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Žaidynių ugnis Jau uždegta
įrodyti, jog yra 
demokratiška

Plėsti NATO yra nenaudinga, o 
norinčios tapti šios organizacijos na
srais valstybės turi įrodyti esančios 
demokratiškos ir ’’subrendusios pri
imti Vakarų mentalitetą“, - tokią 
JAV kongresmeno Roberto Toriče- 
lio nuomonę Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) Parlamentinės Asamblėjos 
IV sesijoje Otavoje išgirdo šios sa
vaitės pradžioje į Lietuvą sugrįžę 
mūsų šalies delegacijos nariai.

Apie tai liepos 11 d. spaudos 
konferencijoje informavo Seimo 
Užsienio reikalų komiteto narys Vy
tautas Plečkaitis.

Kaip žinoma, Robertas Toričelis 
dar Šių metų pradžioje siūlė kol kas 
neplėsti NATO ir iš kandidačių są
rašų išbraukti Vidurio ir Rytų Euro
pos valstybes. Šioje ESBO Parla
mentinės Asamblėjos sesijoje jis pa
reiškė, kad, tapusios tikrosiomis na
rėmis, dabartinės valstybės kandida
tės tik susilpnintų NATO, sakė V. 
Plečkaitis. Išklausęs sesijos dalyvių 
pareiškimų, Lietuvos parlamentaras 
taip pat suabejojo, ar iki 2000-ųjų 
meni NATO pasipildys naujomis 
narėmis.

V. Plečkaitis pasakojo, jog 
asamblėjos metu buvo išsakytos 
abejonės, ar Rytų ir Vidurio Europos 
šalys iš tikrųjų yra demokratinės, ar 
jos subrendusios perimti vakarie
tišką mentalitetą. Silpna ekonomi
ka, menki kariniai biudžetai anaiptol 
neprisidėtų prie NATO stiprinimo, 
netgi apsunkintų jo būklę.

Būta nuomonių, kad NATO plė- 
ūmuisi proga jau buvo praleista, o 
kuo ilgiau tai atidedama, tuo dau
giau atsiranda įvairių komplikacijų. 
Aišku, visada atsižvelgiama į Rusi
jos pageidavimus. V. Plečkaitis sakė 
nesuprantąs, ar tai speciali politika, 
ar koks žaidimas. Jo nuomone, toks

Vizitai
Amerikos žydų 
komitetas
domisi Lietuva

Su dviejų dienų vizitu Lietuvoje 
lankėsi Amerikos žydų komiteto 
(AŽK) vadovų delegacija. AŽK yra 
pasaulietinė, žmogaus teisėmis be- 
siiūpinanti organizacija. Ši įtakinga 
organizacija atstovauja beveik 6 
mln. žydų. Vašingtone įsikūręs ko
mitetas 1989-1990 m. buvo vienin
telė Žydų organizacija, kuri palaikė 
Lietuvos nepriklausomybės siekius.

Liepos 7 d. Prezidentas Algirdas 
Brazauskas priėmė Amerikos žydų 
komiteto delegaciją, vadovaujamą 
pirmininko Roberto Rifkindo. Po 
susitikimo Lietuvos vadovas pažy
mėjo, kad svečius labiausiai domino 
mūsų šalies santykiai su JAV ir Iz
raeliu, taip pat žydų bendruomenės 
ir Lietuvos gyventojų santykiai. Pre
zidentas sakė užtikrinęs Amerikos 
žydų komiteto delegaciją, jog san
tykiai su minėtomis valstybėmis yra 
normalūs.

Delegacijos nariai pokalbio metu 
palankiai įvertino Respublikos pre

skepticizmas mums reikalingas, nes 
be vakarietiško praktiškumo nesu
prasime, kas vyksta pasaulyje. Lie
tuvoje iki šiol buvo ’’per daug opti
mizmo noruose dėl greitos galimy
bės tapti NATO nare“, sakė V. Pleč
kaitis. Parlamentaras mano, jog ne
reikėtų daryti tragedijos, jei netaptu
me NATO nare. Narystės reikia 
siekti, elgtis taip, kad pelnytume Va
karų valstybių pasitikėjimą. Mintys 
dėl NATO plėtros dar tik bręsta, sa
kė V. Plečkaitis.

Otavoje priimta deklaracija, kuri
oje įtraukta rezoliucija dėl Baltijos 
valstybių saugumo - tai liudija apie 
rezultatyvų Lietuvos delegacijos 
darbą, toje pačioje spaudos konfe
rencijoje pažymėjo Seimo pirminin
ko pavaduotojas J. Bernatonis. 
Viename iš jos punktų siūloma per 
regioninius apskritus stalus ’’svarsty
ti ir politinio karinio pobūdžio klau
simus, iš kurių labiausiai pažymėtini 
yra puolamosios ginkluotės apriboji
mo ir gynybinio pakankamumo plėt
ra“. Nors Karaliaučiaus kraštas tie
siogiai rezoliucijoje neminimas, bet 
turimas galvoje.

Nemažiau reikšmingu jis pavadi
no ir tą faktą, kad Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, Lietu
vos delegacijos vadovas Kazys Bo
belis išrinktas vienu iš devynių 
ESBO Parlamentinės Asamblėjos 
vicepirmininkų.

ESBO Parlamentinę Asamblėją 
sudaro 1975 m. Helsinkio baigiamą
jį aktą ir 1995 m. Paryžiaus chartiją 
pasirašiusios valstybės. Pirmoji Par
lamentinės Asamblėjos sesija su
rengta 1992 m. Helsinkyje, o kitais 
metais ji vyks Stokholme. Tik susi
kūrusią organizaciją sudarė 34 vals
tybės, dabar jų - 53. Šioje sesijoje 
dalyvavo apie 230 parlamentarų iš 
48 valstybių. ELI

zidento vizitą į Izraelį. A. Brazaus
kas buvo nustebintas, kad svečiai 
taip nuodugniai yra susipažinę su šio 
vizito medžiaga. Prezidentas pabrė
žė, jog turto grąžinimo klausimai 
buvo beveik neaptarinėjami.

Svečiai taip pat susitiko su mi
nistru pirmininku Adolfu Šleževiči
umi, Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu, užsienio reikalų ministru Povi
lu Gyliu, Seimo Užsienio reikalų ko
miteto nariais, valdančiosios LDDP 
partijos ir opozicijos atstovais, pa
dėjo vainikus Panerių memoriale ir 
prie Seimo rūmų pagerbė Nepri
klausomybės gynėjus.

Kinijos parlamentarų 
viešnagė

Liepos 10 d. Lietuvoje viešėjo 
Kinijos Liaudies Respublikos Liau
dies Susirinkimo delegacija. Oficia
lių keturių dienų vizito metu svečiai 
susitiko su Lietuvos vadovais, dis
kutavo su Seimo nariais, Vilniaus 
universiteto rektoriumi Rolandu Pa- 
vilionu.

Kinijos Liaudies atstovų Susirin
kimo delegaciją, vadovaujamą jo 
Nuolatinio komiteto vicepirmininko

Likus 19 dienų iki V Pasaulio lie
tuvių sporto žaidynių pradžios, lie
pos 11d. Kaune Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje įvyko žai
dynių deglo uždegimo ceremonija. 
Susirinkusius į Šventę sporto vetera
nus bei svečius melodija ’’Lietuviais 
esame mes gimę“ sveikino muzie
jaus bokšto varpai, ’’Lietuva brangi“ 
giedojo Šv. Mykolo Arkangelo baž
nyčios choras.

Skambant Laisvės varpui, kurį 
šio amžiaus pradžioje padovanojo 
Amerikos lietuviai, olimpinis čem
pionas, Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės kapitonas Valdemaras 
Chomičius nuo Amžinosios ugnies 
įžiebė V Pasaulio lietuvių sporto žai
dynių deglą. Fakelą perėmė bėgimo 
aplink Lietuvą, skirto šioms žaidy
nėms, vadovas R. Bernotas.

Deglas, perduodamas iš rankų į 
rankas, apkeliaus Lietuvą ir bus at
neštas į Vilnių iki V Pasaulio lietu
vių sporto žaidynių pradžios. Trečia
jam bėgimui aplink Lietuvą liepos 
12 d. 7 vai. ryto ir buvo duotas star
tas Vilniaus arkikatedros aikštėje. 
Bėgikai ketina aplankyti 17 miestų ir 
rajonų. Iš viso jie nubėgs 1098 km. 
Finišas - liepos 30 dieną Vilniaus 
Kalnų parke. Jame šia ugnimi bus 
uždegtas žaidynių aukuras.

Pasirengimas V Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynėms liepos 11 d. buvo 
aptartas žaidynių organizacinio ko
miteto posėdyje, kuriam pirmininka
vo šio komiteto vadovas, Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius.

Buvo pritarta žaidynių atidarymo 
Vilniuje, Kalnų parke ir uždarymo 
Kaune, Dariaus ir Girėno stadione 
scenarijui. Varžyboms buvo parink
ta apie 60 sporto bazių. Visos jos pa
rengtos arba baigiamos rengti. Vi
daus reikalų ministerijos jėgomis su
remontuotos kulkinio ir stendinio 
šaudymo bazės Vilniuje. Atjaunėję 
pasitiks dalyvius ir žiūrovus Vingio 
parko lengvosios atletikos, Kauno 
S.Dariaus ir S.Girėno stadionai.

Van Hebino (Wang Habin), priėmė 
ministras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius. Pokalbyje buvo konstatuo
ta, kad 1991 metų rugsėjo 7-ąją Ki
nijai pripažinus Lietuvos nepriklau
somybę, valstybių santykiai klostosi 
sėkmingai. Lietuvoje veikia 58 ben
dros arba Kinijos kapitalo įmonės, 
plėtojasi politiniai kontaktai. Abi pu
sės tikisi, kad prie santykių gerėjimo 
prisidės ir Pekine pradedanti veikti 
Lietuvos diplomatinė atstovybė.

Ekonominių santykių srityje gali
mybės nėra išnaudotos. Ministras 
pirmininkas A. Šleževičius atkreipė 
svečių iš Kinijos dėmesį, kad laisvo
ji ekonominė zona prie Šiaulių gali 
tapti oro tiltu į Kiniją, o Klaipėdos 
uostas - Kinijos prekių tranzito į Va
karų Europą punktu.

Susitikęs su Kinijos Liaudies Su
sirinkimo delegacija, Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas pabrėžė, 
kad 1991 m. Lietuvai siekiant tapti 
Jungtinių Tautų nare, svarbus buvo 
ir Kinijos sutikimas.

Svečiai, pasak Seimo pirminin
ko, suprasdami, kad Lietuva domisi 
Tibetu, pažymėjo, esą šioje Kinijos 
okupuotoje valstybėje ’’viskas dau

Bėgimo, skirto V Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, startas Kated
ros aikštėje.

V Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse dalyvaus virš 4000 sportininkų. 
Iš to skaičiaus - 570 užsienio lietu
viai iš 15 valstybių. Didžiausių dele
gacijų tikimasi sulaukti iš Rusijos, 
Latvijos, JAV, Kanados, Australi
jos, kiek mažesnių - iš Estijos, Ang
lijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitur.

Į žaidynes atvykti numato daug 
žinomų sportininkų. Galbūt pama
tysime rungtyniaujant buvusį garsų 
stalo tenisininką Algimantą Saunorį 
iš Kanados, parašiutizmo varžybose 
- Bernadetą Matutytę-Vasiną iš 
Rusijos.

Nors paraiškų priėmimo laikas 
jau pasibaigė, žaidynių rengėjai dar 
laukia atvykstančiųjų.

Daugiausia dalyvių ir svečių ap
sigyvens Vilniaus studentų mieste
lyje, Technikos universiteto bendra
bučiuose.

Organizacinis komitetas patvirti
no įvairių tarnybų aprangą, žaidynių 
atributiką - marškinėlius, kepuraites, 
kitus suvenyrus. Kiek anksčiau buvo 
patvirtinti apdovanojimai nugalėto
jams: medaliai ir tautinės juostos - 
asmeninių apdovanojimų laimėto
jams, gintaro mozaikos kūriniai su 

giau ar mažiau yra tvarkoje ir niekas 
nenumato keistis“. Tibetiečiai ’’iŠ 
esmės yra patenkinti“ ir tik kai kurie 
kitaip mano bei skleidžia dezinfor
maciją - taip Kinijos delegacijos po
žiūrį apibūdino Č. Juršėnas. Jis taip 
pat teigė svečiams glaustai išdėstęs 
Lietuvos poziciją dėl Tibeto. Svečiai 
pokalbio metu sakė žiną apie Lietu
voje surengtą pasaulio parlamentarų 
asamblėją Tibeto klausimu, tačiau 
jie buvo informuoti, jog oficialiai 
Lietuvos vadovai joje nedalyvavo, 
nors mano, kad ’’visus šiuos dalykus 
reikia spręsti taikiai“.

Socialdemokratas V. Plečkaitis, 
komentuodamas Kinijos ’’parlamen
tinės delegacijos“ vizitą pareiškė, 
kad, jo manymu, ’’šie Kinijos parla
mentarai vargu ar yra tikrieji kinų 
tautos atstovai“.

Prieš patenkant Į NATO, 
teks dar padirbėti

Liepos 10 d. Seimo Užsienio rei
kalų ir Nacionalinio komiteto nariai 
susitiko su Vokietijos Bundestago 
gynybos komiteto vicepirmininku 
Dieteriu Heistermannu ir šio komi
teto nariu Gerhardu Neumannu. Su

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Vilniaus, Kauno ir Trakų vaizais - 
komandinių varžybų nugalėtojams.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
per pasaulio lietuvių žaidynes bus iš
rinkta ir ’’Gražiausioji pasaulio lietu- 
vaitė-95“. Rinkimai įvyks rugpjūčio 
2 d. Lietuvos operos ir baleto teatre. 
Konkursą rengia firma ’’Grožio for
mulė“. Dėl gražiausios pasaulio lie
tuvaitės karūnos varžysis 19 preten
denčių iš JAV, Argentinos, Australi
jos, Kanados, Lenkijos, Altajaus 
krašto, Baltarusijos, Estijos, Kalinin
grado srities, Latvijos, Rusijos. Lie
tuvai atstovais ’’Mis Vilnius-95“, 
’’Mis Studentė-95“, ’’Mis Gaudea- 
mus-94“ ir po vieną merginą iš Dzū
kijos, Suvalkijos, Aukštaitijos bei 
Žemaitijos.

’’Grožio formulės“ prezidentė J. 
Vilimienė ir renginio vyriausiasis re
žisierius V. Pauliukaitis sakė, kad 
per konkursą, be įprastų titulų, bus 
išrinktos dar ir patraukliausia bei 
atkakliausia mergina. Pirmoji profe
sionalų vertinimo komisija išrinks 
keturias gražiausias konkursantes, o 
antroji, kurią sudarys konkurso rė
mėjų ir padėjėjų atstovai, skirs kitus 
titulus. ELI

sitikimuose dalyvavo ir Vokietijos 
ambasadorius Lietuvoje Reinhartas 
Krausas.

Pokalbio tema buvo Lietuvos 
kelias į NATO ir Europos Sąjungą. 
D. Heistermannas akcentavo Balti
jos ir Skandinavijos valstybių bend
radarbiavimo, politinių ir ekonomi
nių santykių su ES plėtojimo svarbą 
Lietuvos saugumui. Vokietijos par
lamento gynybos komiteto vicepir
mininkas D. Heistermannas sakė, 
kad Vokietija esanti už NATO išplė
timą, tačiau balsuoti turės visos 
NATO narės, priimdamos naujus 
narius. Todėl reikia sukurti sąlygas - 
kad ’’netektų nusivilti nei NATO, 
nei jums“. Be to, labai svarbu, sve
čio nuomone, reklamuoti Baltijos 
šalių įsijungimą. Svečias mano, jog 
sprendimas plėsti NATO turėtų būti 
padarytas ne tik Lietuvos, bet ir kitų 
Baltijos valstybių atžvilgiu.

Kalbėdamas apie Baltijos šalių 
kelią į ES, svečias pabrėžė, kad prieš 
tampant tikrąja ES nare, Lietuvai ir 
kitoms Baltijos šalims reikia pakilti 
ekonomiškai, idant jos galėtų kon
kuruoti su kitomis šalimis.

ELI, ELTA
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Svajonių komandos treneris - Lietuvoje

Liepos 11-14 dienomis Vilniuje 
viešėjo ilgametis JAV krepšinio pro
fesionalų lygos - NBA klubo ’’Gol
den State Warriors” treneris Don 
Nelson. I Vilnių jis atvyko kartu su 
žmona Joy ir savo 33 metų sūnumi 
Donnu, talkinusiu Lietuvos rinktinės 
treneriams ne tik 1992 m. olimpia
doje Barselonoje, bet ir neseniai pa
sibaigusiame Europos Čempionate 
Atėnuose.

Kartu su Nelsonų šeima iš JAV 
atvažiavo dar vienas žymus krep
šininkas - šiemet Wheatono koledžų 
baigęs 21 m. puolėjas Frankas Nate 
(203 cm ūgio). Jis ’’Lietuvos rytui” 
sakė noris Lietuvoje pažaisti krep
šinį, o galbūt ir padirbėti žaidžiančiu 
treneriu. Matyt, apie tai ir buvo kal
bėtasi su LKF prezidentu Algimantu 
Paviloniu.

Buvęs ’’Golden State Warriors” 
treneris Don Nelson viešnagės metu 
Š. Marčiulionio krepšinio mokyklo
je vadovavo LKL trenerių prakti
niam seminarui, dalijosi ilgamete 
patirtimi.

Su Donu Nelsonu ir jo asistentu 
’’Warriors" klube dirbusiu sūnumi 
Donnu susijęs pirmojo Lietuvos 
krepšininko Šarūno Marčiuliono 
debiutas NBA 1989 m. rudenį. Š.

Kazio Matuzo archyvas grįš į Lietuvą
Liepos 11d. ministras pirminin

kas Adolfas Šleževičius priėmė Ge
novaitę Plūkienę, kuri informavo 
apie savo brolio - prieš kelis mėne
sius Niujorke mirusio Kazio Matu- 
zos - šeimos apsisprendimą perduoti 
Lietuvai neatlygintinai nepaprastai 
vertingą mūsų istorijos archyvą.

Broliai Matuzai - žinomi kine
matografininkai, kurių dėka išliko 
spalvotos tarpukario Lietuvos doku
mentinės juostos. Prieš kelerius me
tus Lietuvos televizija geriausius

SEFTYNHOS MIKNOS
”Tcle-3“, saugoma 

žaliūkų, lieka be žinių, 
"Lietuvos aidas“ - su 
sudaužytu fotoaparatu

Taip vadinasi straipsnis išspaus
dintas "Lietuvos aide“ 07 10.

“Lietuvos aido“ redakcijoje bu
vo apsilankė ’Tele-3“ direktorė L. 
Baškauskaitė, administratorė V. 
Marciulevičiūtė ir programų direk
torius G. Gaidamavičius. Pasak 
programų direktoriaus, ’Tele-3“ 
darbuotojų susirinkime buvo nu
tarta, jog Žinios nebus rengiamos 
tol, kol po ’Tele-3“ pastatą bastosi 
pašaliniai asmenys. Žinių tarnybos 
žmonės išleisti atostogų ir jau 
Šeštadienį nebuvo rengiamos 
’Tele-3“ žinios“. ’’Dabar po pas
tatą vaikšto ne tik ’’Status“ sargy
biniai, bet ir konsultantai televi
zijos klausimais“, - pridūrė V. 
Marciulevičiūtė. ’’Status“ advoka
tas man paaiškino, jog, išvarius 
Liuciją, aš esu atsakingas už pro
gramą ir jeigu bus išleista kokia 
nors informacija apie ’Tele-3“, 
man bus blogai“, - sakė G. Gaida
mavičius. ’Tarptautinės informaci
jos agentūros ir mūsų bendradar
biai - WTN bei BNS turi žinoti, 
kad yra užimtas ’Tele-3” pastatas, 
kad žinios yra cenzūruojamos ir 
kad mūsų darbuotojai jėga išvaro
mi iš pastato. WTN ir BNS laukia, 
kol jiems pateiksiu informaciją“, - 
sakė L. Baškauskaitė.

Š. Marčiulionis su savo svečiais tėvu ir sūnumi Nelsonais. 
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Marčiulionis į šio klubo gretas 
buvo pakviestas Don Nelson inicia
tyva.

Ateinantį sezoną Don Nelson 
treniruos kitą NBA lygos komandą 
- ’’New York Knicks”. Pasak ’’The 
New York Times“ dienraščio, D. 
Nelsonas pagal naująją sutartį 
uždirbs du milijonus dolerių per 
metus. JAV antrosios ’’Svajonių 

brolių Matuzų dokumentinius fil
mus rodė ekrane.

Dabar žinomo JAV kultūrininko 
testamentu Lietuvai perduodami fil
mų originalai. Tai K. Matuzo atsa
kymas į A. Šleževičiaus laišką, kuris 
pasiekė K. Matuzą dar gyvą. Minist
ras pirmininkas su Genovaite Plū- 
kiene aptarė unikalaus Lietuvos paš
to ženklų rinkinio, likusio velionio 
šeimoje, likimą. Kazio Matuzo, ne 
tik kolekcionieriaus, bet ir ženklų is
torijos tyrinėtojo, knygų autoriaus,

Po pokalbio ’’Lietuvos aido“ re
dakcijoje, L. Baškauskaitė, V. Mar
ciulevičiūtė ir G. Gaidamavičius nu
vyko į ’Tele-3“, bet į pastatą nebuvo 
įleisti. Iš ’’Lietuvos aido“ fotografo, 
fotografuojančio ’’Status“ sargybi
nio ir V. Marciulevičiūtės incidentą, 
buvo mėginta atimti fotoaparatą. At
imti nepavyko, bet fotoaparatas ap
gadintas.

Pirmieji snaiperiai
Apie juos rašoma Eltos informacijoje 
"Respublikoje“ 07 07

Pirmą kartą Lietuvos kariuome
nės istorijoje parengti snaiperiai.

23 SKAT kariams po kelias die
nas trukusių kursų Vingio parke 
įrengtame šaudymo mokymo cen
tre įteikti snaiperių instruktorių pa
žymėjimai, suteikiantys teisę taik
laus šaudymo meno ir kitų reika
lingų gudrybių mokyti savo rinkti
nių vyrus.

į pirmuosius snaiperių kursus bu
vo pakviesti visų 10 SKAT rinktinių 
geriausi šauliai. Jie išklausė specia
lius kursus, parengtus remiantis už
sienio valstybių snaiperių rengimo 
patirtimi, dar kartą miklino ranką ir 
akį šaudyklose. Būsimus kariuome
nės snaiperius instruktavo ’’Aro“ 
rinktinės specialistai. Beje, savo pa
tirtimi taip pat dalijosi vilnietis B. 
Sutkus, dar Antrojo pasaulinio karo 
metais dalyvavęs daugiau kaip 50- 
yje snaiperių dvikovų ir ’’sąskaitoje“ 
turintis apie 30 nukautųjų. 

komandos“, pernai Toronte tapu
sios pasaulio čempione, vgyriausi- 
asis treneris liepos pradžioje Švedi
joje vadovavo tarptautiniam trene
rių tobulinimosi seminarui. Prieš tai 
D. Nelsonas viešėjo Atėnuose, kur 
stebėjo 29-ojo Europos vyrų krep
šinio čempionato varžybas, drama
tišką jų finalą.
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rinkinys turėtų būti išsaugotas ir at
sidurti Lietuvoje. Tačiau jo piniginė 
vertė nepaprastai didelė - Amerikoje 
už jį buvo siūloma 70 tūkst. dolerių, 
nors, ekspertų vertinimu, reali vertė 
dar didesnė - todėl šeimai nėra leng
va apsispręsti. Bet kokiu atveju šis 
geriausias lituanistinis rinkinys turi 
grįžti į gimtinę, ir šeima sutinka 
laukti, kol kuri nors iš Lietuvos vals
tybinių ar privačių institucijų ras lė
šų tokiam žingsniui.
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Prezidentūra ir be 
Prezidento - 

dirbanti kontora
Apie Prezidento atostogas rašoma 
"Lietuvos ryte“ 07 11.

Liepos 10 d. Palangos ’’Baltijos" 
valstybinių poilsio namų korpuse 
’’Auska“ eilines apmokamas vasaros 
atostogas pradėjo Prezidentas Algir
das Brazauskas. Sovietmečiu pa
krikštytoje ’’Brežnevo viloje“ drau
ge su Prezidentu ilsisi jo dukros, 
žentai ir vaikaičiai. Būti Palangoje 
A. Brazauskas ketina 12 dienų. Vė
liau jis atostogaus Nidos poilsio na
muose ’’Rūta“. Anot prezidentūros 
darbuotojų, A. Brazauskas Palan
goje pasirinko pasyvų poilsį. Plau
kioti jachta ir žvejoti jis ketina Ni
doje.

Užsienio politikos komandai va
dovaująs Prezidento patarėjas Justas 
Paleckis prisipažino, kad atostogauti 
eis po poros savaičių. J. Paleckis taip 
pat ketina rasti laiko ’’fundamenta
liems darbams ir keletui seminarų“.

I klausimą, ar dažnai atostogų 
metu ketina bendrauti su Prezidentu, 
J. Paleckis atsakė, kad ’’jeigu nebus 
ypatingų reikalų, jį trukdyti stengsis 
kuo rečiau“. Pats patarėjas ketina 
atostogauti sode ir nuvykti į pajūrį.

Priešingai negu buvęs Prezidento 
patarėjas valstybės ir teisės klausi
mais Rimas Andrikis, kuris praėju
sią vasarą vyko į JAV stebėti pasau
lio futbolo čempionato, dabartiniai 
šalies vadovo patarėjai ir referentai 
pasirinko poilsį Lietuvoje, pas gi
mines ar artimuosius.

Bene toliausiai apmokamų ir ne

Keliais sakiniais
Amerikos ambasados Lietuvoje 

kultūros ir spaudos atašė Viktoras 
Sidabras išvyko į JAV. Lietuvoje jis 
dirbo 3,5 metų, vadovavo neseniai 
įsteigtam Amerikos centrui. Lietuva 
buvo penktoji valstybė, kurioje V. 
Sidabras dirbo diplomato darbą.
□ Panevėžio rinktinės Kupiškio 
šaulių kuopai suteiktas S. Lozorai
čio vardas. Šv. Mišias aukojęs vika
ras V. Liuima palinkėjo, kad šauliai 
būtų verti dvasios vadovu pasirinkto 
’’vilties prezidento“ atminimo
O Vyriausybė suteikė lengvatų baž
nyčiai. Nuomos mokesčio nereikės 
mokėti už bažnyčių ir šventorių už
imamą žemę bei sklypus, priskirtus 
prie religinėms bendrijoms grąžintų 
pastatų, statinių, išskyrus žemę, nau
dojamą ūkio ir komercijos veiklai.
□ ’’Pirkim ir vartokim lietuviškas 
prekes". Tokį kreipimąsi paskelbė 
Lietuvos žurnalistų sąjunga. Jame 
vartotojai raginami pirmiausia pirk
ti lietuviškas prekes, remti vietinius 
gamintojus.
□ Palangoje visą mėnesį truks mu
zikos festivalis ’’Palangos vasara- 
95". Jį rengia Nacionalinė filharmo
nija. Festivalyje koncertuos Lietu
vos simfoninis ir kamerinis orkest
rai, geriausi kameriniai ansambliai, 
diksilendai, bigbendai, solistai.
□ Rygoje vyko pirmoji Šiaurės ir 
Baltijos šalių dainų šventė. Joje da
lyvavo apie 1500 žmonių iš Skandi
navijos, 2000 latvių ir apie tūkstantį 
lietuvių. Baigiamajam dainų šven
tės koncertui Latvijos kompozi
torius J. Karlsonas parašė specialią 
kantatą ’’Saulės daina“.
O Vilniaus miesto vyrų choras "Vy
ris“ dalyvavo pasaulio chorų festi
valyje Atlantoje, JAV. ’’Vyčio“ cho
ras per aštuonias dienas surengė ir 
dalyvavo 11 bendrų koncertų Atlan
toje ir Niujorke. 1994 m. Pasaulio 
lietuvių dainų šventės laureatas 
’’Vyčio“ choras koncertavo Ispani
joje, Korėjoje, Šveicarijoje bei kito
se šalyse, jo patriotinės dainos 

apmokamų atostogų ketina vykti 
Prezidento vyresnysis referentas že
mės ūkio klausimais Raimundas 
Dužinskas. Nuo liepos pabaigos iki 
spalio vidurio jis praleis Paryžiuje, 
kur Europos ekonominio bendradar
biavimo ir plėtros organizacijos už
sakymu rašys analitinį darbą apie 
Lietuvos žemės ūkį. Praėjusiais me
tais atostogų metu R. Dužinskas vie
šėjo Afrikoje, kur skaitė pranešimą 
Tarptautinės ekonomistų agrarinin- 
kų asociacijos konferencijoje.

Anot Prezidentūros kadrų ins
pektores Ramintos Arbočienės, šiuo 
metu atostogauja 29 Prezidentūros 
darbuotojai. Tai, jos žiniomis, yra 
didesnė dalis Prezidento pagalbinin
kų. Jie ketino vykti poilsiauti į Nidą, 
Palangą, prie ežerų. ’’Negirdėjau, 
kad kas važiuotų į Maljorką“, - sakė 
Prezidentūros kadrų inspektorė.

Yatoživ? autoritete.?
£a.?ie.kg.kritin.€..rii>a

šią BNS informaciją spausdina "Lie
tuvos rytas“ 07 11

Labiausiai Lietuvos žmonės pasi
tiki Bažnyčia ir visuomenės infor
mavimo priemonėmis.

Mažiausiai jie pasitiki Seimu, po
licija, teismais, Vyriausybe ir Prezi
dento tarnyba.

Tai parodė Lietuvos ir Didžiosios 
Britanijos rinkos ir viešosios nuo
monės tyrimų kompanijos ’’Baltijos 
tyrimai“ apklausa, atlikta šių metų 
birželio mėnesį.

Pavyzdžiui, Bažnyčia birželį pa
sitikėjo 75 procentai, nepasitikėjo - 
16 proc. apklaustųjų, visuomenės in
formavimo priemonėmis - atitinka- 

skamba Lietuvos tautininkų sąjun
gos renginiuose.
□ Karaliaučiaus lietuvių jaunino 
stovykla ’’Ramovė-5" pirmą kam 
surengta Karaliaučiaus krašte, jj 
vyko nuo birželio 23 iki liepos 10i 
Iki šiol tokios stovyklos kasmet bu
vo rengiamos Lietuvoje.
□ Rusijos prezidentas B. Jelcinas 
pareiškė padėką lietuvių statybi
ninkams už darbus Kaliningrado 
srityje. Padėka ’’Už Rusijos ir Lie
tuvos tautų tarpusavio santykių geri
nimą“ bus įteikta Kaliningrade na 
mus kariškiams stačiusiems ’’Šei
mos“ firmos vadovams.
□ Pasirašyta bendradarbiams 
sveikatos apsaugos srityje sutarti 
tarp Baltijos valstybių. Ją pasirašė 
Rygoje susitikę Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sveikatos ministrai. Šalys 
įsipareigoja teikti skubią ir neatidė
liotiną medicinos pagalbą trijų Bal
tijos valstybių gyventojams.
□ Pasirašyta tarpvalstybinė Oro su
tartis tarp Lietuvos ir Estijos. Jos 
pasirašymas įvyko Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos transporto 
ministrų susitikimo Palangoje metu. 
Susitikime svarstyti bendradarbiavi 
mo klausimai, susiję su Šiaurės-Pie
tų transporto koridoriaus (Belsiu- 
kis-Talinas-Ryga-Kaunas-Varšuva) 
statybos darbais.
O Lietuvos energetikos ministras}, 
Leščinskas viešėjo Stokholme. Vieš 
nagės metu buvo svarstytas tolesnis 
bendradarbiavimas su švedais fi
nansuojant Ignalinos AE saugus 
garantuojančias branduolinių atlie 
kų tvarkymo programas.
O Baltijos institutas, įsikūręs Švedi
jos Karlskronos mieste, - ties užda
rymo riba. Karskronos bendruome 
nė kas metai skiria institutui 700 
tūkst. kronų, tačiau to neužtenki. 
Fondo, įsteigto 1991 m., kai kūrėsi 
institutas, lėšos jau baigėsi. Didelę 
dalį Baltijos jūros regiono projefe 
finansuoja UNESCO ir kai kurios 
Švedijos organizacijas. Baltijos ins
titutas skatina Baltijos jūros regiono 
šalių bendradarbiavimą. Jo veiklai 
reikėtų 3 mln. kronų per metus.

mai 71 ir 16proc., Seimu-22ir69 
proc., policija 25 ir 70 proc., teis
mais - 26 ir 60 proc., Vyriausybe
26 ir 65 proc., Prezidento tarnyba-
27 ir 49 proc. apklaustų gyventojų.

Pirmąjį pusmetį Lietuvos žmo
nės ypač blogai atsiliepė apie visas 
svarbiausias šalies valdžios institu
cijas, rašo dienraštis "Respublika“, 
paskelbęs pusės metų sociologinių 
tyrimų rezultatus.

Anot laikraščio, pasitikėjimas 
jomis tolygiai mažėjo praėjusiais 
metais ir šiemet pasiekė stabilią, 
tačiau kritinę ribą: pasitikinčiųjų 
Vyriausybe, Prezidentūra, Seimu, 
policija, teismais, savivaldybėmis 
skaičius buvo ne didesnis nei 30 
proc. Tuo tarpu nepasitikinčiųjų šių 
institucijų veikla visais mėnesiais 
buvo daugiau nei pusė apklaustųjų.

Nuo sausio iki birželio, kaip ro
do tyrimai, labiausiai išaugo visuo
menės informavimo priemoliui 
autoritetas - metų pradžioje pasiti
kinčiųjų jomis buvo 66 proc., o bir
želį -jau 71 proc.

Padidėjo taip pat pasitikinčiųjų 
Lietuvos banku (nuo 32 iki 39 
proc.), savivaldybėmis (nuo 24 iki
28 proc.), teismais (nuo 24 iki 26 
proc.) skaičius, šiek tiek daugiau 
žmonių ėmė pasitikėti Prezidentui? 
(nuo 26 iki 27 proc.) ir Seimu (nuo 
21 iki 22 proc.).

Tuo tarpu per pusmetį Vyriau
sybės autoritetas smuktelėjo nuo 
27 iki 26 proc., policijos - nuo 26 
iki 25 proc., krašto apsaugos nuo 
39 iki 36 proc., Bažnyčios - nuo 7? 
iki 75 proc.
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Seime

Ir parlamentarai pažeidžia 
savo sukurtus įstatymus

Liepos 3 d. Seimo priimtą ’’Pa
bėgėlių statuso įstatymą“ palankiai 
įvertino JTO pabėgėlių reikalų 
Aukščiausiojo komisariato Baltijos 
ir Šiaurės šalims atstovas Hansas 
Toolenas. Pasak JTO pareigūno, šio 
įstatymo priėmimas rodo, jog Lie
tuva iš tikrųjų siekia atitikti Euro
pos reikalavimus žmogaus teisių 
srityje.
** Liepos 6 d., paskutinę pavasario 
sesijos darbo dieną, Seimas pakeitė 
įmonių įstatymą. Dabar, norint už
siimti 48 ūkio veiklos rūšimis, reikės 
gauti Vyriausybės licenciją. Į tokių 
ūkio veiklos sričių sąrašą, greta nar
kotinių medžiagų importo, eksporto 
ar prekybos ginklais, įeina ir tokie 
pelningi verslai kaip juodųjų, spal
votųjų ir brangiųjų metalų laužo su
pirkimas, prekyba transporto prie
monėmis, nafta ir jos produktais, 
medienos eksportas. Prieš naujos 
tvarkos įvedimą pasisakę parlamen
tarai nuogąstasvo, jog prekyba li
cencijomis gali tapti nauju valdinin
kų korupcijos šaltiniu.
**Tądien buvo priimta ir rezoliuci
ja, kuria Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinei skiriama milijonas litų pa
siruošti Atlantos olimpinėms žaidy
nėms. Prieš rezoliuciją balsavo tik 6 
nariai. Vienas jų - A. Sadkauskas sa
kė, negalįs pritarti, ’’milijonų mėty
mui, kai žmonės atlyginimų negau
na.“ Rezoliucijos iniciatorius J.Ve- 
selka sakė, jog tai geriausias pinigų 
investavimo būdas. ’’Jūs pagalvokit, 
kiek skiriat lėšų tiems vakarėliams, 
kurie bus pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių metu. Apie šias žaidynes 
sužinos tik parapijiečiai, o ’’krepši
ninkai duos daug papildomų paja
mų, reklamuodami Lietuvą“, teigė J. 
Veselka.
* Liepos 6 d. baigėsi Seimo pava
sario šeštoji sesija. Parlamentarai, 
paskutiniojo posėdžio pabaigoje 
sugiedoję Lietuvos himną, atsisvei
kino iki rugsėjo 10-osios, kai prasi
dės priešpaskutinė šios kadencijos 
Seimo sesija.

Šeštosios sesijos metu įvyko 62 
plenariniai posėdžiai. Jų metu buvo 
priimti 142 įstatymai. Šeštojoje Sei
mo sesijoje priimta daugiau nei įp
rastai ekonominių įstatymų - Mo
kesčių administravimo, Laisvųjų 
ekonominių zonų, Privatizavimo už 
čekius pabaigos, Privatizavimo 
agentūros įsteigimo, Pensijų ir so
cialinio draudimo, norminiais do
kumentais sureguliuota bankų sis
tema, teigė LDDP frakcijos seniū
nas.

Spaudos konferencijoje Seimo 
LDDP frakcijos seniūnas priminė, 
jog per pirmąją Seimo sesiją įvyko 
į, posėdis, o priimti buvo tik 29 
įstatymai; pef 5? penktosios sesijos 
posėdžius buvo priimtai 141 įstaty
mas. Pagal šiuos duomenis gaiun3 
spręsti, jog Seimas dirba vis inten
syviau, tikėkimės, ir kokybiškiau.

REIKALINGOS KNYGOS
"Europos lietuvio“ redakcijai Vilniuje skubiai 

reikalinga Juozo Kapočiaus ’’Lietuvių enciklo
pedija“ (trisdešimt šeši tomai) ir mėnesinio žurna
lo ’’Santarvė“ komplektai. Už pervežimą užsimo
kėsime patys.

Taip pat reikalingi Nidos Knygų klubo leidinių 
komplektai. Juos įteiktume Lietuvos bibliotekoms.

Rašykite: ’’Europos lietuvis“, A. Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, Lietuva.

Seimo LDDP frakcijos seniūnas 
sakė, jog bene svarbiausia kitoje se
sijoje yra priimti Konstitucijos patai
są, sukėlusią nemažai aistrų Lietuvai 
siekiant pasirašyti Europos (Asocia
cijos) sutartį. Pasak G. Kirkilo, ne
reikėtų pamiršrti ir indėlių apsaugos, 
didžiųjų miestų ribų, sveikatos drau
dimų įstatymų, nacionalinio saugu
mo koncepcijos.

Frakcijos seniūnas informavo, 
jog kitoje sesijoje numatoma priimti 
Alkoholio kontrolės įstatymo "bro
lį“ - Tabako kontrolės įstatymą.

G. Kirkilas pažymėjo, jog per šį 
pusmetį Seime įsitvirtino ir Vyriau
sybės pusvalandis, kurio metu prem
jeras, ministrai, valstybės kontrolie
riai ir kiti pareigūnai atsiskaito už 
savo darbą.

Seimo LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Justinas Karosas spau
dos konferencijoje sakė, jog kartais 
priimant įstatymus yra neatsižvel
giama į Lietuvos tradicijų specifiką, 
todėl kai kurie įstatymai yra “for
malūs ir netinkami“. Kaip pavyzdį J. 
Karosas pateikė Alkoholio kontrolės 
įstatymą.

Spaudos konferencijoje dalyva
vusi LDDP frakcijos seniūno pava
duotoja Irena Šiaulienė, teigė, jog 
gandai apie frakcijos skilimą yra ne
pagrįsti. Daugelio frakcijos narių 
nuomonės skiriasi, tačiau jie turi 
progų jas pareikšti ir drauge ieškoti 
sprendimo - tai rodo, jog "mūsų 
frakcija demokratiška“, sakė parla
mentarė. Ji informavo, jog šeštosios 
sesijos metu LDDP frakcija susi
skirstė į tris problemines grupes: vie
na jų rūpinasi ekonominių įstatymų 
projektais, kita - švietimu, kultūra, 
sveikatos ir socialine apsauga, o tre
čia analizuoja Lietuvos užsienio po
litikos, nacionalinio saugumo, vals
tybės ir teisės problemas.

Kalbėdamas apie artėjančius rin
kimus kitais metais, G. Kirkilas pa
žymėjo, jog Seimo darbe "turėtų pa
daugėti populistiškumo“. Jis pa
brėžė, kad kituose Seimo rinkimuo
se "LDDP ir viena yra pajėgi surink
ti pakankamai balsų“, tačiau jei at
sirastų norinčių sudaryti koaliciją, jų 
kandidatūros bus apsvarstytos. 
LDDP seniūnas neatmetė galimy
bės, jog bus sudaryta koalicija su ku
ria nors partija.

Kaip rašo "Lietuvos rytas“, pas
kutiniąją sesijos dieną Seimo nariai 
nebuvo labai drausmingi - vakarinio 
posėdžio pradžioje salėje buvo tik 9 
įstatymų leidėjai. Kur kas daugiaus 
parlamentarų sėdėjo Seimo restora
ne. Kai kurie jų jau išmoko nesilai
kyti jų pačių šioje sesijoje priimto 
Alkoholio kontrolės įstatymo, drau
džiančio vartoti alkoholinius gėri
mus valdžios ir valdymo institucijo
je - Seimo restorane, mirktelėję akį 
padavėjai arba gražiai paprašę, jie 
vaišinosi vynu, šampanu ir ”Me- 
taxa“.

Vyriausybėje
Liepos 12 d. Lietuvos Respub

likos Vyriausybės posėdyje svarsty
ta daugiau kaip 30 klausimų.

Išklausyta informacija apie mui
tinės veiklą. Šiuo metu šalies muiti
nėse dirba 3013 darbuotojų. Per 
penkis šių metų mėnesius iš fizinių 
asmenų bei ūkio subjektų surinkta 
516 798 tūkst. litų mokesčių. Per 
pusmetį iškeltos 66 baudžiamosios 
bylos dėl kontrabandos - 57,6 proc. 
daugiau nei pernai. Konstatuota, jog 
dar trūksta kvalifikuotų kadrų, nepa
kankamai koordinuojami bendri 
veiksmai su pasienio bei ekonomine 
policija.

Seimui bus pateiktas Muitinės 
įstatymo pakeitimo bei papildymo 
projektas. Taip pat pritarta Lietuvos 
muitinės informacinės sistemos su
kūrimo strateginiam planui. Tokią 
sistemą sudarytų keli lygiai - mui-

Diplomatija
Liepos 10 d. Lietuvos Respubli

kos ambasadorius Europos Taryboje 
Aurimas Taurautas, dalyvaujant ET 
generaliniam sekretoriui Danieliui 
Tarshiui, pasirašė Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių gynimo 
konvencijos 1990 m. lapkričio 6 d. 
Devintąjį protokolą bei 1970 m. 
gegužės 28 d. Europos konvenciją 
dėl tarptautinio baudžiamųjų nuo
sprendžių pripažinimo.

Devintas protokolas suteikia gali
mybę fiziniams asmenims kreiptis į 
Lietuvos žmogaus teisių teismą tie
siogiai. Šis dokumentas Lietuvos 
Respublikai įsigalios pirmąją mėne
sio dieną praėjus trims mėnesiams 
po jo ratifikavimo Lietuvos Respub
likos Seime bei ratifikavimo raštų 
deponavimo Europos Tarybos gene
raliniam sekretoriui.

Europos Konvencijos dėl tarp
tautinio baudžiamųjų nuosprendžių 
pripažinimo nuostatos įpareigoja su
sitariančias šalis vykdyti sankcijas 
pagal kitų susitariančių šalių teismų

Lietuvos finansų ministras Rei
noldijus Šarkinas pasitiki savo šalies 
bankų sistema ir tvirtina, jog jos ne
ištiks krizė, kokia sukrėtė Latviją.

Nors Latvijos problemos dar kar
tą privertė sutelkti dėmesį į trapią 
Baltijos valstybių finansų sistemą, 
pasak R. Šarkino, jis pirmiausia sie
kia, kad būtų surinkti mokesčiai bei 
muito pajamos ir įvykdytas Lietuvos 
biudžetas.

Agentūros "Reuter“ žurnalistui 
ministras tvirtino, kad Lietuvoje ku
riami geresni įstatymai, kuriais sie
kiama apsaugoti žmones nuo bankų 
žlugimo, tačiau daugelio tai nepa
tenkina ir jie reikalauja priimti in
dėlių draudimo programą.

Lietuvoje uždarinėjami bankai, 
tačiau, daugelio manymu, tai yra na
tūralūs procesas, kurį bankininkystė 
išgyvena, taikydamasi prie realių 
gyventojų poreikių. Salyje šiuo metu 
gyvuoja 20 bankų, tarp jų trys - pu
siau valstybiniai. Paskutinė auka - 
praėjusį mėnesį uždarytas aštuntas 
pagal dydį "Aurabankas“. Anot R. 
Šarkino, Vyriausybė atsisakė kom
pensuoti nuostolius indėlininkams, 
kurie prarado pinigus uždarius vieną 
ar kitą banką. Ministro teigimu, dau
gelis šių indėlininkų, nors buvo per
spėti apie pavojų, susigundė didžiu
liais procentais, kurie kartais siekė 
net 100.

Didžiausią rūpestį R. Šarkinui 
kelia Lietuvos biudžetas. Praėjusiais 
metais jį sudarė daugiau nei 1 proc. 
bendrojo šalies produkto, arba maž
daug 235 mln. litų. Pasak ministro, 
tikimasi, kad 1995 m. biudžetą suda

tinės departamento, teritorinių mui
tinių bei muitinės postų. Muitinės 
informacinę sistemą sudaro muiti
nės deklaracijų naudojimo, centrinio 
valdymo bei muitinės administraci
jos paramos skyriais. Pirmajame eta
pe ketinama sukurti muitinio tranzi
to procedūros kontrolę.

Nutarta patobulinti aukštųjų mo
kyklų studentų kreditavimo tvarką. 
Ankstesnis kreditavimas buvo ne
efektyvus. Tai lėmė kelios priežas
tys: turto įkeitimas norint gauti kre
ditą, maža kredito suma, trumpas 
paskolos grąžinimo laikotarpis. Taip 
pat nebuvo numatyta galimybė stu
dijų kreditavimą naudoti kaip ska
tinimo priemonę studentams įsidar
binti valstybinėse įstaigose, kuriose 
dėl įvairių priežasčių trūksta specia
listų. Naujosiose taisyklėse šie trū
kumai pašalinti.

priimtus nuosprendžius bei jų pa
teiktus atitinkamus užklausimus.

Šis dokumentas įsigalios po to, 
kai jį ratifikuos Lietuvos Respub
likos Seimas ir ratifikavimo raštai 
bus deponuoti Europos Tarybos ge
neraliniam sekretoriui, praneša LR 
URM Informacijos ir spaudos sky
rius.

Liepos 10 d. Lietuvos Respubli
kos užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Rimantas Šidlauskas 
įteikė notą Lenkijos Respublikos ne
paprastajam ir įgaliotajam ambasa
doriui Lietuvoje Jan Widacki, kurio
je išreiškiamas nepasitenkinimas dėl 
nepakankamos Lietuvos Respubli
kos ambasados ir generalinio konsu
lato Varšuvoje bei konsulato Sei
nuose pastatų apsaugos.

Šiemet liepos 4 d. buvo pavogtas 
Lietuvos URM priklausantis auto
mobilis, stovėjęs prie Lietuvos am
basados Lenkijoje pastato. Šis inci
dentas nebuvo pirmasis: 1994 m. 
birželio 18 d. pavogta LR generali- 

Šalies bankų sistema saugi
rys apie 400 mln. litų. Taip pat tiki
masi, kad šiais metais dar labiau su
mažės infliacija - 1992 m. ji viršijo 
1000 proc., 1994 m. pabaigoje su
mažėjo iki 45 proc., o šiais metais, 
pasak finansų ministro, ji turėtų svy
ruoti tarp 30 ir 35 proc.

Lietuva, kaip ir kitos Baltijos

Litas ir užsienio valiutos
Lietuvos banko pagal valiutų kursus vidaus ir pasaulio valiutų rin

kose nuo 1995 m. liepos 13 d. nustatyti oficialūs lito ir kai kurių už
sienio valiutų santykiai (litai už valiutos vienetą):

Anglijos svarai sterlingų 6.3612
Australijos doleriai 2.8906
ECU 5.2782
Estijos kronos 0.3570
Latvijos latai 7.7670

Litus į bazinę valiutą ir bazinę valiutą į litus bankai keičia patvirtintu 
oficialiu kursu - 0.25 JAV dolerio už 1 litą, imdami ne didesnį nei 
Lietuvos banko nustatytą atlyginimą už keitimo operacijas. Kitas valiutas 
bankai perka ir parduoda pačių bankų nustatytomis kainomis.

Atskrendantiems į Lietuvos 
sostinę “EL“ skaitytojams pra
nešame, kad Vilniaus tarptau
tinio aerouosto keleivių atvyki
mo salėje visą parą veikia "Vil
niaus banko“ užsienio valiutos 
keitimo į litus punktas.

"Vilniaus bankas“ pranešė ”EL“ redakcijai, kad liepos 13 dieną 
šiame banke nustatytos tokios užsienio pinigų pirkimo ir pardavimo 
kainos: JAV doleriai perkami ir parduodami po 4,00 Lt (komisinis 
mokestis - 0,75%), Vokietijos markės perkamos po 2,80 Lt už vieną, 
parduodamos po 2,89 Lt, Anglijos svarai sterlingai - atitinkamai 6,29 
Lt ir 6,62 Lt, Prancūzijos frankai - 0,77 Lt ir 0,84 Lt, Šveicarijos 
frankai - 3,26 Lt ir 3,45 Lt, Latvijos latai - 7,47 Lt ir 7,87 Lt.

Priimtas nutarimas dėl naudoji
mosi Lietuvos Respublikos kadast
rų, klasifikatorių, registrų bei įmonių 
rejestro duomenimis tvarkos.

Nutarta panaikinti pariteto pa
grindais mokestį už paprastųjų vien
kartinių vizų išdavimą Švedijos Ka
ralystės ir Austrijos Respublikos pi
liečiams.

Konstatuota, kad tolimesniam 
Lietuvos dalyvavimui NATO "Part
nerystės vardan taikos“ programoje 
reikalingas saugumo susitarimo su 
NATO įgyvendinimas ir vykdymas. 
Sudaryta darbo grupė, kuri rengs to
kį susitarimą bei ruoš atitinkamus 
norminius aktus. Pirmininkaus Kraš
to apsaugos ministerijos Admi
nistracinio departamento direktorius 
G. Surgailis.

nio konsulato Seinuose iškaba, 1995 
m. kovo 21 d. pavogta LR generali
nio konsulato Varšuvoje iškaba, 
1995 m. vasario 10 d. bandyta pa
grobti generalinio konsulato intere
santų automobilį. Nė vieno iš šių 
incidentų kaltininkas iki šiol nesu
rastas. Lietuvos URM tikisi, kad 
Lenkijos URM užtikrins deramą 
Lietuvos diplomatinių ir konsulinių 
įstaigų šioje valstybėje apsaugą, o 
teisėsaugos organai ištirs anksčiau 
minėtus incidentus ir suras jų kal
tininkus.

Liepos 11 d. Lietuvos Respubli
kos Užsienio reikalų ministerijos 
Ekonominių ryšių departamento di
rektorius Audrius Navikas bei 
Tarptautinių sutarčių skyriaus ve
dėjas Darius Jurgelevičius Malai
zijos sostinėje Kuala Lumpure pa
rafavo Lietuvos Respublikos ir Ma
laizijos Respublikos sutartį dėl in
vesticijų skatinimo ir apsaugos. Šią 
sutartį numatoma pasirašyti šių me
tų rudenį.

valstybės, turi daug problemų, susi
jusių su pajamų rinkimu - mokesčių 
vengimas čia laikomas vos ne 
pareiga. Tačiau Tarptautinio valiu
tos fondo (TVF) atstovas Lietuvoje 
Piteris Kornelijus teigia, kad ir šiuo 
klausimu pasiekta pažangos.

Reuter-ELTA

Lenkijos zlotai 1.6839
Prancūzijos frankai 0.8197
100 Rusijos rublių 0.0880
Šveicarijos frankai 3.4247
Vokietijos markės 2.8477
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Kur trijų valstybių gaidžiai gieda
Vištyčio vidurinei mokyklai - 50 metų

ViJtytis. Yra toks miestukas pa
čiame Lietuvos pakraštyje. Saulei 
tekant čia virš gražuolio ežero trijų 
valstybių gaidžių giedojimas girdisi. 
Anksčiau tai buvo Vokietija, Lenki
ja ir Lietuva, dabar Vokietiją pakeitė 
- Rusija. 1570 m. gavęs Magdebur
go teises, kurios dar keturis kartus 
buvo pakartotos (paskutinįsyk 1745 
m.), Vištytis apie 200 metų buvo 
svarbus pasienio miestas. Čia taikiai 
šonas šonan gyveno lietuviai, vokie
čiai, žydai, lenkai ir rusai, keturių 
konfesijų maldos namai - bažnyčia, 
kirkė, cerkvė ir sinagoga - kviesdavo 
maldai ir susikaupimui. Sako, kad 
pas čionykščius liuteronus hegzame
trais darbščiuosius pagirti, o slun
kius pabarti atvykdavęs ir pastorius 
Kristijonas Donelaitis. Galimas daik
tas, juk nuo Tolminkiemio ligi Viš
tyčio nėra nė 30 km.

Deja, ne visi metai buvo palan
kūs ir nešė laimę Vištyčiui. Tik per 
šį šimtmetį miestelis triskart degė, 
per jį ritosi karai ir okupacijos, neš
damos netektis, nelaimes, vargą ir 
mirtį. Nemaža Vištyčio gyventojų 
iškentėjo Gulagą ir Sibiro tremtį. 
Rudieji ’’kaimynai“, mėnesiui nuo 
įsiveržimo nepraėjus ant Ilgojo kal
no sušaudė apie du šimtus vietos ir 

aplinkinių valsčių gyventojų. Ten 
greta lietuvių, lenkų, rusų ir vokie
čių, guli kone visi Vištyčio žydai, 
kurių buvo apstu tarp miestelio ama
tininkų, smulkių prekijų ir tiesiog 
gerų žmonių. Šiuo metu jų, rodos, 
Vištyty nėra nė vieno.

Tik ežeras ir Didysis (dar vadina
mas Šv. Mergelės Marijos vardu) 
akmuo liko savo vietose, nors ir pas
tarąjį daug kartų kėsinosi skalda 
paversti. Pastaraisiais metais iki 600 
sumažėjo gyventojų skaičius. O yra 
čia gyvenę ir pustrečio tūkstančio 
(1897 m.), dar 1923 m. buvo 1295, o 
1979 m. - 751 gyventojas.

1777 m. atkurta parapijinė mo
kykla į savo suolus susodindavo vi
sus norinčius, nesvarbu, kokios tau
tybės jie būtų, kokią tikybą išpažin
tų. Tiesa, dar ir mano atminty gyva 
dvikalbė mokykla: vienoje jos kla
sėje dėstė lietuviškai, o kitoje - vo
kiškai.

1921-1927 m. Vištyty buvo mė
ginta įtvirtinti progimnaziją, deja, 
nepavyko - pritrūko mokinių: gim
nazistiškas kepures Vištyty suskai
čiuoti ilgą laiką pakakdavo vienos 
rankos pirštų. Vištyčio skurdžiai ne
turėjo pinigų vaikams į mokslus leis
ti. Ir tik 1945 m. spalio 1 d., vos nu

tilus Antrojo pasaulinio karo kano
nadoms, Vištyty vėl atsirado pro
gimnazija, kuri, pabuvusi septynme
te, po 10 metų tapo vidurine mokyk
la, o 1958 m. išleido pirmąją - 14 
abiturientų - laidą. 1970 m. spalio 31 
d. mokykla persikėlė į naujus rūmus, 
pagal tų metų įprotį vadintus prie
statu: tik tokiu pavadinimu Lietuva 
be Maskvos leidimo galėjo statyti 
mokyklas.

Kad mokyklai lyginė sukaktis 
priminė neseniai gautas kvietimas, 
kuriuo aš - vištyčiokas - buvau kvie
čiamas į Vištyčio vidurinės mokyk
los 50-ties metų jubiliejų.

Kartu su buvusiais mokyklos 
auklėtiniais - Lietuvos Seimo nariu 
A. Albertynu ir skulptorium J. Kali
nausku, prieš penketą metų aktyviai 
padėjusiu į Vištyčio centrinę aikštę 
gražinti Vytautą Didįjį, išskubėjome 
į tėviškėnų ir bendramokslių šventę. 
Turėjo su mumis važiuoti ir anų 
dviejų bendraklasis, buvęs Lietuvos 
dailininkų sąjungos pirmininkas, vie
nas Sąjūdžio kūrėjų, dailininkas Br. 
Leonavičius, atnaujinęs, tarp kitko, ir 
Vištyčio herbą, stovintį dabar prie 
kelio į Kybartus, bet jis, pasirodo, 
išvyko anksčiau - skubėjo mamą ap
lankyti ir ežero bangose pasitaškyti.

Vaikystėje didžiulė atrodžiusi 
Vištyčio bažnyčia vos sutalpino vi
sus čia suskridusius vidurinės mo
kyklos auklėtinius, kurie klausėsi 
buvusio savo bendramokslio, dabar 
Gižų klebono A. Pasilausko laikomų 
šv. Mišių. Ir dar sunkiau buvo nese
niai atidarytiems Kultūros namams, 
kurių erdvi salė sugebėjo susodinti 
tik tris ketvirtadalius buvusių gim
nazistų. Ir nieko nuostabaus: mo
kykla jau išleido 38 laidas, brandos 
atestatus gavo 730 abiturientų. Bet 
stovintys kantriai klausėsi kone 4 
valandas vykusio koncerto: Vištyčio 
mokykla visada garsėjo puikiais mu
zikantais ir orkestrais, balsingais 
dainininkais ir chorais, talentingais 
artistais ir deklamuotojais.

O kai žodis buvo suteiktas sve
čiams -jų išmonei nebuvo ribų. Kal
bėjo Vištyčių įžymybės: nacionali
nės moterų krepšinio rinktinės vyr. 
treneris V. Kanapkis, ilgametė Kau
no muzikinio teatro solistė J. Ragai- 
šytė, skulptorius J. Kalinauskas at
vežė savo mokyklai specialiai nulip
dytą ir išdegintą medalį, dailininkas 
B. Leonavičius - paveikslą. Vienos 
laidos abiturientai įteikė mokyklos 
direktoriui Z. Vasaičiui didžiulį var
pą, kitos - gražų albumą mokyklos 

pasiekimams pažymėti. Žodžiu, bu
vo dovanos, meilės, padėkos ir svei
kinimo žodžiai, mokyklai skirtos 
eilės, gėlių puokštės ir bučiniai, bu
činiai, bučiniai...

Iš 6 mokyklos direktorių, atvyko 
5. Trys iš jų - Č. Vyžas, Č. Virškus 
ir A. Merkevičius - direktoriavo čia 
po 10-15 metų. O nenuilstamoji mo
kyklos metraštininke, kruopšti Viš
tyčio kraštotyrininkė, istorikė B. 
Mardosaitė daugiau kaip 30 metų 
dirba direktoriaus pavaduotoja mo- 
kymo-auklėjimo reikalams. 6 moky
tojai yra baigę Vištyčio vidurinę.

Išsiskirstę po klases buvę moki
niai - dabar inžinieriai, agronomai, 
mokytojai, dailininkai, ekonomistai, 
prekybininkai, verslininkai, meno 
žmonės - toliau dalinosi įspūdžiais, 
prisiminė mokslo metus ir nuoty
kius, kėlė tostus už mokytojų ir ben
dramokslių sveikatą.

O saulėtam sekmadieniui išaušus 
buvusių auklėtinių būreliai susimetė 
prie ežero, tapusio tarptautinių dery
bų objektu - autoritetingi diplomatai 
tarėsi, kur turi eiti dviejų valstybių • 
Lietuvių ir Rusijos siena. Iš 1660 ha 
ežero ploto Lietuvai, deja, priklauso 
tik apie 40.

Petras Keidošius

42-osios Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės

1995 07 30-1995 08 06 
Vokietijoje, Hiittenfelde,

Vasario 16-osios gimnazijoje,

Programa
Sekmadienis, liepos 30 d. 20 vai. Susipažinimas
Pirmadienis, liepos 31 d. 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 į 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 į Heidelbergą, Wormsą, Speyerį
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) 
’’Postaiininė Lietuvos politika“

20 vai. Tomas Sodeika (Kaunas) ’’Šiuolaikiniai Lietuvos filosofai“
Penktadienis, rugpjūčio 4 d. 10 vai. Virginyus 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 Miinchen, Deutschland.

Studijos užsienyje
35 jaunų žmonių grupė šiais me

tais išvyks studijuoti į JAV universi
tetus, Oksfordo bei Kembridžo uni
versitetus Didžiojoje Britanijoje bei 
Centro Europos universitetą (CEU) 
per Atviros Lietuvos Fondo studijų 
programas. Fondas koordinuoja 
Amerikos vyriausybės finansuo
jamą E. Muskie Fellowship progra
mą bei Virtual University programą 
studijoms JAV, studijų programą 
Oksfordo universiteto koledžuose 
bei Kembridžo universitete ir CEU.

Stipendiatai laimėjo viešai skelb
tus stipendijų konkursus ir išlaikė 
sudėtingus egzaminus. Viena grupė 
žmonių išvyksta į JAV universitetus 
studijuoti biznio administravimą, ki
tos - valstybės valdymo disciplinas, 
teisę, ekonomiką.

Taipogi į JAV vyks Linas Čiapas 
(Roosewelt University - ekonomi
kos, vadybos specialybė) bei Rasa 
Antanavičiūtė (Rudgers University - 
meno teorija), kurie praleidę viene
rius metus Amerikoje pagal pasi
rinktą specialybę grįš į savo univer
sitetus Lietuvoje užbaigti bakalau- 
rinės programos studijų.

Kita grupė studentų studijuos la
bai prestižiniuose Anglijos univer
sitetuose: Oksana Buto (menedž
mento studijos) ir Remigijus Juo
zaitis (socialinė antropologija) rude
niop vyks į Kembridžo 'universitetą, 
Audrius Zakarauskas (filosofija) bei 
Egidijus Navikas (politikos mokslai) 
išvyks į Oksfordo universitetą.

Oksfordo universiteto koledžuo
se šią vasarą vieną mėnesį viešės ir 
4 Lietuvos aukštųjų mokyklų dėsty
tojai pagal viešnagės programą.

Mažiausiai 18 studentų išvyks į 
pono George Soros'o įkurto Centro 
Europos universiteto koledžus Pra
hoje, Budapešte ir Varšuvoje socio
logijos, tarptautinių santykių, istori
jos, viduramžių istorijos, teisės bei 
aplinkos apsaugos studijoms.

Audronė Uzielienė
ALF studijų užsienyje informaci

jos centro direktorė
ELR: Filosofiją studijuojantis 

Audrius Zakarauskas kurį laiką 
Londone redagavo "Europos lietu
vį“. Linkime sėkmingų studijų.

Stojamieji: 
norai ir realybė

15-oje Lietuvos aukštųjų mokyk
lų prasidėjo stojamieji egzaminai. 
Švietimo ministerijos duomenimis, 
pagrindinėms studijoms 1995 m. 
planuojama priimti (be Lietuvos ka
ro akademijos) virš 11 000 studentų. 
Numatoma, jog daugiau bus priima
ma į socialinių ir techninių mokslų. 
Mažiausiai planuojama priimti į Lie
tuvos veterinarijos, Vilniaus dailės, 
Lietuvos muzikos akademijas, Lie
tuvos kūno kultūros institutą.

Vilniaus Universitetas planuoja į 
dieninį skyrių priimti 1222, į neaki
vaizdinį - 315, į Kauno Humanitari
nio fakulteto vakarinį skyrių - 84 stu
dentus. Norinčiųjų studijuoti VU yra 
daugiau kaip 4000. Bus priimti ir 495 
žmonės, kuries patys susimokės už 
mokslus. Pirmą kartą per stojamuo
sius egzaminus Vilniaus universitete 
veikia psichologinė konsultacija pro
fesinio apsisprendimo klausimais.

Jau dabar aišku, jog populiariau
sios specialybės universitete - filolo
gija, teisė, žurnalistika, verslas ir va
dyba. Specialybės, negalinčios pasi
girti populiarumu - chemija ir fizika.

Didžiausia atranka visame uni
versitete - tarp norinčiųjų studijuoti 
norvegų kalbą. Priimti į šią spe
cialybę planuojama 12 studentų ir 
du laisvuosius klausytojus, o kandi
datų yra 109. Daugiau kaip du šimtai 
nori tapti anglų kalbos specialistais, 
tačiau priimti planuojama tik 25. 
Šiemet daugiau nei įprasta norinčių
jų studijuoti lietuvių filologiją - pri
imti planuojama tik 40 iš 156 kandi
datų.

Stojančiųjų į teisės specialybę 
yra maždaug 700, priimti planuoja
ma maždaug 315. Žurnalistiką pa
noro studijuoti 184 žmonės (pernai 
115). Tačiau šiemet bus priimta tik 
20 studentų (pernai - 30), bet to, pa
naikintas priėmimas į neakivaizdinį 
žurnalistikos skyrių. Sumažėjo, lygi
nant su pernai, norinčiųjų studijuoji 
verslą ir vadybą. Šiemet į dieninį 
skyrių paduoti 404 pareiškimai, o 
pernai - 429.

Vilniaus pedagoginis universite
tas planuoja priimti 710 valstybės fi
nansuojamų studentų. Didžiausias 

konkursas yra į naują specialybę - 
etiką (8 į 1 vietą). Konkurso nėra 
stojantiems į technologiją, fiziką bei 
astronomiją, mažiausiai patrauklios 
- chemijos, matematikos, informati
kos, tikybos bei rusų kalbos ir litera
tūros specialybės. Tarp stojančiųjų 
pirmauja vilniečiai.

Lietuvos muzikos akademijoje 
stojamieji egzaminai jau baigėsi. 1 
pirmąjį kursą šiemet priimta 150 
merginų ir vaikinų. Didžiausias kon
kursas buvo į dainavimo specialybę. 
Populiari ir naujoji specialybė - kino 
ir televizijos vadyba. Lengviausia 
buvo įstoti į etnomuzikologiją - iš 4 
stojusiųjų priimti 3.

Norą studijuoti Klaipėdos uni
versiteto Jūrų technikos fakultete pa
reiškė 230jaunuolių. Priimti planuo
jama 140. Dar 30 asmenų jūrų inži
neriją galės studijuoti savo lėšomis.

Pasiryžusiems siekti aukštojo 
mokslo šiomis karštomis liepos die
nomis išties karšta. Jiems teks var
žytis ne tik tarpusavyje, bet ir su 
ankstesnių metų abiturientais.

APPLE vėl Lietuvoje
Liepos 10 d. Lietuvos pedagogų 

kvalifikacijos institute sostinėje 
prasidėjo penktieji APPLE kursai.

Vilniuje patirties semsis šalies 
pradinių klasių mokytojai, tam 
veiks anglų kalboj mokytojų it 
vadybos grupės.

l’ą pačią dieną Amerikos moky
tojų profesinės pagalbos Lietuvos 
švietimui (APPLE) kursai prasidėjo 
ir Kėdainiuose. Daugiausia dėmesio 
bus skiriama vaikus su negalia ug Į 
dantiems pedagogams. Kursai vyks 
ir Šilutėje bei Marijampolėje.

Rugpjūčio 5 dieną Anykščiuose 
bus surengta trijų dienų baigiamoji 
konferencija "APPLE vakar, šian
dien ir rytoj“.

Pirmieji APPLE kursai 1991 m 
vyko tik Vilniuje, o juose dalyvavo 
apie pusę tūkstančio pedagogų it 
maždaug 30 lektorių. Pernai į juos 
atvyko apie 1700 mokytojų - tiek p: 
pedagogų tikisi sulaukti ir šiemeti
nių kursų organizatoriai. Patirtimi su 
Lietuvos pedagogais šiais metais da 
lysis apie 80 lektorių iš JAV.

ELfl
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Keturiolika metų su istoriku Zenonu Ivinskiu

Istorikas Zenonas Ivinskis su žmona Paulina ir šuneliu Kęstučiu 
1966 m. Bonoje.

Iškilių asmenybių žmonos daž
niausiai pasilieka savo vyro šlovės 
Šešėlyje. Tokia yra garsaus lietuvių 
istoriko Zenono Ivinskio (1908- 
1971) žmona Paulina Talanskaitė. 
Paulina Ivinskienė šiais metais, bir
želio pradžioje šeštąjį kartą viešėjo 
Lietuvoje.

Gimė ji 1921 m. Zarasų rajone 
Purvynės kaime, patriotiškoje ir Lie
tuvą mylinčioje šeimoje. Jos tėvelio 
du broliai aktyviai dalyvavę 1905 m. 
anticariniuose įvykiuose Antalieptė
je turėjo apleisti gimtinę ir apsigy
venti Brazilijoje. Paulinos brolis Ig
nas Talanskas (1913-1941), Lietu
vos kariuomenės leitenantas, buvo 
Pasipriešinimo sovietiniams oku
pantams Vilniuje komiteto narys. Jo 
kapą rasite Antakalnyje Karių kapų 

pradžioje. Kitas brolis Aleksas Ta
lanskas (1915-1967) aktyvus 1941 
m. birželio sukilimo Antalieptėje da
lyvis, artinantis sovietinei kariuome
nei, Tėvynės apsaugos rinktinėje ko
vėsi prieš ją prie Sedos. Paulina - to 
pačio junginio ligoninės medicinos 
seselė, pasiekusi užsienį pradžioje 
gyveno Vokietijoje, vėliau Anglijoje 
- Londone, dirbo įvairius darbus li
goninėse, vaikų darželyje, bet suras
davo laiko lietuvių išeivijos visuo
meninei veiklai.

1956 m. gegužę lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas A. Kaz
lauskas organizavo kongresą ”Už 
geresnį pasaulį“. Jame Paulina susi
pažino su žinomu istoriku Zenonu 
Ivinskiu. Tuo metu Z. Ivinskis dirbo 
Romoje, garsiajame Vatikano ar

chyve rinko medžiagą Lietuvos isto
rijai, tad pažintį ir abipusę simpatiją 
šiedu žmonės reikšdavo laiškuose.

1957 m. birželio 22 d. garsusis 
žemaitis nuo Plungės ir kukli mergi
na nuo Antalieptės Romoje iškėlė 
šaunias vestuves. Parinko tokią datą 
neatsitiktinai - Paulinos gimtadienis, 
o Zenono - vardadienis...

Septyneri gražiausi vedybinio 
gyvenimo metai Romoje pralėkė 
tarsi savaitė. Čia 1959 m. gimė sūne
lis Kęstutis. Jo krikštatėviu buvo Ze
nono bendradarbis, monsinjoras 
Paulius Jatulis. Šeimoje nuolat lan
kydavosi žinomi lietuvių išeivijos 
veikėjai: vyskupas Vincentas Pa- 
dolskis, prelatas Ladas Tulaba, mi- 
nisteris Stasys Lozoraitis su žmona, 
Romos Katalikų mokslų akademijos 
pirmininkas A. Liuima, čia studijuo
jantis Audrius Bačkis ir kiti garsūs 
tautiečiai.

Nors Z. Ivinskis būdavo visada 
užimtas, bet surasdavo valandėlę lai
ko pažaisti ir pabendrauti su sūneliu, 
su žmona aplankyti Romos įžymy
bes ir teatrus. Zenonas buvo rūpes
tingas ir dėmesingas vyras bei tėvas. 
Kai Paulina norėdavo su Zenonu pa
sitarti, jis ją visada maloniai sutikda
vo, pasodinęs greta savęs išklausy
davo ir patardavo.

1964 m. vasarį Z. Ivinskis tuo pa
čiu metu gavo du pasiūlymus: dirbi 
Čikagos Jėzuitų ir Bonos universite
tuose. Geriau mokėdamas vokiečių 
kalbą priėmė kvietimą dėstyti baltų 
bei lenkų istoriją Bonos universitete 
ir tapo šio universiteto profesoriumi.

Naujajame Ivinskiu bute Bonoje 
dažnai lankydavosi profesoriai An

tanas Maceina, Jonas Grinius ir kiti 
mokslo vyrai. Jie padėjo Z. Ivinskiui 
leidybiniame darbe, nors didžiausias 
jo darbas ’’Lietuvos istorija iki Vy
tauto Didžiojo mirties“ išėjo tik 
1978 m. Romoje.

Nuo įtempto darbo Z. Ivinskis 
susirgo storosios žarnos vėžiu. Po 
operacijos išgyvenęs tik metus, pro
fesorius mirė 1971 m. gruodžio 24 d.

Likusi su dvylikamečiu sūneliu 
Kęstučiu, Paulina pasišventusiai rū
pinosi, kad jis puikiai įsisavintų tėvų 
kalbą, išsiugdytų meilę Lietuvai, pa
siektų mokslo aukštumas. Kęstutis 
Ivinskis baigė Bonos universiteto 
Matematikos fakultetą, apgynė dok
toratą, gyvena Štutgardo mieste ir 
dirba moksliniu darbuotoju kompiu
terių firmoje IBM.

Paulina Ivinskienė apsidžiaugė, 
kai Kęstutis vedęs vilnietę Aidą 
Briedytę sukūre tvirtą lietuvišką šei
mą, kurioje stiebiasi lietuviška Ivins
kiu atžala Jonas-Gabrielius Ivinskis.

Be visų šeimyninių rūpesčių Pau
lina sutvarkė vyro gausų archyvą, 
perdavė jį Romos Katalikų mokslų 
akademijai.

Birželio mėnesį viešėdama Lie
tuvoje ji rūpinosi, kad Plungėje 
esantis prieškarinis Z. Ivinskio ar
chyvas patektų į Lietuvos Mokslų 
akademijos saugyklą, susitiko su 
kauniečiu Valentinu Markevičiumi, 
rašančiu knygą apie Zenoną Ivinskį, 
Antalieptėje aplankė 90-tę savo se
serį Adelę Kanapeckienę, Talanskų 
atžalą Algį Bertašių, dalyvavo Anta
lieptės tremtinių vakaronėje.

Vytautas Indrašius
Kraštotyrininkas

Sugrįžimai
VILNIUS

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

Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.

Nuolatinė ekspozicija. V. Ka- 
šubos (JAV) skulptūros, pie
šiniai - dovanotų Lietuvai kū
rinių paroda.

Radvilų rūmai (Vilniaus g.
22, nuo 12 iki 18 vai.)

Nuolatinė ekspozicija. Dakta
res G. Kazokienės (Australija) 
Lietuvai dovanoti rinkiniai.

Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at
ributika;

Australijos lietuvių dailė

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12).
Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda.

Paveikslų galerija (K. Done
laičio g. 16, nuo 12 iki 18 vai.)

M. B. Stankūnienės (JAV) 
kūrybos paroda.

Vytauto Didžiojo karo mu
ziejus (K. Donelaičio g. 64).

Paroda ’’Felikso Vaitkaus 
skrydžiui per Atlantą - 60“.

Lietuvius, atvykusius iš už
sienio, gali sudominti ir daug 
kitų kultūrinių renginių, pa
rodų, apie kuriuos rašoma 
kituose leidiniuose.

Atsiųsta paminėti
Visuomenės galia. Nevyriausy

biniu organizacijų paramos agentū
ros informacinis leidinys. Tiražas: 
500 egz. Adresas: a/d 1039, 2001 
Vilnius, faksas (8-22) 61 17 12.

"Visuomenės galia“ - pirmasis 
tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje. 
Jis skirtas visuomenei Lietuvoje ir 
užsienyje informuoti, teikti žinias 
labdaros ir visuomeninėms, nevy
riausybinėms organizacijoms. Leidi
nį nemokamai gauna Prezidentūra, 
Seimas, Vyriausybė, Ministerijos, 
Departamentai, Miestų ir rajonų val
dybos, Lietuvos ambasados ir tarp
tautinės organizacijos, masinės in
formacijos priemonės, bankai ir 
įvairios verslo struktūros, žinoma, ir 
visuomeninėms bei labdaros orga
nizacijos. Pirmuose puslapiuose pa
teikiama informacija apie n*ųyus 
Seimo ir Vyriausybę priimtu*s vi. 
suomenm;ų organizacijų įstatymus, 
nutarimus, sprendimus, taip pat rek
lamuojami Nevyriausybinių organi
zacijų paramos agentūros leidiniai: 
"Europos konvencijos dėl tarptau
tinių nevyriausybinių organizacijų 
juridinio asmens statuso pripažini
mo“, ’’Lietuvos Respublikos labda
ros ir paramos įstatymas“, ’’Lietuvos 
Respublikos visuomeninių organi
zacijų įstatymas“. Rašoma apie Eu
ropos Tarybos informacijos ir doku
mentacijos centrą Vilniuje, o taip pat 
apie Regioninį aplinkos centrą, kuris 
rūpinasi gamtosauginių problemų 
sprendimu ir pan. Yra žinių apie lab
daros siuntas, susitikimus, kongre
sus, forumus, naujus leidinius ir or
ganizacijas. "Visuomenės galia“ pa
sakoja ir apie dviračių žygį ’’Išsau
gokime Baltijos jūrą!“, kuris vyks 
liepos 21 -30 d., bei kviečia visus pri
sijungti. Tuos, kurie yra pramokę 
nors vieną užsienio kalbą, nebijo 
rimto darbo, kviečia tarptautinės va
saros jaunimo savanoriško darbo 
stovyklos Vilniuje, Antalieptėje ir 

Palangoje. Savanoriai nuo 18-30 
metų amžiaus tvarkys Palangos bo
tanikos sodą, Vilniaus Sapiegos li
goninę ir jos parką, padės Antaliep
tės vienuolyno atstatymo darbuose. 
Už šį darbą jie pinigų negaus, tačiau 
turės nemokamą nakvynę ir maistą, 
o taip pat daug naujų draugų ir gali
mybę pramokti kalbą.

PLB Muncheno apylinkės val
dybos žinios. Redakcijos adresas: 
Tomas Makaras, Maierhofstr. 33, 
81241 Mūnchen.

”EL“ redakcija Vilniuje gavo šio 
leidinio 1995 m. birželio mėnesio 
numerį. Pirmajame puslapyje - gau
siai iliustruotas pasakojimas apie 
gegužės 28 d. įvykusį Bendruome
nės susirinkimą. Antrajame puslapy
je pateikiamas o^kojimas’apie ke
turių uienų kelionę į Paryžių, kur 
lankėsi Bendruomenės jaunimas. 
Visiems, parėmusiems kelionę, iš
reikšta padėka. ”PLB Muncheno 
apylinkės valdybos žinios“ persis
pausdino Lietuvos spaudos atsiliepi
mus apie Vokietijoje gyvenančią 
operos solistę lietuvaitę Violetą Ur- 
manavičiūtę, viešėjusią Vilniuje ba
landžio mėnesį. Ketvirtajame-penk- 
tajame leidinio puslapiuose - Mun
cheno lietuvių gyvenimo kronika. 
Čia rasime ir sveikinimą su vardinė
mis, skirtą J.E. vyskupui A.Deks- 
niui, sėkmingo bendro gyvenimo 
linkėjimus vilnietei Agnei Misevi- 
čiūtei ir miuncheniečiui inžinieriui 
Ferdinandui Dinkeliui, sumainiu
siems aukso žiedus, pranešama, jog 
Birutė Syvokaitė-Husseini birželio 
10 d. susilaukė sūnaus Romano. 
Trumpai pranešama apie Motinos 
dienos minėjimą bei kunigo Alfonso 
Svarinsko susitikimą su Muncheno 
lietuviais, taip pat ir apie Dievo Kū
no Šventėje Katalikų bažnyčios su
rengtą tradicinę procesiją Munche
no gatvėmis, kurioje dalyvavo ir 10 
lietuvių, pasipuošusių tautiniais 
drabužiais. ELI

Rapolo Mackonio rankraščiai 
tapo knygomis anūko leidykloje

Visuomenininkas, žurnalistas ir 
literatas Rapolas Mackonis (iki 1940 
m. Mackevičius) daugiau žinomas 
tik tiems, kurie domisi prieškario 
Lietuvos ir nuo jos 1920-1939 m. at
plėštos dalies žemių su Vilniumi 
kultūra bei pavergtos šalies kultūri
niu gyvenimu Antrojo pasaulinio 
karo metais.

Sunkūs likimo išbandymu teko 
iš Varėnos krašto (Paąžuolių kaimo, 
Kap/.avos apylinkėse) kilusiam dzū
kui. Juk Rapolui Mackoniui (1900- 
1982) teko gyventi ir carinės prie
spaudos metais, kuomet lenkų kalbą 
platinantys katalikų kunigai nenorė
jo įsileisti lietuvių kalbos į bažnyčią. 
Vėliau patyrė ir lenkų valdininkų 
vykdytą lietuvių diskriminaciją taip 
vadinamame Vilniaus krašte, ir Lie
tuvą okupavusių Vokietijos nacių 
žiaurumus bei kalinimą Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Pagaliau
- sovietinės represijos, nuo kurių 
saugodamasis po nacių Štuthofo 
’’kurorto“ iki 1952 m. gyveno svetur
- Lenkijoje, ir Sibiro tremtis (iki 
1956 m.). Sovietinės represijos įvai
riomis formomis truko iki pat mir
ties. R. Mackoniui ypač skausmin
gas buvo Lietuvos komunistinių va
dų ir jų uolių talkininkų kūrybinėse 
sferose vykdytas rafinuotas draudi
mas dirbti įprastą darbą, publikuoti 
savo kūrinius. Be kelių išimčių be
veik visa R. Mackonio ’’tarybų Lie
tuvos“ laikų kūryba liko rankraš
čiuose. Tai laisvalaikio valandomis 
atkakliai rašyti romanai, atsimini
mai, įvairaus žanro tekstai, rašyti, 
nors ir nesitikint, kad kada nors jie 
bus išspausdinti...

Nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje intelektualų viltis išvysti 

daugiau istorijos ir kultūros paveldui 
svarbių leidinių greitai nustelbė lei
dybos kainų šuolis, o jau išspausdin
tas tokias knygas, kurias potencialūs 
skaitytojai ne visada gali įsigyti dėl 
brangumo, - užsienio melodramų ir 
kitų lengvo skaitymo tekstų spalvin
gi viršeliai knygynų lentynose. Dar 
galima pridurti, kad originalias kny
gas leisti mažesniu tiražu nuostolin
ga, o kokios nors finansinės paramos 
sunku tikėtis. Belieka pasikliauti 
savo jėgomis ir aktyvumu. Taip ir 
darė Rapolo Mackonio duktė Birutė 
Mackonytė, beje, žinoma Lietuvoje 
detektyvinio žanro rašytoja, su savo 
sūnumi Dovydu Mackoniu. Rapolo 
Mackonio anūkas Dovydas nedide
lės firmos savininkas, prikalbino 
bendraminčius verslininkus paskirti 
dalį pelno leidybai. Atsiradusi nepel
no įmonė, įkurta trijų žmonių, buvo 
pavadinta "Unitas“ leidykla. Ji jau 
išleido keturias knygas. Tai - Danos 
Rutkutės "Mano jaunystės teatras“ ir 
Sergejaus Rapoponto "Vilniaus sno
bai“ bei dvi knygelės, į kurias pateko 
dalelė R. Mackonio rankraštinio pa
likimo. Kiekviena knyga išspaus
dinta 1000 egzempliorių tiražu.

R. Mackonio "Iš kavinės į kavi
nę“ - pats pirmasis "Unitas“ leidi
nys. Jo tekstas, kuriam pratarmę pa
rašė B. Mackonytė, parašytas 1965 
m. ir atspindi Vilniaus kultūrinį gy
venimą lenkų okupacijos metais, po 
Vilniaus atgavimo ir pirmaisiais so
vietinės okupacijos metais (1940- 
1941). Šioje savo atsiminimų kny
goje R. Mackonis su švelnia ironija 
piešia Vilniaus lietuvių, gudų ir len
kų (pastarųjų dalį R. Mackonis cha
rakterizuoja kaip nusiteikusius kri
tiškai lenkų valdininkų vykdytos an

tilietuviškos politikos atžvilgiu), su
sijusių su literatūra, laikraščių, žur
nalų, knygų leidyba, radiofonu, žo
dinius portretus, parodo įvairių žmo
nių požiūrių į tautinius santykius ir 
kitus reiškinius kaitą. Prieš mus iš 
praeities iškyla Albinas Juozas Her- 
bačiauskas, Jeronimas Cicėnas, Ka
zimieras Okuličius, Bogdanas Zavi- 
ša, Simonas Čamockis (parašęs len
kų kalba puikų eilėraštį apie M. K. 
Čiurlionį - "Kūrėjas“), Justinas Vie
nožinskis, Ona Miciūtė, Povilas 
Karazija, Vladimiras Sakavičius, 
Antanas Valaitis ir kitos asmenybės. 
Cituojamas ir lietuvybės okupuotoje 
Rytų Lietuvoje slopintojas vaivada 
L. Bocianskis, sakęs, jog "čia, 
Vilniuje, daugeliui lenkų įdrėskus 
odą tekėtų lietuviškas kraujas“.

Panašios apimties (62 puslapiai) 
ir knyga "Dvylika Vilniaus kunigų“. 
Tai taip pat atsiminimų knyga. Joje 
R. Mackonio atsiminimai apie iški
lias Rytų Lietuvos asmenybes pa
teikti apybraižų forma. Pratarmėje 
Izidorius Šimelionis apibūdina apra
šomų žmonių ir paties R. Mackonio, 
su kuriuo pirmą kartą susitiko 1930 
m., darbų svarbą. Pranas Bieliaus
kas, Jurgis Matulevičius, Kristupas 
Čibiras, Petras Kraujelis, Vincas Le- 
gus, Nikodemas Raštutis, Mečislo
vas Reinys, Jonas Skruodys, Juozas 
Stankevičius, Vincas Taškūnas, An
tanas Viskantas, Vincas Zajančaus- 
kas. Apie kiekvieną iš šių kunigų 
skaitytojas atras įdomių naujų faktų, 
kurie papildo tiek anksčiau aptartoje 
knygoje pateiktą visuomeninio gy
venimo pjūvį tragiško XX amžiaus 
Rytų Lietuvoje, tiek visos Lietuvos 
istoriją.

Stanislovas Buchaveckas
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LSS Rašytojo žodis

Krivūlė
Žemaitijos kryžių slėpiniai

Liepos 31 d. sukanka 109 metai, 
kai gimė Ignas Končius, padaręs 
didžiulį įnašą skautijai ir Lietuvos 
mokslui bei kraštotyrai, atlikęs 
įtaigų mokslinį ir pedagoginį darbą

Negaliu patylėti, nepagarsinęs 
šio žmogaus, kuris po Palangos Ju
zės pripažintas pats populiariausias 
mūsų šimtmečio žemaitis, kaip tvir
tina ’’Naujienos“ (1977 01 22).

Ignas Končius gimė 1886 07 31 
Purvaičių kaime, anuomet Žarėnų 
valsčiuje, dabartiniame Plungės ra
jone. Baigęs Palangos progimnazi
ją, mokėsi Liepojos gimnazijoje, 
kur priklausė slaptam lietuvių mok
sleivių būreliui. Įstojo į Petrapilio 
universiteto fizikos ir matematikos 
fakultetą, dalyvavo studentų lietu
vių organizacijų veikloje. Baigęs 
universitetą vienerius metus moky
tojavo Palangoje, o 1926 m. pra
dėjo dirbti Lietuvos universitete. 
Atostogaudamas, keliaudamas po 
Žemaitiją, fotografuodavo koplyt
stulpius ir kryžius. Jo pastangomis 
buvo įkurtas “Tėviškės“ muziejus 
Kaune, taip pat “Aušros“ muziejus 
Šiauliuose, muziejai Telšiuose, 
Kretingoje ir Alytuje. Parašė dau
geli mokslo veikalų bei knygų kraš
totyros klausimais, išvertė veikalų 
iš anglų kalbos ir kt

Universitete mėgo bendrauti su 
jaunimu, prof. I. Končius buvo iš
rinktas Studenčių Skaučių Draugi
jos garbės nariu. 1947-1954 m. jis 
tapo Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Amerikoje valdybos pirmininku. 
Uoliai dalyvaudavo skautų suvažia
vimuose, šventėse, minėjimuose, 
mėgo pasėdėti prie laužo stovyk
lose jaunimo būryje.

Ko gero, tėvo polinkiai persida
vė ir sūnui Algirdui, dabar išrink
tam Lietuvos akademinio skautų 

sąjūdžio pirmininku, taip pat mėgs
tančiam pabūti prie laužo su jau
nimu, netgi vadovauti stovykloms. 
Šv. Jurgio, Pasaulio skautijos glo
bėjo, atmintį pagerbiant Karmelitų 
bažnyčioje Kaune, brolis Algirdas, 
vyr. skautininkas, neiškentė nesu
šnibždėjęs, jog Karmelitų bažnyčia 
esanti jo parapijoje, čia meldėsi su 
broliais ir tėvais...

Už aktyvų ir ilgametį darbą Lie
tuvių skautų sąjungos veikloje prof. 
Ignas Končius apdovanotas ”Už 
nuopelnus“, “Padėkos“ ir “Geleži
nio Vilko“ ordinais. Buvo išrinktas 
garbės nariu SSD (ASD) Kaune ir 
Korp. Vytis garbės nariu.

Knygoje “Kelionė į Červenę ir 
atgal“ (išleista vaikų ir anūkų lėšo
mis), Ignas Končius atskleidė šiur
pių dalykų, kuriuos ne tik jam vie
nam, bet visai tautai teko išgyventi. 
1941 m. gegužės 20 d. buvo NKVD 
areštuotas dėl nepilnamečio sūnaus 
Liudo skauto veiklos, kalinamas 
Kaune, prasidėjus karui, vežamas į 
Baltarusiją, stebuklingai išlikęs gy
vas Červenėje, kur buvo sušaudyta 
daugybė kalinių; grįžęs į Kauną 
rado iš kalėjimo parėjusį sūnų Liu
dą. 1944 m. pasitraukė Vokietijon, 
Berlyne dirbo Lietuvių sąjungoje, 
1949 m. atvyko į JAV, darbavosi 
Tufts universitete tyrimų labora
torijoje. Laisvalaikiu mėgo droži
nėti ir 1954 m., sūnaus Liudo dėka, 
Bostone buvo išleistas jo darbų al
bumas “Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui atsiminti“. 1961 m. pasirodė 
jo knyga “Žemaičio šnekos“ (I-ji ir 
II-ji dalis. Beje, jas išleido Londone 
“Nidos“ knygų fondas). 1965 m. 
Čikagoje išleistas prof. I. Končiaus 
veikalas “Žemaičių kryžiai ir kop
lytėlės“.

Apie “brolių žemaitėlių“ stebė
jimus norisi pasiūlyti skaitytojams 

keletą bent trumpų fragmentų, ver
tų dėmesio ir šiais laikais.

Koks buvo
(gal ir tebėra) 
žemaitis

“Turėjai būti iš visų pusių apva
lus, vienaip sunkiai įkandamas, su
žalojamas, įveikiamas. Tik tokie iš
liko. Silpnesnieji dingo. Dingo jie, 
jei verkė iš skausmo, dėl skausmo - 
negyvai nusiverkė. Kas gebėjo tik 
iš džiaugsmo verkti, tik tas galėjo 
išlikti ir pats, ir vaikams perduoti tą 
savybę.

Juo didesnė nelaimė, juo giles
nis skausmas, juo žemaitis šaltesnis 
- tuomet jo ašarų nebeišspausi. Že
maitis tokių ašarų nebeturi. Jei kada 
tokių ašarų ir buvo, tai jos jau seniai 
išverktos... Žemaitis čia kietas kaip 
akmuo, - laikys, kol sutriuškintas į 
šipulius subyrės. Ir gyvybė jam tuo
met nebrangi...

Geriau, kad gerokai pasidairytu- 
mei, paskui išvyktumei į svetimus 
kraštus - ilgokai visokių tautų (lat
vių, estų, lenkų, rusų, žydų, kazokų, 
armėnų ir t. t.) turėtumei progos 
sekti; po geroko laiko tarpo grįžęs 
vėl imtumeis stebėti, - ir pasikeiti
mų pamatytumei ir palyginti turė
tumei su kuo... galėtum ir dėl pra
eities išvadų daryti.

Žemaitis, jei ir verkia, tai dėl ki
to nelaimės, ne dėl savo vargų. Jam 
kito gaila, čia gailesčio ašaros. Ver
kia, kai negali vargstančiam padėti. 
Bet ir ieško stiprybės savyje, drąsi
na nelaimingąjį, žadina viltį, girdi, 
ne visuomet taip bus. Neverk, aša
ros nepadės. Vargo ašaros akių ne
plauna. Paverksi, kai ateis džiaugs
mo, laimės valandėlės. Dabar kibk 
ir dirbk, kad greičiau užsimirštu- 
mei, darbas atstums ašaras... Vėjas 
nepasikeis ir oras nepasikeis...

Ypatinga pagarba ir globa se
niems medžiams. Vis tiek, ar tie 
medžiai augtų sodyboje ar kur ki
tur...

Medžiai padeda prispaustam - 
nukamuotam žemaičiui kiek apsira- 
nlinti; išliejus jiems savo skausmus. 
Juo senesnis, jL*9 didesnis, juo labi
au išsišakojęs medis, juo iėugY>au - 
greičiau jis tave supras. Dar - juo 
labiau toks senas medis susipynęs 
su kitais medžiais, juo jis daugiau 
supranta - žino. Visai gerai, kai bet 
kuris senas medis yra suaugęs su 
kitų medžių šakomis (Palangoj, 
grafo parke dvi pušys, suaugusios 
viena stora šaka... turi raminamųjų 
savybių, santykius taikančių savy
bių, gali pagydyti išnirusius, išlū
žusius sąnarius, reik tik tam tikrą 
maldelę į tuos medžius, tarp jų lan
dant, sukalbėti (Suauk, mano sąna
ry, kaip tų pušų Šakos... Sutaikyk 
mane su vyru... Pririšk prie manęs 
mano mylimą Marytę...)

Vadinasi, medžiai, turi savo vi
duj pasaulį, jie jaučia, pažįsta su
vargusį, nori padėti, tačiau jų pagal
ba ranka neapčiuopiama.

Medinių kryžių 
kalba

Liudas Končius, išleidęs JAV 
(Bostone) prof. Igno Končiaus al
bumą “Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui atsiminti“, knygos įžangoje 
pastebi: “Man augant Nepriklauso
moje Lietuvoje, tėvas nedrožinėjo.

Tik tėvynę sveti
mom įgulom už
plūdus, tėvas pa
sakė:

“Pažiūrėsiu, ar 
aš Antrojo pasau
linio karo metu 
begalėsiu peiliuku 
pramaitinti dabar 
jau pagausėjusią 
šeimą Gimtajame 
Krašte, kaip tai 
pasisekė padaryti 
Pirmojo pasauli
nio karo metu toli
mam, svetimam 
krašte...“

Sparčiai darbo 
ėmėsi stovyklose 
būdamas Bavari
joje. Dirbo, dalijo. 
Kitus drožinius 
tausojo. Visai ne
pardavinėjo...

Ir darbo gavęs, 
peiliuko iš rankų 
nepaleido. Greta 
rašinėjimo droži
nėjo...

Deja, iš didelio 
šakalio tėvui pei
liuku išdrožinėti rūpintojėlį buvo 
kur kas lengviau, kaip man pačiam 
drožinius sudėlioti į knygą.

Parašai padėti tik galimų kilti 
minčių pradžiai atsiremti.

Knygos pratarmėje Ignas Kon
čius (1954 03 04 Dorchester, 
Mass), pastebėjo: “Krikščioninant 
aisčius, kardo ir kalavijo pirmenybė 
prieš kryžių ryškiai iškilo žygiuose 
į Lietuvą...

Lietuvos karalius Mindaugas jau 
1251 m. buvo pasikrikštijęs su savo 
žmona, vaikais ir daugybe savo val
dinių. Bet katalikybė Lietuvoje 
tebuvo paskelbta tik 1387 m.

Vakarinės Lietuvos dalies - Že
maičių Žemės gyventojai - žemai
čiai ryžtingai priešinosi krikščio
nybei...

Bet, susigyvenę su krikščionybe 
žemaičiai itin daug savo krašte pri
statė kryžių - koplytėlių...

Visokių tikslų žemaičiai turėjo, 
kurdami šventąsias sodybas. Ir lai
mė, ir nelaimė, rūpestis ir džiaugs
mas, ir pasižadėjimas, ir atgaila už 
neatliktą pažadą, ir staigi mirtis, ir 
džiugus lauki^JPO kūdikio laimin
gas gimimas.

Ir meilei, ir neapykantai kryže
lius žemaičiai savaimingose gam
tos, žmonėms šiurpiose, vietose 
ėmė sparčiai statyti...

Koplytėlėse - kryžiuose kaupėsi 
Žemaičio menas, savotiškas, pa
kankamai tolimas nuo bet kurios 
svetimos įtakos: čia gali išskaityti 
žemaičio jautrią širdį, lakų minti
jimą, sumanų nagingumą, gilią pa
kantą, ir, vis nenutoldamas nuo sa
vo mylimos gamtos, savus padari
nius pynė į to gamtos slėpiningą 
grožį...“

Turimoji medžiaga leidžia pasa
kyti tik, jog apvažinėtų 2424 kilo
metrų kelių, surašyta 3234 šventųjų 
vienetai, neskaitant kryžių ir kop
lytėlių kapinėse, senkapiuose, maro 
metų kapaliuose ir kapeliuose. At
seit per visą Žemaitiją vidutiniškai 
vienam kilometrui tenka 1,3 šven
tojo arba vienam šventajam 0,7 
kilometro.

Fotografuota maždaug bet kuri 
trečioji šventųjų sodyba, arba kas 
du kilometrai kelio viena nuotrau
ka...

Tik pataikyk tai atkurti, šiandien 
svetur būdamas, tik pojūčių liku
čius dilginančius Gimtojo Krašto 
vaizdus vien atmintyje beturėda
mas.

Drožinėta ne į nuotraukas žiū 
rint, ne brėžinius pasigaminus. Vie 
ną dirbant, visus tos rūšies sukę 
liant akių atmintyje ir čia gretijant.

Pradėta 1945 m. Sudėtuose 
Kohling. Išdalinta 282. Pas mane 
tebesančiųjų daugumos nuotraukos 
čia pateikiamos.

Žiūrėkime paslėptų - pasislėpu
sių minčių ieškodami, stebėkime, 
bene dvelktels žemaičių širdžiai su
prantama kryžių-koplytėlių kalba 
apie vargstančios Tėvynės-Gimtojo 
Krašto netolimos praeities, skaus 
mingos dabarties dygliuoto gyveni
mo atneštinius sunkumus...

Žemaitija ir Pasaulio skautija 
kartu su Lietuvių Skautų Sąjunga 
prieš 20 metų neteko vyriausiojo 
skautininko, mokslininko, filosofo 
ir menininko, “100 nuopelnų žmo
gaus“, - pasak Bostone leidžiamo 
“Keleivio“ nekrologo. Ignas Kon
čius mirė 1975 m. vasario 19 d. Pul
tame, sulaukęs garbaus ir darbingo 
89-erių ri7v!u amžiaus, palaidotas 
Čikagoje, Tautinėse Kapinėse. Pas
kutinis velionio noras - atgulti iZf' 
maičių žemę - dar laukia savo va
landos išsipildymo.

Šiandien pravartu dar ir darsyk 
peržvelgti ne vien įžymaus veikėjo 
kelią ir auką, bet susitelkti jo pasi
slėpusių minčių labirintuose, stab
telti ties žemaičių sielai suprantama 
kryžių-koplytėlių šneka, kad mūsų 
mintys ir norai atsiremtų ne vien 
vargus iškentusios Tėvynės sopu
liuose, - sustiprintų senolių ir jau
nuolių dvasią kelyje į ateitį.

Nuolatos verta prisiminti Vydū
no palaiminančius žodžius laiške 
skautams: “Ir prašau Visagalio, kad 
būtų su Jumis ir stiprintų Jūsuose 
kilnų žmogiškumą, tad būkit kaip 
lietuviai ir kitiems pavyzdys, kuris 
ragina eiti tauresniu žmogiškumo 
keliu“.

Ignas Pikturna 
Nuotraukos iš knygos 

’’Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui atsiminti“
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Kelionėn į baltų žemę Prūsą pa
viliojo Rasos šventė. Ši viduvasario 
gamtos šventė ir davė progą aplan
kyti bene svarbiausią prūsų dvasinio 
gyvenimo vietą Romovę arba Ro
muvą. Šventę jau penktą kartą rengė 
(sruties (dab. Čemiachovskas, Kara
liaučiaus (dab. Kaliningradas) srity) 
kultūros skyrius ir kitos organizaci
jos. Rasos šventė vyko Obeliškių 
(dab. Zelencovas) gyvenvietės apy
linkėse, ant Auksinės (dab. Goluba- 
ja) upės dešiniojo kranto. Šventėje 
dalyvavo kviestinių folkloro ansam
blių iš Lietuvos, Vilniaus etnokul
tūrinės organizacijos ’’Ramuva“ na
riai - ramu v iai.

Laikoma, kad Romovė buvusi 
gamtameldžių (stabmeldžių) prūsų ir 
lietuvių tikėjimo apeigų centras. XIV 
a. trečiajame dešimtmetyje Kryžiuo
čių ordino kronikininkas Petras Dus- 
burgietis rašė, kad "Nadruvoje buvo 
vieta, kurią vadino Romove, gavusi 
savo vardą nuo Romos...“. Removes 
vieta nuo XIV a. buvo ieškoma įvai
riose Prūsos dalyse. Senuosiuose vo
kiškuose raštuose Romovė buvo va
dinama Romow, Romowe; žemėla
piuose Auksinės (arba ir Augstės) 
žemupyje žymima Romanuppen. 
Šioje vietoje Romovupę, Romov- 
upių gyvenvietę ir Krivučių kaimą 
(Kriwuczei, Kreywuczei) knygoje 
"Lietuwiszku wardu klėtelėje su 
15000 vvardų“, išleistoje 1910 m. 
Tilžėje, užfiksavo tautosakos rinkė
jas ir leidėjas Vilius Kalvaitis. Kai 
kurių istorikų nuomone, Romovės 
šventosios vietos apėmusios daugiau 
nei kelių kilometrų žemės plotą; su 
gamtameldžių kultu jie sieja Obeliš
kių apylinkes su Romovupę ir Auks- 
kalių piliakalniu, Auksinės ir Didlo- 
vos (dab. Svoboda) upių santaką. 
Svarbiausioji gamtameldžių apeigų 
vieta, pasak folklorinio ansamblio 
"Kūlgrinda“ vadovo J. Trinkūno, bu
vusi ant Romovupės (kairiojo Auksi
nės intako) kalvos. Remdamiesi pra
eities literatūra ir nuojauta, ramuviai 
po ilgų ieškojimų šią vietą - miškin
gą kalvą - atrado 1982 m.

Romovę, pasak XIV a. vokiečių 
kroninininko S. Grunau, įkūręs Pru- 
tenis. Šis iš legendų žinomas VI a. 
prūsų vyriausiasis žynys, įvedęs 
svarbiausiųjų dievų Patulo (požemio 
ir mirties dievas), Patrimpo (javų ir 
karo sėkmės arba tekančių vandenų 
ir šaltinių dievas), Perkūno (audros, 
griaustinio dievas) garbinimą. Ro- 
movėje degusi šventoji ugnis, auko
tos aukos dievams.

Prūsų žemes nuo seno puldinėjo 
germanai ir slavai. Nesusiklosčiu-

Tarptautinė baltistų konferencija Rygoje

Š. m. birželio 13-15 d. d. Latvi
joje, Lielupės Mokslininkų namuo
se, vyko pasaulio baltistų konferen
cija, tradiciškai sušaukiama kas pen- 
keri metai.

’’Baltų kalbų tyrimas jau nuo ly
ginamosios kalbotyros susiformav
imo laikų praėjusiame amžiuje tapo 
viena iš šios mokslo srities aktua
liausių užduočių ir dar ir dabar te- 
bedomina įvairių tautų kalbininkus. 
Kiek naujesnė yra tarptautinių bal
tistų suvažiavimų tradicija, kuri 
prasidėjo 1965 m. kalbininkų susi
tikimu Vilniuje. Vilnius sukvietė 
baltistus dar ir 1970, 1975, 1985, 
1991 metais, Ryga - 1980 m.“, - ra
šoma ’’Pranešimų tezių įvade“. Iš 
Latvijos, Lietuvos, Estijos, Suomi
jos, Norvegijos, Švedijos, JAV, 
Australijos, Lenkijos, Ukrainos, 
Vokietijos susirinko daugiau nei 
120 mokslininkų, kuriems galindų,

Kelionė j Romuvą

sius į tautybę ir nesukūrusius valsty
bės, prūsus XIII a. užkariavo lenkų 
feodalų atkviestas Kryžiuočių ordi
nas. Katalikybė, kurią prievarta per 
Kryžiaus karus nešė kryžiuočiai, ir 
nuo 1525 m. platinama liuteronybė, 
liko prūsams svetima. Atneštinė reli
gija tik greitino jų nutautinimą. Ilgus 
amžius Prusoje šeimininkavo kry
žiuočių palikuonys - vokiečių kolo
nistai. Po Antrojo pasaulinio karo 
prūsų žemėse buvo apgyvendinti ru
sai. Jie atsinešė savo papročius, 
šventes ir jų apeigas, savą šventini
mo būdą ir nuotaiką.

Tad Rasos šventėje Obeliškių 
apylinkėse buvo pagerbti ir rytų sla
vų mitologinis saulės, pavasario, 
vaisingumo ir meilės dievas Jarila, ir 
piktoji Morena, ir stačiatikių Ivanas 
Kupala (liaudiškas slavų Jono 
Krikštytojo vardas). Šventę pradėjo 
vietinės moterys su lauko gėlių vai
nikais ant galvos. Ji buvo atidaryta 
prie apeiginių vartų dainuojant rusų 
folkloro dainas; paskui pro tuos var
tus iškilmingai įžengę dalyviai ėjo į 
dainų lauką. Prasidėjo žaidimai, ra
teliai su dainomis ir armonika.

Klausėme ilgesingų armonikos 
melodijų, pagyvenusių moterų dai
nų, regėjome jų judrius, nuotaikin
gus ratelius, šokius. Ir vis dėlto mū
sų, artimiausių prūsų giminaičių, šir
dys ir mintys buvo anapus Auksinės 
ir jos slėnio - Romovėje. Tiesiai pa
tekti į kitą krantą neleido pakilęs 
upės vanduo. Teko bristi per pažas
tis siekiančias drėgnas pievas, iš
tvinusius upeliūkščius, kopti į skar
džius ir klampojti pakriūtėmis. Pa
galiau, prasibrovę pro brūzgynus ir 
Žolynus, priėjome atokią vietą - čia 
ir buvo Romovė. Šalia galingų 
ąžuolų, aikštelės viduryje buvo au
kuras. Sustojome ratu aplink jį ir, kol 

jotvingių, kuršių, latvių, lietuvių, 
prūsų, sėlių, žiemgalių kalbų tyri
mas yra ne tiek amatas, o įprasmi
nanti Būtį savastis.

Konferencijos darbą pradėjo tau
tiniais kostiumais pasipuošusios lat- 
vaitės, kanklėmis pritardamos, lat
viškai ir lietuviškai sudainavo "Pūt, 
vėjini“ bei ’’Bijūnėli žalias“. Sveiki
nimo žodį tarė Latvijos Respublikos 
premjeras Maris Gailis. Atsistoję pa
gerbėme tylos minute Anapilin išė
jusį Pasaulio baltistų asociacijos pir
mininką dr. Aleksandrą Vanagą.

Pranešimai buvo skaitomi pra
džios ir užbaigos pilnaties posė
džiuose. Užbaigos pilnaties posėdy
je buvo išklausytos sekcijų vadovų 
ataskaitos, suburta Pasaulinės baltis
tų asociacijos įstatų rengimo darbo 
grupė (vadovas hab. dr. A. Rosinas).

Darbinga ir kūrybiška organiza
torių (Latvių kalbos institutas) su

J. Trinkūnas degė šventąją ugnelę, 
stovėjome tylūs ir rimti. Mintyse bu
vome tolimoje praeityje, anoje ap
linkoje ir aname laike. Padainavome 
labai senų tautinių dainų.

Kai grįžome, šventės dalyviai 
linksminosi prie apeiginių vartų. Įsi
jungėme ir mes.

Lietuviškos armonikos ir taušku
čių garsai išvadino valsui. Paskui su
skambo lietuviškos dainos, kurias 
dainavome sustoję ratu ir eidami ra
telius. Buvo uždegta aukuro ugnis, 
ant jos liaudies papročiu merginos 
ėmė dėti gėles ir žolynus. Šventės 
rengėjos iš Čemiachovsko pagerbė 
ir Joną Trinkūną: jam ant galvos už
dėjo didelį ąžuolo lapų vainiką.

Kai vėlų vakarą šeimininkai 
skandino Moreną, o merginos leido 
upėn vainikus, būrė laimę ir ateitį, 
ramuviai ir kūlgrindininkai išėjo pa
lydėti saulės į Romovę. Jie ten atliko 
senąsias gamtameldžių apeigas: už
degė aukurėlio šventąją ugnį, daina
vo tautines dainas, bendravo su baltų 
dievais, dievybėmis, gamta. Palydė
ję vakaro saulę, per naktį laukė ryto 
saulės.

O tuo tarpu, nakčiai užėjus, buvo 
uždegtas bene 8 metrų aukščio Ku- 
palos laužas ir sudeginta Kupalos iš
kamša, ieškota paparčio žiedo, mau
dytasi upėje.

Gerokai vėluodami iš anapus 
upės rytą grįžo mūsiškiai. Susiren
gėm namo. Mus išlydėjo vakaro ren
gėjos, o Čemiachovsko kultūros ir 
turistinio centro direktorė Irina Vos- 
kresenskaja padėkojusi už dalyva
vimą šventėje dar įteikė didelį pyra
gą. Iš Obeliškių pasukome Įsruties 
link. Visą kelią namo švietė kaip 
rasa skaidri saulė...

Visvaldas Butkus
Mariaus Baranausko nuotr.

rengtos konferencijos atmosfera ne
greit išdils, juolab, kad kita konfe
rencija - neeilinė - skirta Martynui 
Mažvydui, sukvies baltistus Vilniun 
1997 metais.

Vidmantas Kuprevičius

VII Baltistų kongreso Rygoje 
dalyviai (iš kairės): V.Kuprevi- 
čius, V.Drotvinas ir G.Subačius

Sportas

Lietuvio sėkmė 
’’Tour de France“

Lietuvos dviratininkas Artūras 
Kasputis po liepos 8 d. etapo pakilo 
į 'Tour de France“ daugiadienių 
lenktynių kalnų vicekaraliaus pozi
ciją. Kadangi aštuntasis etapas lie
pos 9 d. vyko lygumoje, aktyviausių 
kalnų dviratininkų pozicijos nepasi
keitė. Pirmavo prancūzas R. Vįren- 
žas, antras buvo A. Kasputis, trečias 
rusas D. Konyševas.

Nors šių dviejų dienų lenktynės 
gerokai pakeitė “Tour de France“ ly
derių situaciją, pirmuosiuose 30-tu- 
kuose Artūras Kaspučio pavardės 
nėra. Jo nėra ir tarp 3O-ties pajėgiau
siųjų bendroje įskaitoje.

Saulius Šarkauskas 
laimėjo etapą

Lietuvos dviratininkas antrą kar
tą laimėjo 30-ųjų tarptautinių dau- 
giadeinių dviračių lenktynių aplink 
Reinlandą-Pflacą (Vokietija) etapą. 
Šį kartą pirmas šeštąjį etapą iš 
Vitlico į Bitburgą (176,9 km) nuva
žiavo Saulius Šatkauskas. DPA pa
žymi, kad šis dviratininkas surado 
savyje didžiulių jėgos rezervų ir į 
alinančių varžybų (temperatūra bu
vo pakilusi iki 36 laipsnių) pabaigą 
sprinterišku greičiu išsiveržė pir
myn, puse rato pralenkęs artimiau
sią varžovą, taip pat už savęs palikęs 
vienu metu finišavusią 30-ies dvira
tininkų grupę.

Bendroje įskaitoje po šešių etapų 
pirmauja vokietis J. Reucas, antras 
norvegas S. Holestolas, trečias -Ar
noldas Saprykinas iš Lietuvos.

Baigėsi dviratininkų 
žygis po Lietuvą

Liepos 8 d., 21 vai., Vilniuje, 
Katedros aikštėje, finišavo dvirati
ninkai - žygio po Lietuvą dalyviai. 
Šis žygis skirtas artėjančioms V Pa
saulio lietuvių žaidynėms ir Valsty
bės dienai paminėti. 22 dviratinin
kai važiavo 26 rajonų keliais. Tra
sos ilgis - 1253 km.

Nugalėtojais tapo panevėžietis, 
garsus triatlonininkas V. Urbonas, 
vilnietis R. Valiūnas ir palangiškis S. 
Bilinis, įveikę visus 1253 km be 
poilsio.

Pergalės Stokholme
Stokholme vykusiose ’’Dagens 

Nyblaten“ laikraščio lengvosios at

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilkhLž-kdi.vnėms lėkLu.Yais JaiYais. 

užsako viešbučius.

Skrydžiai iš Londono į Vilnių ir atgal:
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 
bilieto kaina - £285 + mokesčiai.

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

Skrydžiai Suomijos (FINNAIR) oro linija - 
kaina £259.00 + mokesčiai.

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

SAS skrydžiai iš Mančesterio 
(per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal:

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

letikos varžybose, įtrauktose į 1AAF 
’’Grand Prix“ kalendorių, sėkmingi 
startavo du Lietuvos atstovai. Šuolių 
į aukštį rekordininkė Nelė Žilins
kienė Stokholmo "Grand Prix“ tarp
tautinėse lengvosios atletikos varžy
bose buvo trečia. Ši nenuilstanti, be
siruošianti pasaulio čempionatui 
šuolininke vienintelė iš Lietuvos 
lengvaatlečių beveik kas savaitę 
startuoja tarptautinėse, ypač "Grand 
Prix“ varžybose, dažnai užimdama 
prizines vietas.

Tose pat rungtynėse Lietuvos ru
tulio stūmikas Saulius Kleiza pelnė 
antrą vietą rutulio stūmimo rungtyje.

Rekordai Rašės 
hipodrome

Liepos 8 d. Utenos Rašės hipo
drome įvyko tradicinės Lietuvos žir
gų ristūnų vasaros lenktynės. Jose 
varžėsi geriausi 12 Lietuvos rajonų 
važiuotojai su beveik septyniomis 
dešimtimis pačių greičiausių Žirgų.

Devyniuose važiavimuose pa
siekti du Lietuvos rekordai. Alytiš
kis A. Vilkinis su trimete kumele 
Kanada 1600 metrų distanciją įveikė 
per 2 min. 9,1 sek. Tokią pat distan
ciją su suaugusiais žirgais sporto 
meistras P. Navalinskas su Ameri
koje pirktu žirgu Spydi Bandito nu
važiavo per 2 min. 3 sek., taip 0,8 
sek. pagerindamas pernykštį V. Že
maitienės rekordą.

Dėl didžiojo Vasaros prizo varžė
si trys važiuotojai. Jis atiteko žirgų 
sporto veteranui P. Navalinskui bei 
jo žirgui Spydi Bandito. Sporto 
meistras P. Navalinskas sakė, jog jo 
laimėtų prizų kraitis artėja prie 200, 
ir pasidžiaugė, jog žirgų sportas, 
"trumpam stabtelėjęs krizės kely, 
vėl atsigauna“.

Ir vėl Graikija, 
ir vėl krepšinis

Liepos 12 d. keturiuose Graikijos 
miestuose Patruose, Lamijoje, Lari- 
soje ir Salonikuose prasideda penk
tasis pasaulio jaunių krepšinio čem
pionatas. Dėl geriausios pasaulio 
jaunių komandos vardo kovos 16 
komandų iš penkių kontinentų.

Lietuvos rinktinės, pernai Iz
raelyje tapusios Europos jaunių 
čempione, varžovais pogrupyje eilės 
tvarka bus Venesuelos, Kinijos, 
Kroatijos komandos. Į tolesnį etapą - 
kovą dėl medalių - pateks po dvi pir
mąsias vietas pogrupyje užėmusios 
rinktinės.
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LONDONAS
LIETUVIŲ ŠVENTO 
KAZIMIERO KLUBO 

METINIS SUSIRINKIMAS
Metinis šv. Kazimiero klubo 

narių susirinkimas įvyks rugpjūčio 6 
d., 13.30 vai., parapijos menėje 21 
The Oval, London E2.

Susirinkimo darbotvarkėje - pra
nešimai iš klubo 1994-1995 metų 
veiklos, bus renkama valdyba.

Visi klubo nariai kviečiami daly
vauti savo organizacijos susirin
kime.
PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA 

ŠVENTO KAZIMIERO 
ŠVENTOVĖJE

Sekmadienį, liepos 2 dieną, per 
11 vai. pamaldas įvyko parapijinė 
pirmoji šv. Komunija.

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO

BAŽNYČIA
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia požeminė stotie 
Bethnal Green centrine linija.

AmobosaLiLmigsto ęgniro;
26, 48, 55.

PAMALDOS
Nottinghame - liepos 23 d., 

11.15 vai.. Židinyje.
Leicester - liepos 23 d., 14 vai., 

Švč. širdyje, Mere Rd.
Nottinghame - liepos 30 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Northamptone - liepos 30 d., 18 

vai., Šv. Lauryne. Craven St

Lukas Petrikas, sūnus Eriko ir 
Ilonos Petrikų, priėmė pirmąją šven
tą Komuniją. Erikas Petrikas yra 
Lietuvos Respublikos ambasados 
Londone ypatingųjų reikalų vedėjas.

SVEČIAI LIETUVIŲ 
PARAPIJOJE LONDONE

D. Britanijos lietuvių katalikų 
bendrijos valdybos pirmininkas S. 
B. Vaitkevičius apsilankė Londono 
lietuvių parapijoje. Sekmadienį, lie
pos 9 d., jis dalyvavo pamaldose, 
susipažino su parapijos veikla, tvar
ka ir L t. Be to, jis atsivežė savo 
brolį Valentą iš Anykščių, kuris la
bai stebėjosi, kad šalia katalikų 
šventovės veikia klubas, kuriame 
žmonės po pamaldų susitinka pa
bendravimui.

Šį sekmadienį be minėto svečio 
pirmą kartą pamaldose dalyvavo 10 
Lietuvos lietuvių ir net buvo svečių 
iš Airijos.

LIETUVIŲ SODYBA, 
HEADLEY PARK

Nuo liepos 1 d. Sodybą perėmė 
nauji vedėjai Paulius ir Birutė Dob- 
rovolskiai. Paulius yra viešbučių 
vadybos ir kulinarijos specialistas, o 
Birutė yra komercinės ir klientų 
aptarnavimo srities specialistė. Abu
du su šeima atvyko iš Cumbrijos 
Šiaurinėje Anglijoje.

Tikimės, kad nauji vedėjai atneš į 
Sodybą naujų idėjų, kuriomis galės 
pasinaudoti mūsų visuomenė ir kiti. 
Linkime jiems geriausios sėkmės, 
sveikatos ir ištvermės.

Paulius ir Birutė kviečia jus, ma
lonūs svečiai, aplankyti Sodybą pa
sigrožėti puikia gamta, pajusti drau
gišką aptarnavimą ir paragauti ska
naus lietuviško maisto.

Centro valdyba, susipažindama 
su naujais vedėjais, liepos 2 d. atsi
sveikino su laikina vedėja Veronika 
Juriene, pareikšdama jai nuoširdžią 
padėką už darbą, įdėtą nuo pat gruo
džio mėnesio.

Jos biznio ir kulinariniai sugebė
jimai atrado naujų ir pritraukia nu
tolusių lankytojų. Nors dar daug ką 
reikia nuveikti finansų atnaujini
mui, pagerinimui, p. Jurienė padarė 
gerą pradžią, nenuilstamai dirbda
ma Sodybos labui.

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

Sodybos darbininkai, jai neži
nant, suorganizavo šaunias išleis
tuves birželio 30 d., linkėdami jai 
gero poilsio.

Vida Gasperienė
LNB Sodybos direktorė

AUKOS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

DBLS Nottinghamo skyriaus 
pirmininkas ir LSS garbės narys p. 
Julius Damaševičius atsiuntė DBLS 
Nottinghamo skyriaus valdybos 
skirtą 20 svarų auką skautų stovyk
lai, taip pat 70 svarų aukų, surinktų 
iš skautiškos idėjos rėmėjų, Nottin
ghame ir Mansfielde.

Aukotojai: po 5 svarus - kun. S. 
Matulis, MIC, J. Damaševičius, D. 
Giūtas, S. Obcarskas, C. Obcars- 
kas, S. Stulgys, V. Rutla, J. Beino- 
ras, (Mansfield), P. Baranauskas 
(Mansfield) Br. Čudiškis, S. Pu- 
činskienė; po 3 svarus - T. Gud- 
liauskas, V. Važgauskas, V. Biele- 
vičius, M. Nakutis, B. Drulia.

DBLS Nottinghamo skyriaus 
valdybai, visiems mieliems skautiš
kos idėjos rėmėjams už dosnias 
aukas nuoširdžiai-skautiškai dėko
jame.

Nuoširdus-skautiškas ačiū, veik
liajam mūsų garbės nariui, skyriaus 
pirmininkui p. Juliui Damaševičiui 
už aukas ir mielus sveikinimus sto
vyklautojams.

v. s. J. M as lauš kas

MIRĖ VLADAS 
MATAČIUNAS

Birželio 21 d. Boltone mirė lie
tuvis Vladas Matačiūnas, sulaukęs 
72 metų amžiaus.

Vladas gimė 1922 m. gruodžio 
11 d. Šilonių k., Žaslių valsč., Tra
kų apskr. Po karo, 1947 m. atva
žiavęs į Angliją, dirbo Boltono 
įmonėse.

Lietuvių tarpe jis mažai tepasi
rodė, paskutinius kelis metus jį 
vargino bloga sveikata. Jis buvo 
vedęs ukrainietę, kuri dabar liko 
našlė su sūnumi, dukterim ir tre
jais anūkais.

Birželio 30 d. Vladas Matačiū
nas buvo palaidotas Astley Bridge 
kapinėse. Į paskutinę poilsio vietą 
ji palydėjo nedidelis kaimynų ir 
lietuvių būrelis.

Ilsėkis, Vladai, ramybėje!

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.

AtA PRANAS URBONAS

Po ilgos ir sunkios ligos, Royal 
London ligoninėje birželio 25 d. 
ryte mirė Pranas Urbonas, 78 m. 
amžiaus.

Velionis Pranas gimė gražiaja
me Žemaičių Naumiestyje. Jau
nystėje jis turėjo atlikti valstybinę 
pareigą - atitarnauti Lietuvos ka
riuomenėje.

Antrasis pasaulinis karas velio
nį Praną užklupo betarnaujant ka
riuomenėje. Bolševikinės Rusijos 
okupantai, užgrobę Lietuvą, Lie
tuvos kariuomenę reorganizavo į 
raudonąją armiją. Su šia reorgani
zacija ir prasidėjo velionio Prano 
siaubingas gyvenimas. Jis, kaip 
kareivis, karo metu pravaikščiojo 
Europoje kelis tūkstančius kilo
metrų, kol pagaliau atsidūrė Di
džiojoje Britanijoje.

Čia velioniui prasidėjo sėslus 
gyvenimas. Jis sukūrė lietuvišką 
šeimą, susilaukė dviejų sūnų ir 
dviejų dukterų.

Šeimos atžalynas užaugo ir jau 
atrodė, kad galės pasidžiaugti 
lengvesniu gyvenimu... Deja, už
puolė žiauri liga, kurios Pranas jau 
nebegalėjo nugalėti...

Velionis Pranas buvo nuošir
dus žemaitis, visuomet pasiryžęs 
padėti, rūpestingos, kilnios dva
sios, uolus lietuviškos bendruome
nės narys. Ilgametis Londono Šv. 
Kazimiero parapijos choristas.

Laidotuvės vyko Šv. Kazimie
ro šventovėje, dalyvaujant labai 
gausiam būriui lietuviškos bend
ruomenės ir Our Lady of Assump
tion mokyklos, kur velionio Prano 
duktė Irena mokytojauja, mokyto
jams.

Kapinėse atsisveikindamas su 
velionio žemiškais palaikais S. 
Kasparas sakė: ’’Atrodo, kad aš 
ore girdžiu balsą ir jis sako: pa
vargusias akis užmerkiau, bet ne 
čia aš, Dieve, amžinojo poilsio 
ieškojau. Po tėviškės padange, žy
dinčia skaisčiai ir prie tėvų kapo 
žaliųjų rūtų...“

Pranas Urbonas palaidotas 
Londono Šv. Patriko kapinėse, lie
tuviškame skyriuje.

Po laidotuvių buvo užkandžiai 
parapijos menėje.

PASAULYJE
Visi keliai veda į Romą

Italijos vyskupų konferencijos at
stovas mons. Carlo Mazza, atsakin
gas už laisvalaikio, sportinės veiklos 
ir turizmo pastoraciją, pristatė knygą 
’’Katedros, bažnyčios, abatijos ii 
vienuolynai turistų maršrutuose“ ir 
pateikė Italijos vyskupų konferenci
jos surinktus statistinius duomenis 
apie labiausiai turistų ir maldininkų 
lankomas Italijos bažnyčias ir šven
toves. Per metus iš maždaug 30 mln. 
Italijos šventovių lankytojų, beveik 
5 mln. apsilanko Asyžiuje, 3 mln.- 
Paduvoje. Loreto ir Pompėjos Mari
jos šventoves kasmet aplanko nuo 
pusantro iki 2 mln. žmonių. Di
džiausias turistų ir maldininkų mi
nias sutraukia Amžinasis miestas- 
Roma. Čia per metus pabuvoja per 
10 mln. atvykėlių.

ES - dosniausia aukotoja
Europos Komisija paskelbė stu

diją, išryškinančią, jog 15 Europos 
Sąjungos valstybių yra dosniausios 
aukotojos, teikiant humanitarinę pa 
galbą besivystančioms valstybėms 
arba nuo stichinių nelaimių nukęri 
tėjusiems. Per atitinkamas instituci
jas arba tiesiogiai ES šalys pernai 
parūpino 53% humanitarinei pagal 
bai teikti pasaulyje skirtų maisto 
produktų. Po ES šalių seka JAV. 
44%. Japonijos indėlis sudarė kiek 
daugiau nei 3%.

Konstantinopolio 
patriarcho vizitas

Popiežius Jonas Paulius II giliai 
įsitikinęs, jog katalikai ir stačiatikiai 
yra labai artimi vieni kitiems. Birfc- 
lio pabaigoje vykę Kosntantinopolio 
patriarcho Baltramiejaus I ir Romos 
popiežiaus susitikimai Vatikane dar 
kartą parodė pasauliui Bažnyčios 
ekumeninį charakterį ir jos pastan
gas siekiant vienybės.

Pastebima, jog didžiausi nesuta 
rimai tarp katalikų ir stačiatikių grei
čiau turi istorines-psichologinesšak 
nis. Komunizmo žlugimas Rytų Eu
ropoje netruko išryškinti senus prie 
šiškumus tarp Rytų ir Vakarų Baž
nyčios. Konstantinopolio ir Mask 
vos Bažnyčios pajuto baimę dėl tik 
rosios Romos invazijos, kuri jau 
prieš 4 šimtmečius atplėšė ištisas 
stačiatikių Bažnyčios teritorijas, su
kurdama vadinamuosius unitus-po
piežių pripažįstančią, bet Rytų apei
gų besilaikančią Bažnyčią. Stalino 
valdymo metais išlikę pogrindyje, 
unitai atgijo su Gorbačiovo pere 
stroika, 1990 m. pagaliau sulaukt 
oficialaus pripažinimo. Stačiatikiu 
bažnyčia tai suprato kaip skaudų 
smūgį: ištisi Vakarų Ukrainos regia 
nai ir nemaža dalis Rumunijos per ! 
ėjo į Katalikų Bažnyčios jurisdikci
ją, o ginčai dėl maldos namų nuosa j 
vybės ne kartą virto į kruvinas riau
šes. Nedžiugina jos ir pastangos at
kurti bolševikmečiu beveik sunaikin
tas katalikų bendruomenes.

Stačiatikių bažnyčia kenčia tikro 
didelius tarpusavio nesutarimus i 
pasidalijimą. Maskva ir Konstanti 
nopolis niekaip negali susitarti kieno 
jurisdikcijai priklauso Estijos if 
Ukrainos stačiatikių bendruomenės 
Beje, Ukrainoje dabar yra trys su- 
čiatikių bažnyčios, kurios tarpusavy 
je kovoja. Atvirą priešiškumą Vali 
kanui ir popiežiui demonstruoja ser
bų stačiatikiai ir iš dalies graikai 
kaltindami Vatikaną sukėlus kafi 
buvusioje Jugoslavijoje.

Romos Russicum instituto rekto
riaus tėvo John Long žodžiais, Mas
kvai labiau patiktų, kad Baltram* 
jaus I vizitas į Romą nebūtų įvykęs-

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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