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Bus tariamasi 
dėl Pilietybės 

įstatymo taisymo
Gegužės 23-ąją Seimo plenari

niame posėdyje Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis pateikė LR Seimo nutarimo ”Dėl 
Lietuvos Respublikos Seimo ir lietu
vių išeivijos atstovų komisijos su
darymo“ projektą. Nutarta padaryti 

| šio projekto pateikimo pertrauką iki 
kito Seimo posėdžio. Mat gegužės 
27-28 dienomis Vilniuje įvyks, dr. 
K. Bobelio žodžiais tariant, "išeivi
jos lietuvių suvažiavimas“ ir reikia 
dokumentą su jais suderinti.

Kaip sužinojome iš Pasaulio lie- 
i tuvių bendruomenės atstovo Vilniu
je p. Juozo Gailos, "išeivijos lietu
vių suvažiavimas“ šį savaitgalį gali 

i būti suprantamas dvejopai: viena 
i vertus, į posėdį renkasi Prezidento 
i A. Brazausko šių metų vasario 1 
dienos dekretu sudaryta komisija 
Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatymo pataisų projektui parengti, 
joje nemažai užsienio lietuvių.

J. Gaila pranešė, kad Pasaulio 
i lietuvių bendruomenei K. Bobelio 
i sukviestame pasitarime atstovaus 
i jis ar PLB valdybos vicepirminin- 
i kas R. Česonis. K. Bobelis sakė, 
kad dalyvaus Amerikos lietuvių 
tarybos (ALT) veikėjai V. Jokū
baitis ir dr. J. Genys, Amerikos 

. Vyčių organizacijos pirmininkė E. 
Oželienė. Pakviesti ir Amerikos 

> lietuvių bendruomenės atstovai, 
t bet pasitarimo išvakarėse nebuvo 
i žinių ar jie atvyks.
i
i Juozas Levinskas
' - Lietuvių Namų 

direktorius
i
i Naujojoje Lietuvių Namų Bend- 
i rovės (LNB) direktorių valdyboje 
i Juozui Levinskui teko Lietuvių Na- 
j mų direktoriaus pareigos. Apie tai 
i ”EL" redakcijai pranešė LNB direk- 
t torių valdybos pirmininkas Klemen- 
. sas Tamošiūnas.
j ”EL“ redakcija nuoširdžiai ap- 
t gailestauja, kad praėjusiame nume
ryje išspausdindama pranešimą apie 
pareigų pasiskirstymą LNB direk
torių valdyboje praleido p. Juozo 
Levinsko pavardę. Atsiprašome jo 
ir ”EL“ skaitytojų. Kaip ir kitiems 

i LNB direktoriams, linkime J. Le- 
ivinskui sėkmingo darbo.
i ELR
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Sunku ištekėti 
už milijonieriaus

Lietuviai, išvykę į užsienį prieš 
50 ar 60 metų, svetimuose kraštuose 
sugebėdavo susirasti sau antras pu
ses. Nemažai vyrų ten vedė lietuves, 
kiti 1940-1944 metais traukėsi iš 
Lietuvos kartu su šeimomis, treti su
sižavėjo įvairiausiomis kitatautėmis. 
Kai kurie lietuviai, pasilikdami Vo
kietijoje, vedė vokietes, Britanijoje - 
angles, Italijoje - itales. Antrosios ir 
trečiosios kartos lietuvių kilmės 
išeiviai, gyvendami užsienyje, ne 
visada rūpinasi sukurti tikrą lietu
višką šeimą. Jie jau būna įpratę prie 
savo šalies, o ne protėvių žemės pa
pročių. Kitokius reikalavimus jie 
kelia ir savo nuotakoms. Tačiau 
Lietuvos reklaminėje ir kitokioje 
spaudoje vis šmėkšteli skelbimai: 
"Vokietijos (Britanijos) lietuvis no
rėtų sukurti lietuvišką šeimą. Busi
moji turėtų būti mėlynakė, gelsva
kasė, geraširdė, gerbti šeimos tradi
cijas, ir pan.” Vilniuje, prie Santuo
kų rūmų, yra įsikūrusi pažinčių tar
nyba - firma "Santuoka”, kuri pagal 
pateiktus skelbimus surenka žinias 
ir sudaro galimybę pasiskelbusiems 
ir atsakiusiems į skelbimus asmeni

ms susirašinėti bei susitikti. Tad 
apie tai, kaip sekasi užsienyje gyve
nantiems tautiečiams nuotakų, o 
lietuvėms - vyrų ieškotis Lietuvoje, 
kalbėjomės su šios firmos vadovu, 
santuokos psichologijos žinovu, psi
chologijos mokslų daktaru Gedimi
nu Navaičiu.

Pašnekovas patikino, kad pasta
ruosius 2-3 metus tikrai nedaug Lie
tuvos merginų išteka už lietuvių, 
gyvenančių Europoje, nors atstumai 
nedideli, susisiekti yra lengva. Per 
metus įregistruojama 18-20 san
tuokų su išeivijos lietuviais arba jų 
palikuonimis. Iš to skaičiaus 4/5 
sudaro mūsų krašto moterų santuo
kos, tik 1/5 Lietuvos vyrų veda už
sienyje gyvenančias lietuves. Tai 
dėl to, kad išeivijos lietuvės nusivy
lusios mūsų vyrais, nes dažniausiai 
jie, pasinaudodami santuoka arba 
pažintimi, norėdavo tik emigruoti į 
užsienį. Kartais, pasinaudodami 
užsienietės sužadėtinės padėtimi, 
Lietuvos nuotykių ieškotojai siek
davo kuo geriau įsitaisyti ir kurį
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Kauno bibliotekoje - 
’’Nidos' klubas

Daug kuo žymus Kauno Žalia
kalnis - Vytauto parku ir Ąžuolynu, 
Kauno laiptais ir P. Vileišio aikšte, 
Prisikėlimo bažnyčia, paminklu Da
riui ir Girėnui. Senomis dar Mairo
nio ir Vaižganto žingsnius menan
čiomis gatvėmis ir naujais prašmat
niais statiniais, pasirodžiusiais pa
skutiniaisiais dešimtmečiais. Vienas 
iš jų - antroji (po nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos Vilniuje) pa
gal savo dydį Lietuvos viešoji bib
lioteka, viena svarbiausių Kauno 
kultūrinių įstaigų. Labai mėgiamos 
ir populiarios toje bibliotekoje ren
giamos dailės, literatūros ar skirtos 
įžymiems žmonėms ir įvykiams 
parodos. Ištisa eilė susidariusi nor
inčių čia tas parodas rengti. O "Ni
dos knygų klubo" paroda, suruošta 
jo keturiasdešimtmečiui paminėti, 
buvo tikrai džiugi staigmena. Bib
liotekos direktoriaus A. Samėno, jos 
darbščiųjų bičių N. Janušauskienės, 
M. Mikšionytės, B. Ališauskaitės 
pastangomis ir rūpesčiu, talkinin
kaujant M. Mažvydo bibliotekos 
darbuotojai S. Vėlavičienei, Kauno 
viešiosios bibliotekos vieną erdvią 
ir šviesią salę mėnesiui užėmė Di
džiosios Britanijos Lietuva. Kaip 
jau ”EL“ pranešė, paroda pakvietė 
lankytojus praėjusią savaitę.

Pirmieji stendai, kuriuose mato
me senosios spaudos, žurnalų, laik
raščių iškarpų, nuotraukų, pasakoja 
apie lietuvių atsiradimą Didžiosios 
Britanijos žemėje, apie jų organiza
cijos DBLS veiklą nuo pirmųjų 
žingsnių ligi šių dienų. Tik įėjusius į 
salę lankytojus iš stendo sveikina 
jos ilgamečio vadovo Jaro Alkio 
šypsena. Kituose stenduose - "Ni
dos knygų klubo“ išleisti leidiniai.

K. Barėnas knygoje "Britanijos 
lietuviai. 1947-1973" rašė: "Nidos“ 
spaustuvei tada vadovavęs Vladas 
Dargis suplanavo klubo pagrindais 
pradėti leisti knygas. Galvota, kad

T.Schmidt vadovaus evangelikams 
Lietuvoje

Pirmą kartą mūsų šalyje evange
likų liuteronų parapijai pradėjo va
dovauti dvasininke moteris Tamara 
Schmidt, pranešė ELTA. Penkiasde
šimt konfirmacijos pažymėjimus 
turinčių Vilniuje evangelikų liutero
nų gegužės 22-osios vakare rinko 
savo parapijos vadovą. Buvo pasiū
lytos dvi kandidatūros: Čikagoje be
simokančio Valdo Aušros ir Tama
ros Schmidt. Pastaroji surinko 40 
balsų. Tai pirmas atvejis Lietuvoje, 
kai parapijai vadovaus moteris ku- 
nigė.

Tamaros Schmidt tėvas kunigas 
senjoras Adolfas Keleris, gimęs 
1906 metais, kunigavo Batakiuose 
ir Tauragėje. Vėliau pasitraukė į 
Vokietiją, kur vadovavo Lietuvių 
išeivijos evangelikų liuteronų baž

tos knygos galės būti pigios, jei pa
sieks skaitytoją be jokių tarpininkų 
ir be už platinimą mokamų komisų“.

šią ilgamečio klubo ir jos lei
dinio "Europos lietuvio“ vadovo, 
žymaus Britanijos lietuvių prozinin
ko ir žurnalisto Kazio Barėno citatą 
pratęsė pats jo paminėtas Vladas 
Dargis, beveik penkis dešimtmečius 
išgyvenęs Londone, dabar vilnietis, 
Lietuvon persikėlusio Britanijos lie
tuvių laikraščio vyriausiasis redak
torius. Parodos Kaune rengėjų pa
kviestas ir paprašytas, jis sugrąžino 
susirinkusius svečius į 1952 metus, 
kai tada dar "Britanijos lietuvio" 12- 
asis numeris buvo surinktas savu 
linotipu, spausdintas savo mašina. 
Tai buvo toji bazė, kuri paskatino 
anuometini spaustuvės vedėją drą
siam ir rizikingam žygiui - leisti 
knygas. Britanijos lietuvių šviesuo
menės šiam sumanymui pritarė, ir 
po kurio laiko "Nidos“ klubo nariai 
ir skaitytojai gavo pirmąją knygą - 
J. Sužiedėlio verstą ir parengtą 128 
puslapių istorinę apysaką "Žalgi
ris“. Po jos pasirodė kiti leidiniai: B. 
Daubaro "Duonos beieškant", V. 
Alanto "Svetimos pagairės“, V. Vait
kaus ’Tvanas", A. Barono "Antrasis 
krantas" ir dar 115 įvairių autorių 
įvairaus žanro knygų. Klubo pastan
gomis pradėjo naudotis tiek Di
džiosios Britanijos, tiek JAV, Ka
nados, tiek kitų kraštų lietuviai ra
šytojai. Tai M. Biržiška ir J. Balys, 
F. NeveraviČius ir P. Andriušis, P. 
Orintaitė ir J. Kralikauskas, A. Vai
čiulaitis ir V. Alantas, Alė Rūta ir J. 
Gliaudą, J. Švaistas ir B. Raila, A. 
Landsbergis ir R. Spalis, J. Tininis 
ir J. Žmuidzinas, A. Tulys ir J. 
Krūminas, F. Timmermans ir I. 
Joerg, L. Dovydėnas ir S. Būdavas, 
D. Mackialienė ir A. Saudargienė, 
A. Baranauskas ir A. Almenas... Čia
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nyčiai. Mirė Bremene, būdamas 77 
metų. T.Schmidt gimė Tauragėje.

Šiuo metu T. Schmidt gyvena 
Vokietijoje, bet yra Lietuvos Res
publikos pilietė ir gerai kalba lietu
viškai. Ji - visos Lietuvių išeivijos 
evangelikų liuteronų bažnyčios 
viceprezidentė. Lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčios Vokietijoje ta
rybos pirmininkė, Pasaulinės evan
gelikų liuteronų sąjungos narė.

Sostinės evangelikų liuteronų 
bažnyčios naujoji kunigė kiekvieną 
mėnesį atskris į mūsų šalį laikyti pa
maldų, o pagal poreikį atvyks pa
krikštyti naujagimių, sutuokti ar da
lyvauti laidotuvėse.

Lietuvoje šiuo metu yra daugiau 
nei pusė šimto evangelikų liuteronų 
parapijų, rašoma Eltos pranešime.

1995 metų. “Europos lietuvio" prenumeratoriai dalyvaus turtingoje jubiliejinėje loterijoje.
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Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas prof. V. 
Landsbergis ir naujasis Vilniaus meras A. Vidūnas pašventinus pa
minklinį akmenį Nežinomajam partizanui Lukiškių aikštėje Vil
niuje. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotrauka

Vilniuje gegužės 20-ąją pami
nėtos Lietuvos pasipriešinimo so
vietinei pokario okupacijai 50- 
osios metinės, pranešė ELTA. 
Renginiai prasidėjo Arkikatedroje 
šv. Mišiomis, kurias aukojo Lukiš
kių kalėjimo kapelionas kunigas P. 
Sabaliauskas. Jis paragino pasimel
sti už visas Lietuvos moteris ir vy
rus, kurie už savo Tėvynę paauko
jo gyvybę ir sveikatą. ’’Šiandien 
sunku įvertinti jų auką, sudėtą ant 
Tėvynės aukuro... Tačiau toje did
vyriškoje kovoje jie norėjo paro
dyti pasauliui, kad mes priversti 
kurti savo ateitį tokią, kokią mes 
norime, o ne padiktuotą pavergėjų. 
Dėl to kentėjo nekaltai ištremti į 
Sibirą vyrai, moterys ir vaikai“, - 
sakė P. Sabaliauskas. Jis taip pat 
priminė, kad ’’Lietuvai atgavus 
laisvę, daugelis vėl pradėjo žiūrėti į 
Rytus, ilgėtis ankstesnių laikų, kai 
visi galėdavo ligi soties vogti. Da
bar, kai nebeliko ko vogti, vieni ki
tus pradėjome prievartauti, smaug
ti“. Kunigas išreiškė susirūpinimą, 
kad tarp susirinkusiųjų labai mažai 
jaunimo. ”O kas, jei ne mes, rūpin

sis Tėvyne, mūsų senelių papro
čiais?“ Gedimino prospektu nuo 
Katedros iki Lukiškių aikštės bus 
surengtos eitynės.

Lukiškių aikštėje kunigas Algi
mantas Keina pašventino pamin
klinį akmenį Nežinomajam parti
zanui. Čia tylos minute pagerbtas 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atmi
nimas, sugiedotas Lietuvos Res
publikos himnas. Pasak ’’Lietuvos 
aido“, Vilniaus miesto meras Alius 
Vidūnas pabrėžė, kad ’’prieš 50 
metų Lietuvos tauta pakilo į kovą 
su okupantais ir ją laimėjo“. Skam
bėjo poeto Antano Miškinio, vys
kupo Antano Baranausko eilės, 
kalbėjo buvusieji partizanai. Lietu
vos operos ir baleto teatre įvyko 
vakaras ’’Laisvės amžina ugnis“, 
kuriame dalyvavo valstybinis dainų 
ir šokių ansamblis ’’Lietuva“, Ope
ros ir baleto teatro orkestras. Teatro 
fojė veikė paroda Lietuvos pasi
priešinimo kovoms prisiminti. 
’’Vilniaus“ kino teatre pristatytas 
dokumentinis kino filmas ’’Baladė 
apie Daumantą“ bei Rekviem, skir
tas Tauro apygardos vadui Faustui.

Keliais sakiniais
O Slaptas Lietuvos ir Latvijos vado
vų susitikimas. Jis įvyko Maišiaga
loje, esančioje netoli Vilniaus. Jame 
abiejų šalių prezidentai ir premjerai 
aptarė Lietuvos ir Latvijos jūrų sie
nos nustatymo ekonominėje zonoje 
problemą ir pasirašė memoran
dumą. Dviejų šalių derybų delegaci
jos dėl to ilgokai nepajėgia rasti 
sprendimo. Kur konkrečiai eis jūrų 
siena ekonominėje zonoje, anot A. 
Šleževičiaus, kalbėti dar anksti - 
reikia palaukti, kol bus pasirašytas 
susitarimas. Jis toliau bus rengia
mas. Seime atstovaujamos opozici
nės partijos pareiškė ’’didelį susi
rūpinimą dėl pavojingo precedento, 
kai gyvybiškai svarbiais valstybei 
klausimai nuostatos formuojamos 
slaptai ir tai pateikiama visuomenei 
kaip normalus valstybinės politikos 
žingsnis. Iki šiol derybos dėl jūros 
sienos su Latvija vyko Vyriausybei 
konsultuojantis su Seime atstovau
jamomis opozicinėmis partijomis“, 
- sakoma jų pareiškime. ”1995 m. 
gegužės 20 d. Maišiagaloje įvyku
siame Lietuvos ir Latvijos prezi
dentų bei premjerų susitikime Lietu
vos vardu buvo pateiktos su Seime 
atstovaujamomis partijomis neap
tartos naujos nuostatos“. Seime 
atstovaujamos opozicinės partijos 
dėl to pareiškė protestą. Gegužės 
28-ąją opozicijos atstovai pageida
vo susitikti su A. Šleževičiumi ■fr 
gauti iš jo specialios informacijos 
apie Maišiagalos memorandumą, 
tačiau premjeras tokiam pokalbiui 
tądien nerado laiko.
O Apdovanoti knygų leidėjai. Kau
no viešojoje bibliotekoje paskelbti 
EBSW finansinės grupės ir ’’San
taros“ žurnalo redakcijos paskelbto 
Metų knygos konkurso rezultatai ir 
įteikti apdovanojimai. Iš keturio
likos Lietuvos leidyklų pateiktų 34 
leidinių, išėjusių 1994-ais, vertini
mo komisija iškiliausia knyga pri
pažino Vytauto Merkio veikalą 
’’Draudžiamosios lietuvių spaudos 
kelias. 1864-1904“. (Mokslo ir enci
klopedijų leidykla). Diplomais ir 
premijomis pažymėtos šešios kny
gos, tarp jų - ’’Čiurlionis painter and 
composer“ (Čiurlionis dailininkas ir 
kompozitorius“) (“Vaga“), “Egzodo 

rašytojai“ (Rašytojų sąjungos lei
dykla), H. Radausko ’’Apie kūrybą 
ir save“ (’’Baltos lankos“), J. Mar
cinkevičiaus ”Tekančios upės vie
nybė“ (’’Spindulys“).
□ Pašto siuntoms - naujos kliūtys. 
Vyriausybė priėmė specialų nutari
mą, pagal kurį nuo 1995 m. liepos 1 
d. sugriežtinama į Lietuvą ir jos 
siunčiamų pašto siuntų kontrolė.
□ Vienintelė per 16 mėnesių atpi
gusi Lietuvoje prekė - kiaušiniai. 
Per laikotarpį nuo 1993 metų gruo
džio infliacija Lietuvoje buvo 64,1 
proc. Per tą laiką atpigo tik kiauši
niai (18 proc.). Labiausiai pabrango 
bulvės (480 proc.), švieži vaisiai 
(180 proc.), šaltas vanduo ir sanita
rinio valymo paslaugos (215 proc.), 
spaudiniai (207 proc.), viešbučių 
(196 proc.), sveikatos apsaugos 
(122 proc.) bei keleivinio transporto 
(125 proc.) paslaugos.
O Siūloma taisyti tik ką priimtą 
įstatymą. Vyriausybė nusiuntė Sei
mui 14 pataisų neseniai priimtam 
Alkoholio kontrolės įstatymui. Pa
sak pramonės ir prekybos ministro 
K. Klimašausko, siūlomi pakeitimai 
turėtų sumažinti įstatyme dominuo
jančius daugeliui žmonių nepriimti
nus sprendimus.
□ Radinys Bernardinų bažnyčioje. 
Spaudos konferencijoje praėjusią 
savaitę Seimo nariai R. Ozolas ir J. 
Dringelis bei Archyvų departamen
to direktoriaus pavaduotoja V. 
Karklelienė pranešė, kad Vilniaus 
Bernardinų bažnyčios sienoje aptik
tas Antrojo pasaulinio karo metų 
Lenkijos Armijos Krajovos (AK) 
veiklos Vilniaus krašte archyvas. 
Pasak jų, radinys patvirtina, kad AK 
veikla Lietuvoje gerokai skyrėsi nuo 
jos veiklos etninėje Lenkijoje. Kaip 
pranešta, dokumentuose kalbama 
apie Lietuvos ir Lenkijos santy
kiams ir siūloma visos Lietuvos 
okupacija, nelojalių lietuvių pašali
nimas, patvirtinimas AK bendradar
biavimas su hitlerininkais. Šią sa
vaitę ’’Lietuvos aide“ J. Dringelis 
atmetė Lenkijos ambasadorius Lie
tuvoje J. Widacki ir Seimo lenkų 
frakcijos seniūno Z. Semenowicz 
priekaištus, kad dėl radinio paskelb
tos tendencingos išvados. Tai pirmi 
AK dokumentai, patekę į mūsų val
stybės archyvą.
□ Prokuratūra nesutinka paleisti S. 

Stomos. Generalinė prokuratūra 
savaitę pranešė Seimui neradusi pa 
grindo paleisti iš Lukiškių kalėjimo 
buvusį dienraščio ’’Lietuvos aidas" 
vadovą Saulių Stomą, kuris kaltina 
rnas pasisavinęs laikraščio pinigus 
Generalinė prokuratūra patikrines. 
Stomos suėmimo pagrįstumą, alsi- 
žvelgama į grupės Seimo narių pa 
siūlymą iki teismo paleisti jį uĮ 
užstatą.
O Akredituotas Lietuvos karo atak 
Latvijoje. Tai Gintaras Bagdonas. Ja 
skiriamuosius raštus šią savaitę pn- 
ėmė Latvijos gynybos ministerija 
valstybinės sekretorius Janis Davi 
dovičius. G. Bagdonas nuolat diife 
Rygoje, bet bus Lietuvos karo ataį 
ir Estijoje.
□ Užsienio karinių specialistų įvd 
gytuvės. Mūsų šalyje akredituoti 
karo atašė lankėsi Lietuvos ir Labi, 
jos pasienyje bei Ignalinos atomi, 
nėję elektrinėje. Karininkai apianki 
ir Vilniaus, Kauno, Panevėžio kari
nius dalinius, susitiko su Seimo, ui 
sienio, vidaus reikalų, Krašto apsau 
gos ministeriją atstovais.
□ Mirties nuosprendžio įvykdymą 
Borisui Dekanidzei atidėtas. Api 
tai pranešė Aukščiausiojo Teismo 
pirmininkas P. Kūris. Taip nuspręs
ta atsižvelgiant į tai, kad Vokietija 
sulaikytas vilnietis L Tiomkinas 
irgi įtariamas dalyvavęs organize 
jant nužudymą vieno iš ”Resput> 
likos“ leidėjų V. Lingį. Taigi gal 
paaiškėti naujų aplinkybių. Lietuva 
prokuratūra nutarė apklausti I. 
Tiomkiną Vokietijoje, kol bus i! 
spręstas klausimas dėl jo perdavim 
mūsų valstybei.
□ Pristatyta nauja dr. A. E. Sem 
knyga apie Lietuvą. Gegužės 19 d 
Lietuvos ambasadoje JAV pristatyt 
dr. Alfredo Eriko Senno knygi 
’’Gorbačiovo nesėkmė Lietuvoje* 
Knygoje aptariami 1988-1991 m 
politiniai įvykiai trijose sostinėse 
Vilniuje, Maskvoje ir Vašingtone 
bei taikus, neprievartinis pasiprieši 
n imas atkuriant nepriklausomi 
Lietuvos valstybę. Lietuvos ambr 
sadorius JAV A. Eidintas, pristaty 
damas susirinkusiems knygos auto
rių, pabrėžė jo parašytos knyga 
apie Lietuvą ypatingą vertę. A. E 
Sennas - Viskonsino universiteto ė 
torijos profesorius, Lietuvos Moks! 
Akademijos narys.

SEPTYNUOS DIENOS
Susirūpinimas lietuvių 

ka.|Vę>? mokymu
"Diena“ 05 18 paskelbė Ievos Al- 
šėnartės straipsnį "Pagelbėti reikia 
visiems, kas nori išmokti lietuvių 
kalbos“.

Pranešama, kad ’’Vilnijos“ drau
gija ir Seimo Tautininkų sąjungos 
frakcijas išplatino kreipimąsi į 
Seimą ir Vyriausybę dėl švietimo 
bei valstybinės kalbos mokymo 
Rytų Lietuvoje. Dokumente kon
statuojama, jog praėjus penkeriems 
metams po Nepriklausomybės 
atkūrimo lietuvių kalbos mokymo 
bei jaunimo ugdymo problemos 
šiame krašte vis dar neišspręstos. 
Ypač sudėtinga padėtis Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose, Ignalinos, 
Zarasų rajonų vietovėse. Remda
miesi Statistikos departamento 
duomenimis, kreipimosi autoriai 
teigia, jog beveik pusė lenkais save 
laikančių asmenų Vilniaus bei Šal
čininkų rajonuose norėtų savo vai
kus leisti į lietuviškas, 40 proc. į 
lenkiškas, 4 proc. į rusiškas mo
kyklas. Tėvai, pageidaujantys mo
kyti vaikus mokylose, kuriose dės
toma valstybinė kalba, tikisi, jog 
šie greičiau integruosis į lietuviškai 

kalbančią bendruomenę, kultūrinį 
bei ūkinį šalies gyvenimą.

Originalus ekologinis 
protestas

Apie tai 05 19 "Lietuvos ryte“ pra
nešė G. Pilaitis straipsnyje "Žygeiviai 
plauks Nerimi ir Nemunu iš butelių 
suręstu plaustu“.

Gegužės pabaigoje įvyks vil
niečio žurnalisto Vlado Kasperavi
čiaus ir 14-os Vilniaus moksleivių 
kelių savaičių žygis originalios kon
strukcijos plaustu per Nerį ir Nemu
ną iki Rusnės salos. Plaustas jau 
pradėtas montuoti. Jam pagaminti, 
V. Kasperavičiaus manymu, pri
reiks keturių tūkstančių kaproniniais 
tinklais sutvirtintų 1,5 litro talpos 
plastikinių butelių. Keliautojai gy
vens ant denio pastatytose kareiviš
kose palapinėse, ten bus ir ugniaku
ras valgiui virti. Ant kranto nakvoti 
žygiaiviai nesiruošia, vengdami su
sidūrimų su vietiniais skustagal
viais, rašo G. Pilaitis. Ryšius su na
miškiais originalūs keliautojai palai
kys mobilaus ryšio telefonu. Pasak 
V. Kasperavičiaus, ši kelionė bus 
savotiškas ekologinio protesto žy
gis, norint atkreipti dėmesį į impor

tine polietileno tara ir skardinėmis 
vis labiau tėršiamą Lietuvos miestų 
ir gyvenviečių aplinką. ’’Jei laiku 
nesusigriebsime, Lietuva paskęs 
sintetinių atliekų krūvose“, - mano 
V. Kasperavičius. Kelionės metu 
žygeiviai susitiks su vietinėmis ža
liųjų organizacijomis.

Ar kaunietis buvo 
Ea&robtąs Anglijoje?

Taip pavadinta Giedriaus Jankausko 
žinutė pasirodė "Lietuvos ryte“ 05 23.

Primenama, jog gegužės 22-ąją 
’’Lietuvos rytas“ rašė, kad vienai 
kaunietei paskambino nepažįstamas 
žmogus ir pareikalavo 7 tūkstančių 
svarų sterlingų už sūnų, kuris yra 
išvykęs uždarbiauti į Angliją. Pini
gus buvo liepta pervesti į vieną Ang
lijos banką. Priešingu atveju grasinta 
pagrobtąjį kaunietį nužudyti. Minė
tosios moters 23 metų sūnus su 
drauge į Angliją uždarbiauti išvyko 
prieš metus. Pasak motinos, ’’jie ten 
daugiau nedirbo negu dirbo“.

Gegužės 22-ąją sūnus paskambi
no motinai į Kauną, pasakė, kad jį 
grobėjai jau paleido. Tačiau 7 
tūkstančius svarų sterlingų esą vis 
tiek reikia atsiųsti. Policijos žinio
mis, vienintelis šios moters turtas - 
butas. Interpolo Lietuvos naciona
linio biuro pareigūnams, kurie do
mėjosi šia istorija, nuo pat pradžių 

daug kas atrodė labai įtartina, o da
bar jie dar labiau abejoja, ar pagro
bimas apskritai buvo. Juolab kad 
anglų policija pranešė, jog pernai 
liepos mėnesį minėtasis jaunuolis 
buvo teistas už vagystę. Lietuvos 
pareigūnų manymu, visa ši istorija 
turėtų pasibaigti tuo, kad jos herojų 
Anglijos policija suras ir išsiųs iš 
savo šalies.

Pąvojingi radiniai
Vilniuje, Šiaurės miestelyje, kur 
anksčiau buvo dislokuota tarybinės 
armijos bazė, rasta 8 m ilgio raketa. 
Apie tai pranešė visi pagrindiniai Lie
tuvos dienraščiai.

’’Respublikoje“ gegužės 19-ąją 
išspausdintame Tado Ignatavičiaus 
straipsnyje ’’Per plauką nuo katas
trofos“ pranešama, kad išminuotojai 
nustatė, jog tai - kovinė raketa M- 
13, tačiau be kovinės galvutės ir pa
grindinio startinio variklio. Neat
metama galimybė, kad raketa buvo 
branduolinio ginklo nešėja. Ji svėre 
apie 2 t ir buvo užtaisyta kietu kuru, 
arba vadinamu raketiniu paraku. Pa
sak išminuotojų, deguoniui susimai
šius su kietu kuru, raketa užsidegtų. 
Tokiu atveju, anot jų, bent jau Šiau
rės miestelio tikrai nebūtų likę. Ki
tos dienos ’’Lietuvos aido“ numery
je rašoma kad šis pavojingas radi
nys buvo įkeltas į sunkvežimį ir iš

vežtas į Rūdininkų poligoną sunai 
kūrimui.

’’Lietuvos aide“ 05 20 paskelt 
tas Jono Baltakio rašinys ’’Netoi 
atominės elektrinės rasti sprog 
menys“. Pranešama, kad gegužė 
12 d.. Valstybės saugumo departs 
mento inspektoriui Visagine pa 
skambino vienas vyriškis. Neprisi 
statęs nurodė vietą, kurioje saugo 
ma daug sprogmenų. Pareigūna 
surado kelias sprogmenų dėžes 
Jos buvo sukrautos į seną duobę s 
uždengtos makulatūra. Radinys yn 
rusų gamybos, pagamintas 1989 m 
Dėžėse buvo 720 vienetų detoos 
torių ir tiek pat daužiklių jiems, 861 
vnt. mechaninių detonatorių, 2( 
signalinių minų ir galingas sprogs 
tamasis įtaisas. Pastarasis įdomios 
formos: keliskart sulenkta ilgi 
žarna (kaip gaisrininkų), prikimši 
sprogstamosios medžiagos. Pasak 
specialistų, apžiūrėjusių radinį 
šioms žarnoms būdinga labai stiip 
detonacija, jos naudojamos mini 
laukams išsprogdinti. Tokia Žanu 
išmetama į užminuotą lauką ir sus
progdinama. Tada sprogsta pade 
tos minos. Sprogimai apima didel 
plotą. Duobė, kurioje rasta pragan 
mašina, yra šalia buvusios statyba 
industrijos bazės, pusiaukelėje taif 
Visagino ir atominės elektrinės, ii 
kelių kilometrų nuo jos.

V.Da*
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Seime

Nėra rimtesnių problemų 
kaip partiniai diplomai?

Kauno bibliotekoje - 
’’Nidos“ knygų klubas

** Praėjusią savaitę Seimo daugu
mos iniciatyva įstatymų leidėjai 
sugaišo nemažai laiko, atrodytų, 
tikrai dėmesio nevertam klausimui, 
nors plačiau žvelgiant tai galima 
vertinti kaip vieną iš akivaizdesnių 
vadinamosios resovietizacijos, apie 
kurią jam senokai kalba opozicija, 
momentų. Tai TSKP mokyklų dip
lomų reabilitavimas Lietuvoje. Iš
kart po Nepriklausomybės paskelbi
mo jie buvo paskelbti negaliojan
čiais. Šių metų gegužės 18 dieną 
Seimo žmogaus ir piliečių teisių ir 
tautybių reikalų komiteto pirminin
kas, LDDP frakcijos atstovas M. 
Stakvilevičius pateikė nutarimą, 
pagal kurį 1990 spalio 18 d. Aukš
čiausios Tarybos (AT) nutarimas 
’’Dėl aukštųjų partinių mokyklų 
diplomų nepripažinimo“ panaikina
mas. M. Stakvilevičius teigė, kad ne 
Seimo ir ne Aukščiausiosios Tary
bos reikalas gilintis, kokie diplomai 
turi galioti. Tai turi spręsti moks
lininkai, o 1990 m. Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimas, pa
sak prelegento, buvo keršto aktas. 
LDDP frakcijos narys M. Pronckus 
pavadino Aukščiausiosios Tarybos 
nutarimą panaikinti diplomus gėda. 
Opozicijos vadovui, taip pat opozi
cijos atstovams M. Treiniui ir A. 
Baleženčiui iš LDDP pusės pasigir
do priekaištas, kad jie patys kažkada 
dėstę studentams ’’partinius mok
slus“. V. Landsbergis pripažino tą 
faktą ir pasakė, kad jam negaila tų 3 
mėnesių, kai vedė filosofijos semi
narus. Seimo pirmininkas Č. Juršė
nas išsyk replikavo, kad pagaliau V. 
Landsbergis pats prisipažino, jog tą 
darbą diibęs. Buvęs Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas pridūrė, 
kad dabar negali būti privilegijuotos 
aukštosios mokyklos sovietinei no
menklatūrai gaminti. Pasak Seimo 
pirmininko pavaduotojo J. Bemato- 
nio, AT nutarimas vis tiek prieštara
vo Konstitucijai, todėl negaliojo. 
Pasibaigus ginčams, Seimas balsavo 
vardiniu balsavimu. 47 parlamen
tarai (LDDP frakcijos atstovai) nu
tarė, kad aukštųjų partinių mokyklų 
diplomai galioja, 42 balsavo prieš. 
Opozicijos narys A. Endriukaitis 
perskaitė Baltarusijos komunistų 
partijos veteranų sveikinimo tele
gramą dėl tų diplomų pripažinimo...

Priėmus tą nutarimą spaudoje 
pasirodė Lietuvos aukštųjų mokyk
lų rektorių konferencijos pirmininko 
R. Pavilionio laiškas. Jis priminė, 
kad 1994 m. rektorių konferencija 
pasisakė prieš pseudomokslo diplo
mus. Laiške rašoma, kad remiantis 
aukštųjų mokyklų autonomiją pa
tvirtinančiu Konstitucijos 40 straips
niu, jos ’’pasilieka teisę nepripažinti 
partinių mokyklų diplomų aukštojo 
mokslo diplomais“.

Socialdemokratų partijos frakci
jos narys R. Dagys gegužės 19 d. 
per spaudos konferenciją kritiškai 
įvertino minėtą Seimo daugumos 
sprendimą. Pasak jo, LDDP yra ka
pitalistinė partija, kuri pradėjo nuo 
kooperatyvų, paskui palankiai sau 
vykdė privatizaciją, įteisino pinigų 
plovimą, atmetė įstatymą dėl valdi
ninkų pinigų deklaravimo. TSKP 
mokyklų diplomų įteisinimas, pasak 
jo, - paskutinis šio proceso taškas. 
R. Dagys ironiškai pažadėjo per 
mėnesį išmokyti norinčius ir įteikti 
jiems socialdemokratų aukštosios 
partinės mokyklos diplomus. Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas ’’Lietuvos 
ryto“ dienraštyje gegužės 20 d. sa

kė: ’’Partinėje mokykloje (Leningra
de - O. M.) išmokau dalykų, kurie 
man naudingi ir dabar“ (jis yra bai
gęs ir žurnalistiką Vilniaus uni
versitete - O. M.). Č. Juršėnas mano, 
kad be partinės mokyklos diplomo 
nebuvo kvailesnis, o su juo netapo 
protingesnis, tačiau, ginant žmogaus 
teises, reikėjo ištaisyti Aukščiau
siosios Tarybos padarytą neteisybę. 
Vienintelis tik aukštojo partinio 
mokslo diplomą turintis parlamen
taras, LDDP frakcijos seniūnas G. 
Kirkilas ’’Lietuvos aidui“ prisipaži
no, kad atgavęs diplomą nejaučia jo
kių permainų: ’’Man pakako proto ir 
neturint diplomo polemizuoti su 16 
kitų politinių partijų“.

Gegužės 18 dieną Seimo narys 
M. Treinys pateikė rezoliucijos 
’’Dėl lietuviškumo išsaugojimo Ka
raliaučiaus krašte“ projektą, kuris 
buvo atmestas.
**• Gegužės 18 d. Centro sąjunga 
(CS) ir Liberalų sąjunga (LS) pra
nešė, kad abi ketina artimai ben
dradarbiauti. CS priklauso 1100 na
rių, LS - per 1000 žmonių.

Gegužės 18 d. Vidaus reikalų 
ministras R. Vaitekūnas Vyriausy
bės pusvalandžio metu pranešė Sei
mo nariams, kad 7 Lietuvos val
džios ir opozicijos vyrus saugo spe
ciali apsauga. Tai nutarta padaryti 
po žurnalisto V. Lingio žudikų teis
mo, kai gautas pranešimas, jog į 
valstybės vadovus gali būti pasikė
sinta.

Gegužės 22 d. surengtoje spau
dos konferencijoje V. Landsbergis 
kritikavo valdžios požiūrį į kariuo
menę ir Seimo nacionalinio saugu
mo komitetą, kuris, svarstydamas 
biudžeto lėšas kariuomenei ir sau
gumui, stengiasi jas sumažinti, nors 
pats yra atsakingas už Lietuvos sau
gumą. Opozicijos vadovas mano, 
kad Lietuvos tarptautinė padėtis 
keičiasi į blogąją pusę, nes sienos 
su Baltarusija rytuose faktiškai tapo 
sienomis su Rusija, kadangi kaimy
ninė valstybė visuotiniu referendu
mu nutarė didinti savo integravi
mąsi į Rusiją.

Gegužės 23 d. svarstytas Lietu
vos gynybos fondo sukūrimo klau
simas. Fondo lėšas sudarytų Valsty
binio visuomeninio blokados fondo 
(apie jį ”EL“ jau rašė) lėšos ir ver
tybės, kasmetinis, ne mažesnis nei 
10 mln. litų Vyriausybės indėlis, 
aukos, išeivijos ir Lietuvos organi
zacijų įnašai.

Gegužės 23 d. į parlamentarų 
klausimus atsakė Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro direktorius V. Skuodis. Jis 
prisipažino, kad prieš jo skyrimą 
protestuojantys žmonės, kurie budi 
Vilniuje prie Centro - buvusių KGB 
rūmų - jo neįleidžia į darbovietę, o 
kitiems trukdo dirbti. Bet prievartos 
veiksmų prieš tuos žmones nebus.

Gegužės 24 d. įvykusiame Tėvy
nės Sąjungos (TS) valdybos posė
dyje buvo nuspręsta, kad TS pritaria 
žurnalistinių organizacijų parengto 
visuomenės informavimo įstatymo 
projekto svarstymui Seime. Jeigu 
Seimo dauguma ir toliau dels pradė
ti šio projekto svarstymą, Tėvynės 
Sąjunga siūlys savo frakcijai įtraukti 
Visuomenės informavimo įstatymo 
projekto svarstymą į opozicijai skir
to posėdžio darbotvarkę. TS taip pat 
ruošiasi siūlyti Seimui įstatymų dėl 
informacijos laisvės ir dėl privatu
mo apsaugos projektus.

Ona Mickevičiūtė

VL Dargis pasirašo Kauno viešosios bibliotekos garbės svečių kny
goje; kairėje - viena iš parodos rengėjų Milda Mikšionytė; dešinėje - 
P. Keidošius.

Atkelta iš 1 psl.

buvo išleista ir Maironio ’’Jaunoji 
Lietuva“, Šatrijos Raganos ’’Viktu
tė“, J. Aisčio ’’Milfordo gatvės ele
gijos“, J. Grušo "Kaijeristai“. Nau
jausias - 120 leidinys - Australijos 
lietuvių poeto V. Kazoko pomirtinė 
poezijos knyga ’’Ugnis ir žodis“.

Daugelis jų pasirodė nedideliu 
tiražu, buvo platinamos pačių auto
rių ar savotiškų knygnešių pagalba 
ir šiuo metu jas gali pamatyti tik 
panašiose parodose.

V. Dargis, pakvietęs susirinku
sius susipažinti su paroda, pasakojo 
apie kiekvieną knygą. Daugelį jų jis 
pats savo rankomis rinko, maketa
vo, laužė, spausdino. Buvę ir nema
lonių staigmenų. V. Dargis, paėmęs

Susitikimo metu. Ramūno Guigos (ELTA) nuotraukos

Sugrįžimai
Siūlome "EL” skaitytojams, o ypač tautiečiams, iš užsienio atvyk

stantiems pasisvečiuoti į Lietuvą, atkreipti dėmesį į naują mūsų 
laikraščio rubriką "Sugrįžimai”. Joje ketiname nuolat spausdinti 
trumpas žinias apie išeivių parodas, koncertus, literatūrinius vakarus ir 
panašiai Lietuvoje. Šiame numeryje pristatome išeivių menininkų ir 
kolekcionierių dovanotų Lietuvai kūrinių ekspozicijas, Londono
"Nidos” klubo parodą Kaune.

VILNIUS
Radvilų rūmai (Vilniaus g. 22, 
nuo 12 iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. Daktarės
G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai: 
Australijos ir Okeanijos salynų 
genčių dievai ir apeigų atributi
ka;
Australijos lietuvių dailė

Nacionalinė galerija (Studentų
g. 8, nuo 11 iki 18 vai.) 

į rankas nedidelę A. Škėmos ’’Bal
tąją drobulę“, atsiduso, prisiminęs, 
kokia priekaištų ir pykčio kruša 
užgriuvo ant leidėjų galvų pasiro
džius šiam pirmam tuomet jauno 
aktoriaus ir dramaturgo romanui. 
Kokiais tik epitetais nebuvo ap
šaukta ši, kaip gyvenimas įrodė, ta
lentinga knyga. ’’Pornografija“, 
’’Antausis dorai“, ’’Patvirkėlė“ ir dar 
kai kurie nepagarbūs Žodeliūkščiai 
lydėjo jaunojo prozininko romaną. 
Kliuvo ir kai kurioms kitoms ’’Ni
dos“ dukterims.

Buvęs klubo vadovas su meile 
ir pagarba prisiminė ir kitus gar
bius žmones - toli iš gimtojo krašto 
nublokštus Lietuvos rašytojus ir 
žurnalistus: F. Neveravičių ir S. 
Laucių, V. Šlaitą ir R. Spalį, K.

Nuolatinė ekspozicija. V. Kašu- 
bos (JAV) skulptūros, piešiniai - 
dovanotų Lietuvai kūrinių paroda.

Fotografijos galerija (Stiklių 
g- 4)
Algimantas Kezys (JAV). Foto
grafijos.

KAUNAS
Kauno viešoji biblioteka (Ra
dastų 4, Parodų kalnas)
Nuo gegužės 17 d. iki birželio 

Obolėną ir V. Izbicką, M. Šilkaitį 
ir J. Laumakį, S. Kuzminską ir S. 
Žymantą, L. Trilupaitį ir A. J. Kau- 
lėną, kunigus J. Gutauską ir V. Bu- 
knį, P. Klezą ir kitus entuziastus, 
kurie dirbdami sunkų fizinį darbą, 
negailėdami jėgų ir laiko, rūpinosi 
surasti naujų autorių, konsultavo, 
redagavo, priklausė redakcinėms 
kolegijoms ir kitaip prisidėjo, me
niniu žodžiu ir plunksna garsinda
mi pasaulyje pavergtos Lietuvos 
vardą, kovodami už išeivijos lietu
vybę, turtindami lietuviškąją dai
liąją raštiją. Ypač daug šiltų pagar
bos ir padėkos žodžių dabartinis 
"Europos lietuvio“ vadovas pasakė 
apie savo vyresnįjį bendražygį Ka
zį Barėną, kuris, V. Dargiui išvy
kus į Miuncheną dirbti "Amerikos 
balso“ radijo žurnalistu ir dikto
rium, labai kūrybingai ir pasiauko
jamai Londone tęsė pradėtą leidy
bos darbą, plėsdamas autorių ratą, 
ieškodamas naujų raiškos formų.

Ypač reikšmingos K. Barėno 
telktos, rengtos ir redaguotos "Pra
dalgės“ - tęstinis almanachas, jo 
išėjo 10 tomų. Visi jie užima gar
bingą vietą parodoje. Nemažai vie
tos ten skirta ir "Europos lietuvio“ 
istorijai. VI. Dargis nepamiršo ir 
"Nidos“ spaustuvės išugdytų spaus
tuvininkų, kurie talkino kai ku
riems kitiems išeivijos leidiniams 
"Draugui“, Tėviškės žiburiams“. 
Paskui jis atsakė į susirinkusių 
klausimus, nuoširdžiai padėkojo 
šios jam labai brangios ir reikš
mingos parodos rengėjams, susipa
žino su kitomis tądien veikusiomis 
parodomis - išeivijos dailininkės G. 
Belžakienės bei su ekspozicija apie 
Nepriklausomos Lietuvos karvedį 
ir politinį veikėją generolą S. 
Raštikį.

Kartu su VI. Dargiu parodos 
atidaryme dalyvavęs šių eilučių 
autorius paskaitė eilėraščių iš naujos 
spaudais rengiamos eilėraščių kny
gos "Prie žiemos slenksčio“.

Ši paroda - dar vienas liudijimas, 
kokių lietuvių būta išeivijoje - 
ištremtų ir pasitraukusių nuo smurto 
ir savivalės, kurie be paliovos rū
pinosi lietuvių kultūros, literatūros, 
žodžio išlikimu, sielojosi dėl to, kad 
gausėtų ir turtėtų dvasiniai lietuvių 
tautos lobynai. Knyga ir laikraštis 
jiems buvo svarbesni už duoną ir 
asmeninę gerovę.

Nueikite į tą parodą, nenusivil
site. Ji labai kruopščiai, su didele 
meile ir nuovoka parengta.

Petras Keidošius

17 d. Didžiosios Britanijos lie
tuvių "Nidos“ klubo knygų pa
roda.

Paveikslų galerija (K. Done
laičio g. 16, nuo 12 iki 18 vai.) 
Nuo gegužės 26 d. M. B. 
Stankūnienės (JAV) kūrybos 
paroda.
M. Žilinsko dailės gerija (Ne
priklausomybės a. 12, nuo 12 
iki 18 vai.)
Nuolatinė ekspozicija. M. Ži
linsko Lietuvai dovanota kolek
cija.
Maironio Uetuvių literatūros 
muziejus (Rotušės a. 13) 
Paroda "Lietuvių literatūra 
išeivijoje 1944-1950 m.
♦ * ♦
Liepos 30 - rugpjūčio 5 d. 
Lietuvoje vyks V pasaulio 
sporto žaidynės.
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1969 m. . Antano Sutkaus nuotr.

’’Basų kojų nostalgija“
Tokiu keistoku, tačiau daug sa

kančiu pavadinimu Vilniuje, Šiuo
laikinio meno centre, gegužės 25 
dieną atidaryta vieno iš žinomiausių 
Lietuvos fotografų, Tarptautinės 
meno federacijos nusipelniusio me
nininko (EFIAP) Antano Sutkaus 
personalinė paroda.

Pastaraisiais metais A. Sutkus (g. 
1939 m.) pergyvena kūrybinį paki
limą. Tuoj po Nepriklausomybės 
paskelbimo surengta jo personalinė 
paroda apie Lietuvos bažnyčias. 
(Suprantama, kad anksčiau tokios 
tematikos ekspozicija buvo sunkiai 
įsivaizduojama.) Vėliau sekė dvi 
premjerinių darbų, sukurtų per pa
staruosius dvejųs-trejus metus, pa
rodos. Tai - ’’Pasaulio lietuvis“ (apie 
Lietuvos išeiviją Vakaruose) ir 
’’Svečiuose pas rašytoją Liudą Do
vydėną“. O štai ketvirtoji po Nepri
klausomybės paskelbimo - retro
spektyva.

Fotomenininkas sakė:
- Fotografavau ir mečiau nega

tyvus į dėžes. Susikaupė milžiniškas 
fotoarchyvas. Mat, iš dalies žinojau, 
kad daugelio fotgrafijų negalėsiu 
rodyti anomis sąlygomis - (susi
lauksiu pasmerkimo ar totalinės kri
tikos), o iš dalies nebuvo laiko. Lai
ką tiesiog graužte graužė vadovavi
mas Lietuvos fotomeno draugijai. 
(A. Sutkus su savo bičiuliais įkūrė 

Dzūkijoje 1969 m. Antano Sutkaus nuotr.

tokią kūrybinę draugiją, ilgus metus 
vienintelę visoje buvusioje Sovietų 
Sąjungoje, ir jai vadovavo 22 me
tus).

Parodoje - daugiau kaip šimtas 
nuotraukų, jų negatyvai daryti prieš 
du-tris dešimtmečius iš fotoarchyvo, 
kurį A. Sutkus tvarko jau penktus 
metus. Daugiausia - žanriniai, studi
jiniai, grupiniai portretai, keletas 
fotosiužetų. Į žiūrovą žvelgia labai 
nuoširdžios vaikų, pagyvenusių 
žmonių akys. Dvasingos, liūdnokos. 
Ir pati ekspozicija - nueinančios 
arba jau nuėjusios Lietuvos - dau
giausia kaimo Lietuvos - labai 
dvasingas paveikslas.

Tiesa, norint surengti tokio mas
to parodą, o juo labiau išleisti kata
logą, reikia nemažų pinigų. Meni
ninkas turi surasti suprantančių 
meną žmonių, kurie pirktų autoriaus 
fotografijas arba ir šiaip (žymiai 
rečiau) paremtų. Štai ir šios parodos 
katalogą A. Sutkui padėjo išleisti 
Sorošo fondo stipendija. Deja, to 
buvo per maža.

Atsirado tokių firmų, organi
zacijų, kaip Eksperimentinis meno 
centras, ’’Kretingos grūdai“, ”Ska- 
dit“, "Lintel“, FUJI-F1LM, ”Com- 
liet“ ir kitos, kurioms autorius dė
kingas už paramą.

Rimantas Šimkūnas

Pietų Prancūzijos 
peizažai Kaune

Kauno paveikslų galerijoje vei
kia Pietų Prancūzijos Langedoko- 
Rusiljono krašto, dar vadinamo ’’vy
nuogynų jūra“, fotografijos ir tapy
bos paroda, pranešė ’’Lietuvos ry
tas“. Parodos organizatoriai - Pran
cūzijos ambasada, Lietuvos ir Pran
cūzijos asociacijos Kauno skyrius 
bei Langedoko-Lietuvos asociacija 
ir R. Schumano fondas.

Parodoje savo darbus pristato 
trys ’’vynuogynų jūros" fotografai 
G. Souche, Ch. Lecoqas ir P. Rous- 
tis ir tapytojas C. H. Bartolis. Foto
grafijose vaizduojamos vienišos 
vynuogynų krašto sodybos, Pietų 
Prancūzijos peizažai, atsiskleidžia 
filosofiniai žmogaus apmąstymai. 
Dienraštis primena, jog parodos 
atidaryme dalyvavęs ansamblis 
’’Ainiai“ pernai koncertavo Lan- 
gedoko-Rusiljono krašto sostinėje 
Monpeljė. Šiuo metu šio gamtos 
grožiu pasižyminčio krašto peiza
žus piešia vaikai iš Alytaus, vie
šintys Langedoke.

Dvidešimtasis 
’’Skamba, skamba 
kankliai“ festivalis
Šią savaitę Vilniaus senamiesty

je šurmuliavo tradicinis dvidešimtas 
folkloro festivalis "Skamba, skamba 
kankliai“.

Geri darbai Lietuvos labui nepamirštami
Gegužės 29-ąją sukanka 120 

metų, kai mirė Motiejus Valančius 
- garsus vyskupas ir rašytojas, tau
tos švietėjas. Ta proga verta prisi
minti jo gyvenimo kelią. Jis gimė 
1801 metų vasario mėnesį Nastrė- 
nų kaime, Telšių pavieto Salantų 
parapijoje. Tėvai buvo karališkieji 
valstiečiai. 1815 metais busimasis 
vyskupas pradėjo lankyti Žemaičių 
Kalvarijos Domininkonų mokyklą, 
o 1822 metais įstojo į Varnių 
kunigų seminariją. Vėliau buvo 
išsiųstas į Vilnių, į vyriausiąją 
seminariją, kurioje baigė teologijos 
skyrių. 1828 metais vyskupo Kun- 
džico pašvęstas kunigu.

Motiejus Valančius gavo kape
liono pareigas Minsko gubernijos 
Mozyrio miesto apskrities mokyk
loje. Po šešerių metų perkeltas į 
Kražius, kur dėstė tikybą garsioje 
anksčiau jėzuitams priklausiusioje 
gimnazijoje. M. Valančius visada 
stengėsi mokymo dalykus pateikti 
aiškiai ir suprantamai, nebarė mo
kinių už klaidas, o drąsino juos, ža
dino norą mokytis. Gimnazistai 
jam atsidėkodavo didele pagarba ir 
meile.

1840 metais Motiejus Valančius 
buvo pakviestas dirbti į vyriausiąją 
Vilniaus dvasinę seminariją. Kai ji 
buvo perkelta į Peterburgą, ir jis te
nai nuvyko. Prie Nevos krantų su
sipažino su Simonu Daukantu.

1845 metais M. Valančius su
grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas 
Žemaičių seminarijos rektoriumi 
Varniuose. Tuo metu seminarija 
neturėjo gerų mokytojų. Darbo 
naujajam vadovui buvo daug. Ku
nigas Račkauskas savo veikale 
"Lietuviškieji raštai ir raštininkai“ 
apie M. Valančių rašė: "Drūta ran
ka panaikino negeroves, kokios bu
vo įsibrovusios, išplėtojo reikalin
gą tokiuose sykiuose uršumą, už
vedė tvarką ir taikinę, permainė net 
ir išvaizdą įstaigos iš lauko pu
sės...“ M. Valančius visą laiką ra
gino seminaristus stropiai dirbti, 
mokytis, mylėti tėvynę.

Rektoriumi jis išbuvo penkerius 
metus. 1849 metais tapo Žemaitijos

Pirmąją dieną, gegužės 23-ąją, 
vilniečiai galėjo pasiklausyti sutarti
nių Vilniaus universiteto Teatro sa
lėje, šv. Jono bažnyčioje vyko kata
likų liaudiško giedojimo valanda. 
Festivalyje dalyvavo ir svečiai iš 
Latvijos, Vokietijos ir Belgijos. Pi
lies gatvėje savaitgalį vyks jau 
įprasta tautodailės mugė. Šiųmetinio 
festivalio metu pirmą kartą buvo 
surengtas rytmetys mažiesiems 
folkloristams ”Gydu gydu kateles“.

Paskutinįjį vakarą, gegužės 28- 
ąją, vilniečiai Sereikiškių parke 
galės parungtyniauti lenktyniauda
mi maišuose, išbandyti jėgą virvės 
traukime, senamiesčio kiemelyje 
visus linksmins folkloro ansambliai. 
Festivalis baigsis Gedimino kalno 
papėdėje, kur visi Vilniaus folkloro 
ansambliai surengs gegužinę.

ELI

Poezijos pavasarėlis 
Panevėžyje

Panevėžio V. Žemkalnio viduri
nės mokyklos, greitai tūpsiančios 
gimnazija, jaukiame skverelyje į 
tradicinį Poezijos pavasarėlį buvo 
susirinkę Panevėžio miesto, Kupiš
kio 2-osios vidurinės mokyklos mo
kiniai, mylintys skambų eiliuotą 
žodį. Šiame gražiame renginyje da
lyvavo poetas Henrikas Čigriejus, 
Panevėžyje gyvenantis poetas Petras 
Zablockas, Australijos lietuvis 
skulptorius Martynas Pocius ir Lie

vyskupu. Kunigas A. Alekna savo 
knygoje pateikia tokį apibūdinimą: 
"Vyskupas Valančius buvo tvirtos 
kūno sudėties, vidutinio ūgio, rim
tos išvaizdos, pailgo gelsvo veido. 
Turėjo gerą atmintį, tvirtą valią, la
bai išlavintą pareigos supratimą, iš 
kurio plaukė jo pasiaukojimas. Per 
ilgesnį laiką savo sumanymus visa
dos įvykdydavo. Svetimai įtakai 
nepasiduodavo“. M.Valančius sa
kydavo, kad kiekvienas pirmiausia 
turi atlikti savo pareigas. Pats dirbo 
beveik be pertraukų, net su kuni
gais kalbėdamas ką nors rašinėjo ar 
dalijo žmonėms kryželius ir šven
tus paveikslėlius. Beje, jis mėgo 
dailę ir paliko gražų dailės paveik
slų rinkinį. M. Valančius turėjo 
nepaprastos įtakos kunigams, gai
vino jų dvasią skatindamas domė
tis mokslu. Visose parapijose įsakė 
steigti "dekonijų knygynus“, kur 
buvo kaupiamos knygos kunigų 
švietimui. Vyskupas pradėjo visų 
Žemaitijos parapijų kunigų kvo
timus ir penkių dienų rekolekcijas 
kiekvienais metais. M. Valančiaus 
laikais Žemaitijos kunigai buvo 
dvasiškai labai aukštai pakilę. De
ja, vėliau vėl ėmė vyrauti mieguis
tumas ir nuolankumas. Kasmet pa
vasarį pats privesdavo katedros 
bažnyčioje vaikus prie pirmos ko
munijos ir kiekvienam dovanodavo 
po knygelę. Važinėdamas po para
pijas aplankydavo ir kalėjimus 

tuvos švietimo ministerijos bei Pa
nevėžio miesto švietimo skyriaus at
stovai. Taip pat į šią poezijos šventę 
atvyko trisdešimt mokinių iš Rygos 
85-osios vidurinės mokyklos, kuri 
jau seniai draugauja su Panevėžio V. 
Žemkalnio vidurine. Kaip sakė dele
gaciją atlydėjusi mokytoja, šioje 
Latvijos sostinės mokykloje mokosi 
59 lietuviukai. Poezijos pavasarėlio 
laureatu tapo labiausiai V.Žemkal- 
nio mokyklos šiais mokslo metais 
skaitytas poetas Henrikas Čigriejus. 
Jam premiją įteikė Australijos lietu
vis M. Pocius, kurio žmona yra bai
gusi šią buvusią Panevėžio mer
gaičių gimnaziją. Laureatas pasodi
no rožių krūmą, o kiti renginio sve
čiai - ąžuoliuką.

Justinas Lapinskas

Skuodo šventė
Skuodiškiai paminėjo savo 

miesto įkūrimo 423-ąsias metines. 
Tai tradicinė šventė, vadinama 
Miesto diena. Kaip pranešė "Die
na“, ta proga, be kitų renginių, vie
tos muziejuje atidaryta Pirmojo pa
saulinio karo istorijos paroda, 
kurios ekspozicijoje - aštuoniasde
šimties metų senumo nuotraukos, 
ginklai, tada naudoti pinigai. Lan
kytojai gali susipažinti ir su Skuo
de gyvenusio kunigo dekano P. Ža- 
deikio knyga "Karo užrašai“, kurią 
jis parašė pagal kare dalyvavusio 
brolio Jono dienoraštį.

(1855 metais Šiaulių kalėjime su
teikė sutvirtinimo sakramentą 40 
žmonių).

Tais laikais, kai caro valdžia 
stengėsi panaikinti katalikų bažny
čios laisvę, M. Valančius labai 
daug padarė tikėjimo teisėms ap
ginti. Kai reikėjo, ne principiniuose 
dalykuose mokėjo ir nusileisti, kad 
laimėtų svarbiausius. Kovoje buvo 
tamprus ir lankstus. Todėl jo neiš- 
vertė ir tokia audra, kaip 1863 me
tų sukilimas.

Visose parapijose vyskupo įsa
kymu buvo atidarytos parapijinės 
mokyklos. Kunigai ir mokytojai 
nuolat turėjo pateikti ataskaitas 
apie mokslo eigą ir mokinių skai
čių. M. Valančius ragino ir suaugu
sius mokytis rašto. Kad turėtų ką 
skaityti, pats rašė ir leido religinio 
turinio knygeles ir kitus ragino tuo 
rūpintis. Palengva ėmė vyrauti 
nuomonė, kad gėda jaunam nemo
kėti skaityti. Jau beveik kiekvie
name kaime jaunimas mokėjo skai
tyti ir giedoti iš "kantičkų“. Taigi 
drąsiai galima teigti, kad vyskupas 
M. Valančius išmokė žemaičius 
skaityti ir melstis iš knygų.

Vis labiau įsitvirtinant poloniza
cijai Lietuvoje Motiejus Valančius 
daug padarė tautinio lietuvių judė
jimo atgimimui. Jis rašė ne tik re
liginio turinio knygas, bet ir tyri
nėjo Lietuvos praeitį, rinko tauto
saką, spausdino knygeles vaikams. 
Neminint religinės tematikos kūri
nių, vienas iš svarbiausių M. Va
lančiaus veikalų yra "Žemaičių 
vyskupystė“. Jo kūrimui autorius 
paskyrė daug metų, peržiūrėjo 
begalę archyvų. Tarp kitų jo pasau
lietiško turinio kūrinių plačiau ži
nomi "Palangos Juzė“, "Pasakoji
mas Antano Tretininko“, "Vaikų 
knygelė“, "Paaugusių žmonių kny
gelė“.

Tuoj po vyskupo mirties kuni
gas Račkauskas, rašydamas jo bio
grafiją, pavadino Motiejų Valančių 
darbo kankiniu, kurio atminimas 
neužges tautos širdyje, bet eis iš 
kartos į kartą.

Vytautas Bogdanas
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Šalis viena - kultūrų dešimtys Lietuviška mada: 
sapnai apie Paryžių ir tikrovė (3)

ilO
Lietuvoje jau daug šimtmečių 

. gyvena Įvairiausių tautų atstovai.

. Atgimimas mūsų šalyje paskatino ir
| juos drąsiau burtis į draugijas, ug

dyti savo tradicijas, papročius. Tam 
sutelkia Regioninių problemų ir tau- 

su tinių mažumų departamento bei 
40 Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos 

centro jau antrą kartą organizuota 
Ijįa Lietuvos tautinių kultūrų šventė, 
įny- Šiais metais ji papildyta ir tautodai- 
ibaj lininkų parodos eksponatais, įvai- 
ap. resniais šventės maršrutais. įvyko 

i05e konferencija, aptartas filmas apie 
kad mūsų Šalyje gyvenančių mažumų 
uv0 veiklą. Naujojoje Vilnioje koncerta- 
ejj. vo armėnai, lenkai, čigonai. Trakuo- 
TC. se žiūrovus j koncertą pakvietė ka

raimai, totoriai, graikai. Dar plates- 
įy. nė meninė programa buvo skirta vil- 
njj niečiams ir miesto svečiams. Jie ga- 
jjji įėjo pasiklausyti estų, baltarusių, 
j(as vokiečių, ukrainiečių, žydų muzikos 
kaj. dainų, pasigėrėti smagiais šokiais.

Akys raibo nuo spalvingų tautinių 
drabužių, domino nematyti muzi

ko kos, instrumentai.
Gegužės 20 d. Vilniuje, jaukia- 

1U11 me Mokytojų namų kiemelyje, įvy- 
ko koncertas-vakaronė. Smagi lietu

kai JAV katalikų bažnyčioje vyksta 
pį diskusijos dėl tautinių parapijų
:ius

iza 
Jius 
įda

re- 
yri- 
uto- 
ims. 
;ūri- 
Va
ičių 
rius 
rėjo 
sau- 
i ži
loji- 
iikų 
cny-

Jungtinių Amerikos Valstijų len
kų kunigų sąjunga parengė specialią 
ganytojinę programą. Jos tikslas - 
palaikyti JAV lenkų bendruomenės 
kultūrini ir religinį tapatumą, pra
nešė Vatikano radijas. Programa nu
mato koordinuoti lenkiškų parapijų 
JAV darbą ir steigti regioninius pas
toracinius centras. Pabrėžiama, jog 
būtina išlaikyti mišias lenkų kalba, 
ypač pirmosios kartos imigrantams. 
Toks susirūpiniimas pagrįstas tuo, 
kad vis daugiau lenkų kilmės kata
likų apleidžia lenkiškas parapijas.

Pastaruoju metu JAV katalikų 
bažnyčioje vyksta diskusija dėl tau
tinių parapijų, nes aktyviausi jų na
riai dažniausiai yra pirmos kartos 
imigrantai. Jų vaikai ir anūkai keičia
gyvenamą vietą, nutolsta nuo tradi
cinių savo tautiečių susibūrimų 
centrų ir integruojasi į angliškai 
kalbančią JAV visuomenę. Bet net
gi tada, kai vienos ar kitos tautinės 
grupės lėšomis pastatyta bažnyčia

um- 
bio- 
itčių
mas
:is ii

beveik visai nebeturi tos tautybės 
lanti 

viška melodija pasveikino visus 
susirinkusius.

Kaip skardus tolimosios kalnuo
tos Armėnijos aidas tarp Vilniaus 
senamiesčio mūrų virpėjo Justinos 
Arutunian dainos. Žydinčių po pietų 
kaitria saule aguonų lauką priminė 
ryškiaspalviais drabužiais pasida
binę ukrainiečių ansamblio "Vesiol- 
ka“ jaunieji šokėjai. Žavėjo grakš
čiais judesiais dar Vytauto Didžiojo 
pakviestų į Lietuvą totorių, karaimų 
ainių atliekami šokiai. Neprailgo 
kelios šio savito koncerto valandos. 
Nebuvo atlikėjų, nepalydėtų žiūro
vų plojimais. Jiems buvo skirtos ir 
organizatorių, rėmėjų dovanos, su
venyrai, lietuviškos nevystančios 
verbos. Ne vienam jaunajam daini
ninkui, šokėjui, muzikantui tai buvo 
pirmas atsakingas koncertas. Tai 
patvirtinimas, kad klesti įvairių tau
tų meno tradicijos, bus kam pakeisti 
senelius, tėvus, nes auga gabi, talen
tinga latvių, lenkų, ukrainiečių, ka- 
raimių, kitų tautų jaunoji karta. To
dėl šis renginys sulaukė dar daugiau 
entuziastų negu pirmasis.

Birutė Naujokaitė

parapijiečių, tautinė parapija labai 
nenoriai atveria duris angliškai ar 
ispaniškai kalbantiems katalikams. 
Pastarųjų skaičius JAV nuolat auga 
ir jie dažnai užima ankstesnių imi
grantų iš Vakarų ir Vidurio Europos 
gyventas vietas. Natūralu, jog se
nieji imigrantai skaudžiai išgyvena 
tokį savos bendruomenės sunykimą 
ir ’’svetimųjų“ antplūdį, bet JAV 
vyskupai pabrėžia, jog būtina atsi
žvelgti į kintančią tautinę sudėtį 
vyskupijoje ir rodyti krikščionišką 
solidarumą. Bet kuriuo atveju yra 
geriau perduoti bažnyčią kitai tauti
nei bendruomenei negu ją visai už
daryti. Pastaruoju metu gana daug 
senųjų JAV miestų centruose esan
čių tautinių parapijų keičia savo po
būdį. Panašiai atsitinka ir su lietuvių 
parapijomis. Čikagos Town of Lake 
rajone buvusi lietuviška Šventojo 
Kryžiaus parapija šių metų pra
džioje buvo perduota meksikietiškai 
bendruomenei.

VAR

Kolekcija žaviai ir 
geidžiamai moteriai

’’Pirmiausia išsirinkome mu
ziką. Prisiminėme pokario laiko
tarpį, mamų jaunystę, kai į moterį 
žiūrėta visai kitaip nei dabar - juk 
pasiilgom tokio vyro požiūrio į 
moterį, vartėme to meto Holivudo 
žvaigždžių nuotraukas. Kreipėme 
dėmesį į drabužius, išryškinančius 
moters taliją, figūrą. Ieškojome 
sentimentalių detalių močiučių 
garderobuose, nerasdami dvasingu
mo dabar, žvelgėme į praeitį“, - 
taip apie savo kolekciją ’’Deka
dansas“, pelniusią prizą ”Už ge
riausią kolekcijos pristatymą“, 
kalba jos kūrėjos Dalia Kemagienė 
ir Vilija Tūbaitė-Maršalik. Tai 
kolekcija Balzako amžiaus mote
riai, kuri nori likti moteriška ir gei
džiama.

Neseniai Vilniuje ’’Dienos“ ma
dos savaitėje buvo parodyta ne visa 
sukurta kolekcija, nes kaip suma
nyta ją parengti ir surežisuoti pri
trūko laiko. ’’Būtų gerai, jei Lie
tuva susilygintų su Italija bei Pran
cūzija ir žiemos-rudens kolekcijas 
rodytų pavasarį, o pavasario-va
saros - atvirkščiai“, - išreiškė savo 
nuomonę dizainerės.

Trisdešimties modelių kolekcija 
’’Dekadansas“ sukurta beveik per 
mėnesį, kuomet abi autorės buvo 
Vilniuje. O prieš tai buvo ilgas su
sirašinėjimas, bendravimas faksu 
tarp Vilniaus ir Paryžiaus, kuriame 
gyvena Vilija Tūbaitė-Maršalik. Iš 
madų sostinės atkeliavo ir visos 
medžiagos (organza, šifonas su 
veliūro imitacija) bei aksesuarai 
(be kurių sunku įsivaizduoti "De
kadansą“), galbūt todėl kolekcija 
atrodo tokia pilna ir išbaigta. ’’De
kadansui“ žavesio suteikė ir poka
rio muzika bei netradicinės mane
kenės - nebūtinai lieknos, nebūtinai 
standartinės figūros. D. Kemagienė 
ir V. Tūbaitė-Maršalik savo kolek
cijos demonstravimui ieškojo mer
ginų, turinčių aktorinių sugebė
jimų, nes autorėms reikėjo tipažų: 
sentimentalių F. Felinio provinci
jos gražuolių, dalijančių narcizus 
publikai, nevykusios Klaudijos 
Sifer, pernelyg krypuojančios klu
bais ir skleidžiančios visiems savo 
triumfuojančią šypseną...

Autorės, sugalvojusios tokį 
žaismingą kolekcijos pristatymo 
būdą, kvietė Žiūrovus pažvelgti į 
rimtus dalykus su šypsena, lengvai 
pasijuokti iš savęs ir suprasti savo 
vertę.

Ant pakylos pirmosios pasirodė 
merginos su jūrinukėmis - mėlynų, 
rudų, pilkų dryžių figūrą apgulu
siomis suknelėmis. Merginos el
gėsi taip, lyg būtų išėjusios pa
sivaikščioti į pajūrį: ilgesingais 
žvilgsniai žvelgė į tolį, mojo įsi
vaizduojamam jūreiviui, išplau
kiančiam į tolimą kelionę.

Suskambus kitokiai muzikai ant 
podiumo žengė pokario merginos, 
dėvinčios kuklių, prigludančių si
luetų juodo ar balto šilko, marginto 
ryškiomis rožėmis, sukneles. Gal
vas dengė mažyčiai vualiai ir nedi
dukės ant šono nešiojamos beretės. 
Rankose manekenės nešėsi origi
nalių formų ir spalvų rankines (jei 
norėsite tokių įsigyti, teks vykti į 
Paryžių, nes Vilniuje panašių spal
vų net nesame matę).

Buvo ir holivudiškų gražuolių: 
jos dėvėjo platėjančiomis kelnėmis 
bei ilgais švarkais, kurių apykakles 
puošė plunksnos.

Prabangos įspūdį sustiprino 
aukštakulniai bateliai (kai kurie jų 
sukurti žymaus modeliuotojo G. 
Versace (Dž. Versači) - juodi, la
kuoti, puošti įvariaspalviais krikš- 
tolo karoliukais. Šaltesnei dienai - 
sunkesnės medžiagos švarkai, su
derinti su lengvai krintančiais, 
švelniai gėlėmis margintais kelius 
dengiančiais sijonais. Norinčioms 
pabrėžti klubus siūlomi pūsti sijon
ai (būtent tokie, kokius nešiojo 5 
dešimtmetyje). Visuose modeliuo
se išryškinamas moters liemuo. 
Mėgstančioms juodą spalvą - įvai
rių ilgių ir modelių suknelės, su ku
riomis moters tampa dar pa
slaptingesnė.

Nepamirškime, jog visa ši poka
rio elegancija neįmanoma be tobu

’’Iki pasimatymo, jūreivi!“. Modeliai iš ’’Dekadanso“ kolek
cijos. Kęstučio Vanago nuotr.

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

lo, nepriekaištingo makijažo ir to 
meto šukuosenų - kriauklelių, kuo
dų, garbanėlių. 30 lietuvių maneke
nių šukavo Jacques Dessange (Ža
ko Desanžo) kirpimo mokyklos 
meno direktorius, 1993 m. Kanų 
kino festivalio dalyvių šukuosenų 
stilistas prancūzas Jean-Noel Le- 
mond (Žanas Noelis Lemonas). 
Kaip pats prisipažino, jo mokyklos 
stiliui būdingas paprastumas. Gal
būt todėl manekenių šukuosenos 
nebuvo kažkokios ypatingos, bet 
jos žavėjo savo paprastumu.

’’Dekadansas“ - romantiška, 
sentimentalu, gražu, bet vargu, ar 
šiuolaikinei moteriai užtektų kant
rybės ir laiko visa tai susikurti.

Erika Umbrasaitė
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Nauja aktoriams 
reikalinga knyga

Studentai sveikina savo mokytoją Aldoną Adomaitytę.

Pažymėjimus apie lietuvių kilmę išdavinės diplomatai

Vilniuje Menininkų rūmuose 
pristatyta Muzikos akademijos do
centės, menotyros mokslų daktarės 
Aldonos Adomaitytės knyga ’’Ak
toriaus plastikos pagrindai“, išleista 
’’Žuvėdros" leidyklos. Dalyvavo 
leidėjai, būrys kritikų, žurnalistų, 
Muzikos akademijos ir Vilniaus 
universiteto studentų. Studentai 
gražiai pademonstravo, kaip yra 
įsisavinę scenini judėsi, plastiką. 
Jie šoko, fechtavosi, vaidino. Žiū
rovai labai šiltai sutiko ši pasiro

42-osios Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės

1995 07 30-1995 08 06 
Vokietijoje Hiittenfelde, 
Vasario 16 gimnazijoje,

Programa
Sekmadienis, Liepos 30 d. 20 vai. Susipažinimas
Pirmadienis, liepos 31d. 10 vai. Atidarymas. Vincas Bartusevičius 

(Wittlich) ”50 metų didžiajam lietuvių egzodui ir kas toliau“
20 vai. Viktorija Daujotytė (Vilnius) "Lietuvos moteris: tarp virtuvės 

ir partijos"
Antradienis, rugpjūčio 1 d. 10 vai. Vincas Natkevičius (Viernheim) 

"Žvilgsnis i Juozo Girniaus filosofiją“
20 vai. Vaidotas Žukas (Vilnius) "Kodėl Lietuvos kultūrininkai bijo 

Bažnyčios?“
Trečiadienis, rugpjūčio 2 d. 10 vai. Antanas Sabalis (New Yorkas) 

"Vytautas Vaitiekūnas ir jo palikimas“
14 vai. Ekskursijos i Heidelbergą, Wormsą, Speyerj
20 vai. Žibuntas Mikšys (Paryžius) "O. Milašius iš gimtosios 

padangės bežiūrint ir pasikalbėjimas apie paryžiečius iš tos 
pačios padangių mėlynės“

Ketvirtadienis, rugpjūčio 3 d. 10 vai. Vytautas Kubilius (Vilnius) 
"Postalininė Lietuvos politika“

20 vai. Tomas Sodeika (Kaunas) "Šiuolaikiniai Lietuvos filosofai“ 
Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 10 vai. Virginijus Valentinavičius (Vil

nius, Praha) "Lietuvos politinės partijos: 1990-1995“
17 vai. Algimantas Jankauskas (Vilnius) "Organiškos valstybės kon

cepcija Lietuvoje: kūrėjai, raida, vertinimai“
20 vai. Tėvynės valandėlė. Literatūros vakaras. Marcelijus 

Martinaitis (Vilnius)
Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 10 vai. Darius Kuolys (Vilnius) "Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir šiandieninės Lietuvos rai
dos tendencijos“

17 vai. Savaitės vertinimas ir kitos savaitės problemos
20 vai. Koncertas. Dainuoja sopranistė Audronė Gaižiūnienė (Belvi

dere, JAV)
Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 10 vai. Pamaldos. Savaitės uždarymas

Studijų savaitės moderatoriai - Darius Kuolys ir Vincas Natkevičius, 
kapelionas - kun. Jonas Dėdinas.

Organizatoriai - Alina Grinienė ir Robertas Šneideris.

Pragyvenimas dienai, gyvenant viengubam kambary - 55 DM, 
dvigubam - 45 DM.

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Prašom registruotis pas Aliną Grinienę:
A. Grinius, Diamanstr. 7, 80995 Munchen, Deutschland.

dymą, sveikino knygos autorę.
A. Adomaitytei pedagogine pa

tirtimi tekę dalintis įvairiose tarp
tautinėse konferencijose. ’’Džiau
giuosi, kad 1983 m. tarptautinio 
teatro instituto kvietimu demon
stravau praktinius sceninio judesio 
užsiėmimus dėstytojų pirmajam 
seminarui Belgijoje, Antverpene“, 
- rašo autorė savo knygos pratar
mėje.

Mariaus Baranausko 
tekstas ir nuotrauka

Lietuvos diplomatinėms atstovy
bėms ir konsulinėms įstaigoms su
teikta teisė išdavinėti patvirtintos 
formos pažymėjimus, pagal kuriuos 
iš lietuvių kilmės asmenų neimamas 
mokestis už vizų išdavimą, pratęsi
mą bei už pataisas jose. Anksčiau 
tokias pažymas galėdavo išduoti tik 
Krašto lietuvių bendruomenės.

Sunku ištekėti už milijonieriaus
Atkelta iš 1 psl.

laiką gyvendavo užsienyje moterų 
išlaikomi, aiškindami, kad nemoką 
kalbos ir nerandą darbo pagal spe
cialybę. Kaip pavyzdį G. Navaitis 
papasakojo vieną penkerių metų 
senumo istoriją apie už vandenyno 
gyvenusią 34-erių metų lietuvę 
Nijolę (vardas pakeistas). Nijolės 
nuotykiai parodo, kaip pasikeitė 
mūsų tautiečių vyrų požiūris į san
tuoką su užsienietėmis.

Prieš penkerius metus, kai Nijolė 
kreipėsi į pažinčių tarnybą, jos - 
užsienietės, lietuvės, - skelbimas 
buvo vienintelis. Nekreipdami dė
mesio į skelbėjos amžių, išsilavi
nimą, ūgį bei reikalavimus, pagal 
kuriuos ji ieškojo sau busimojo, su
sipažinti su moterimi pareiškė norą 
keli šimtai vyrų nuo 18 iki 60 metų 
amžiaus. Matyt, tai buvo pirmieji 
drąsiausieji nuotykių ieškotojai. 
Nijolė tai suprato ir atsisakė pa
laikyti su jais pažintį. Tačiau vienas, 
maždaug jos amžiaus, nežinia, ką 
pripasakojęs apie save, sugebėjo įsi
teikti ir gavo kvietimą atvykti už 
vandenyno. Būsimoji nuotaka su
mokėjo už jo bilietą ir nekantrauda
ma laukė, nes nuoširdžiai troško su
kurti lietuvišką šeimą. Deja, vyru
kas, perskridęs Atlantą, vikriai pa
spruko iš aerouosto ir pas išsvajo
tąją netgi nepasirodė. Atrodo, jis 
sėkmingai susirado kitą. Bet Nijolė 
labai norėjo turėti vyrą iš Lietuvos, 
todėl prieš trejetą metų, pamiršusi 
skriaudą, vėl atsiuntė į pažinčių tar
nybą savo prašymą. Tuomet jai at
sakė mažiau jaunikių, bet rašė jos 
amžiaus žmonės ir ne tokie, kurie 
nori bet kokia kaina pasprukti į už
sienį. G. Navaitis pasidžiaugė, kad 
po antrojo skelbimo Nijolė sėkmin
gai ištekėjo ir jau antri metai laimin
gai gyvena su puikiu lietuviu, kuris 
ją supranta ir su kuriuo gali dirbti 
bendrą darbą. Abi šios lietuvės isto
rijos rodo, kad mūsų krašte pasikei
tė požiūris į santuoką' su užsienie
čiais. Tai jau nebe vieninteliai vartai 
į rojų. Atsakydamas į skelbimą mū
sų vienišas tautietis dažniau siūlo 
save į vyrus bei renkasi žmoną pa
gal žmogaus savybes.

Pažinčių tarnybos vadovas ma
no, kad didžiausi sunkumai yra kal
bos, bendrų tradicijų, elgesio, mity
bos reikalavimų nežinojimas. Mat, 
pavyzdžiui, trisdešimtmetis lietuvis, 
persikėlęs į Didžiąją Britaniją prieš 
porą metų, arba trečius metus Šve
dijoje besimokantis studentas iš Lie
tuvos, jau gyvendami užsienyje, pa
sinaudojo "Santuokos“ paslaugomis 
ir labai greitai susirado gimtinėje po 
antrąją pusę, kurios išvyko pas iš
rinktuosius ir ištekėjo. Tuo tarpu 
Antrojo pasaulinio karo nublokštų į 
Vakarus arba netgi už Atlanto, į Pie
tų Afriką ar Australiją lietuvių vai
kai, dažniausiai - sūnūs, ieškodami 
sau lietuviškos poros, nors ir gauna 
daug pasiūlymų, susiduria su kito
kia Lietuvos lietuvės mąstysena, pa
pročiais, savimone, kultūra. Tiksliau 
- jiems jau tenka bendrauti su vi
siškai svetimos kultūros atstovėmis. 
Bendravimas bendravimu, bet ieš

Tai padaryta todėl, kad ne vi
sose užsienio valstybėse veikia lie
tuvių bendruomenės, todėl lietuvių 
kilmės asmeniui gauti tokį pažy
mėjimą būdavo gana keblu. Be to, 
Lietuvos užsienio reikalų ministeri
jos vadovų nuomone, diplomatinės 
ar konsulinės įstaigos pareigūnas 
yra ne mažiau kompetentingas už 

kant išrinktosios, būtina kuo tiks
liau, konkrečiau išvardinti savo pa
geidavimus, nurodyti busimosios 
partneres išvaizdą. Žodžio "gelton
plaukė” čia neužtenka, nes lietuvės 
moterys ir merginos, gimusios, 
augusios ir brendusios sunkiuoju so
vietmečiu, būna tikrai labai įvairios 
- ir išvaizda, ir būdu. Lietuvėms 
nuotakoms būna lengviau rasti ben
drą kalbą (tačiau tik kalbą!) su 
lietuviškai tebekalbančiais išeivijos 
atstovais. Tačiau lengviau tik supra
timo prasme, bet kitokią gyvenseną 
vis tiek tenka priimti, perprasti, pri
sitaikyti. Vyrai, aišku, stengiasi iš
rinktosioms pagelbėti (psichologas 
jų pastangas vertina teigiamai) prisi
taikyti prie neįprastos aplinkos ir 
svetimų žmonių, tačiau norint gy
venti svetimame krašte, moterims 
vis tiek teks išmokti kalbą. Bet lie
tuviškos nuotakos ne visada būna 
žalios aštuoniolikmetės. Dažniausiai 
į skelbimus atsiliepia vaikų turin
čios, po kartą ir po du išsiskyrusios, 
vargų, sunkumų nuvargintos trisde
šimtmetės ir keturiasdešimtmetės, 
besitikinčios laimingai ištekėti už 
išeivijos milijonieriaus, arba už vi
sus vargus pagaliau susilaukti atpil
do - pasakų princo, kuris nešios ant 
rankų. Tačiau vedybų sutartys, šei
mos finansų paskirstymas, būtinybė 
dirbti paprastai sukelia tokioms 
nuotakoms šoką. Mat pagal atvyks
tančių Lietuvos išeivių ir mūsų tau
tiečių, dabar gana dažnai nukan
kančių į svečias šalis, pasakojimus, 
susidaro įspūdis, kad išeivijos lietu
viai visi be išimties - milijonieriai... 
Nuotakos tikisi ištaigingų rūmų ir 
daugybės tarnų. Jos būna visiškai 
nepasirengusios dirbti savo vyrų fir
mose, parduotuvėse arba ofisuose. 
Ir kaip pavyzdį pažinčių tarnybos 
vadovas G. Navaitis papasakojo 
trisdešimtmetės Rimgailės (vardas 
pakeistas) istoriją. Pagal skelbimą ji 
ištekėjo už vienoje Vakarų Europos 
šalyje (nerašau kurioje, kad skaity
tojai neatpažintų mūsų herojės) gy
venančio 46 metų lietuvio. Po trejų 
metų Rimgailė grįžo į Lietuvą. Ji pa
sakė, kad užsienyje gyventi įdomiau 
ir linksmiau, kad maitinosi ir rengėsi 
geriau, bet įprastų lietuviškų pramo
gų bei draugų jai visą laiką stokojo. 
Emigrantė nesusirado naujame kraš
te draugų. Draugais netapo ir jos vy
ro draugai - lietuviai bei kitataučiai, 
nes sutuoktiniui pirmiausia rūpėjo 
verslas. Lietuvis tos Europos šalies 
sostinėje turi savo parduotuvę, ku
rioje žmonai kartu su juo tekdavo 
dirbti po 12-15 valandų per parą. 
Sugrįžusi moteris pajuokavo, kad jei 
imtų tiek dirbti Lietuvoje, tikrai 
gyventų ne blogiau nei pas išrinktąjį. 
Rimgailė prisipažino kentėjusi tik 
dėl sūnaus, kuris užsienyje turėjo 
baigti mokslą. Ši lietuvių šeima ne- 
susipyko, tik mandagiai išsivažinėjo 
kas sau. Moteris pažadėjo nevaržyti 
savo vyro, jeigu jis susirastų kitą 
moterį ir nutartų skirtis su ja.

G. Navaitis priminė bendrą dės
nį, kuris galioja ir aukščiau papasa
kotoms užsienio lietuvių - Lietuvos 
lietuvių, ir apskritai užsieniečių - 
Lietuvos lietuvių santuokoms. Su

Krašto lietuvių bendruomenę nu 
tatyti, ar asmuo yra lietuvių kilmė 
Jiems suteikus teisę išduoti pah 
mėjimus, turėtų mažiau pasitaikyt 
tokių atvejų, kai vieniems lietuvio 
kilmės asmenims nemokamos vi 
zos išduodamos, o kitiems jas į 
duoti atsisakoma, rašoma Eito: 
pranešime.

kurtos po trumpos pažinties jos yr, 
nepastovios. Žmonės tai supranti 
tačiau tuokiasi. Juk dažniausiai tn 
kie būsimi sutuoktiniai susipažįsti 
per laiškus, ilgai susirašinėja, pasfa 
trumpam (porai savaičių, daugiau; 
- mėnesiui) susitinka. Tai atsitinh< 
jaunikiui atvykus į Lietuvą arti 
nuotakai nukeliavus pas jį į svečiu 
Pirmoji pažintis, ekskursijos po šaį 
linksmi bičiuliai, puikios pramogos 
Žmonės gana greitai randa bend.: 
kalbą, kartu linksminasi, džiaugias 
gyvenimu. Tačiau iš tikrųjų jie būs 
tik bendrų pramogų partneriai, a 
pažinę vienas kito kaip šeimos, bu. 
ties ir darbo partneriai. Santuokas, 
užsieniečiu būtent ir sudaroma ps 
gal trumpos pažinties schemą. At
vykėlis pasako, kad turi savo fimį 
tačiau išrinktoji nemato, kaip ir Ida 
jis joje pluša. Psichologas pataria t 
pradžių gerai susipažinti, neskubėt 
nors santuoka su užsienyje gyve 
nančiu tautiečiu lietuvei turi dam 
privalumų. Daug mūsų krašto mot 
rų, ir ne tik jų, trokšta santuokos s 
užsieniečiais ir nori kuo greičiai 
emigruoti. Dažniausiai tai Lietuvoj 
nusivylę, nelaimingą meilę, nu» 
kaudų ir kančių patyrę žmonės, h 
riems atrodo, kad svetur (ne gimt 
nėję, kur viskas primena praeitį) bu 
lengviau pradėti gyvenimą iš pu 
džių. O santuoka su užsienio lieti 
viu yra labiau priimtina negu su ui 
šiemečiu apskritai. Jei palygintum 
lietuvės santuoką, pavyzdžiui, si 
japonu (skirtingos tradicijos ir sveti 
ma, nežinoma kalba), su amerike 
čiu (net mokančiai kalbą motėm 
tenka susidurti su kultūros skirto 
mais), su europiečiu (jei su vokė 
čiu, anglu, tai tradicijų skirtumai o 
tokie ryškūs, prisitaikymą gali pi 
lengvinti ir išmokta kalba) irsi 
išeivijos lietuviu, tai su lietuviu 
santuokos būna patvariausios. Pon 
lengviausiai prisitaiko, išeivija 
sutuoktinis gali greičiau įvesti B 
rinktąją į naują pasaulį. Pažiniu 
tarnybos vadovas prognozuoja, b 
santuokų su Europos lietuviais ra
sų moterys kurs vis daugiau. Din 
geliu atveju išeiviui priimtiniausi 
kurti šeimą su žmogumi iš Lietuva', 
kuris tebėra orientuotas į tradicine 
šeimos sanklodą.

Nemažai Lietuvos moterą i 
merginų pastaruoju metu išsivek 
vokiečiai, italai ir kiti europiečii 
Jie sako, kad lietuvės inteligentž 
kos, protingos ir geros žmonos, # 
sugadintos vakarietiškos emanc 
pacijos. Per metus į užsienį ištek 
30-40 moterų, lenkai išsiveža Liet 
vos lenkaičių. Apie 2/3 lietuti 
merginų išteka į Vokietiją.

"Santuoka” visada stengsis pai 
ti išeivijos lietuviams, kurie norit 
rasti gyvenimo draugą Lietuvoje, 
padarys tai nemokamai, gavusi b 
išsamesnį, kuo tikslesnį pageids 
jamo sutuoktinio išvaizdos, iff 
žiaus, būdo aprašymą, taip pat $ 
žvelgdama į užsienio lietuvio 
kojimą apie save.

Skelbimus galima siųsti: "S» 
tuoka”, K. Kalinausko, 21, Vilnį® 
Lietuva - LITHUANIA. 1

Ona Mickev&
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laimu lietuvių šventą sušildė... ledai

Estijoje Motinos diena minima 
antrąjį gegužės sekmadienį. Todėl 
nutariau Talino spaudoje papasakoti 
apie Motinos dieną, švenčiamą Lie
tuvoje pirmąjį gegužės sekmadienį 
jau nuo 1928 metų.

Pateikę keletą istorinių datų ir 
žinių apie Lietuvoje pastatytus 
Motinai ir Motinystei paminklus, 
pakvietėme Estijos lietuvių ben
druomenės narius į Motinų sekma
dienį.

Nors gegužė iki šiolei nelepino 
šiluma, į mūsų kvietimą atsiliepė 
nemažas būrys lietuvių. Jų susi
ėjime gražiai padainavo 8-metų Eg
lutė Sauks, eilių padeklamavo 12- 
metė Laimutė Kirsimaa. Marytė 
Aleknavičienė atsinešė Vytauto Di
džiojo metais (1930) Šiaulių draugi
jos išleistą A. Žemaičio knygelę 
’’Gyvenimo takais“ ir išraiškingai 
perskaitė tokias eiles, kurias ir 
Lietuvoje reikėtų prisiminti ir vis 
kartoti:

- Kas tu esi?
- Aš lietuvis, lietuvių tautos aš 

vaikas
Ta tauta graži, garbinga 
Nepriklausoma, vieninga,..
- Tavo kraštas?
- Mano kraštas - Lietuva
Lietuva - tautos tėvynė...
- Koks tas kraštas Lietuva?
Tai stebėtina šalis
Tamsios girios šičia šlama 
Čia paukšteliai puikiai gieda 
Iš šaltinių upės gema...
- Kokia tavo tėvų kalba?
-1 tai mielai atsakysiu
Lietuvių kalba senoji - 
Tai kalba tėvų ir mano 
Ta kalba visų gražiausia 
Ji skambi, lanksti, švelniausia...
- Kokia Lietuvos sostinė?
Vilnius. Juk visi tai žino

Mamos lietuvės tariasi, kaip paminėti Motinos dieną.
Stasės Rąjala nuotr.

Kunigaikščio Gedimino 
Rūpesčiais ji pastatyta...
Susilaukėme pagyrų iš vyrų - 

tėvų pusės. 1 mus kreipėsi EL ben
druomenės narys-rėmėjas, Estijos 
Respublikos parlamentaras Rauol 
Ūksvarav, nepagailėjęs lietuvių 
gražaus įvertinimo ir palinkėjimų 
ateičiai.

Pasišildę suomiškoje saunoje, 
susirinkome į ledų vaišes. Ne bet 
kokių - lietuviškų. Tai dar kartą 
patvirtina, jog mūsų kasdienybę ga
lima praskaidrinti maloniais netikė
tumais. Lietuvoje gerai žinoma Esti
jos akcinė bendrovė ’’Expo Balti- 
cum“, kur darbuojasi mūsų tautietė 
Dalia Ūksvarav, gegužės 4-6 dieno
mis organizavo Talino mugę. Ponia 
Dalia savo ruožtu pakvietė ir mus, 
EL bendruomenės narius. Svetur 
lietuvis lietuvį be didelių įžangų at
pažįsta.

Netrukus skanavome Mažeikių 
"Ingman-Vega" firmos ledus ir šne
kučiavome su p. Sofija Končiu- 
viene, tos firmos direktore komerci
jai. Išgirdusi, jog Estijos lietuvių 
bendruomenė ruošiasi švęsti Moti
nos dieną, ji ir pasiūlė dovanų dvi 
dėžes ledų.

Sužinojusi, jog mes ruošiamės 
atvykti į V Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes, padovanojo komandai 
geltonos-žalios-raudonos spalvų 
kepuraites ir madingus diržus-pini- 
gines. Ačiū mažeikiečiams!

Gegužės 14 d. Estijoje plazdėjo 
mėlynos-juodos-baltos (sinine- 
must-valge) vėliavos. Estai - vaikai 
ir tėvai - nešėsi gėlių puokštes. Ir 
vėl jų gavo ne viena lietuvė - moti
na. Nes gėlės ir vaikai - tai mūsų 
gyvenimo džiaugsmas.

Rasa Unt 
Talinas

Sportas
D. Nelsonas ruoš 

Lietuvos krepšininkus 
čempionatui Graikijoje

Gegužės 23 d. į Vilnių atvyko 
amerikietis Donas Nelsonas jau
nesnysis, kuris taps vienu iš Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinės tre
nerių Europos čempionate Grai
kijoje.

Kaip rašo "Lietuvos rytas“, į 
LKL generalinio sekretoriaus A. 
Ližaičio lietuviškai užduotą klau
simą, ar norėtų nakvoti Vilniuje, Hr 
vykti tiesiog į rinktinės stovyklą 
Druskininkuose, svečias atsakė 
norįs vykti į Druskininkus. D. Nel
sonas atvežė Lietuvos rinktinei 
skirtos aprangos ir avalynės. Atsa
kydamas į dienraščio klausimus 
busimasis rinktinės treneris pabrė
žė, jog Lietuvai bus sunku Europos 
pirmenybėse šalia tokių stiprių 
komandų kaip Jugoslavijos ir 
Chorvatijos, juolab kad ir Rusijos 
krepšininkai daro pažangą. Pasak 

jo, varžovai žino, jog Lietuva Bar
selonoje iškovojo olimpiados bron
zą, o pirmenybėse daug dėmesio 
reikės skirti gynybos gerinimui - 
"galbūt taip pavyks nustebinti var
žovus“.

Išgelbėjęs Kauno "Žalglrj“ 
A. Sabonis žals NBA

Dėl savo apsisprendimo žaisti 
NBA A. Sabonis "Lietuvos rytui" 
pasakė, jog NBA yra kiekvieno 
krepšininko svajonė.

O mintis žaisti joje A. Saboniui 
ypač sustiprėjo po pirmosios viešna
gės JAV, bet tuomet kelius į NBA 
uždarė patirta kojos trauma. Dabar, 
anot geriausio Europos krepšininko, 
liko paskutinė proga, kurią galima 
išbandyti - ”o kas bus tenai, pa
matysime“.

A. Sabonis dienraščiui sakė, jog 
sutartį keturiems metams su Port- 

lando "Trail Blazers" numatoma pa
sirašyti birželio mėnesį. "Lietuvos 
ryto“ duomenimis birželio 3-iąją 
per iškilmingą atsisveikinimą šim
tatūkstantiniame Madrido stadione 
A. Saboniui bus įteiktas apdovanoji
mas. Anot Arvydo, "na, apdovanos 
paauksuotu ir brangakmeniais in
krustuotu karališkojo "Real“ klubo 
herbu".

O kol kas Arvydas Sabonis pla
nuoja prisidėti prie Lietuvos rink
tinės Druskininkuose, kur ši ruošiasi 
birželio mėnesį Graikijoje įvyk
siančiam Europos čempionatui.

Beje šių metų pradžioje Kauno 
"Žalgirį“ buvo ištikusi krizė, krep
šininkai negaudavo algų. Lietuvoje 
nepavyko rasti pakankamai stiprių 
rėmėjų. Balandžio viduryje "Žalgi
rio“ krepšinio komandos bendra
savininkiu ir garbės prezidentu tapo 
Arvydas Sabonis, o klubo funkcijas 
perėmė naujai įregistruotas Arvydo 
Sabonio "Žalgirio" krepšinio cent
ras, kurio bendraakcininkais be 
lietuvio tapo ir du užsienio vers
lininkai.

Iki rudens Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) čempionų komandą 
norima sustiprinti, kad ji galėtų 
varžytis su stipriausiomis Europos 
komandomis. Planuojama įsigyti du 
aukšto lygio amerikiečius, kokie 
Lietuvos klubuose dar nežaidė.

Pagerino atsispaudimų 
rekordus

Ankstesnysis Lietuvos atsis
paudimų rekordininkas ūkininkas 
Rolandas Žukauskas gegužės 17 d. 
pagerino savo atsispaudimų rekor
dus - per valandą jis padarė 1096 
atsispaudimus, o jo pasiektas abso
liutus atsispaudimų skaičius - 3050 
atsispaudimų, pranešė Eltai agentū
ra hactum". Ankstesnis atsispau
dimų rekordas - 1090 atsispaudi
mai per valandą ir 3020 atsispau
dimų.

Lietuvių taikdariai vėl Chorvatijoje Pirmaujame karinio bendradarbiavimo srityje
Antrasis lietuvių taikdarių būrys 

LITPLA-2 po užsitęsusių Velykų 
atostogų išvyko atlikti taikos palai
kymo misijos Chorvatijoje. Šis 
JTO "žydrųjų šalmų“ būrys, tar
naujantis Danijos bataliono sudė
tyje, pavėlavo dvi savaites, nes 
Chorvatijos sostinės Zagrebo aero
uoste buvo draudžiama nusileisti 
kariniams lėktuvams su JTO ka
riais. Į serbų kontroliuojamą zoną 
taikdariai taip pat negalėjo nuvykti. 
Lietuvos krašto apsaugos ministeri
jos sekretoriui pik. J. Gečui Niu
jorke susitikus su JTO taikos pa
laikymo operacijų vykdymo va
dovu paaiškėjo, kad padėtis page
rėjo ir ir taikdariams nebegresia 
pavojus. Zagrebo aerouostas pri
ima lėktuvus, kelias į Serbų Kra- 

jiną, kur dislokuotas lietuvių būrys, 
laisvas, tose vietose nebevyksta 
mūšiai.

Krašto apsaugos ministerijos 
sekretorius pik. J. Gečas Lietuvos 
lėktuvu kartu su trimis dešimtimis 
lietuvių taikdarių gegužės 19 d. nu
skrido į Zagrebą. Gegužės 24 d. 
spaudos konferencijoje Vilniuje jis 
pranešė spaudos atstovams, kad 
padėtis Chorvatijoje kontroliuoja
ma. Pasak JTO taikos misijos va
dovų, įvykiai klostosi normaliai. 
Pik. J. Gečas taip pat pranešė, kad 
iki birželio vidurio LITPLA-2 lie
tuvių būrys pasiliks kareivinėse, 
paskui vyks į dislokavimo vietą 
Serbų Krajinoje netoli Kostanicos 
miesto.

EU

Krašto apsaugos ministras L. 
Linkevičius, ministerijos sekreto
rius pik. J. Gečas ir Generalinio 
štabo viršininkas pik. V. Tutkus 
Bornholme, Danijoje, dalyvavo 
antrajame Šiaurės ir Baltijos šalių 
gynybos ministrų seminare. Grįžęs 
į Vilnių spaudos konferencijoje 
ministras pranešė, kad Vakarų val
stybės pritaria Lietuvos dvišaliam 
bendradarbiavimui su kiekviena 
Vyšehrado valstybe, pirmiausia - 
su Lenkija. L.-Linkevičiui lankan
tis Varšuvoje gegužės dienomis 
sutarta, kad su kaimynais bendra
darbiausime taikos palaikymo ir 
oro erdvės kontrolės srityse.

Pik. J. Gečas pasakė, kad kalban

tis su NATO ir Šiaurės valstybių 
gynybos ministrais, jie nuolat pa
brėždavo, kad Lietuvą laiko tarp 
Baltijos valstybių pirmaujančia kari
nio bendradarbiavimo su kitomis 
valstybėmis srityje. Prisiminta, kad 
rudenį bus pasirašytas bendradar
biavimo dokumentas su šeštąja 
NATO valstybe - Norvegija. 1 -atvijo 
dabar neturi gynybos ministro, jai 
Šiaurės ir Baltijos valstybių gyny
bos ministerijų vadovų pasitarime 
atstovavo ministras pirmininkas. Es
tijoje dirbs jau 6-asis gynybos mi
nistras. Tai, pasak L. Linkevičiaus, 
sukelia didžiųjų Vakarų šalių vado
vų ir gynybos ministrų nepasitikėji
mą abiem Baltijos valstybėms kaip 

Italijos vėliava Šiaulių padangėje

karinio bendradarbiavimo partne
riais. Kaip žinia, Lietuvos Seimo 
nacionalinio komitetas reiškia nepa
sitenkinimą ministru L. Linkevičiu
mi. Jis tvirtino, kad gali atsistatydin
ti, nes nesilaiko tos kėdės, tačiau 
mano, jog tai pakenktų Lietuvos 
prestižui. Ministras nėra tikras, jog 
jis pats ir Krašto apsaugos ministeri
ja dirba be klaidų, tačiau pastebėjo, 
kad nuo pirmųjų krašto apsaugos 
departamento susikūrimo dienų 
žmonės, nenorintys, kad Lietuva tu
rėtų kariuomenę, gynybos struktū
ras, nebuvo nurimę ir įvairiomis 
priemonėmis bei būdais bandė tas 
struktūras griauti.

Ona Mickevičiūtė

Ar "Kardas“jūsų šeimos svečias? i
Lietuvoje leidžiamas ketvirtinis istorinis patriotinės 

minties žurnalas ’’KARDAS“ (dvigubi 8 numeriai, 40 
psl.). Jame rašoma apie Lietuvos valstybės, visuo
menės, kariuomenės, šaulių, savisaugos ir kitų kariuo
menės rūšių istoriją, lietuvių kančias sovietmečiu, bol
ševikų ir nacių nusikaltimus, užsienyje gyvenančių lietu
vių veiklą. Spausdinamos retos nuotraukos. Žurnalas 
siunčiamas j JAV, Kanadą, Australiją, Angliją, Vokietiją.

Prenumeratoriams nemokamai reklamuoja jų firmas, ver
slus.

Tautieti, jei myli Lietuvą, prenumeruok "Kardą“. Kaina 
metams: JAV - 17 dol., Vokietijoje - 26 DM, Anglijoje -12 sv. 
sterl. Siunčiame oro paštu. Galima atsiskaityti čekiais. 
Adresas: "KARDAS“, box 1847, Vilnius 2043, Lithuania.

Dėkingi už aukas.
"Kardo“ redakcija

Gegužės 19 d. Zoknių aerouoste 
įvyko trečioji Lietuvos karinių oro 
pajėgų šventė. Renginyje dalyvavo 
Italijos karinių oro pajėgų akrobati
nė grupė "Frecce Tricolori“ ("Spal
votos strėlės“). Tūkstančiams žiū
rovų savo meną rodė ir Lietuvos 
karinių oro pajėgų lakūnai bei 
sklandytojai, tarp jų - 1994 m. pa
saulio aukštojo pilotažo vicečem
pionas Jurgis Kairys su naujuoju 
lėktuvu, Mažeikių aeroklubo vado
vas Petras Sučila, neseniai lankęsis 
Šiaurės ašigalyje. Aviacijos šventę 
stebėjo premjeras A. Šleževičius (jį 
su Italijos karininku matome Eltos 
korespondento Gedimino Svitojaus 
nuotraukoje), Italijos Respublikos 
ambasadorius Lietuvoje Franco 
Tempesta, kitų valstybių ambasa
doriai, kariniai atašė, Lietuvos 

Seimo nariai. ELI
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Gegužės 6 dienos vakare, šeštadienį, Britanijos sostinėje gyvenantys lie
tuviai ir jų bičiuliai prisiminė Antrojo pasaulinio karo pabaigą. į tą minėji
mą susirinko apie 90 žmonių. Senąsias Londono lietuvių sporto ir socialinio 
klubo patalpas, kurios buvo Bonnar Street netoli lietuviškos bažnyčios, hit
lerinė aviacija subombardavo, o dabartinėse įsikurta 1946 metais. Dalis čia 
susirinkusiųjų buvo tokiomis uniformomis, kokiomis jie sutiko lemtingąją 
karo pabaigos dieną - tai yra Land-Army ir kitose tarnybose (tai matote 
viršutinėje nuotraukoje; antrame plane viduryje klubo pirmininkas Stasys 
Kasparas). Per šokius skambėjo karo metų muzika. Visą vakarą buvo labai 
gera nuotaika. Vidurnaktį dviejų minučių tyla pagerbti visi žuvusieji, din
gusieji per karą. Minėjimas baigėsi jau išaušus.

ELI

LONDONE
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 šven
tovėje Trafalgar Square Londone.

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

DERBY
Birželio 25 dieną ukrainiečių 

klubo patalpose (27 Chamwood St., 
Derby) DBLS vietos skyrius orga
nizuoja lietuvių trėmimų į Sibirą 
sovietmečiu minėjimą.

MANČESTERYJE
A.A. JULĖ 

DABULEVIČIENĖ

Š. m. balandžio 21 d. eidama 
83 metus minė Julė Dabulevičie- 
nė. Ji gimė 1912 m. rugpjūčio 16 
d. Žemaičių Kalvarijoje. į Angli
ją atvyko 1947 m. iš Vakarų Vo
kietijos. Kol buvo jaunesnė, lankė 
lietuvių klubą, tautiečių renginius 
ir bažnyčią. Liko sūnus Bronius 
ir duktė Adelė, abu kalba lietu
viškai. Palaidota gegužės 2 d. 
Mostono kapinėse prie lietuvių 
Aušros Vartų paminklo. Pomir
tines apeigas St. Chad's baž
nyčioje ir kapinėse atliko kan. V. 
Kamaitis. Karstą dengė gyvos 
gėlės. Dalyvavo būrys žmonių.

"Ilsėkis, Jule, ramybėje“, - sa
ko Mančesterio lietuviai.

A. P-kis

PATAISA

Skelbiant apie a. a. J. Skinkio 
mirtį parašyta, kad jis paliko sūnų. 
Jis vaikų neturėjo. Atsiprašome 
skaitytojų.

PAMALDOS
Bradfordc - birželio 4 d., 12.30 

vai.
Eccles - birželio 11 d., 12.15 vai.

NOTTINGHAME
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Šių metų birželio 3 d. 12 vaL 
šeštadienį, įvyks D.B.L.K. Bendri
jos suvažiavimas Aušros Vartų ži
dinyje Nottinghame, 16 Hound 
Rd., W. Bridyford.

Atvykstantieji prašomi pra
nešti aukščiau minėtu adresu. TeL 
01159-821892.

AUKOS
SKAUTŲ STOVYKLAI

DBL S-gos Maidenhead skyri
aus kasininkas S. Woronyez atsi
untė skyriaus 10 svarų auką skautų 
stovyklai. Pensininkė ir kasmetinė 
skautiškos idėjos rėmėja E. Vaitke
vičienė, gyvenanti Derby, tam rei
kalui davė 3 svarus. O. Ramonienė, 
gyvenanti Oldham, irgi kasmetinė 
skautų rėmėja, stovyklai paaukojo 
10 svarų.

Britanijoje gyvenančių lietuvių 
skautų 46-ąją vasaros stovyklą 
stipriai parėmė Mančesterio lietu
viai (aukos surinktos I. Gerdžiūnie- 
nės iniciatyva).

Mančesterio lietuvių socialinis 
klubas paaukojo 50 svarų. Po 5 
svarus - A. Podvoiskis, kan. V. Ka
maitis, H. Vaines, O. Markroft, S.

Padidės ”EL“ kaina 
spaudos kioskuose

Kaip jau rašėme, poligrafinės 
paslaugos, popieriaus kainos Lie
tuvoje nenustoja didėti. Auga ir 
popieriaus kainos. Pastaruoju 
metu pabrango daugelis Lietuvos 
laikraščių. "Europos lietuvis“ 
laikėsi kaip beįmanydamas, ta
čiau nuo birželio pradžios. "EL“ 
pardavimo kaina spaudos kios
kuose irgi didesnė - 1,1 lito.

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

ELR

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

Lietuvių sporto ir socialinio klubo nariai (iš kairės) Rou Hoye - kasi
ninkas; Marįja Kalinauskaitė-Hoye - sekretorė; Juozas Kalinauskas
- buvęs vicepirmininkas; Konstancija Edvardas-Kalinauskas.

Lauruvėnas, V. Byla, J. Duoba, J. 
Navickas, A. Rimeikis, A. Praus- 
kas, P. J. Mycks; po 3 svarus - O. 
Ramonienė, Br. Kupstienė, P. 
Virbickas; po 2 svarus - J. Šnei is, 
A. Baukus, K. Subačius, M. By- 
lienė; po 1 svarą - A. Vigelskas, V. 
Bernatavičius, A. Valiukevičius, E.

Murauskas, O. Vigelskas, M. Ber
natavičius, R. Vovisckias (taip 
rankraštyje - ELR), A. Voliko- 
vienė, V. Verbickas.

Visiems mieliems skautiškos 
idėjos rėmėjams už dosnias aukas 
nuoširdžiai ir skautiškai dėkojame.

v.s. J. Maslauskas

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų 
rūšių visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei 
vaistų pavadinimas yra žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias ma
šinėles su lietuvišku šriftu.
Elektroninė "Optima“ rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
150.00 sv., doleriais - 230.00. Rašomoji juostelė, 
cartridge - 4.00 sv., doleriais - 6.00. Klaidų atitaisy
mo juostelės (5) - 7.00 sv., doleriais -10.00.
Pristatome į rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

Baltic Managment Company.
(Z. Juras & A.Juras).

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England, telef. 0181 460 2592, 

fax 0181 402 9403.

PASAULYJE'
Švento Januarijaus 

stebuklas
Vatikano radijas, remdamasis 

Italijos katalikų dienraščiu "Avveni- 
re“, pranešė apie gegužės 8-ąją 
Neapolyje įvykusį šv. Januarijaus 
stebuklą. Šventasis Januarijaus, Be- i 
nevento vyskupas, kankinio mirtimi 
mirė 305 metų rugsėjo 19 dieną. 
432 metais šventojo kankinio kūnas 
buvo perkeltas į Neapolio katakom
bas. Šventasis Januarijaus plačiai ži
nomas ir garbinamas dėl garsaus jo 
kraujo stebuklo. Kraujas yra laiko
mas dviejuose nevienodo dydžio ir 
formos hermetiškai uždarytuose 
stiklo indeliuose. Pirmajame indely
je, kurio talpa yra apie 60 cm5, krau
jo yra iki pusės, o antrajame, 25 cm5 
talpos indelyje, kraujo yra tik ant 
sienelių. Stebuklas įvyksta kasmet 
šeštadienį prieš gegužės mėnesio 
pirmąjį sekmadienį (šventojo kūno į 
katakombas perkėlimo metinės), 
rugsėjo 19-ąją, mirties metinės, ir 
gruodžio 16-ąją, per įžadinę šventę 
dėl Vezuvijaus ugnikalnio išsiverži
mo. Stebuklo esmė yra ta, kad krau
jas, paprastai sudžiūvęs ir sukre
šėjęs, staiga atgyja, tampa skystas, o 
jo kiekis hermetiškai uždarytuose 
indeliuose padidėja. Pasikeičia ir 
bendras svoris: jei sukrešėjęs kraujas 
ir indeliai paprastai sveria 987 gra
mus, tai atgijęs kraujas ir indeliai 
ima sverti kilogramą ir 15 gramų. 
Mokslininkai spektroskopiniais ban
dymais nustatė, jog indeliuose yra 
žmogaus kraujas, tačiau nepavyko 
rasti kokio nors natūralaus reiškinio 
paaiškinimo. Šiemet stebuklas pa
sikartojo po 40 valandų maldos prieš 
šventojo relikvijas. Pirmą kartą apie 
įvykusį stebuklą istoriniuose šalti
niuose minima 1389 metais.

Dievas telaimina skveTėvynę Lietuvą m
Gegužės 10-ąją, kalbėdamas sp 

bendrosios audiencijos dalyviams, 
popiežius Jonas Paulius II tęsė savo P® 
katechetinį pašnekesį apie misijinį O5 
Bažnyčios pašaukimą, apie misijas Bi 
ir misijonierius. Lietuviams, kurių 131 
toje bendrojoje audiencijoje buvo 
net apie šimtą, Popiežius pasakė: P3 
"Garbė Jėzui Kristui! Nuoširdžiai s‘e 
sveikinu maldininkus iš Lietuvos! mi 
Šiandien norėčiau paraginti jus 
apaštalo Petro žodžiais: "Šventai m‘ 
sergėkite savo širdyse Viešpatį Kris- 
tų, visuomet pasiruošę įtikinamai ’J01 
atsakyti kiekvienam klausiančiam 
apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 **J 
Pt3, 15). Dievas telaimina jus, jūsų kic 
artimuosius ir jūsų tėvynę Lietuvą“.

bu;
Garbinga sukaktis UŽ5 

Įui 
Taize ekumeninės bendruome- jo 

nės įkūrėjui broliui Roger Schutz jVH 
sukako 80 metų. Gimęs Šveicarijoje ęjai 
1915 metų gegužės 12 dieną, Ant- Riš 
rojo pasaulinio karo pradžioje jis kjn 
apsigyveno kaip atsiskyrėlis nuo- ats| 
šaliame Prancūzijos kaime Taize. vak 
Karui besibaigiant ten kartu su bro- sfer 
liu Roger jau gyveno keletas kitų kė 
jaunuolių, pasiryžusių skelbti ir liu- gai 
dyti žmonių susitaikymą. Ilgainiui 
Taize bendruomenė išaugo į veržlų 
ekumeninį jaunimo judėjimą. Bend
ruomenės broliai - katalikai ir pro
testantai - šiuo metu gyvena ne tik / 
pačiame Taize kaime, bet ir Afri- ,el 
kos, Azijos bei Lotynų Amerikos 11115 
didmiesčių lūšnynų rajonuose. Be P313 
to, milijonai viso pasaulio jaunuolių lne’ 
remia Taize brolių veiklą, atvyksta P^l 
kartu su jais melstis, dalyvauja fln 
įvairiuose renginiuose. letl

tink
Vatikano radijo lietuviškų laidų "nt 

redakcijos žinios ^ZL 
(aif
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