams-seneliams, ku
riame galėtų gyventi 15-20 žmo
nių. Taip galėtų būti derinama vai
kų ir senelių globa.

Prie senelių namų turėtų būti 
pristatyta atitinkama koplyčia, 
kurioje galbūt sutilptų visi centro 
gyventojai. Taigi Marijampolės 
socialinį centrą sudarytų: 12 šei

myninių namų našlaičiams, namai 
seneliams, vaikų darželis, susi
rinkimų salė, administracinis pas
tatas, 2 svečių ir tetų namai, keli 
garažai, 2 ūkiniai pastatai. Nu
matoma, kad centras turės apie 50 
ha žemės, kuri tarnaus jo gyven
tojų išlaikymui ir vaikų auklėjimui 
darbu.

Visus, kas gali, kviečiame prisi
dėti prie šio projekto įgyvendimo. 
Žinome, kad vien lietuvių jėgomis 
būtų sunku tokį projektą realizuoti. 
Todėl esame užmezgę ryšius su 
Italijos verslininkais. Vienas iš jų - 
Magazzini Nico Venecijos regione 
jau yra pažadėjęs labai rimtą pa
galbą.

Kiekvieno geradario vardą esa
me pasirengę įamžinti šiame cent
re. Vieno šeimyninio namo kaina 
šiuo metu yra 50.000 JAV dolerių. 
Paaukodami tokią sumą ’’Vaiko 
Tėviškės namams“, Jūs būtumėte 
tokio namo garbės šeimininkas. 
Nuoširdžiai kviečiame pasekti Ka
nados Lietuvių Katalikių Moterų 
pavyzdžiu. Už jų surinktas lėšas 
jau yra pastatyti du namai Lietuvos 
našlaičiams.

Vieno namo garbės šeimininkas 
yra žinomas žurnalistas Algirdas 
Gustaitis iš Los Angeles. Kitus tris 
namus yra finansavęs anonimas 
geradarys, kuris nenori, kad jo var
das būtų skelbiamas. Pranas Ber
notas iš Montrealio šiam projektui 
yra jau paaukojęs 43.500 Kanados 
dolerių.

Kitas Kanados lietuvis Albinas 
Kantvydas ’’Vaiko Tėviškės Na
mų“ projektą parėmė 20.000 Ka
nados dolerių. Sydnay lietuvių 
’’Caritas“, Australijoje, paaukojo 
apie 20.000 dolerių.

Socialinis centras Marijampo
lėje yra kuriamas, statybiniai pla
nai vykdomi ir daugelio kitų auko
tojų lėšomis.

Iš aštuonių jau pastatytų šeimy
ninių namų trys dar neturi savo 
garbės šeimininkų. Yra galimybė 
juos ’’įsigyti“ paaukojant ’’Vaiko 
Tėviškės Namams“ 50.000 JAV 
dolerių.

Kviečiame artimiausiu laiku 
aplankyti Marijampolės ’’Vaiko 
Tėviškės Namų“ centro gyvento
jus, kurių skaičius šiemet jau tik
riausiai pasieks šimtą.

Mons. V. Kazlauskas

Aukas galima siųsti tiesiog į 
’’Vaiko Tėviškės Namų“ valiu
tinę sąskaitą: for credit to State 
Commercial Bank of Lithuania; 
Fax 22/225726; Telex 261246 
OPERA SU; S. W. I. F. T. 
BARU LT 2X; for further credit 
to Kaunas Branch, ’’Vaiko Tė
viškės Namai“ account No 
06400029/700070432.

Šiuo metu Lietuvoje yra 2500 
vaikų, sergančių cerebraliniu para
lyžiumi. Kol kas jiems nebuvo ga
minami jokie specialūs vežimėliai, 
o importuotieji iš užsienio kainuoja 
1,500 JAV dolerių. Be to, paprasti 
vežimėliai vaikams su tokia negalia 
netinka, kadangi jie negali savaran
kiškai valdyti savo kūno. Lietuvoje 
pagamintas specialus vežimėlis, 
pavadintas ’’Miko“ vardu, pritaiky
tas kiekvienam asmeniškai, suteiks 
šiems vaikams judėjimo laisvę - 
specialios atramos padės jiems 
taisyklingai sėdėti, be kitų pagalbos 
valdyti rankas, tiesiai laikyti galvą. 
Vežimėlio sėdimoji dalis gali būti 
tvirtinama ne tik ant ratų, bet ir ant 
specialios kėdės - tai labai patogu 
vaikui žaidžiant prie stalo. Dėl visų 
šių specialaus vežimėlio privalumų 
vaikai, sergantys cerebraliniu para
lyžiumi, galės kartu su savo bendra
amžiais lankyti darželį ar mokyklą. 
Vežimėlių privalumu galėjo įsitikin
ti visi susirinkusieji į Didžiosios 
Britanijos ambasadoje surengtą pri
statymą: du negalios ištikti vaikai, 
be mamų pagalbos galėdami sėdėti 
ir bendrauti su aplinkiniais, atrodė 
savarankiški ir džiugiai šypsojosi.

Vežimėlį ’’Mikas“ organizacija 
’’Motivation“ suprojektavo pernai 
metais Maskvoje, kur taip pat įgy
vendinamas panašus projektas vai
kams su cerebraliniu paralyžiumi. 
Šio vežimėlio gamybai naudojamos 
vietinės žaliavos, todėl jo kaina tu

Atsiųsta paminėti
Laiškai lietuviams. Tėvų Jė

zuitų leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Redak
torius - J. Vaišnys, SJ. Adresas: 
2345 W. 56th Street, Chicago, IL 
60636-1098. Metinė prenumerata 
-15 dol.

”EL“ redakcija Vilniuje gavo 
du šiųmetinius numerius - vasario 
ir kovo mėnesių. Žurnale gausu 
rašinių religine, tautine ir istorine 
tematika. Be to, yra žinių iš Lietu

UAB ’’Kapitalo fondas“ 
įgaliotas pranešti, kad skelbiamas aukcionas

Palangos ’’LINO“ poilsio namų pastatams įgyti ir modernizuoti 
kolektyvinės nuosavybės poilsiaviečių (kondominiumų) 

įrengimui pagal pagerintus standartus.

Pradinė ’’Lino“ komplekso vertė 10,4 mln. Lt (170-180 USD už 1 m2). 
Kompleksą sudaro 3 gyvenamieji pastatai su 320 kambarių, įskaitant 28 
liukso butus; 3 barais, sauna; vidutinė pradinė 1 m2 kaina - 680 Lt (170 
USD). Kiekvienas pastatas gali būti parduodamas atskirai:

-12 aukštų, 180 poilsio kambarių pastatas (3960 m2), 2.852 mln. Lt (713 000 USD).
-10 aukštų, 146 poilsio kambarių pastatas (3219 m2), 2.316 mln. Lt (579 000 USD);
- 8 aukštų, 102 poilsio kambarių pastatas (2497 m2), 1.796 mln. Lt (449 000 USD).

Gali būti atskirai parduoti:
atviras ištisus metus pašildyto jūros vandens plaukiojimo baseinų kompleksas 
’’VERDENĖ“ su vandens kaskadomis, barais, sveikatingumo bei kosmetikos kom
pleksais ir saunomis (7870 m2); skelbiama pradinė kaina - 3,560 mln. Lt (890 000 
USD);
klubas su koncertų sale (688 m2); pradinė kaina - 276 000 Lt (69 000 USD); 
restoranas-valgykla poilsiautojams (779 m2); pradinė kaina - 624 000 Lt (156 000 
USD);
teniso ir krepšinio aikštynai; pradinė kaina - 64 000 Lt (16 000 USD);
privatus parkingas 200 automobilių (7114 m2); pradinė kaina - 120 000 Lt (30 000 
USD).

’’Lino“ kompleksas yra ant Baltijos jūros kranto (500-600 m),
7 km nuo aerouosto, 27 km nuo Klaipėdos, 

ramiame Palangos kurorto pakraštyje, prie pušyno.
Be Lietuvos fondų ir bendrovių, aukcione kviečiame dalyvauti ir 

užsienio lietuvių bei kitas užsienio organizacijas.
Kreiptis: ’’Kapitalo fondas“, fax (370-7) 205 445, tel. (370-7) 201563, 201573. >

rėtų neviršyti 400 litų (100 JAV do
lerių). Pirmuosius vežimėlius paga
mino akcinė bendrovė Vilniuje 
’’Puntukas“ (bendrovė specializuo
jasi mažos savikainos reabilitacinių 
įrengimų suaugusiems gamyboje), 
šiais metais planuojanti suteikti 
judėjimo laisvę dar 200 vaikų. Kol 
kas vežimėlių gamybą finansuoja 
Vyriausybė. Ieškoma ir kitų kelių, 
kaip gauti lėšų. Gegužės 20 d. ’’Vil
lon“ viešbutyje organizuojamas lab
daringas vakaras su vakariene ir šo
kiais bei žymiausių dailininkų meno 
darbų aukcionu. Visi surinkti pini
gai bus skirti vežimėlių vaikams su 
cerebraliniu paralyžiumi gamybai.

’’Vežimėlių gamyba - tik pra
džia, - teigia bendro ’’Motivation“ ir 
’’Vilties“ projekto koordinatorė J. 
Butkuvienė. - Tikimės, jog greitu 
laiku bus pradėta vaikiškos kom
pensacinės įrangos gamyba“. Pasak 
jos, apie tokią įrangą penkiasdešimt 
metų nebuvo galima net užsiminti, 
vaikai su negalia sovietmečiu buvo 
paliekami vieni su savo nelaime, pa
smerkiami visą gyvenimą nykiai 
egzistuoti, dažnai jų bendravimas su 
pasauliu apsiribodavo keturiomis 
kambario sienomis. ’’Šiandien atsi
randa vilties, kad padėtis keisis. O 
nelaimė, pasidalinta su kitu - daug 
lengvesnė“, - kalbėjo projekto koor
dinatorė. ’’Motivation“ ir ’’Vilties“ 
projekte numatytas ir žmonių, kurie 
dirbs su specialiais vežimėliais, 
apmokymas. Projektas bus įgyven

vos, ’’Kalbos“ ir ’’Šypsulių“ skyre
liai. Kovo mėnesio leidiny apra
šyta Vilniaus jėzuitų gimnazijos 
istorija, paskelbtas rašinys apie 
Kryžių kalną. Tame pat numeiyje 
yra ir kunigo V. Vaškelio straipsnis 
’’Kai bunda Rusijos ’’lokys“...“, 
kuriame kalbama apie Čečėnijos 
karo baisumus.

Skautų aidas. Oficialus Lietu
vių skautų sąjungos organas. Šiuo 
metu leidžiamas JA V. Redaktorius 
- v.s. A. Saulaitis. Adresas: 2345 

dinamas ne tik didžiuosiuose mūšį 
miestuose, bet ir visoje Lietuvoje.

’’Motivation“ projekto direkto
rius, pramoninis dizaineris Davit 
Constantine, gyvenimo aplinkybių 
pats priverstas naudotis invalide 
vežimėliu, susirinkusiems ambasa 
doje kalbėjo, jog projektas Lietuva 
je - vienas sėkmingiausių, nes (į 
organizacija sutiko labai stiprų pan 
nerį bendriją ’’Viltis“, daug padėjo- 
šią įgyvendinant sumanymą. Davk 
Constantine pasakė, jog Lietuvos 
ministerijos taip pat parodė sugebe 
jimą padėti savo žmonėms. Už pa 
ramą bendram ’’Motivation“ ir ”Vi|- 
ties“ projektui jis padėkojo Atviros 
Lietuvos fondui, Britų-lietuvių pa 
galbos fondui vaikams Lietuvoje 
britų labdaros fondui ’’Know-How1 
Kanados ambasadai, suteikusiai 
projekto raštinei kompiuterius.

David Constantine kartu su kelt 
ga Simon Gue prieš penkerius mt 
tus pradėjo konstruoti mažos savi 
kainos vežimėlius žmonėms su b 
galia besivystančiose šalyse. Už lo 
kio vežimėlio dizainą jie pelnė Fiyt 
Memorial apdovanojimą, paskali 
nusį tęsti pradėtą darbą. Taip gira 
pirmasis ’’Motivation“ projektai 
Bangladeše 1991 m. Šiuo metu nu 
žos savikainos vežimėlių gaminim 
padaliniai ir paskirstymo tinklai ja 
yra Lenkijoje, Rumunijoje, Kamiu 
džoje, Indonezijoje, Rusijoje.

Erika Umbrasai)

West 56 Street, Chicago, II 
60636.

”EL“ redakcijoje Vilniuje gau
tas kovo mėnesio ’’Skautų aidas'1 
Nr. 3. Pirmieji leidinio puslapiai 
skirti Kaziuko mugei ir Velyta 
simboliui - margučiui. Žurnale ga
lima rasti ir patarimų su piešiniais 
kaip pasidaryti kaukę įvairiem 
pasirodymams. Žinoma, yra ir i 
nių iš Lietuvos bei apie užjūri: 
skautų gyvenimą, prisiminimi 
apie praėjusią Kalėdinę eglutę.
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Šundaktariai ar paskutinė ligonio viltis? Mirė prelatas Paulius Jatulis

Bene 50 metų Lietuvoje buvo 
uždrausta taikyti neoficialias gydy
mo priemones, už tai žmonės netgi 
patekdavo i kalėjimus. Bet neretai 
kreipdavosi j bobutę, gydančią už
kalbėjimais ir stebuklingomis žole
lėmis. Nežinia, kiek žmonių nuvedė 
į kapus įvairūs šundaktariai. Dabar 
netradicinės medicinos priemonės 
taikomos vis dažniau.

Apie šiuolaikinę Lietuvos liau
dies mediciną ir parapsichologiją 
sutiko papasakoti Lietuvos parapsi- 
chologų draugijos vyriausiasis kon
sultantas Romualdas Oginskas.

Paklaustas apie tai, kaip susik
lostė medicinos - oficialiosios ir 
liaudiškos - santykiai, pašnekovas 
pasakė:

"Prieš trejetą metų vienoje Lietu
vos radijo laidoje išgirdau tokį žur
nalisto atodūsį: ”O, jeigu ligonis iš 
gydytojo gautų ne tik receptą, bet ir 
gerą dozę pasitikėjimo medicina!“

Taigi - pasitikėjimas. Šia tema 
būtų galima daug kalbėti, bet aišku 
viena: ligonis ligoniui nelygu. Ir 
gydytojai, ir vaistai - nelygūs. Vais
tai - ypač. Pavyzdžiui, šio dešimt
mečio pradžioje Rytų Europos 
spaudoje nuolatos pasirodydavo sen
sacingų straipsnių apie daugelio 
vaistų neefektingumą ir net kenks
mingumą. Tuometinėje Čekoslova
kijoje medikas J. Hovarka knygoje 
"Kelias į ilgaamžiškumą“ net nu
rodė tokių netikusių vaistų 75 recep
tus! Vadinasi, gydantis tokiu šlamš
tu, sunku nugalėti ligą, todėl niekas 
neatmeta galimybės susirgti kitomis 
ligomis - dabar jau nuo vaistų. Kas 
kaltas? Gydytojas? O gal - farma
cininkai? Ligonis, suprantama, šio 
Gordijaus mazgo neperkirs. Ką 
daryti? Kreiptis į kitus gydytojus? O 
gal išgelbės nuo neatmenamų laikų 
gyvuojanti nediplomuotoji liaudies 
medicina?” Liaudies gydovas (taip 
save vadina R. Oginskas) toliau gar
siai mąstė: ’’Gyvas į žemę nelįsi. 
Nepadėjo tabletės, gal vaistažolės 
pagelbės, gal ekstrasensas rankos 
mostu "nužiūrėjimą nuims“, gal 
magas nelabąjį iš buto arba kūno 
išvarys...“.

R. Oginskas vienas pirmųjų Lie
tuvoje susidomėjo parapsichologija, 
o dar seniau, bene prieš 30 metų, 
liaudies medicina. Pas jį kasdien at
vyksta dešimtys negalios kankina
mų žmonių iš Lietuvos ir iš aplinki
nių šalių. Pasidomėjau, ar parapsi
chologija jau tapo jo profesija ir 
kaip jis taiko savo liaudiškos medi
cinos žinias.

"Taip, - prisipažino pašnekovas, 
- nors esu Lietuvos parapsichologų

Atgarsiai
Černobyliečiai dėkingi už rašinį

Gerbiama redakcija,
Jus trukdo Lietuvos judėjimo 

"Černobylis“ Kauno komiteto pir
mininkas. "Europos lietuvis“ Nr. 17 
mano dėmesį patraukė straipsniu 
"Černobylis liko Lietuvoje ilgam“. 
Esu dėkingas Jums už šį rašinį, 
kadangi 9-tų avarijos metinių išva
karėse ir tuoj po jų Jūsų straipsnis 
buvo vienintelis visuose Lietuvos 
spaudiniuose.

Norėčiau patikslinti Jūsų skelbtą 
informaciją. Esu vienas iš tų, kas 
Lietuvoje pradėjo "čemobyliečių“ 
judėjimą. Sujudino mus jaunas gy
dytojas Linas Zaronskis. Labai jam 
ačiū. Tai atsitiko 1989 m. spalio 
mėnesį. Tuoj po to buvo įkurta ini
ciatyvinė grupė, kuri ir pradėjo visą 
tolimesnę veiklą.

draugijos vyriausiasis konsultantas, 
tačiau į mane besikreipiantiems 
žmonėms neskubu siūlyti liaudies 
medicinos priemonių. Daugelis yra 
klaidingai įsitikinę, kad, pavyzdžiui, 
vaistažolės ar bioenergetika tikrai 
nepakenks“.

Kas nepažįsta vaistinės ramu
nės? - klausia daktaras. Gražiai 
žydi, maloniai kvepia, skani jos ar
bata. Tačiau, kad šio augalo pre
paratai kai kam gali sukelti alergiją, 
kad netinka vartoti sergant infekci
nėmis žarnyno ligomis, žino nedau
gelis. Apie kiekvieną augalą galima 
pasakyti ir gera, ir bloga, teigia gy
dovas. Būtina žinoti vaistingųjų 
augalų rinkimo, laikymo, vaistinių 
formų ruošimo ir dozavimo taisyk
les. Ypač reikia būti atsargiems su 
ta žaliava, kuri turi stipriai veikian
čių biologiškai aktyvių junginių, 
paprastai vadinamų nuodais. Užtat, 
kartoja R. Oginskas, neskubu piršti 
liaudiškų vaistų, jei yra galimybė 
taikyti nemedikamentines priemo
nes, pavyzdžiui, dietą, taškinį ma
sažą, kvėpavimo pratimus, vandens 
procedūras, gydymą metalo aplika
cijomis, spalvomis ir netgi muzika. 
Tik vienam kitam patariu badauti, 
bet su sąlyga, jei yra atlikti visi rei
kalingi laboratoriniai tyrimai ir 
badaujantį prižiūrės medikas. Pana
šiai galima pasakyti ir apie ekstra
senso pagalbą. Toks gydymo būdas 
gali padėti arba nedaryti jokio po
veikio, bet kai kada dar labiau su
sargdina.

Žmogus, išbandęs visus vaistus 
ir poliklinikos taikomas procedūras, 
bet neatsikratęs ligos, nežino, ko 
griebtis. Ne vienam tokiam nusivy
lusiam padėjęs R. Oginskas mano, 
kad daugiausia liaudiškomis prie
monėmis gydosi sergantys chroniš
komis ligomis, iš kurių išskirtų 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos 
opas, sąnarių ligas ir įvairias neu
rozes. Kai ligoniui paaiškinama, kad

Lietuvos judėjimas "Černobylis“ 
teisingumo ministerijoje buvo įreg
istruotas 1990 m. kovo 10 d., t. y. 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri
mo išvakarėse. Šiais metais mes pa
žymėjome kuklų savo veiklos penk
metį. Būtent judėjimo dėka Lietu
vos černobyliečiai šiandien turi ir 
nemokamų vaistų, ir medikų centrą 
"Černobylis“, kuriam vadovauja gy
dytoja A. Kesminienė. Mes, čemo- 
byliečiai, esame be galo dėkingi gy
dytojams G. Rimdeikai, A. Kesmi- 
nienei bei visam centro personalui. 
Kauniečių vardu tariu nuoširdų ačiū 
Kauno zoną kuruojančiai gydytojai 
Tiškovai. "Černobylio“ medicinos 
centro efektyvumą įvertino kiekvie
nas čemobylietis.

Organizacija "Radiati“ yra vie

vien vaistai arba procedūros gali 
padėti tik išimtiniais atvejais, kad 
reikalinga dieta bei psichologo pa
galba, neretai išgirstama, kad tokio
je ar anokioje brošiūrėlėje nepara
šyta apie dietas...

Viena vertus, gerai, kad atsirado 
populiariai parašytų liaudies medici
nos knygų; antra - kiek jose klaidų 
klaidelių! Pastaroji negerovė būdin
ga tiek rusiškoms, tiek mūsų krašte 
paplitusioms lietuviškoms knygoms 
apie gydymąsi vaistažolėmis ir 
kitaip. Apskritai Lietuvoje per pas
tarąjį dešimtmetį ypač tapo popu
liarūs rusų ir baltarusių liaudies 
medicinos receptai, visokie "nami
nio“ gydymosi būdai, kurie sudaro 
knygelėse per 90 procentų, pastebi 
gydovas. Žinoma, Lietuvos autorių 
knygos irgi perkamos, tačiau dažnai 
jas nurungia pigesni rusiški leidini
ai. Kaimyninių šalių knygų ir gydy
mo idėjų platinimui didelę reikšmę 
turi gastroliuojančių lektorių paskai
tos ir kursai. Pavyzdžiui, Lietuvos 
netradicinės ir liaudies medicinos 
sąjunga jau ne pirmus metus orga
nizuoja daugiadienius kursus lietu
vių kalba, tačiau noriau lankomi 
užsieniečių rengiami užsiėmimai 
rusų kalba, nes juos baigusiems iš
duodami solidžiai atrodantys diplo
mai. Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerija jokių įtartinų diplomų 
nepripažįsta, verstis gydymu tokiam 
"daktarėliui“ leidimo neduoda. Pa
staruoju metu Vilniuje įsteigta Pa
rapsichologijos akademija, kurio
je žmonės studijuos ne vienerius 
metus.

"Liaudies mediciną propaguoju 
per ketvirtį amžiaus, - toliau kalba 
netradicinės medicinos žinovas. - 
Nemažai perskaičiau paskaitų, pri
rašiau populiarių straipsnių, išleidau 
knygelę "Namų poliklinika“. So
vietmečiu konstravau elektroninius 
prietaisus, skirtus bioaktyviems taš
kams surasti, tačiau neatsirado jų 
gamintojas. Prietaisai buvo mažesni 
ir pigesni už importinius. Jais galėjo 
naudotis net aklieji.

Jaučiu, jog būtina šviesti žmo
nes, kurie menkai nutuokia apie 
liaudies mediciną, kad jie ir jų vai
kai būtų apsaugoti nuo visokių klai
dų. Tokios žinios visuomenei reika
lingos kaip ir pats gydymas bei 
vaistai. Džiaugiuosi, kad mūsų kraš
te atsiranda vis daugiau sveikatos 
mokyklų, klubų, kursų, įvairių svei
kata besirūpinančių visuomeninių 
organizacijų, daugėja vegetarų, o 
žemdirbiai ir daržininkai netgi žada 
auginti vaistažoles.“

Ona Mickevičiūtė

nas iš judėjimo "Černobylis“ padali
nių, įkurtų Vilniuje 1993 gegužės 
28 d. "Radiati“ neprisidėjo įkuriant 
medicinos centrą "Černobylis“. 
Tačiau "Radiati“ - ne vienintelis ju
dėjimo "kūdikis“. Vilniuje veikia ir 
vaikų medicinos centras "Černo
bylis“, Prienuose yra prekybinė 
"čemobyliečių“ firma "Livertas“. 
Apie vienkartines "stambias“ išmo
kas reikėtų pakalbėti atskirai su 
kiekvienu čemobyliečių.

Prašau, nepagalvokite, kad nesu 
patenkintas Jūsų straipsniu. Anaip
tol, esu laimingas, kad bent kas no
rėjo aprašyti (nors ir trumpai) mūsų 
bėdas. Esame nuoširdžiai Jums už 
tai dėkingi.

Pagarbiai
Gražvydas Juodelis

Balandžio 24-osios rytą Bad 
Woerishofene, Bavarijoje, staiga 
mirė prelatas Paulius Jatulis, prane
šė Vatikano radijas. Gimęs 1912 
metais Lietuvoje, Vabalninke. Bai
gęs Kauno kunigų seminariją, dar 
prieš karą Lietuvoje buvo įšventin
tas kunigu. Mokslus tęsė Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete; karo 
pabaigoje atsidūręs Vakaruose dir
bo lietuvių išeivių sielovadoje. Po
kario metais Romos Grigaliaus uni
versitete įsigijo teologijos daktaro 
laipsnį ir Popiežiniame Šv. Rašto

Sportas
Kauno ’’Žalgiriui“ - LKL 
čempionų aukso žiedai
Gegužės 10 d. Kaune "Žalgiris“ 

Lietuvos krepšinio lygos čempiona
to superfinale trečią kartą įveikė 
“Atletą“ rezultatu 73:59 (42:38) ir 
išsaugojo pernai laimėtą čempionų 
titulą. Per trečiųjų LKL finalo rung
tynių tarp "Žalgirio“ ir "Atleto“ 
pertrauką buvo apdovanoti šio čem
pionato laureatai. Jiems buvo įteikta 
po spalvotą kiekvieno krepšinininko 
įrėmintą nuotrauką su bronzine de
dikacija ir po fotoaparatą “Canon“. 
G. Einikis ("Žalgiris“) pripažintas 
rezultatyviausiu LKL čempionato 
žaidėju. Apdovanotas ir kitas finali
nių rungtynių žaidėjas Ž. Ilgauskas 
(Kauno "Atletas“), atkovojęs dau
giausia kamuolių. Geriausiu puolėjų 
taikintoju pripažintas T. Brooksas iš 
Plungės "Olimpo“. Daugiausia me
timų blokavo Klaipėdos "Neptūno“ 
vidurio puolėjas E. Žukauskas. 
Taikliausiai baudas mėtė Panevėžio 
"Lietkabelio“ gynėjas G. Bačians- 
kas (197 baudos iš 220). Taikliausiu 
puolėju pripažintas šiaulietis M. 
Žukauskas, iš tritaškių zonos - Vil
niaus "Sakalų“ žaidėjas A. Geid- 
raitis.

Atlantos olimpinės 
žaidynės nušvies 5 

žurnalistai iš Lietuvos
Lietuvos tautinis olimpinis 

komitetas (LTOK) gavo Tarptau
tinio olimpinio komiteto (IOC) 
koordinatoriaus F. Kidane pasira
šytą laišką, kuriame pranešama, 
kiek mūsų šalies žurnalistams bus 
skirta vietų 1996 m. Atlantos olim
pinėse žaidynėse. 

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD

Siūlo šias paslaugas:
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.
Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784

institute - licenciatą. Nuo 1954-ųjų 
darbavosi tarp Australijos lietuvių. 
Prie trisdešimt metų grįžęs į Romą, 
tyrinėjo Lietuvos Bažnyčios istoriją, 
rašė lietuvių spaudoje, kurį laiką 
buvo ir Vatikano radijo lietuvių re
dakcijos bendradarbis. Pastaruosius 
keletą metų talkino Bad Woeri
shofene, Bavarijoje, gyvenančiam 
Europos lietuvių vyskupui Antanui 
Deksniui. Prelato Pauliaus Jatulio 
laidotuvės įvyko balandžio 27-ąją 
Bad Woerishofene.

VAR

IOC skyrė 4 akreditacijas (jos 
žymimos "E“ raide) žurnalistams ir 
1 akreditaciją (žymimą ”EP“ raidė
mis) fotografui iš Lietuvos. Tai reiš
kia, kad mūsų šalies žurnalistai ga
lės nušviesti įvairių olimpinių spor
to šakų varžybas, rašoma "Lietuvos 
ryte“. Dienraštyje pažymima, jog 
yra ir specializuotų akreditacijų 
atskiroms sporto šakoms, tačiau 
Lietuvai Tarptautinis olimpinis ko
mitetas jų neskyrė. Iš viso olimpia
doje dirbs 5000 profesionalų žurna
listų, kurių akreditacijos pažymėtos 
"E“ ir ”EP“ raidėmis.

Lietuvos olimpiečius rems 
JAV farmacijos kompanija

Lietuvos tautinis olimpinis ko
mitetas turi naują, jau penkioliktą, 
rėmėją. Juo tapo viena didžiausių 
pasaulyje JAV farmacijos kompani
ja "Upjohn“. LTOK prezidentas 
Artūras Poviliūnas ir "Upjohn“ ge
neralinis vadybininkas Europos 
Šiaurės šalyse Heinzas Martinas 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį 
iki 2000 m., praneša "Lietuvos ry
tas“.

Sutartyje numatyta, jog minėta 
kompanija įgyja teisę ant Lietuvos 
parduodamos savo produkcijos nau
doti LTOK oficialų ženklą. Už tai 
amerikiečiai mūsų olimpiečiams 
nemokamai tieks aukščiausios ko
kybės vitaminų, reikiamų medika
mentų, o nuo Lietuvoje parduo
damo "Upjohn“ produkcijos kiek
vieno vieneto LTOK reikmėms 
skirs 0,02 JAV dolerio. Šį rėmėją 
LTOK rekomendavo valstybinės 
respublikinės vaistų tiekimo įmonės 
"Farmacija“ generalinis direktorius 
R. Sakalauskas.
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LONDONE
PAVASARIO SĄSKRYDIS 

SODYBOJE

Visi lietuviai kviečiami į Pavasa
rio šventę Sodyboje!

Gegužės 28 d., sekmadienį, 
šventės dienos programoje: Mišios 
prie paminklinio kryžiaus, šokiai, 
loterijos ir kitos linksmybės.

Dainuos iš Lietuvos atvykęs ži
nomas dainininkas Vytautas Kerna
gis. Jis aplankys Didžiąją Britaniją 
vykdamas į JAV. Lietuvoje daini
ninkas tapo populiarus aštuntajame 
dešimtmetyje subūręs "Kabaretą 
tarp girnų“. Vėliau atsirado "Dainos 
teatras“, su kuriuo Vytautas Kerna
gis sėkmingai gastroliavo užsienio 
lietuvių telkiniuose Amerikoje. Vy
tautas Kernagis visiems įsiminė ba- 
ladėmis "Margi sakalai“, "Severiu- 
tė“, "Kukučio baladės“, jumoristi
nėmis dainomis "Kolorado vaba
lai“, "Santechnikas iš Ukmergės“.

Sekmadienį ir pirmadienį veiks 
du barai ir restoranas.

Norintieji smulkesnės informaci
jos gali kreiptis telefonu: 04203 
2810.

NUMATOMA IŠVYKA Į 
LIETUVIŲ SODYBĄ

l šiemetinį lietuvių sąskrydį 
Lietuvių sodyboje gegužės 28 die
ną, sekmadienį, bus galima nuva-

PAMALDOS
Derbyje - gegužės 20 d., šešta- 

dier-į, 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame - gegužės 21 d., 

11.15 vai., Židinyyje.
Coventryje - gegužės 21 d., 14 

vai., Elzbietoje.
Lcamingtone Spa - gegužės 21 

d., 16 vai., Sv. Petre.
Nottinghame - gegužės 25 d., 

šeštinėse, 11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame - gegužės 28 d., 

11.15 vai. Židinyje.
Wolverhamptone - gegužės 28 

i., 15 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Manchesteryje - gegužės 28 d., 

12.30 vai. 

žiuoti autobusu, jeigu atsiras atitin
kamas skaičius norinčių vykti žmo
nių. Kaina vienam asmeniui ten ir 
atgal 8.50 svaro.

Užsirašyti dar galima pas DBLS 
pirmojo skyriaus kasininkę Bronę 
Černienę parapijos svetainėje sek
madieniais arba jai siųsti paštu 
pageidavimus adresu: 61 Old 
Church Road London El. Galima 
kreiptis ir į Nijolę Dargienę Lietu
vių namuose (2 Ladbroke Gardens 
London W11). Kelionpinigiai su
mokami užsirašant. Planuojama 
išvažiuoti: nuo Lietuvių bažnyčios - 
8.30, nuo Lietuvių namų - 9 vai.

IŠVYKA PRIE 
JUROS

Šiemetinė sporto ir socialinio 
klubo narių kelionė prie jūros įvyks 
liepos 1 dieną, šeštadienį. Važiuosi
me į Margate, Kento grafystėje. Iš
vykimas numatytas nuo klubo 8.30 
vai., nuo lietuvių Šv. Kazimiero 
šventovės 8.45 vai.

Norintieji dalyvauti išvykoje pra
šomi užsirašyti klube pas sekretorių 
Alan arba parapijos svetainėje po

"Europos lietuvis“ - tai mūsų gyvybė
Šias mintis p. Stasys Kasparas 

norėjo išsakyti šiųmetiniame DBLS 
suvažiavime, bet nespėjo. Todėl 
pasiūlė paskelbti "Europos lietuvy
je“.

"Britanijos lietuvis“ iš 
prenumeratos niekada 
neišslvertė

"Britanijos lietuvio“ nuo savo 
gimimo, dar Algirdui Kaulėnui 
būnant redaktoriumi, iš prenume
ratos negalėjo išsiversti. Tuometi
niams DBL S-gos vadovams kilo 
mintis, ir jie taip nutarė, kad pakei
tus pavadinimą į “Europos lietuvį“, 
visi Europos kontinento lietuviai 
pasidarys laikraščio skaitytojais - jų 
bus jei ne tūkstančiai, tai šimtai. 
Prisimenu, kad tuometiniame DBL 
S-gos suvažiavime dalyvavęs Not
tingham© skyriaus pirmininkas Ka
zimieras Kudla su tokiais pasiūly-

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

Kaip jau pranešėme, gegužės 5 dieną Garliavos Jonučių kapinėse 
palaidotas filosofas ir diplomatas Antanas Nesavas, žuvęs autokatastro- 
foje Gruzijoje. Laidotuvėse dalyvavęs "EL“ vyriausiasis redaktorius VI. 
Dargis velionio artimiesiems perdavė Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos užuojautą.
Nuotraukoje: prie velionio karsto Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos vadovai ir buvęs ministras A. Saudargas.

pamaldų pas Jusefa Kalin ar S. Kas
parą. Ta kelionė vienam asmeniui 
kainuos 4 svarus, sumokėti reikia 
užsirašant.

TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Šiais metais Baltų Tarybos 
Jungtinėje Karalystėje rengiamas 
sovietinių trėmimų Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje minėjimas įvyks 
birželio 14 dieną, trečiadienį, 
18.30 vai. St. Martins-in-the-Field 
šventovėje Trafalgar Squar Lon
done.

Pamokslą pasakys garbės sve
čias Birmingham© arkivyskupas 
Maurice Couve de Murville, daly
vaus šventovės klebonas, pabalti
jiečių dvasininkai. Giedos jungtinis 
choras.

Baltų Taryba kviečia lietuvius, 
latvius, estus apsilankyti šiame mi- 
nėjime-pamaldose.

EUROPOS RAJONO 
SKAUTŲ DVASIOS VADAS

Vysk. P. A. Baltakis, O.F.M., 
paskyrė kanauninką Valentiną 
Kamaitį Europos rajono lietuvių 
katalikų skautų dvasios vadu. 
Adresas:

St. Chad's Presbytery,
Cheetham Hill Rd.,
Manchester M 88GG, 
England.

mais nesutiko, nes jis numatė visai 
kitaip. Tik pakartosiu K. Kudlos 
vieną sakinį: "Anglijos lietuviai 
laiko karvę už ragų, o Europos lie
tuviai ją melžia"

O kam buvo įsteigta 
Lietuvių namų akcinė 
bendrovė?

Atsakyti galima trumpai šviesiai 
ir tiesiai: bendrovė turėjo gauti 
pelno, iš kurio būtų galima pirmiau
siai išlaikyti "Europos lietuvį“, o 
pelno likučius naudoti kitai visuo
meninei veiklai.

Mes žinome iš praeities, jog 
Lietuvos žmonių tautiniam sąmo
ningumui daug įtakos turėjo knyg
nešiai ir lietuviška spauda. Taip pat 
ir lietuviškąją išeiviją išlaikė gera 
lietuviška spauda.

Jeigu tik bus nutarta uždaryti 
"EL“, DBLS ir LNB liks kaip kūnas

STOKE ON TRENTE

Staiga, po sunkios operaci
jos, balandžio 3 d. mirė AfA 
Balys Vitėnas (71 m. amžiaus). 
Buvęs DBLS Stake-on-Trent 
skyriaus narys. Laidotuvės įvy
ko balandžio 11 d., Newcastle 
katalikų bažnyčioje.

Liko velionio žmona Tonyce 
ir podukra, taip pat brolis ir 
sesuo Lietuvoj. Stakiečiai lietu
viai atsisveikino su tautiečiu 
padėdami vainiką.

AfA mielas Baly, ilsėkis 
ramybėj.

Kviečia skautų 
stovykla

Lietuvių skautų sąjungos Euro
pos rajono tradicinė skautų ir 
skaučių 46-oji vasaros stovykla 
įvyks liepos 29-rugpjūčio 5 die
nomis Lietuvių Sodyboje prie 
Londono.

LSS Europos rajono vadija

Esu nevedęs 47 metų lietuvis, 
norėčiau susipažinti su užsienyje 
gyvenančia moterimi.

Rašyti:
Kostas Kryžauskas, 
Klaipėdos g-vė Nr. 9, 
5516 Seda, 
Mažeikių raj.

be kraujo ir gyvybės. Ir niekam ne
reikės sakyti, kad mano pareiga yra 
apsaugoti ir tą, ir aną, nes nebebus 
ką besaugoti. Spauda yra trečioji 
valdžia! Bejos nėra gyvenimo.

Baigdamas noriu pasakyti savo 
nuomonę: turime tikėti, kad užsie
nyje lietuvio tautinės tapatybės iš
saugojimas didžiausia dalimi su
sijęs su lietuviška spauda. Kol pa
jėgsime leisti ir skaityti spausdintą 
laisvą lietuvišką žodį, niekas mūsų 
nenugalės, niekas mūsų išeivijoje 
nenutautins.

Šiose diskusijose gali dalyvauti 
tik tie, kas skaito "EL“ ir užsimoka 
už jį. Juk mes turėjome direktorių, 
kurie jo neprenumeruoja, bet daug 
kalbėjo, kaip jis turėtų atrodyti. 
Mano manymu, jie neturi moralinės 
teisės daryti sprendimo šio 
laikraščio reikalu.

Stasys Kasparas

PASAULYJE
Popiežiaus sveikinimai 

lietuviams
Balandžio 26-ąją maldininkams 

iš įvairių pasaulio kraštų Popiežius 
skaitė katechezę tema "Bažnyčios 
misijos istorinė raida ir eschatolo
ginė jos perspektyva“. Kaip papras
tai, audiencija baigėsi Sv. Tėvo 
sveikinimais įvairiomis kalbomis. 
Jonas Paulius II lietuviškai kreipėsi 
į audiencijoje dalyvavusią lietuvių 
maldininkų grupę. Balandžio 19-ąją 
Vatikane bendrojoje audiencijoje 
dalyvavo būrys lietuvių iš Šiaurės 
Amerikos. Juos Šv. Tėvas irgi pa
sveikino lietuvių kalba.

Katalikų universiteto 
diena

Paskutinį balandžio sekmadienį 
Italijoje paminėta kasmetinė Italijos 
Švenčiausios Jėzaus Širdies katalikų 
universiteto diena. Šia proga Italijos 
vyskupų konferencija paskelbė 
ganytojinį laišką, kuriame, kaip kas
met, ragina visus šalies tikinčiuosius 
malda ir aukomis paremti pagrindi
nę šalies katalikų aukštąją mokyklą. 
Beje, Italijos katalikų universiteto 
Milane įkūrėjo kunigo Gemelli arti
ma padėjėja pokario metais buvo 
lietuvė Agota Šidlauskaitė. Tik įsi
kūrusiame universitete jinai studija
vo psichologiją; vėliau buvo pa
kviesta dėstyti. Agota Šidlauskaitė 
yra autorė keleto studijų brandos 
amžiaus psichologijos tematika, 
parašytų kartu su kunigu Agostino 
Gemelli.

Pasidžiaugė mirties 
bausmės panaikinimu
Ispanijos vyskupai pasidžiaugė 

šių metų balandžio 25 dieną šalies 
parlamento priimtu nutarimu, kuri
uo mirties bausmė išbraukiama iš 
karinio baudžiamojo kodekso. Kaip 
civilinio baudžiamojo kodekso nor
ma mirties bausmė Ispanijoje jau 
anksčiau panaikinta.

Nauja sielovados sritis
Italijos Loreto Dievo Motinos 

šventovėje įvyko aerouostų kape
lionų ir civilinės aviacijos sielo
vadoje dirbančių kunigų IX tarptau
tinis seminaras. Ši nauja sielovados 
sritis, susiformavusi po Vatikano įl
ojo susirinkimo, apima lakūnus ir 
kitus aviacijoje dirbančius žmones, 
aerouostų personalą ir keleivius. 
Tuo tikslu didžiuosiuose pasaulio 
aerouostuose jau kuris laikas veikia 
koplyčios, yra paskirti kapelionai. 
Neseniai prisidėjo nauja sielova
dinio darbo sritis - pagalba pabėgė
liams, kurie atskridę į Vakarų vals
tybes, aerouostuose prašosi prie
globsčio.

Kunigai naudojasi 
aviacija

Ekvadore, Mendez apaštalinia
me vikariate, kuris apima Amazo
nės džiunglių rajoną, jau 20 metų 
veikia kunigų saleziečių misijinė 
aviacijos tarnyba. Ją 1975 metais 
įkūrė tuometinis Mendez apaštalinis 
vikaras Jose Felix Pintado ir kunigai 
saleziečiai, kuriems buvo patikėta 
vikariato sielovada. Jie nusprendė 
pasinaudoti aviacija, nes Amazonės 
džiunglės yra sunkiai praeinamos. 
Šios iniciatyvos dėka dabar veikia 
14 evangelizacijos centrų, kurie 
dirba su Amazonės indėnais. 1982 
metais, bendradarbiaudami su Ek
vadoro vyriausybe, saleziečiai įkūrė 
taip pat skraidančią greitąją medi
cininę pagalbą.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žiniai
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