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R. Paksas: tik tvirtas "Taip” pastatys valstybės 
traukinį ant naujų patikimų bėgių

Nepasiduoti abejingumui, dvejonėms, aktyviai dalyvauti ir tvirtai 
pasakyti "Taip" referendume dėl narystės Europos Sąjungoje paragino 
Lietuvos piliečius šalies vadovas Rolandas Paksas.

Kreipdamasis per Lietuvos radiją į tautą, Prezidentas pažymėjo, kad 
referendumas savo svarba pranoksta visus rinkimus.

"Keikiasi savivaldybių tarybos ir valdančiosios partijos, seimai ir 
prezidentai, tačiau šie pasikeitimai žmonių gyvenimui neatsiliepia taip 
lemtingai, kaip atsilieps referendumo rezultatai", sakė R. Paksas.

Valstybės vadovas pabrėžė, kad nuo mūsų visų pilietinės pozicijos 
priklausys Lietuvos raida ir istorija.

Prezidentas ragino Lietuvos žmones nepasiduoti abejingumui ir iš
naudoti galimybę balsuoti.

"Kartais tenka išgirsti samprotavimų, girdi, valdžia jau viską nu
sprendė, pasirašė, kam, atseit, dar tas referendumas. Iš tikrųjų yra ki
taip. Nors balandžio 16-ają Atėnuose Lietuva kartu su dar devyniomis 
šalimis pasirašė Stojimo į Europos Sąjungą sutartį, svarbiausias ir galu
tinis žodis yra Jūsų", sakė valstybės vadovas, pabrėždamas, kad be pi
liečių valios sutartis neįsigalios.

Valstybės vadovas taip pat atkreipė dėmesį į Viktoro Ušpaskicho 
rengiamą referendumą, renkamus parašus ir perspėjo žmones, kad šie 
nesileisti klaidinami.

Prezidentas taip pat kalbėjo apie Europos Sąjungos struktūrinių fon
dų panaudojimą. Europos parama Lietuvai 2004-2006-aisiais sudarys 
daugiau kaip pustrečio milijardo eurų.

"Privalome labai rimtai galvoti, ar sugebėsime šiomis didžiulėmis 
lėšomis protingai ir sąžiningai pasinaudoti. Visiškai nepriimtinas yra 
nuo senų laikų užsilikęs požiūris, atseit jūs tik duokite, o mes jau rasi
me, kur tuos pinigus dėti", kalbėjo Prezidentas.

Valstybės vadovas pabrėžė reikalausiąs asmeninės pareigūnų atsa
komybės, kad visos iš Europos gautos lėšos būtų panaudotos raciona
liai, efektyviai ir skaidriai.

"Nuo to priklausys ne tik kitų šalių pasitikėjimas mūsų valstybe, bet 
ir kiekvieno Lietuvos žmogaus gyvenimas", sakė kalbėdamas per Lie
tuvos radiją Prezidentas R. Paksas.

Lietuva gali pasimokyti iš portugalų sugebėjimo pa
sinaudoti ES galimybėmis

"Lietuvoje sklando dar daug 
nuogąstavimų ir baimių, kad 
nesugebėsime pasinaudoti Eu
ropos Sąjungos teikiamomis 
galimybėmis, todėl pirmiausia 
norėjosi kuo arčiau susipažinti, 
kaip šiomis galimybėmis pavy
ko pasinaudoti Portugalijai", 
pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas buvo in
formuotas, kad 800 hektarų 
plotą užimančiam Alter do 
Chao ūkio modernizavimui 
vien iš Europos Sąjungos struk
tūrinių fondų skirta 16 milijonų 
eurų. Kaip teigė ūkio vadovai, 
pagrindinė ūkio veiklos sritis 
iki modernizacijos buvo žirgų 
auginimas, tačiau investavus O J
Europos Sąjungos lėšas, spar
čiai plėtojamas kaimo turiz
mas, medžioklė, medžioklinių 
sakalų ir šunų auginimas, tris 
kartus padidėjo darbo vietų 
skaičius, atsirado impulsas ap
linkinių vietovių ekonominiam 
augimui.

Seimo Pirmininkas pabrėžė, 
kad savo dydžiu ir gyventojų 
skaičiumi artimos Lietuvai Por
tugalijos patirtis turi būti geras 
pavyzdys plėtojant Lietuvos 
kaimo verslus, didinant kaimo 
žmonių užimtumą. "Manau, 
kad atižvelgdami į mums arti
mų valstybių patirtą verslą ir 
imlūs Lietuvos žmonės įstojus į 
Europos Sąjungą netruks pasi
naudoti atsiveriančiomis nau
jomis galimybėmis", pabrėžė 
Seimo vadovas.

Portugalijoje viešintis Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas tvirti
na, kad portugalų sugebėjimas pasinaudoti ES galimybėmis - neįkai
nuojama pamoka Lietuvai.
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SAS oficialiai pranešė nepirksianti 
’’Lietuvos avialinijų”

Skandinavijos aviakompanija SAS 
pasitraukia iš oro bendrovės "Lietuvos avialinijos" 
(LAL) privatizavimo, tačiau teigia norinti ir toliau 
palaikyti dialogą su Lietuva.

Apie tai avialinijų akcijas valdantį 
Valstybės turto fondą (VTF) informavo SAS 
atstovai - vyresnysis viceprezidentas Larsas 
Lmdgrenas ir bendrovės viceprezidentas Jensas H. 
Larsenas.

VTF artimiausiu metu ketina parengti 
Vyriausybei analitinę medžiagą dėl LAL veiklos 
perspektyvų bei šios bendrovės privatizavimo 
galimybių.

Pasak L. Lindgreno, toks SAS sprendimas 
nėra tiesiogiai susijęs su LAL privatizavimo 
procedūromis. Jis pažymėjo, kad jie ir toliau norėtų 
palaikyti dialogą su Lietuva ir yra pasirengę aptarti 
savo veiklos galimybes mūsų regione.

Įstatinis LAL kapitalas yra 9,67 mln. litų, 100 
proc. akcijų priklauso valstybei. Per du etapus 
planuota privatizuoti 66 proc. avialinijų akcijų ir 
gauti už jas minimaliai 12,8 mln. litų.

LAL praėjusiais metais uždirbo 39,924 mln. 
litų audituoto pelno. Dėl būtinybės sutvarkyti 
balansą užpernai LAL buvo patyrusi 33,396 mln. 
litų nuostolį, iki tol bendrovė taip pat dirbo 
nuostolingai.

Pagal į Vilnių ir iš jo skraidintų keleivių 
skaičių, kur Lietuvoje konkuruoja didžiosios 
aviakompanijos, pernai LAL priklausė didžiausia - 
46,8 proc. - rinkos dalis.

Atsistatydinęs ministras pripažįsta 
padaręs lemtingą klaidą

Atsistatydinęs vidaus reikalų ministras Juozas 
Bernatonis pripažįsta padaręs lemtingą klaidą - 
pervertinęs jėgas, siekdamas pašalinti įsisenėjusias 
negeroves vidaus reikalų sistemoje. Vidaus reikalų 
ministras Juozas Bernatonis Ministrui Pirmininkui 
Algirdui Brazauskui įteikė atsistatydinimo 
pareiškimą. Socialdemokratų lyderis, Premjeras A. 
Brazauskas teigiamai įvertino ministro 
atsistatydinimą ir žadėjo įteikti J. Bematonio 
atsistatydinimą Prezidentui Rolandui Paksui.

Apie galimas naujas kandidatūras į vidaus 
reikalų ministro postą nei Premjeras, nei kiti 
socialdemokratai kol kas nekalbėjo.

Pasak Gedimino Kirkilo, posėdžiavę 
Socialdemokratų partijos prezidiumo nariai 
neprieštaravo J. Bematonio atsistatydinimui, nes 
"ministras padarė klaidą".

J. Bernatonis buvo priverstas atsistatydinti po 
kelias savaites trukusio konflikto su policijos 
generaliniu komisaru Vytautu Grigaravičiumi. 
Komisarui J. Bernatonis metė kaltinimus esą su jo 
žinia policijos pareigūnai rinko duomenis apie 
aukštus šalies pareigūnus. Ministras buvo nušalinęs 
V. Grigaravičių nuo pareigų ir surengęs jam 
atestaciją. Seimo komisija, tyrusi šį konfliktą, 
nenustatė sekimo faktų, teisiškai nepagristais 
pripažino komisaro nušalinimą ir atestaciją.

Informuodamas apie savo sprendimą partijos 
bičiulius socialdemokratų tarybos posėdyje J. 
Bernatonis sakė atsistatydinęs, nes visų pirma 
galvojąs apie partijos ir Vyriausybės prestižą.

"Man nepavyko nei visuomenei, nei Seimui 
įrodyti, kokias žiaurias pasekmes gali turėti 
neteisėta policijos pareigūnų veikla", - sakė J. 
Bernatonis. Anot jo, negalėdamas visko pasakyti iki 
galo, praradęs ir kai kurių partijos bičiulių paramą.

"Demokratinėje valstybėje niekam nevalia 
neteisėtai klausytis telefoninių pokalbių, neteisėtai 
rinkti duomenų apie nusikaltimus nepadariusius 
asmenis ar sukauptą operatyvinę informaciją 
naudoti politiniais tikslais", - sakė J. Bernatonis.

Su šiais atsistatydinusio ministro teiginiais 
partijos tarybos posėdyje sutiko Socialdemokratų 
partijos pirmininkas, Premjeras Algirdas 
Brazauskas. Premjeras J. Bematonio teiginius apie 
neteisėtus policijos pareigūnų veiksmus palydėjo 
žodžiais, jog "tokia padėtis toliau negali tęstis".

Vidutinė šeima Lietuvoje - trys 
asmenys

2001 m. surašyta 962,6 tūkst. šeimų, jas 
sudarė 3059,0 tūkst. asmenų. Vidutinis šeimos 
dydis - 3,18 asmens. Vidutinis šeimos dydis mieste 
ir kaime mažai skiriasi. Kaime šeimos kiek 
didesnės (vidutinis šeimos dydis - 3,32 asmens) 
negu mieste (3,11 asmens).

Daugiau nei pusėje savivaldybių vidutinė 
šeima didesnė už vidutinę Lietuvos šeimą. 
Gausiausios šeimos yra Šilalės rajone (vidutinis 
šeimos dydis - 3,47 asmens), Vilniaus rajono 
(3,45), Kalvarijos (3,37), Kauno rajono (3,36), 
Šilutės rajono savivaldybių teritorijose. Mažiausios 
šeimos - Ignalinos rajone (vidutinis šeimos dydis - 
2,99 asmens), Klaipėdos mieste (3,05), Šiaulių 
mieste (3,06), Rokiškio rajone (3,06), Panevėžio 
mieste (3,06). Vilniuje vidutinė šeima - 3,11 
asmens.

Vidutinė šeima turi tendenciją mažėti. 
Beveik kas trečią šeimą sudaro du asmenys. 28,2 
proc. šeimų susideda iš 3 asmenų, 24,5 proc. - iš 4 
asmenų. Beveik kas devintoje šeimoje gyvena 
penki ar daugiau asmenų.
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Surašymo duomenimis, sutuoktinių porų buvo 
725,2 tūkst., sugyventinių porų - 55,2 tūkst. Šeimų, 
kurias sudarė vienas iš tėvų su vaikais iki 18 metų, 
buvo 114,7 tūkst.

2001 m. šalyje gyveno 510 tūkst. šeimų su 
vaikais iki 18 metų (53 proc. visų šeimų). Iš jų 
beveik kas antra šeima augino po vieną vaiką, kas 
antra trečia šeima - po 2, kas dešimta - po 3 vaikus. 
Beveik kas penkioliktoje šeimoje vaikai iki 18 metų 
auga su vienu iš tėvų.

Surašymų duomenys rodo, kad nuolat 
mažėja šeimų, auginančių du ir daugiau vaikų. 
Daugėja šeimų, auginančių po vieną vaiką.

Lietuvoje vidutinė šeima (3,18 asmens) 
didesnė negu Estijoje (3,00) ir Latvijoje (2,84).

Lietuvos URM prašo Rusijos 
paaiškinti, kodėl į Kaliningradą 
neįleido Lietuvos istoriko

Lietuvos užsienio reikalų ministerija kreipsis 
į Rusijos URM, prašydama paaiškinti priežastis, dėl 
kurių į Kaliningrado sritį nebuvo įleistas žinomas 
istorikas, Mažosios Lietuvos tyrinėtojas Algirdas 
Matulevičius, vadovavęs į sritį vykusiai Lietuvos 
pedagogų grupei.
A. Matulevičių iš autobuso Rusijos pasieniečiai 
išlaipino Kybartų - Cemiševskojės pasienio 
kontrolės punkte. Kaip rašo dienraštis ’’Lietuvos 
rytas", Rusijos pasieniečiai autobuse likusiems 
mokytojams savo elgesio nepaaiškino.

64 metų A. Matulevičius yra istorijos 
mokslų daktaras, daugiau nei 30 metų tyrinėjantis 
Karaliaučiaus kraštą, dabartinę Kaliningrado sritį.

Istorinė teritorija dabartinėje Kaliningrado 
srityje gavo Mažosios Lietuvos vardą, nes joje šio 
tūkstantmečio pradžioje gyveno lietuviškai 
kalbėjusios baltų gentys, o iki XVIII amžiaus 
lietuviai sudarė gyventojų daugumą.

Lietuvą su šiuo regionu sieja seni kultūriniai 
ryšiai, tačiau Lietuvos valstybė jo niekada 
neadministravo. Sritis buvo pavaldi Prūsijai ir 
Vokietijai, o po Antrojo pasaulinio karo - Sovietų 
Sąjungai, dabar - Rusijai.

"Vaikščiojančia Mažosios Lietuvos 
enciklopedija" vadinamas A. Matulevičius į Rusiją 
buvo nuvykęs ne vieną dešimtą kartų ir nė sykio 
problemų pasienyje neturėjo.

Lietuvos generalinis konsulatas Kaliningrade 
iš Rusijos URM atstovybės srityje gavo 
paaiškinimą, esą lietuvis mokslininkas yra įtrauktas 
į vadinamuosius "juoduosius sąrašus", todėl jam 
draudžiama vykti į Rusiją.

URM Spaudos skyriaus vedėja Daiva 
Rimašauskaitė BNS sakė, kad ministerija kreipsis į

Rusijos URM paaiškinimo, kokius prasižengimus 
inkriminuojant garbus istorikas buvo įtrauktas į 
"juoduosius sąrašus".

26 Lietuvos pedagogų grupė į Kaliningrado 
sritį vyko dalyvauti trijų dienų praktiniame 
seminare, taip pat jie ketino domėtis krašto istorija, 
geografija, susitikti su lietuvių bendruomenės 
atstovais.

Į

i l

I

Dėl gedimų į reisus vienas po kito
I

neišskrido du ’’Lietuvos avialinijų” 
lėktuvai

Dėl techninių gedimų į reisus vienas po kito 
neišskrido du bendrovės "Lietuvos avialinijos" 
(LAL) lėktuvai. Kaip pranešė LAL, per lainerio 
"Boeing 737-300" planinį patikrinimą LAL 
inžinieriai aptiko mikroįtrūkimų važiuoklės 
hidraulinės sistemos tarpinėje.

Anot pranešimo, nors kiekvienas lėktuvas turi 
mažiausiai dvi dubliuojančias sistemas ir tokio 
pobūdžio defektas neturėtų įtakos skrydžio saugai, 
LAL nusprendė nedelsdama išsiaiškinti gedimo 
priežastį ir ją pašalinti. Kadangi šie darbai užtruko 
ilgiau, nei planuota, nepatogumų patyrė maždaug 
100 keleivių, turėjusių skristi į Amsterdamą.

Daliai jų buvo sudarytos galimybės keliauti 
naudojantis kitų aviakompanijų paslaugomis, o 
dalis sutiko skristi LAL nuomojamu "SAAB 2000".

Tačiau, anot pranešimo, ruošiant šį lėktuvą 
reisui automatinė kompiuterinė diagnostikos 
sistema informavo apie galimus sutrikimus sraigto 
mechanizme.

"Aviacijoje nebūna smulkmenų, todėl buvo 
priimtas sprendimas atidžiai patikrinti, ar tai 
elektronikos klaida, ar iš tiesų gedimas. Visa tai 
privertė koreguoti dar dviejų reisų į Frankfutrą ir 
Berlyną laiką. Jei tokie rūpesčiai mus būtų užklupę 
keletu dienų vėliau, keleiviai tikrai nebūtų patyrę 
jokių nepatogumų, nes jau balandžio 30-ąją mes 
pradedame eksploatuoti iš vienos Kanados 
aviabendrovės išsinuomotą lėktuvą "Boeing 737- 
500", - pranešime cituojamas LAL pilotas 
inspektorius Vilmantas Mažonas.

Kaip BNS sakė už skrydžių organizavimą ir 
saugą atsakingos Lietuvos civilinės aviacijos 
administracijos (LCAA) vadovas Kęstutis Auryla, p 
"Boeing" vėliau buvo suremontuotas ir išskrido į 
reisą per Amsterdamą į Londoną.

LAL pranešė šiuo metu įgyvendinančios 
lėktuvų parko optimizavimo ir atnaujinimo 
programą, todėl sugedus dviem orlaiviams, 
bendrovė tapo "nepalankiai susiklosčiusių 
aplinkybių auka".
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Naujas pašto ženklas 
"Atstatome Lietuvos valdovų rūmus"

Lietuvos paštas išleidžia į apyvartą vieno lito 
nominalo pašto ženklą "Atstatome Lietuvos 
valdovų rūmus".

Naujasis ženklas Vilniaus apskrities centriniame 
pašte bus antspauduojamas specialiu pirmos dienos 
datos antspaudu.

Pašto ženklas sukurtas pagal dailininko Juozo 
Kamarausko 1894 m. akvarele "Valdovu rūmai ir L. <■
Aukštutinė pilis". Antspaude vaizduojami Valdovų 
rūmų paradiniai vartai. Pašto ženklo tiražas - 500 
tūkstančių.

Išleisti taip pat vokas ir atvirukas-suvenyrinis 
lapelis. Vokas sukurtas pagal Pilių tyrimo centro 
"Lietuvos pilys" maketo nuotrauką su Vilniaus 
Arkikatedros, Valdovų rūmų ir Aukštutinės pilies 
ansamblio vaizdu. Ant voko esantis Tūkstantmečio 
programos projekto ženklas - logotipas pažymi, kad 
Valdovų rūmų atstatymas yra svarbus šios 
programos projektas.

Atviruko viršelyje - XVII a. Vilniaus pilių 
vaizdas, kurį dailininkas Paulius Juška sukūrė pagal 
architektūros istoriko dr. Napalio Kitkausko 
rekonstrukciją. Atviruko nugarėlėje yra vaizdo 
paaiškinimai. Viršelyje taip pat įkomponuotas 
skulptoriaus Stanislovo Kuzmos bronzinės 
skulptūros "Pilies karys" atvaizdas. Si skulptūra 
skirta Valdovų rūmų atstatymo rėmėjams pagerbti. 
Šio atviruko -suvenyrinio lapelio viduje yra 
trumpas tekstas lietuvių ir anglų kalbomis apie 
Valdovų rūmų atstatymą bei du pašto ženklai, iš 
kurių vienas - antspauduotas. Suvenyrinio atviruko 
tiražas - 450 vienetų.

Pašto ženklą, voką ir suvenyrinį lapelį sukūrė 
UAB "Meninos" dailininkas Ričardas Visockis, 
talkininkaujant Valdovų rūmų paramos fondui.

Mirė liuteronų vyskupas
J. V. Kalvanas

Eidamas 55-uosius metus, netikėtai mirė 
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, 
Konsistorijos pirmininkas Jonas Viktoras Kalvanas.

J. V. Kalvanas gimė 1948 m. rugpjūčio 2 d. 
Tauragės evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo 
bažnyčios kunigo Jono Viktoro Kalvano ir Martos 
Račkauskaitės-Kalvanienės šeimoje. 1966 metais 
baigė Tauragės 2-ąją vidurinę mokyklą, 1974 
metais - Kauno medicinos institutą. Dirbo gydytoju 
neurologu ir psichiatru Omsko klinikinėje 
ligoninėje, o vėliau - Šilalės centrinėje ligoninėje 
gydytoju psichoneurologu.

1984 m. įstojo į Rygos evangelikų liuteronų 
dvasinę seminariją. 1984 metais Konsistorijos 
nutarimu buvo ordinuotas kunigu diakonu tarnauti 
Tauragės parapijoje. Ilgą laiką aptarnavo ir 
Lauksargių, Sartininkų, Batakių, Skaudvilės 
parapijas. 1990 metais Tauragėje ordinuojamas 
visateisiu kunigu ir vyskupo pagalbininku.

Mirus vyskupui Jonui Viktorui Kalvanui 
senjorui, 1995 m. liepos 29 d. visuotiniame 
bažnyčios Sinode Jonas Kalvanas jaunesnysis buvo 
išrinktas naujuoju bažnyčios vyskupu.

Liko žmona Tatjana, dukros Eva, Lidija ir sūnus 
Jonas, mama Marta, penkios seserys ir kiti 
artimieji.

Nacių nusikaltėlių ieškantis S. 
Wiesenthalio centras turi naujų 
duomenų apie įtariamuosius Baltijos 
šalyse

Holokausto nusikaltimus tiriantis Simono 
Wiesenthalio (Simono Vyzentalio) centras (SWC) 
balandžio pabaigoje gavo žinių apie šešis įtariamus 
nacių nusikaltėlius, iki šiol gyvenančius Estijoje.

"Mūsų turimomis žiniomis, Estijoje šiuo metu 
gyvena 6, Latvijoje - 37 ir Lietuvoje - 174 
įtariamieji", - penktadienį (04.25) pranešė Jeruzalės 
biuro direktorius Efraimas Zuroffas, pridūręs, kad 
pirmadienį turės tikslesnių duomenų.

Jeruzalės skyriaus vadovas balandžio viduryje 
pareiškė, kad, jo nuomone, Estijoje iki šiol gyvena 
nenubaustų nacių nusikaltėlių.

Pernai liepą SWC Efraimas Zuroffas pasiūlė 10 
tūkst. JAV dolerių premiją už informaciją, 
padėsiančią patraukti teisman nacių karo 
nusikaltėlius. Premija už informaciją buvo žadama 
tik tuo atveju, jei įtariamasis bus patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn ir nubaustas.

Pasak Estijos saugumo policijos, SWC 
kampanija Estijoje žlugo.

Balandžio pradžioje E. Zuroffas sakė, kad 
Lietuvos Generalinė prokuratūra šiuo metu tiria dvi 
bylas dėl žydų žudynių Lietuvoje per nacių 
okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais.

"Dar yra mažiausiai du trys nusikaltimai, kurie 
dar neperduoti Generalinei prokuratūrai", - sakė E. 
Zuroffas.

.......... Per okupaciją Antrojo pasaulinio karo 
metais naciai ir jų vietos talkininkai sunaikino 90 
proc. iš 220 tūkst. Lietuvos žydų bendruomenės 
narių.
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Reikšmingiausios 3002-jų metų 
Mažosios Lietuvos sukaktys

Lietuvių tautinis atgimimas XIX-XX amžių 
sandūroje rėmėsi Mažojoje Lietuvoje per kelis 
šimtmečius autochtonų išlaikyta, jos šviesuolių 
išpuoselėta lietuvių kalba, joje spausdinamomis 
lietuviškomis knygomis. Kažin, ar be čia iškilusių 
M.Mažvydo, J.Bretkūno, K.Donelaičio Didžiojoje 
Lietuvoje būtume sulaukę S.Daukanto ir 
M.Valančiaus, Maironio? O be jų visų - kažin ar 
būtume dvasiškai pasiruošę 1918 m. Lietuvos, kaip 
tautinės valstybės, atkūrimui? Taigi, Mažajai 
Lietuvai reikšmingos datos yra svarbios ir 
atmintinos visai šių dienų lietuvių tautai.

2003 m. sausio 15 dieną minėjome 
Klaipėdos sukilimo 80-ties metų sukaktį. Be šio 
sukilimo neturėtume nei Kuršių nerijos, nei 
Klaipėdos uosto.

Sausio 28 d. sukako 590 metų Vytauto 
pareiškimui dėl Rytprūsių teritorijos: “Prūsai 
taip pat yra mano protėvių žemė, ir aš jų reikalausiu 
iki pat Osos, nes ji yra mano tėvų palikimas”. Taip 
buvo pasakyta Vokiečių ordino maršalui Michaeliui 
Kiuchenmeisteriui fon Šternbergui, atvykusiam į 
Salyno derybas derėtis dėl belaisvių, paimtų per 
Žalgirio mūšį.

Vasario 11 d. minėjome kalbininko, 
Vydūno talkininko, J.Bretkūno gyvenimo ir 
kūrybos tyrinėtojo Viktoro Falkenhano gimimo 
šimtmetį (su juo ir man teko asmeniškai bendrauti).

Vasario 20 d. suėjo 50 metų nuo 
gyvenimiškosios filosofijos praktiko, chorvedžio ir 
dramaturgo Vydūno mirties Detmolde (Vakarų 
Vokietijoje). Beje, kovo 22 d. suėjo 135 metai nuo 
jo gimimo Jonaičiuose, Šilutės apskrityje.

Kovo mėn. pabaigoje sukako 120 metų 
“Aušrai” - pirmajam Didžiosios Lietuvos 
lietuviams skirtam spausdintam lietuviškam 
laikraščiui. Carinio lietuviškos spaudos draudimo 
laikmečiu 1883-1886 m., talkinant mažlietuviams, 
jis iš pradžių ėjo Ragainėje, po to - Tilžėje.

Balandžio mėn. reikėtų prisiminti 
Liubavos mūšio 740 metų sukaktį. 1263 m. 
pavasarį (manoma, kad balandžio mėn.) Didžiojo 
prūsų sukilimo (1260-1274) prieš kryžiuočius 
vadas Herkus Mantas su didele kariuomene 
pasiekęs Kulmą, sudegino jos pilį, o grįždamas, 
pusiaukelėje į Karaliaučių, susikovė su jį 
pasivijusia kryžiuočių kariuomene. Pasak 
kryžiuočių metraštininko Petro Duisburgiečio, 
Vokiečių ordinas tuomet patyrė net didesnius 
nuostolius, negu garsiajame Durbės (1260 m.) 
mūšyje.

Beje, 1938 m. (nežinau tikslios datos) 
Klaipėdos prekybos institute įsisteigė lietuvių 

studentų tautininkų korporacija “Herkus 
Montė”, kuri pasišventė vykdyti Mažosios 
Lietuvos atlietuvinimo darbą. Taigi, šiai tautininkų 
korporacijai šiemet sukanka 65 metai.

Gegužės mėn. galėtume paminėti pirmosios 
spausdintos Tilžės lietuvių klebono Danielio Kleino 
(1609-1666) parašytos lietuvių kalbos gramatikos 
350 m. sukaktį. J.Roisnerio spaustuvei 
Karaliaučiuje D.Kleinas gramatikos rankraštį įteikė 
dar 1652 m. lapkričio mėn., tačiau tas nesiskubino 
jos spausdinti. Po dviejų peržiūrėtų korektūrų 
Roisneriui teko perlieti kai kurias raides. Darbas, 
atrodo, turėjo būti baigtas iki Karaliaučiaus 
universiteto mokslo metų pabaigos, išeitų, kad 
gramatika pasirodė, greičiausia, gegužį.

Gegužės 21 d. minėsime 440 metų 
pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Ragainės 
klebono Martyno Mažvydo (-1510-1563) mirties 
sukaktį. Ragainėje, ten kur jis klebonavo, didelių 
pastangų dėka pavyko 1998 m. atidengti atminimo 
lentą.

Birželio 30 d. sukaks 250 metų, kai 
Narkyčiuose gimė tautosakininkas, Valtarkiemio 
kunigas, Kristijono Donelaičio kūrybinio palikimo 
perėmėjas, Liudviko Gedimino Rėzos talkininkas 
Jonas Jordanas.

Liepos 1 d. kviečiame tautiškai 
nusiteikusius lietuvius pasveikinti Karaliaučiaus 
miesto lietuvių kleboną, Gedimino ordino 
kavalierių Anuprą Gauronską su jo 65-mečiu 
(gimė 1938 07 01 Purvinose, Šiaulių apskr.). 
A.Gauronskas Karaliaučiaus krašte ^atlieka didžiulį 
lietuvių bendruomenės dvasinio ir tautinio švietimo 
darbą.

Prieš 765 metus, 1238 m. vasarą, gal būt, 
liepos mėnesį, Kryžiuočių ordinas pirmą kartą 
išsirengė į karą prieš varmius ir notangus. 
Aistmarėmis atplaukę prie pakrantėje stovinčios 
prūsų Honedos pilies, kryžiuočiai su išdaviko 
pagalba ją užėmė ir kitais metais pasistatė savo — 
Baigos — pilį, puolimo prieš Mažąją Lietuvą 
placdarmą.

Rugpjūčio 7 d. minėsime 145-jį 
draudžiamosios lietuviškos spaudos spausdintojo ir 
platintojo, Tilžės akto signataro ir Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos išlaisvinimo komiteto vado 
Martyno Jankaus gimtadienį (gimė 1858 08 07 
Bitėnų kaime, prie Rambyno).

Rugpjūčio 13 d. sueis 115 metų nuo senųjų 
lietuviškų raštų tyrinėtojo, Karaliaučiaus 
universiteto profesoriaus ir rektoriaus (1934-1937) 
Jurgio Gerulio gimtadienio (gimė Vilniškių 
seniūnijos Jogaudų kaime).

Rugpjūčio 27 d. sueitų 110 metų tilžiškiu! 
teisininkui, Tilžės akto signatarui, Lietuvos

(tęsinys 6 psl.)
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(5 psl. tęsinys) 
diplomatui, pirmajam po Klaipėdos sukilimo 
Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkui, 
paskutiniajam jo gubernatoriui VLIKo nariui 
Viktorui Gailiui (mr. 1956).

Rugpjūčio pabaigoje, prieš 730 metų prie 
Narkyčių (lietuvių ir prūsų genčių žemių paribyje) 
tragiškai žuvo Didžiojo prūsų sukilimo prieš 
Kryžiuočių ordino jungą (1260-1274) vyriausiasis 
vadas, didžiavyris notangas Herkus Mantas. 1994 
m. prosovietinė Karaliaučiaus srities administracija 
nugriovė 1993 m. jam pastatytą antkapinį paminklą 
- sukapotą pagonišką žaltį ir paminklinę lentą su 
keturkalbiu užrašu (prūsų, lietuvių, vokiečių ir rusų 
kalbomis).

Rugsėjo mėn. prieš 730 metų prie 
Brandenburgo (rus. Ušakovo), Aistmarių pakrantėje 
kryžiuočiams į nelaisvę pateko vienas iš Didžiojo 
prūsų sukilimo vadovų ir nužudytas Karaliaučiuje 
varmių genties vadas Glapas.

Prieš 280 metų, t.y.1723 m., greičiausiai 
rugsėjo mėn., Karaliaučiaus universitete ėmė veikti 
dar 1718 m. įsteigtas lietuvių kalbos seminaras, 
skirtas Teologijos fakulteto studentams, turėjusiems 
dirbti evangelikų liuteronų kunigais Mažojoje 
Lietuvoje.

1243 m. spalio 9 d. popiežius Inocentas 
IV paskelbė Vokiečių ordino talkai Kryžiaus žygį, 
nes kryžiuočiai kitaip negalėjo įveikti prūsų 
priešinimosi Mažojoje Lietuvoje - 760 metų 
Mažosios Lietuvos gyventojų genocidui!

Spalio 30 d. sueis 115 metų nuo Erdmono 
Simonaičio, Tilžės lietuvių klubo pirmininko, 
Prūsų Lietuvos tautinės tarybos ir Klaipėdos 
sukilimo iniciatoriaus gimtadienio (gimė 1888 10 
30 Spečiuose, Tilžės apskr.).

Prieš 340 metų (gal spalį, o gal lapkritį) 
Valtarkiemyje gimė talentingas lietuvių poetas 
Merkelis Švoba, daugelio lietuviškų giesmių 
autorius.

1918 m. lapkričio 16 d. , prieš 85 metus, 
Tilžėje E.Simonaičio, J.Vanagaičio, M.Jankaus ir 
E.Jagomasto pastangomis buvo išrinkta Prūsų 
Lietuvos tautinė taryba, neužilgo pervadinta į 
Mažosios Lietuvos Tautinę Tarybą.

Lapkričio 30 d. sukanka 85 metai 
Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos paskelbtam 
Tilžės aktui apie būtinybę įjungti Mažąją Lietuvą į 
atkuriamą Lietuvos valstybę.

Ar visas praėjusias 2003-jų metų sukaktis 
pastebėjome? Jei ne, būkime atidesni likusioms. 
Minėdami lietuvių tautai svarbias Mažosios 
Lietuvos sukaktis, prisimindami jos iškilias 
asmenybes, ne tik dar kartą patvirtinsime jos 
buvimą, bet puoselėsime savo pilietiškumą.

Vytautas Šilas
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas

Kreipimasis į bendruomenes!
Labai trumpas klausimas:
ar būtų įmanoma gauti informaciją arba 
adresus tų lietuvių kurie kilę iš Švėkšnos 
valsčiaus ar miestelio?

2007 metais, kai Lietuva pažymės 1000 
metu jubiliejų, Švėkšnos miestelis švęs savo 500 
metu jubiliejų. Per tą laiką Švėkšna turbūt vėl taps 
savarankiška savivaldybe, vietoj anksčiau buvusio 
valsčiaus. Tiek dabartinis Seniūnas, garsioji Saulės 
gimnazija, tiek patys aktyviausi miestelio 
gyventojai nori labai rimtai tai šventei pasiruošti, 
surinkti visą įmanomą informaciją, sutelkti visus su 
Švėkšna susijusius žmones ir paminėti miestelio 
įkūrimą taip, kad visi ilgai atisimintu.

Seniūnas ir Švėkšnos draugija labai norėtu 
susisiekti su visais išeiviais ar tais, kurie mokėsi ar 
šiaip turi sentimentų Švėkšnai ir pakviesti visus į 
jubiliejų.

Jeigu būtų įmanoma per bendruomenes 
gauti tokių žinių, adresų, tai labai pagyvintu 
jubiliejaus organizavimo entuziazmą!

pagarbiai,

Virginija iš Švedijos 
(užaugusi Švėkšnoje)

»>» >>>>> >>>>>

ĮSIMINTINOS D A TOS 
DIDŽ. BRITANIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS KALENDORIUJE

GSGSGS

DBLS ir LNB METINIS SUVAŽIA VIMAS

Gegužės 10 ir 11 d.d.
SODYBOJE, Headley Park.

GSGSGS

PA VASARIO ŠVENTĖ

Gegužės 25 d.
Praleiskite dieną Sodyboje. Žaidimai 
vaikams,įvairūs mugės stalai, vakaro 
diskoteka.
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[VYKIAI PETERBOROUGH

Š.m. balandžio mėn. 13 d., Verbų 
sekmadienį aplankė Petrborough'ą Londono 
Lietuvių katalikų Šv. Kazimiero bažnyčios 
klebonas kun. P.Tverijonas šv. Mišioms ir 
susipažinimui su čia gyvenančiais lietuviais.

Iš anksto kunigas susisiekęs su vietos 
klebonu Rev.David Bagstaff gavo leidimą 
šv.Mišioms c;Lady of Lourdes” bažnyčią ir jos salę 
pasisvečiavimui. Taip pat net per tris praėjusius 
sekmadienius dviejų bažnyčių biuleteniuose skelbė 
pranešimą apie įvykstančias šv.Mišias lietuvių 
kalba, kviesdamas jose dalyvauti. Taip pat tuo 
reikalu daug pasidarbavo Gitana Blackall 
pranešdamas pažįstamiems ir pakviesdama 
tautiečius išsiblaškiusius po visą miestą.

Jau gerą valandą priš šv. Mišias pradėjo 
rinktis tautiečiai. Neužilgo sulaukėm ir svečio iš 
Londono, kartu su grupe muzikantų - dainininkų 
numatytam koncertui. Grupę sudarė - kun. 
P.Tverijonas, įneša ir Tomas Lapkauskai, Rita ir 
Tomas Povilaičiai ir Angelė Jaknytė.

Puikią, erdvę, naują bažnyčią pripildė apie 
60 lietuvių ir keletas vietinių anglų. Kunigas pasakė 
puikų pamokslą pritaikytą Verbų sekmadieniui. Po 
pamaldų gerą valandėlę klausėmės moderniškos 
lietuviškos muzikos - dainų koncerto. Deja laikas 
ribotas, neleido ilgai tęsti koncertą , laukė vietos 
ponių paruoštos vaišės- arbatėlė įvairūs užkandžiai, 
skanumynai,,,

Susirinkusieji tautiečiai turėjo progos vieni 
su kitais susipažinti, pasikalbėti. Buvo išdalintos 
Lietuvos Ambasados formos dėl referendumo į EU, 
duota žinių apie lietuvišką spaudą čia Anglijoje, 
apie “EL” papigintą prenumeratą, apie DBLS ir kt.

Tos kelios valandos labai greitai prabėgo. 
Londoniškiai pirmieji atsisveikino skubėdami 
namo, bet vietiniai dar liko kurį laiką 
pasišnekučiuoti.

Didelė padėka atitenka kun. P.Tverijonui už 
apsilankymą, šv.Mišių auką. Muzikantų grupei už 
tokį puikų koncertą, vietos klebonui už bažnyčią, o 
visiems tautiečiams už apsilankymą. Tuo pačiu 
didelis ačiū tenka ir ponioms: Gitanai Blackall, 
Olgai Vaitkevičius ir Valerijai Daukienei už puikų 
vaišių parengimą.

Tikimės kad ateityje ir vėl kun. P.Tverijonas 
aplankys mus Peterborough'e.

B BIRŽELIO TRĖMIMŲ gį 
Į:| MINĖJIMAS |

£ Baltų Tarybos ruošiamos pamaldos S
Baisiojo Birželio Trėmimų &

••I • ••

paminėjimui g
••• e • ••

kuris įvyks g••• 
$ Sekmadienį, birželio 15 d., £
£ 19.00 vai. £
$ St. James’s bažnyčioje g
£ Piccadily, Londone £
Z••

£ Visus prašome dalyvauti £

£ Aleksas Vilčinskas &
g Baltų Tarybos Sekretorius $

>>>>> >>>>>

Skaitytojų Aukos :

H. Vaicekauskienė 
P.Jazukevičius 
G.Comish 
V.O'Brien 
P. Vitkauskas 
V.Bernatavičius 
T.Tričys 
S.Gabalis
J. Paužuolis 
A.Heisinger
O. Paukštienė
P. Virbickas 
M.Zokienė
K. Ritbergeris 
D.Adams
V.Mazurka

£50.00
£20.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£10.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£5.00
£2.50
£1.00

Redakcija nuoširdžiai dėkoja rėmėjams už 
skirtas aukas, remiant “EL

S. B.Vaitkevičius
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JONINĖS NOTTINGHAME

Š.m. birželio 21 d., šeštadienį, 5 pm 

Latvių Klube, 

Stanhil Rd. 1

Vaišės:

Rūkyta vokiška dešra su kopūstais ir 

karštomis bulvėmis

Saldumynai, kavutė, arbatėlė 

£5,- suaugusiam 

ir

£2,- vaikui (jei sės prie stalo) 

‘Židinio ' mokinukų programėlė; 

loterija, dainos ir šokiai.

Labai kviečiame visus dalyvauti: 

ir senimą, ir jaunimą 

Prašome užsirašyti pas 

skyriaus valdybos narius.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba

Vilniuje - ispaniškos kultūros dienos

Jaunimo organizacija Lietuvos ir Ispanijos 
draugija (LID) rengia ispaniškos kultūros dienas 
Vilniuje, gegužės 1-10 dieną. Šis renginys - 
nepakartojama galimybė susipažinti su turtinga ir 
įvairia Ispanijos kultūra, neiškėlus kojos iš 
Lietuvos.

Renginių spektras įvairus. Mokytojų namuose 
vyks gitaros (flamenko) ir ispanų klasikinės 
muzikos koncertai. Teatro mėgėjai Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre matys baletą "Don Kichotas", 
taip pat galės žiūrėti nemokamą, specialiai 
renginiui LID teatro trupės pastatytą spektaklį apie 
žymiausius Ispanijos dailininkus.

Kino mėgėjai turės galimybę mėgautis 
devyniais ispaniško kino seansais su įžanginėmis 
paskaitomis Lietuvos teatro ir kino muziejuje bei 
Atviros Lietuvos fondo (ALF) salėje.

Ispaniškos kultūros dienas savo pasirodymu 
papuoš ir profesionalus flamenko šokėjas Tomas de 
Madrid Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose. 
Ispaniškų Šokių gerbėjų nenuvils ir tango trupės 
pasirodymas "Soho" bare.

Tarptautinių santykiu ir politikos mokslų 
institute vyks paskaita apie Ispanijos politinę 
sistemą bei šalies regionų kultūrinę įvairovę, filmo 
apie nūdienos Ispanijos politines realijas peržiūra.

Renginio organizatoriai tikisi, kad Ispanijos 
kultūros dienos Vilniuje skatins domėjimąsi 
ispaniška kultūra ir menu bei paskatins Ispanijos 
kultūros centro įkūrimą sostinėje.

Lietuvos ir Ispanijos draugija yra ne pelno 
siekianti visuomeninė jaunimo organizacija, 
vienijanti žmones, kurie domisi Lietuvos ir 
Ispanijos kultūra, istorija bei mokslu. LID siekia 
plėsti abiejų šalių draugystę ir bendradarbiavimą.

S. Sondeckiui - Austrijos valstybinis 
apdovanojimas

Lietuvos kamerinio orkestro meno vadovas ir 
dirigentas prof. Saulius Sondeckis už nuopelnus 
mokslui ir menui apdovanotas Pirmos klasės 
Austrijos garbės kryžiumi.

Šį apdovanojimą maestro S. Sondeckiui įteiks 
Austrijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
dr. Michaelis Švarcingeris (Michael Schwarzinger) 
per koncertą Vilniuje, Nacionalinės filharmonijos 
Didžiojoje salėje. Lietuvos kamerinio orkestro ir 
žymaus rusų trimitininko Sergejaus Nakariakovo 
koncertas skiriamas didžiojo austrų dirigento 
Herberto fon Karajano gimimo 95-ųjų metinių 
paminėjimui.

Prof. S. Sondeckis - pirmasis Lietuvos pilietis, 
gavęs tokį Austrijos apdovanojimą.

Kūrybiniais tikslais prof. S. Sondeckis į Austriją 
keliavo 43 kartus. 44 Austrijos miestuose surengta 
115 jo diriguojamų koncertų, du kartus (1999 ir 
2002 metais) maestro buvo Tarptautinių Volfgango 
Amadėjaus Mocarto (W. A. Mozart) konkursų 
Zalcburge žiuri narys.

Pirmasis S. Sondeckio diriguojamas koncertas 
Austrijoje įvyko 1977 m. Insbruke. Šįmet, 
balandžio 15 dieną, maestro dirigavo Austrijos 
Vorarlbergo žemės Lustenau mieste.

19 koncertų S. Sondeckis yra dirigavęs V. A. 
Mocarto ir H. fon Karajano gimtajame mieste 
Zalcburge.

Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje 
vyksiančiame H. fon Karajano gimimo 95-osioms 
metinėms skirtame koncerte skambės Antono 
Arenskio variacijos Čaikovskio tema styginių 
orkestrui, Sergejaus Rachmaninovo Romansas ir 
skerco styginių orkestrui, Piotro Čaikovskio 
Variacijos rokoko tema (versija trimitui ir 
orkestrui).
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Gerbiami Lietuvos Respublikos 
piliečiai, 1

2.
2003 m. gegužės mėn. 10-11 d.d. Lietuvoje įvyks 
referendumas “Dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje“. Jūs galite šią pilietinę pareiga^ 
atlikti ir LR ambasadoje Londone 2003 m. balandžio 29 
d. - 2003 m. gegužės 11 d., atvykdami į ambasadą 
asmeniškai arba balsuodami paštu.
Prašome rinkėjų, atvyksiančių balsuoti į ambasadą ar 
ketinančių balsuoti paštu, iki 2003 balandžio 24 d. 
užsiregistruoti pateikiant apie save šiuos duomenis:
Pavardė, vardas, gimimo data, asmens kodas, paso 
numeris, gyvenamoji vieta Airijoje arba Jungtinėje 
Karalystėje, registracijos vieta Lietuvoje.

Ar manote, kad tokia 
paslauga būtų paklausi?

Taip
Ne

Komentaras (jei 
pageidaujate parašykite)

Registruotis galima paštu (84 Gloucester Place, 
London, W1U 6AU), elektroniniu paštu 
chancery@lithuanianembassy.co.uk, faksu 020 7486 
6403.

Kokių paslaugų, Jūsų 
nuomone, užsienio lietuvis 
pensininkas pageidautų
tokiuose namuose?

Prašome parašyti

APIE GALIMYBĘ BALSUOTI
AMBASADOJE PRANEŠKITE DRAUGUI!

Referendumo komisija LR ambasadoje Londone

Įvertinimo anketa
(Norėtumėme Jums pristatyti naują iniciatyvą ir paprašyti ją [vertint)

Iniciatyvos esmė - nevalstybinė pelno nesiekianti organizacija 
(viešoji įstaiga), pastatytų ir valdytų namus, kuriuose gyventų grįžę į 
Lietuvą išeivijos lietuviai pensininkai. Tai būtų moderniai įrengti, 
patogūs namai, kurių gyventojams suteikiamos visos pageidaujamos 
paslaugos ir patarnavimai ne prastesni negu Amerikoje, tikrai 
mažesnėmis kainomis. Aptarnavimas apimtų visus būtinus gyventojų 
poreikius — maitinimą, sveikatos priežiūrą, poilsio (pramogos, iškylos 
bei kultūriniai renginiai).

Prašytume Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, 
pabraukiant Jūsų nuomonę atitinkantį variantą arba parašyti savo 
komentarą, apie šios iniciatyvos sėkmingumą.

Iš anksto labai dėkojame!!!

Atsakymus į klausimus labai 
prašome atsiūti Lietuvių 
Grįžimo į Tėvynę Informacijos 
centrui, elektroniniu paštu 
info@lgitic.lt arba “EL” 
redakcijai parašant prieš adresą 
LGTinfo.
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Liaudies medicina senovės Lietuvoje
ištrauka iš laikraščio “Sveikatos ABC”

Vaikų ligų gydymas
Senajame Lietuvos kaime manyta, kad 

vaikų ligos atsirandančios nuo išgąsčio, nuo “akių”, 
nuo dvasių, dažniausiai laumių. Gydydavo jas 
įvairiais magiškais veiksmais ir užkalbėjimais. 
Susirgus vaikui nuo “blogų akių”, paimdavo nuo 
takto ar slenksčio purvo, paskusdavo nuo stalo 
kampų medienos, sudėdavo į indą ir rūkydavo. Taip 
pat duodavo gerti šaltekšnio, atnešto iš miško 
nesidairant ir nieko nekalbant.

Susirgusį nuo “nužiūrėjimo” vaiką 
rūkydavo kiaulių migio šiaudais arba vištų mėšlu, 
prausdavo vandeniu ar šventosios Agotos druska ir 
šluostydavo sijono palanku. “Nužiūrėtus” vaikus 
maudydavo vandenyje, kuriame išmirkydavo 
pirmąjį supjautą rugių pėdą. Jei vaikas dažnai 
verkdavo, manydavo, kad po jo oda auga plaukai. 
Tuomet į geldą pripildavo šilto vandens, ant keturių 
jos kampų papildavo po saują pelenų ir tame 
vandenyje vaiką prausdavo, tikėdami, kad plaukai 
išeisią į pelenus.

Kitos ligos

Nuo drugio senovės lietuviai užkalbėdavo 
saulei netekėjus. Išeidavo į kiemą, atsigręždavo į 
rytus ir kalbėdavo : “ Anksti rytą kėliaus, gailia rasa 
prausiuos, Saulę kalbinu, Dievą garbinu. Ligos pro 
šalį, nuo manęs į sausus medžius, į gilius raistus, 
kur žmonės nevaikščioja, gyvuliai nebraidžioja, 
paukščiai neklaidžioja”. Sergantį drugiu gydydavo, 
užkalbėdami per Jonines keptą duoną, kurią 
duodavo ligoniui valgyti.

Baisi liga buvo sužeidimas. Netekęs daug 
kraujo, žmogus mirdavo arba smarkiai 
pasiligodavo. Jau senovėje buvo sukurta daugybė 
magiškų kraujo sulaikymo ir užkalbėjimo būdų.

Įkirtus gyvatei, kreipdavosi į žemę: 
“Žeme, Žeminga, mums gėrybė, jai blogybė”. 
Gyvatės įkandimo ligą varydavo :”Išeik, prakeiktas 
šliuže, iš žmogaus, nes jau suteršei jį, dabar gyveni 
jame, padarei dideles ronas”.

Baisiausia liga kaime buvo vadinamasis 
gumbas (apendicitas), nuo kurio žmonės 
dažniausiai mirdavo. Nuo gumbo specialių vaistų 
nežinota, vartoti tie patys, kaip ir nuo kitų vidurių 
ligų, arba buvo einama pas užkalbėtojus. Kai kas 
tikėjo, kad jeigu atėjęs pas kaimyną ir radęs valgant 
nepasakysi “skalsumo”, tai susirgsi gumbu. Vaikai 
ir paaugliai dažnai sirgdavo kirmėlėmis. Nuo jų 
duodavo gerti deguto, sūrymo, česnako.

Plaukų susivėlimą žmonės vadino kaltūnu, 
gydė jį trindami musmirėmis ar beržo spurgais, 
užpiltais degtine, gerdavo arbata iš rūtų, balandų, 

barkūno ir kaltūnžolių. Dzūkai susivėlusi© kaltūno 
nekirpdavo (manė, kad nukirpus skaudės galvą), bet 
nudaužydavo dviem akmenimis, nudegindavo 
karšta geležimi.

Reumatinės ligos, kurias žmonės kai kur 
vadino grižu, dažniausiai būdavo gydomos 
magiškomis priemonėmis. Jei ranką per riešą 
skaudėdavo, aukštaičiai “rišdavo grižą”: paimdavo 
siūlą, kartais raudoną, megzdavo pirmą mazgelį 
sakydami “ne vienas”, antrą - “ne du”, trečią - “ne 
trys” ir t.t. Tokių mazgelių užmegzdavo tris kartus 
po devynis, t.y. dvidešimt septynis, ir jais parišdavo 
skaudamą ranką. Jei grižas grauždavo kojas, 
paimdavo iš kampo šluotą, atmegzdavo jos raištelį 
ir juo aprišdavo skaudamą vietą, o šluotą atgalia 
ranka vėl padėdavo į tą pačią vietą.

Sergantį reumatizmu maudydavo 
vandenyje, sutaisytame iš skruzdėlyno, arba patį 
ligonį statydavo į skruzdėlyną.

Dėl peršalimo, nevitaminingo maisto, 
švaros ir higienos stokos senovėje buvo paplitusios 
įvairios odos ligos: niežai, votys, rožės, dedervinės, 
karpos. Jei niežais susirgdavo vienas žmogus, 
greitai jie paplisdavo visame kaime ar net 
apylinkėje. Radikalių priemonių nežinota. Paprastai 
paruošdavo skystį iš mėlynojo akmenėlio, druskos, 
raugintų kopūstų ir juo trindavosi. Be to, 
prausdavosi aguonų nuoviru, tepdavosi degutu. Iš 
magiškųjų priemonių buvo maudymasis prieš 
saulės užtekėjimą didįjį ketvirtadienį, tikint, kad 
vanduo nuplausiąs niežus ir jie išnyksią.

Manyta, kad votys atsirandančios nuo šunų 
žargstymo. Jas gydydavo dėdami kompresus iš 
žibalo, apdėdami voratinkliais, tepdami iš eglės 
dervos, svogūnų ir sviesto pagamintu tepalu. 
Skaudulį trindavo ir su vestuviniu žiedu. Rožę 
dažniausiai gydydavo šieno voniomis, trindavo 
degtinę, sumaišyta su druska, be to, burtais ir 
užkalbėjimais.

Dantų skausmą gydydavo įvairiai: dėdavo 
ant jų krieno, česnako, druskos, tačiau dažniausiai 
užkalbėdavo. Traukdami skaudamus dantis 
užnerdavo siūlą ir smarkiai timptelėdavo. Paprastai 
tokiu būdu tėvai traukdavo ir vaikų pieninius 
dantis. Ištraukę mesdavo ant krosnies sakydami: 
“Te tau pele, kaulinis, duok man geležinį.”. Tada 
esą užaugdavę negendantys, stiprūs kaip geležis 
dantys. Jei skaudėdavo dantį, sakydavo, kad jame 
esąs kirminas, kurį reikia numarinti. Tam reikalui 
paimdavo kauko pirštą (piršto formos belamintas), 
trindavo juo dantį ir triskart sakydavo: “Kauke, 
kauke, tavo pirštu dantį trinu, tavo vardu kirmėlę 
marinu, kad ji arba padvėstų, arba iš dantų 
išsliuogtų ir eitų į sausus medžius, kietus akmenis. 
Kaip tu šitą pirštą metei,, tegul pameta dantį 
kirmėlė, kuri jį kamuoja. Dievo leidimu, mano 
liepimu kirmėlę pasiimk, pasiimk”.

10



Europos Lietuvis Nr. 5 11 puslapis

Už kūrybinę veiklą apdovanoti garsūs 
lietuvių muzikai

Pasaulio intelektinės nuosavybės dienos 
išvakarėse Kultūros ministerijoje pirmą kartą 
nacionaliniai Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
organizacijos apdovanojimai už kūrybinę veiklą 
įteikti ir dviem iškiliems Lietuvos menininkams - 
Vilniaus savivaldybės šv. Kristoforo kamerinio 
orkestro meno vadovui ir dirigentui Donatui Katkui 
ir kompozitoriui Broniui Kutavičiui.

Garsiems muzikams įteikti specialūs paauksuoti 
medaliai, Pasaulinės intelektinės nuosavybės 
organizacijos generalinio direktoriaus Kamilo 
Idriso pasirašyti pažymėjimai ir piniginiai prizai po 
500 JAV dolerių (daugiau kaip 1500 Lt).

Sveikindama pirmuosius laureatus, kultūros 
ministre Roma Dovydėnienė visiems palinkėjo, kad 
intelektinė nuosavybė Lietuvoje kuo greičiau taptų 
ne tik meno, kūrybos, bet ir ekonomikos bei verslo 
kultūros varikliu.

"Kūrybinis ir novatoriškasis potencialas yra 
vienas esminių ir svarbiausių šalies išsivystymo 
garantų. Kultūros žmonės tuo gali ypač didžiuotis",
- sakė ministrė.

Kandidatai į apdovanojimus buvo renkami 
dviejose - autorių ir atlikėjų - kategorijose. Iš viso 
Kultūros ministerijos sudarytai Vertinimo komisijai 
paraiškas apdovanojimui gauti pateikė 16 kandidatų
- 3 atlikėjai ir 13 autorių. Autorių kategorijoje 
apdovanojimą gauti pretendavo tiek meno, tiek ir 
mokslo kūrinių autoriai.

Šiuos apdovanojimus Pasaulio intelektinės 
nuosavybės organizacija įsteigė siekdama skatinti 
kūrybinę veiklą, visuomenės dėmesį intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugai bei autorių teisių ir 
gretutinių teisių apsaugos sistemai, teigiamą 
visuomenės nuomonę apie šių teisių apsaugos 
reikšmę kultūrai, socialinei ir ekonominei valstybės 
plėtrai.

Rygos festivalyje Lietuvos baleto 
trupė rodys "Raudonąją Žizel”

Ryga, balandžio 25 d. (ELTA). Latvijos 
nacionalinėje operoje ketvirtadienį prasidėjo 8-asis 
Tarptautinis Baltijos baleto festivalis "Nuo klasikos 
iki avangardo". Balandžio 29 dieną Boriso Eifmano 
baletą "Raudonoji Žizel" festivalyje rodė ir 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto 
trupė.

Rygos festivalio programoje taip pat dalyvaus 
Prahos kamerinis baletas iš Čekijos, Jevgenijaus 
Panfilovo Storulių baletas iš Rusijos, Prancūzijos 
Pedro Pauelso, Tartu teatro "Vanemuine" šokio 

trupė iš Estijos, vyks parodos, knygų baleto tema 
pristatymai ir baigiamasis tarptautinis koncertas.

Tarptautinio Baltijos baleto festivalio iniciatorė 
ir vadovė - įžymi praėjusio šimtmečio pabaigos 
latvių balerina Litą Beiris.

Kaip informuoja Lietuvos šokio informacijos 
centras, festivalis Rygoje šiemet pradeda seriją 

' tarptautinių festivalinių šokių renginių Baltijos 
i šalyse. Iškart po šio festivalio Rygoje gegužės 2-4 

dienomis vyks tarptautinis šiuolaikinio šokio 
festivalis "Tanz-Transit" Kaliningrade. O gegužės 
5-11 d. - Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis 
"Naujasis Baltijos šokis'03" didžiausiuose Lietuvos 

\ miestuose.
Šiemet festivalių Latvijoje ir Lietuvoje 

rengėjams pavyko pasikeisti savo šalių nacionalinių 
baleto trupių spektakliais. Gegužės 11 d. Lietuvos 
nacionaliniame dramos teatre Vilniuje "Naujojo 
Baltijos šokio" festivalio žiūrovai matys Latvijos 
nacionalinės operos ir Rygos choreografijos 
mokyklos spektaklį "Alisa" vaikams ir visai šeimai.

Kviečia pirmoji Baltijos šalyse šokio 
svetainė internete

Svarbiausia^ informaciją apie šokį Lietuvoje ir 
užsienio valstybėse nuo šiol galima rasti 
pradėjusioje veikti Lietuvos šokio informacijos 
centro (LŠIC) interneto svetainėje adresu: 
vvwxv.dance.lt.

>>>>> >>>>> >>>>>
i * i
I Didžiosios Britanijos Lietuvių Į 

Sąjungos
ir Lietuvių Namų Bendrovės 

Suvažiavimas
vyks

2003 m. gegužės 10- lld.d. 
Sodyboje

Pickets Hill, Near Bordon, 
Hamphire

Pirmenybė nakvynei Sodyboje bus 
duodama suvažiavimo atstovams ir tik 
tada atvykusiems svečiams. Todėl 
prašome užpildyti atstovų anketas ir siusti 
Valdybai, Sodybos adresu.
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Gerbiamasis lietuvi! PAMALDOS

Vienas iš Lietuvių Chartos nuostatų lietuvybės išlaikymui yra remti lietu
višką spaudą.

Britanijoje yra jau pusšimtį metų leidžiamas ‘Europos Lietuvis’. DBLS na
riai jį palaiko, bet senesnių nuolatinių skaitytojų skaičiui sumažėjus, laik
raštis sunkiau verčiasi. Pastaruoju metu į DBLS yra įstoję daug naujų narių, 
kurie dar nespėjo susipažinti su šiuo mėnesiniu leidiniu.

Jei daugiau užsiprenumeruos EL, nereikės galvoti apie jo uždarymą. Užtat 
jus kviečiame užsisakyti EL. Prenumerata metams yra 15 svarų, įskaitant 
paštą, o jums yra atpiginta šiemet iki 10 svarų.

Užpildykite anketą, pridėkite čekį ir pasiųskite mums. Paprašykite ir drau
gus prisidėti.

Ačiū už dėmesį.

EL Administracija

Užpildykite anketą, pridėkite čekį ir pasiųskite (pinigų nesiųskite paštu) į

Europos Lietuvis
Headley Park
BORDON
GU35 8TE

Užsakau ‘Europos Lietuvį’ 2003 metams ir įdedu čekį už £
Prašau siųsti šiuo adresu / šiais adresais:
(tęsti kitoje pusėje)

Londone Lietuvių 
šv.Kazimiero bažnyčia 
21 The Oval, E2 9DT (rytinėje 
miesto dalyje, prie Hackney 
Road) tel.:020 7739 8735.
E-mail: lon-
don@ptverijonas.freeserve.co.u 
k
Pamaldos sekmadieniais: 
9 vai.angliškai. - 
11.00 vai. tik lietuviškai 
18.00 jaunimo šv.Mišios 
Darbo dienomis ir šeštadieniais 
šv.Mišios 19 vai.
Šv.Kazimiero bažnyčia pasie
kiama autobusais 26, 48, 55, 
253, D6.
Artimiausia oožeminė stotis - 
Bethnal Green - Central line.
Nottinghame - Židinyje
16 Hound Road, West Brid- 
gford, Nottingham NG2 6AH, 

: tel. 0115 9821892.
Pamaldos kasdiemšiokiadieniais 

! ir sekmadieniais 11.15 vai.
I

į Mančesteryje kiekvieno mėne- 
' šio paskutinį sekmadienį, 12.30 

vai.
Bradforde kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, 12,30 vai.

Parduodamas vaikiškas veži
mėlis “ Mamas & Papas” 3 
in 1 stilius - £150

Vaikiška “Rock a Tot” Britax 
gamybos nešiojama sėdynė 
mašinai, skirta svoriui iki 12 
kg.,kaip nauja - £ 30

Vaikiški berniuko drabužėliai 
nuo 1 iki 12 mėn.( apie 70 įvai
rių vienetų)- £30

Vaikiški berniuko drabužėliai 
nuo 1 iki 2 metų( apie 100 įvai
rių vienetų)- £40
Skambinti tel: 07941 466492
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