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Nepriklausomybės deimantinė 
sukaktis ir Lietuvos kančios istorija

Jėzuitų kunigas mano, 
kad Lietuvoje darbo netrūksta

Nors ir labai turtinga yra tūkstančių 
metų senumo Lietuvos istorija, tačiau 
nedaug laimingų dienų matė lietuvių 
tauta. Nepavydėtinas buvo nė pastara
sis šimtmetis, kai po vos 22 metus tru
kusio nepriklausomo gyvenimo atėjo 
šiurpi vergija, atnešdama Lietuvai patį 
skaudžiausią pusšimčio metų kančios 
laikotarpį. Sovietų imperija pavergė 
Lietuvą ir, pasitelkusi šlykščiausiai 
žmogų nuvertinančią bei niekinančią 
komunistinę ideologiją, penkiasdešimt 
metų brutaliausiai Lietuvą kankino. 
NKVD, MVD, KGB kratos, suėmi
mai, kalėjimai, kankinimų kameros, 
parodiniai teismai, teroras, sušaudymai, 
masiniai trėmimai į Sibirą mirčiai, 
žiaurus žudymas dėl laisvės kovojančių 
tauriausių Lietuvos vaikų, trečdalį 
Lietuvos sunaikino fiziškai. Įsakinėji
mai vieni kitus sekti, skųsti, išdavinėti, 
persekioti, naikino įgimtas dorybes ir 
vertė žmones išmokti meluoti, sukčiau
ti, vogti. Per mokyklas ir universitetus 
rovė iš širdžių tikėjimą, žalojo dvasią, 
neigė įgimtą asmeninę laisvę. Daug 
Lietuvos žmonių išžudė, turtą sunaiki
no, begales skriaudų pridarė ir trejus 
metus trukusi Hitlerio nacių okupacija.

Kas galėtų didesnes kančias įsivaiz
duoti?

Bet apie tai žino tik pati lietuvių 
tauta, tas visas kančias patyrę Lietuvos 
žmonės. Nuo pasaulio ji buvo skrupu

Dienos aktualija

Prezidento rinkimų kampanija
Penkiems kandidatams nesurin

kus 20 000 piliečių parašų arba at
sisakius dalyvauti rinkimuose, į ket
virtojo Lietuvos prezidento postą 
pretenduojantys Demokratinės darbo 
partijos lyderis, laikinai einantis Pre
zidento pareigas Algirdas Brazauskas 
ir Lietuvos įgaliotasis ambasadorius 
JAV, nepriklausomas, bet praktiškai 
visų kitų partijų remiamas kandidatas 
Stasys Lozoraitis susitikinėja su rin
kėjais ir dalyvauja televizijos deba
tuose.

Ponas Stasys Lozoraitis jau lan
kėsi Klaipėdos universitete, šio mies
to Kartono fabrike, ’’Sirijaus“ ga
mykloje, susitiko su uostamiesčio sa
vivaldybės vadovais bei verslo žmo
nėmis, vėliau lankėsi Šiauliuose.

’’Nesame blogesni už kitus, - kal
bėjo S. Lozoraitis Klaipėdos kartono 
fabriko salėje. - Turime gabių žmo
nių, puikią jaunąją kartą, atėjusią iš 
mokyklų ir universitetų, tačiau jiems, 
matyt, stinga drąsos ir pasitikėjimo 
savo jėgomis. Vakarai tebesidomi 
mūsų kraštu, reikia tuo pasinaudoti. 
Ekonomikai kliudo ir išpūstas valdy
mo aparatas, ir įsigalėjęs biurokratiz
mas, pasienyje klestintis kyšininka
vimas. Užsienyje per mažai žmonių, 
kurie žinotų, kokius produktus Lietu
va gali parduoti kitose šalyse, kokia 
jų paklausa, kainos; ambasadose nėra 
ekonomikos ekspertų. Tiesa, Vašing
tone dirbantys keturi specialistai tiria 
pasiūlą ir paklausą, perduoda infor
maciją į Lietuvą, tačiau čia ji pras
menga kaip į skylę. Mažiau žval- 
gykimės į praeitį, mąstykime, ką ga
lime padaryti tuoj pat, rytoj.“

Padėti ponui Stasiui Lozoraičiui iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų atvyko 
ponas Valdas Adamkus, tapęs jo 
rinkiminės kampanijos vadovu.

Valdas Adamkus spaudos konfe
rencijoje pasisakė priėmęs S. Lozo
raičio kvietimą vadovauti jo rinkimų 
kampanijai todėl, kad pažįsta kandi

lingai slepiama. Per visą penkiasdešimt 
okupacijos metų pasauliui buvo meluo
jama. Mes tai žinojom, jaudinomės. 
Visomis galimomis priemonėmis, drą
suolių iš Lietuvos atgabenta pogrindžio 
spauda, asmeniniais susitikimais, slap
čiomis atgabentais dokumentais bei 
laiškais bandėme bent dalelytę to melo 
atskleisti komunistinių lopšinių liūliuo
jamai žmonijai ir laukėme tos dienos 
bei progos, kada galėsime pasakyti jai 
visą tiesą apie patį šiurpiausią Lietuvos 
istorijos laikotarpį, išnešdami į svietą 
lietuvių tautos kančią ir parodydami ją 
tokią, kokia iš tikrųjų buvo.

Okupacijos sąlygomis toks užmojis 
tegalėjo būti tik svajonė. Bet dabar 
okupacija pasibaigė. Lietuva laisva ir 
nepriklausoma valstybė. Apie lietuvių 
tautos kančias pasauliui pasakyti tei
sybę susidarė palankios sąlygos. 
Turime ir žmonių - specialistų bei pro
fesionalų, kurie galėtų tai atlikti. Yra 
archyvai ir kiti dokumentų šaltiniai, 
turime ir gyvų tos kančios liudininkų. 
Tačiau liudininkai jau vyresnio am
žiaus, metai iš metų vienas paskui kitą 
pasitraukia iš gyvenimo, ir tai nebelei
džia reikalo atidėlioti, bet skubiai orga
nizuoti reikiamą talką, sudaryti planą ir 
pradėti vykdyti uždavinį. Tai skatina ir 
dar viena pažymėtina proga, išskirtinas
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datą į prezidentus daugiau kaip 40 
metų ir žino, kad tai žmogus, netar
nausiąs nė vienai partijai, Lietuvos 
interesus keliąs aukščiau už bet ko
kius konjunktūrinius sumetimus. V. 
Adamkus vienam mėnesiui pasitrau
kė iš JAV federalinės tarnybos, atsi
sakydamas atlyginimo.

Nepartinis prezidentas, turintis 
aukštą moralinį autoritetą, galėtų 
tarpininkauti kairės ir dešinės dia
logui, kuris yra būtinas siekiant 
ekonominio šalies atgimimo, sakė V. 
Adamkus. S. Lozoraičio teiginys, 
kad Lietuvos žmonės turi gauti 
’’vakarietiškus“ atlyginimus, kaip tik 
ir reiškia jo pasiryžimą išvesti kraštą 
iš skurdo.

Ponas Algirdas Brazauskas ir jo 
komanda jau aiškina, kad ponas S. 
Lozoraitis nekompetentingas, nepa
žįsta Lietuvos. Ir nors kol kas socio
loginės apklausos rodo p. Algirdo 
Brazausko persvarą, nerimo LDDP 
stovykloje esama, tai jaučiasi ir išjos 
oficiozo “Tiesos“ ir p. A. Brazauskui 
prijaučiančios “Respublikos“.

Jeigu prisimintume 1992 m. 
spalio 25 d. Seimo rinkimų rezulta
tus, tai LDDP (A. Brazausko) per
svara nebūtų didelė - ji surinko 46 
proc. proporciniame balsavime, tuo 
tarpu visos poną S. Lozoraitį remian
čios partijos surinko 51 proc. balsų 
proporciniuose rinkimuose, bet 4 
proc. batjeras neleido daugeliui iš jų 
turėti atstovų. Tiesa, už A. Brazaus
ką greičiausiai balsuos Lenkų sąjun
gos elektoratas (apie 3 proc.) ir dar 
neaišku, kaip pasielgs rinkėjai So
cialdemokratų (5,6 proc.), kurių va
dovybė aiškiai pasisakė už poną S. 
Lozoraitį.

Pirmieji Prezidento rinkimai, bal
suojant visai tautai, pasitraukus iš 
arenos ponui V. Landsbergiui, pasi
darė įdomūs ir jų baigmė dabar jau 
yra sunkiau prognozuojama.

Rimas Užpelkis

Jėzuitų vyresnysis kunigas A. Saulaitis. A. Patecko nuotr.

Jėzuitų ordiną kovai su protes
tantizmu 1569 metais į Lietuvą pa
sikvietė Vilniaus vyskupas V. Prota- 
sevičius. Jie užsiėmė švietėjiška 
veikla, steigė aukštesniąsias mokyk
las, 1579 m. įkūrė Vilniaus akade
miją (universitetą), vėliau leido kny
gas lietuvių kalba. Ordinas buvo pa
naikintas 1773 m. XX a. pradžioje 
jie vėl atsigavo ir sutvirtėjo nepri
klausomoje Lietuvoje.

Po penkiasdešimties metų per
traukos jėzuitai vėl pradeda savo 
švietėjišką veiklą Lietuvoje. Vilniu
je vieši lietuvių jėzuitų vyresnysis 
kunigas Antanas Saulaitis iš Chica- 
gos, mielai sutikęs papasakoti apie 
savo veiklą, jėzuitus. Bažnyčią Lie
tuvoje ir pasaulyje.

- Gal galite papasakoti apie save?
- Aš gimiau Kaune prieš pat karą. 

Kai man buvo pusantrų metukų, tė
vai pasitraukė į Rytprūsius, per karą 
atsidūrėme Vokietijoje. Kai buvau 
devynerių metų, jau gyvenome 
Amerikoje. Ten baigiau mokslus,

’’Lietuvai reikia kantrybės ir sveiko proto“, - 
sako architektas Jonas Pajaujis iš Švedijos

Švedijos lietuvių bendruomenė ne
gausi - 84 nariai. Kasmet Švedijos lie
tuviai susirenka paminėti Nepriklau
somybės dieną, vasario 16-ąją vyksta 
ir metinis bendruomenės susirinkimas. 
Švedijos lietuvių bendruomenė turi 
savo įstatus, kuriuos 1951 metais 
VLIKO vykdomosios tarybos lietuvy
bės išlaikymo tarnyba pripažino pa
vyzdiniais.

- Mūsų daug nebuvo, bet gal ne to
kie paiki, - sako architektas Jonas Pa
jaujis, 1938 metais baigęs Marijampo
lės Rygiškių Jono gimnaziją ir išva
žiavęs į Kauną studijuoti architektūrą 
Vytauto Didžiojo universitete. Diplo
minio darbo neužbaigė. Gestapininkai 
tiesiog gatvėje pagavo ir išvežė į Štut
hofo koncentracijos stovyklą.

- Man geriau būtų buvę tiesiai iš 
Šventosios Gotlandą šauti, - rimtai pa
juokauja Jonas, prisiminęs tuos laikus. 
- O aš į Švediją nusigavau 1945 metų 
rugpjūčio 20 dieną iš Danijos. Į Dani
ją - iš Liubeko, į Liubeką - iš Štuthofo. 
Dabar gyvenu Gotlande, rytiniame 

dirbau Brazilijoje lietuvių parapijoj 
septynis metus, o dabar jau šešiolika 
metų dirbu Chicagoje.

- Kas paskatino atvykti į Lietuvą?
- Į Lietuvą aš atvažiuoju jau šeštą 

kartą. Anksčiau negalėdavau gauti vi
zos, todėl pirmą kartą apsilankiau 
tik 1987 metais. Vėliau, 1989-aisiais 
dalyvavau pirmajame skautų suvažia
vime, o dabar per metus jau buvau 
Lietuvoje tris kartus. Aš priklausau Jė
zuitų ordinui. Maždaug prieš šešis 
metus, atgavęs Vilniuje šv. Kazimiero 
bažnyčią, jis pradėjo viešą veiklą, dar
bą, kaip ir visame pasaulyje. Savo 
veiklą jėzuitų ordinas vykdo per para
pines mokyklas ir darželius Kaune, 
Klaipėdoje. Šiauliuose, Biržuose, Vil
niaus šv. Kazimiero bažnyčioje kiek
vieną sekmadienį rengia religinės 
muzikos koncertus. Aš pagal savo iš
gales padedu, vertėjauju pasitarimuo
se, paskaitose, bandau užmezgti ryšius 
su Roma ir pasaulio jėzuitais. Lietuvo
je, ačiū Dievui, darbo netrūksta. Kiek 
leidžia laikas, einu į mokyklas, univer

pakraštyje, 
labai ro
mantiškoje 
vietoje. Per 
sklypą teka 
upelis, tame 
upelyje gali 
lašišų pasi
gaudyti. Pri
sigrybauju, 
prisimari- 
nuoju bara
vykų. Gaila, 
kad treji metai nebeturiu laiko šautuvo 
paimti. Du rudenius praleidau Lie
tuvoje, vieną rudenį Prancūzijoje. Ma
tai, kaip kartais gyvenimas pabaigoje 
susikomplikuoja.

Jonas Pajaujis dirba Švedijos 
ambasadoje Vilniuje - padeda pritai
kyti patalpas diplomatų darbui.

- Užeik į vidų , į antrą aukštą. Ten 
didumą Olimpinis komitetas sutvar
kęs. Bet pažiūrėk, kaip atrodo kiti 
aukštai. O juk ten buvo miesto įstai
gos. Kaip viskas barbariškai sunioko

sitetus (aplankiau teisės, istorijos, fi
losofijos, teologijos fakultetus), da
lyvavau seminare apie savižudybę.

- Ar nemanote likti Lietuvoje?
- Noras grįžti į Lietuvą gal ir 

būtų, bet nėra galimybių. Kažkas 
turi dirbti ir už Lietuvos ribų. Kai 
buvau Pietų Amerikos jaunimo 
stovyklose Venesueloj, JAV ir 
Kanadoj, jauni žmonės prašė: tik tu 
nepalik mūsų. Be to, tu turi jausti tos 
šalies, kurioje dirbi, kultūrą, civi
lizaciją, sąlygas. Lietuvoje aš dau
giau mokausi iš žmonių, jų mąsty
mo, jausmų, nes visa tai man nauja. 
Išeivijos kunigai yra vyresnio 
amžiaus, ir mes dažnai šnekam, ar 
negalėtų atvykti kunigai iš Lietuvos. 
Bet juk ir čia jų trūksta, o galimybės 
veiklai Lietuvoje neribotos. Tas 
įdirbis, kurį kunigai gali padaryti 
dabar, padėdami žmonėms pažinti 
Vakarų religiją, negali būti pada
rytas po kažkiek metų. Vakarų reli-
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ta. Kas čia kaltas? Negi per dvi gene
racijas lietuvis virto homo sovieticus? 
Įdomu, jog visi žmonės, kurie buvo 
auklėjami šitos sistemos, kalba ir 
mąsto visiškai taip pat kaip ir aš. Jie 
puikiai viską supranta, ir visi kelia tą 
patį klausimą, kodėl taip įvyko? Tai 
savotiška paralyžiaus būsena. Kai pro
tas dar veikia, bet valios pradėti dirbti 
nėra. Turbūt nemato prasmės?

Pamėgink kokį viršininką pagauti 
darbo metu. Ar tau pavyko kada? O 
jeigu viršininką nori aplankyti, tai 
pasitinka cerberis. Jis tau sako, jog 
viršininko nėra. Paklausi, kur virši
ninkas? Nežino. Kada jis sugrįš? Ne
žino. Kas viršininką pavaduoja? Tada 
nustemba - kas gali viršininką pava
duoti? O jeigu viršininko įstaigoje nė
ra, tai visas personalas? žinoma, būna 
labiau užsiėmęs - kavutę geria. O ko
ridoriuose eilės interesantų. Man rei
kėjo išsiimti gimimo metrikus. Nuva
žiuoju į Kalvariją. Visi žino, kad nuo
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Įteikta ”Į laisvę“ fondo romano premija

”Į laisvę“ premijomis už geriau
sius romanus rezistencijos tema 
apdovanoti rašytojas Jonas Mi
kelinskas (“Nors nešvietė laimėjimo 
viltis“) ir Birutė Pečiokaitė-Ado- 
mėnienė (“Penktas: nežudyk").

Premijuoto romano autorė Birutė 
Pečiokaitė-Adomėnienė gyvena Pa
kaunėje, Garliavos apylinkės Nau- 
gardiškių kaime. Naugardiškiai jau 
praradę tikrojo kaimo bruožus - tai 
tik sodybų eilė prie plento iš Kauno 
į Garliavą. Kraštutinėje sodyboje, 
prisišliejusioje prie pat miesto, susi
tikome su rašytoja.

Ji sėdėjo prie senutės rašomosios 
mašinėlės “Continental“. Ant stalo 
gulėjo knyga - Vinco Adomėno ro
manas "Kas apverks jų dalią“.

- Šią knygą, - pasakė Birutė Pe
čiokaitė-Adomėnienė, - parašė ma
no velionis vyras. Rašė jis ją Intos 
lageryje, anglies kasykloje. Dirbo 
tada šachtoje dujų matuotoju. Dar
bui atlikti nereikėjo viso pamainos 
laiko, tai, kur nors pasislėpęs, šach
tininko lempele pasišviesdamas, 
pieštuku rašė popieriaus skiautėse. 
Rankraščius slėpdavo šachtos labi
rinte, sienų plyšiuose. Slaptai per
duodavo už zonos gyvenantiems 
pažįstamiems. Režimas tada, po 
Stalino mirties buvo kiek sušvel- 
nėjęs, kaliniams kartais leisdavo pa
simatyti su namiškiais. Aš važiuo
davau į Intą pasimatyti su vyru. Ro
mano rankraštį į Lietuvą parvežiau 
dalimis.

Vincas Adomėnas taip ir nesu
laukė išsvajotos laisvės. Vyro prie
saką vykdyti ėmėsi žmona. Iš lage-

SWTTYNHOS ©HIENOS
Netikru pinigu tvanas

Jau kuris laikas Lietuva yra ka
muojama netikrų pinigų baimės. 
"Pirmadienis“ (Nr. 3) atkreipia 
dėmesį, kad dėl netikrų pinigų 
nukenčia eiliniai piliečiai.

’’Atpažinę netikrą banknotą, gali
me kreiptis į policiją ar banką, tačiau 
ten tik paims pinigą ir viskas. Jokios 
kompensacijos! O juk visi galime 
gauti padirbtų pinigų: parduotuvėje, 
vaistinėje, darbovietėje. Taigi kenčia 
paprastas žmogus. Nėra įstatymo, 
ginančio eilinį, jeigu šiam į rankas 
pakliūva padirbtas banknotas“. Taip 
pat pažymima, kad viena klastočių 
gaminimo priežasčių - savotiškas 
akstinas - tai paprasta dabartinių 
talonų gamybos technologija. Dėl 
prasto popieriaus net kopijavimo 
aparatu pagaminta kopija atrodo 
kaip tikras pinigas... Beje, netikrų 
pinigų plūdimas gali tapti vienu iš 
svarbiausių veiksnių, lemiančių lito 
įvedimą. Įvairių specialistų nuomo
ne, suklastotų pinigų vertė gali siekti 
2-3 milijardus talonų.

Ginčas dėl sekso propagandos 
baigėsi

"Europa“ (1993 Nr. 2) infor
muoja apie pasibaigusį konfliktą 
tarp N. Sadiinaitės ir Kauno miesto 
valdybos nario K. Stanionio iš 
vienos pusės ir UAP Laikraštis 
"Vasaris“ iš kitos. Minėti asmenys, 
protestuodami prieš tautos tvirkini
mą pagriebę iš spaudos platintojų 
(ir nesumokėję) keletą šių laikraščių, 
kaip pornografinių, suplėšė ir išmetė 
į šiukšlių dėžę. Už tai jiems buvo 
iškelta byla - civilinis ieškinys dėl 
materialinės žalos atlyginimo.

Ši istorija, turinti daugiau princi
pinę reikšmę, baigėsi tuo, kad N. Sa- 
dūnaitė ir K. Stanionis teismo proce
se savo kaltės nepripažino, o laikraš
tis savo civilinio ieškinio atsisakė, 
nes procesas "didino įtampą visuo
menėje“.

Lietuvoje, kaip ir bet kurioje nor

Fondo “Į laisvę“ laureatė Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė.
Kęstučio Jūrelės (ELTA) nuotr.

rio atgabentas rankraštis nebuvo su
tvarkytas, reikėjo kai ką papildyti, 
patikslinti. Birutė Pečiokaitė-Adomė
nienė ėmėsi ruošti jį spaudai. Pernai 
romaną išleido “Vaga“.

- Jį ruošdama spaudai, - pasakojo 
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė, - pa
jutau, kad dar ne viskas parašyta. 
Mano atmintis išsaugojo daug poka
rio metų įvykių, epizodų.

Prieš karą aš rašiau eilėraščius, 
juos spausdino moksleivių ir jauni
mo žurnalai. Po to kelis dešimtme
čius nieko nerašiau. Vyrą areštavus, 
mane atleido iš darbo. Skriaudžių 
mokykloje duoną teko pelnytis, dir
bant buhaltere. Bet sekiau literatūros 
naujienas, vienos knygos mane džiu

malioje valstybėje, sveikoje visuo
menėje sekso leidinių ir panašios 
produkcijos bumas atėjo, praėjo ir 
atsistojo į savo kuklią vietą. Lietu
voje paklausa jiems yra sumažėjusi 
iki, galima sakyti, bankroto. Štai 
apie Vilniuje atsidariusią ir gana ne
mažai reklamuotą “Sex shop“ par
duotuvę laikraštis “Pirmadienis“ Nr. 
3 informuoja, kad šios įstaigos savi
ninkai “jau pasirengę nuleisti ran
kas“. Nepadeda nei geriausios Vaka
rų prekės, nei nuošali vieta su gana 
konspiruotu įėjimu. Ir visai nereikėjo 
Lietuvai dėl to tapti “bananine“ res
publika, kad kažkas galėtų diktuoti 
savo sąlygas kaip gyventi.

Katalikišku laidu ateitis

Lietuvos katalikų laikraštis "XX 
amžius“ (OI 22) praneša apie įvy
kusį Seimo patvirtintos naujosios 
Radijo ir televizijos valdybos posėdį. 
Jame buvo svarstyti ir katalikiškųjų 
TV laidų reikalai. Iš iki praėjusių 
metų turėtų trijų katalikiškų laidų 
teliko viena.

"Panaikinus - kaip oficialiai 
paskelbta, dėl “skylėto“ biudžeto - 
Kauno TV, katalikai automatiškai 
neteko dviejų savo laidų“. RTV 
valdybos narys kunigas R. Grigas 
perskaitė ir generaliniam RTV direk
toriui įteikė Jo Eminencijos kardino
lo Vincento Sladkevičiaus pareiški
mą, kuriame išreikštas nerimas dėl 
to, kad "Lietuvos televizija nepro
porcingai daug laiko skiria sektantų 
laidoms". Pareiškime prašoma, kad 
būtų leista transliuoti visas tris kata
likų laidas LTV - 1 programoje. 
'Tai, kad gausiausia Lietuvos konfe
sija gautų daugiau laiko ekrane, 
kaip tik yra demokratiškumo reika
lavimas“, - pasakė kunigas R. 
Grigas. Posėdyje buvo atkreiptas 
dėmesys į tai, kad dėl neinformavi- 
mo apie katalikiškų laidų dingimo 
priežastis, žiūrovai tai siejo su 
valdžios pasikeitimu po rinkimų ir 
darė atitinkamas išvadas.

V. Dimas 

gino, kitos - nuvildavo. Užbaigusi 
darbą su vyro rankraščiu, ėmiau ra
šyti pati. Pustrečio šimto mašin
raščio puslapių romaną mašinėle at- 
stuksenau per nepilnus du metus. 
Jame - visi įvykiai tikri, net veikėjų 
pavardės ir slapyvardės nepakeis
tos.

Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė 
nesijaučia darbą užbaigusi. Nors 
neseniai atšventė gimimo 70-metį, 
bet dar energinga, žvali, kupina jė
gų. Tik nutvėrusi laisvesnę valan
dėlę, sėda prie senutės “Continen
tal“. Popieriuje atgyja pokario vaiz
dai Suvalkijoje. Ji rašo antrąją ro
mano dalį.

ELTA

Kanadietė
gyvena 
Vilniaus 

pansionate

Repatriantė iš Kanados Elena 
Truska su aktore Teofilija Vaičiūniene. 

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Įvykiai Lietuvoje
Chirurgas iš JAV
Sausio 23-25 dienomis Lietuvoje viešėjo Chicagos Šrainerio ligoninės 

vyr. chirurgas J. Subickis. Vilniuje ir Kaune jis konsultavo vaikus, sergančius 
įvairiomis ortopedinėmis ligomis. Chirurgas spėjo apžiūrėti apie 150 vaikų. 
Keletas jų bus vežami opeiuoti į JAV. Pernai Šrainerio ligoninėje operuota 
30 Lietuvos vaikų, tačiau kelionė ir gydymas po operacijos kainavo labai 
brangiai. Todėl šiais metais nuspręsta, kad pigiau kainuos operuoti Lietuvoje. 
Tad balandžio-gegužės mėnesiais J. Subickis ir grupė chirurgų atvyks pas 
mus.

Geoterminė energija šildys Palangą
Palangos miestas pripažintas tarptautinės kampanijos “Efektyvus energi

jos naudojimas-2000“ parodomąja zona. Tai paskelbė Jungtinių Tautų Orga
nizacijos Europos ekonominės komisijos komitetas.

Pirmiausia numatoma įgyvendinti pažangų geoterminio vandens panau
dojimo projektą. Vydmantų eksperimentinės pramoninės geoterminės šilu
mos tiekimo stoties rūpesčiu netoli Palangos jau išgręžtas pirmasis geoter
minio vandens gręžinys. Tikimasi, kad pagal jau parengtą projektą šiais me
tais palangiškiai naudos pigią žemės gelmių energiją pastatams šildyti.

Sąjūdžio aktyvistas nuteistas 4 metus kalėti
Konsultacinio seimo ir Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos aktyvistas 

buvęs Parlamento referentas, padėjęs ruošti desovietizacijos įstatymo 
projektą, Vilniaus muitinės juridinės tarnybos viršininkas Vitalijus And
riuškevičius per penkias darbo dienas paėmė tris kyšius (tiek jų užfik
suota). Sausio 21-ąją Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų kolegija, 
išnagrinėjusi šią bylą, V. Andriuškevičių nuteisė 4 metus kalėti bendrojo 
režimo pataisos darbų kolonijoje.

Pabrango duona
Šiauliuose nuo šiol “Bočių duona“ kainuoja 70 tl (buvo 60 tl), “Pajūrio“ 

44 tl (buvo 38 tl), “Kaimiškas batonas“ - 18 tl (buvo 12 tl). Tik “Kauno“ 
duonos kaina ta pati.

Karaliaus Mindaugo kolegijos pasiūlymai
Šiemet sukanka 740 metų, kai buvo karūnuotas Lietuvos karalius Min

daugas. Karaliaus Mindaugo kolegija siūlo 1993-2003 metus paskelbti Ka
raliaus Mindaugo dešimtmečiu, sudaryti Lietuvos valstybingumo jubiliejinių 
metų paminėjimo valstybinę komisiją. Taip pat siūloma Vilniaus Katedros 
aikštėje pastatyti monumentą Lietuvos krikštytojui Karaliui Mindaugui.

Kolegija nutarė kreiptis į Lietuvos vyskupų konferenciją prašydama, kad 
Romos popiežiaus vizito ceremonijoje būtų paminėtos ir Lietuvos krikšto 
740-osios metinės.

Ūkininkai neskuba parduoti savo produkcijos
Praėjusį penktadienį Šilalės ūkininkų sąjungos nariai išklausė pirmininko 

Vytauto Rušplaukio ataskaitą apie nuveiktą per metus darbą. Dabar rajone 
4600 ūkininkų, kurie dirba daugiau kaip 38 tūkst. ha (per 50 proc. viso 
rajono žemių). Yra nemažai pagamintos produkcijos, tik ji nerealizuojama - 
žemdirbiai laiko ją, nes nežino, kiek dar kris talonų vertė.

Vilniaus meras krito,
o Lietuvos banko valdytojas išliko
Po kelių skandalų Vilniaus miesto taryba pagaliau atleido sostinės merą 

A. Štarą, tuo tarpu Seimas nesugebėjo atleisti Lietuvos banko valdytojo V. 
Baldišio po interpeliacijos - pritrūko kelių balsų, nors LDDP jų turi kur kas 
daugiau negu reikia.

E LR

Vilniuje, Kalvarijų gatvėje įsikūru
siame Gerontologijos ir reabilitacijos 
centre dabar gyvena apie 70 senų 
žmonių. Anksčiau čia buvo personali
nių pensininkų pansionatas.

Tik prieš trejetą metų į gimtinę su
grįžo politinis kalinys ir tremtinys Po
vilas Vilkus, iš Kanados - Elena Trus
ka, savo memuarus ramybėje ir tyloje 
čia rašo žymi aktorė Teofilija Vaičiū
nienė. Visi jie apsupti nuoširdaus 
centro darbuotojų rūpesčio ir globos.

Problemų, kaip ir visur šiandien, 
čia pilna. Štai, vien vaistų centro gy
ventojams reikia 200 pavadinimų. Tik 
dešimtadalį jų gaunama iš labdaros 
vaistinės. O vien gyvybiškai senam 
žmogui būtino “Asparkamo“ flakonė
lis kainuoja 62 talonus.

Centras nuo šiol tampa respubliki
niu. Jame bus atliekami moksliniai se
nėjimo procesų tyrimai, teikiama me
dicinos pagalba.

Už gyvenimą centre globotiniai su
moka dalį savo pensijos, kita dalis 
pervedama į jų sąskaitas. Vieno žmo
gaus maitinimui per dieną valstybė iš 
biudžeto skiria pusantro šimto talonų.

ELTA

* _

Pagerės 
telefoniniai pasikalbėjimai su 

Baltijoskraštais
Nuo 1993 metų vasario 14 d. pagerės telefoniniai 

pasikalbėjimai SU Lietuvą, Latviją ir Estiją.
Nuo vasario 14 dienos Įsigalios nauji kodai:
Lietuvai - 010370
Latvijai - 010 371
Estijai - 010 372
Šie kodai galios pasikalbėjimams telefonu 
tik iš Didžiosios Britanijos.

Užs. 783

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas:

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučius.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel travel Service LTD 

Hayling Cottage Stratford St. Mary 
Colchester Essex CO7 6JW 

Tele/Fax 0206 322352
Užs. 784
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Atminties vitražų šukės
(Apie Stasio Kuzminsko knygą ’’Atsiminimai ir svarstymai“)

STASYS KUZMINSKAS

ATSIMINIMAI 
IR
SVARSTYMAI
Jei pažvelgsime dabarties Lietuvos 

knygynų lentynas, gali kilti pagunda 
Lietuvą pavadinti atsiminimų kraštu. 
Visokiausių rūšių, įvairiausių literatūri
nių žanrų memuarai, praeities apžval
gos, istoriniai ir pusiau istoriniai raši
niai pasipylė kaip iš gausybės rago ir 
šiuo metu sudaro didžiausią mūsų ’’ori
ginaliosios“ literatūros dalį. Kartais at
rodo, kad kiekvienas raštingas lietuvis, 
peržengęs 60-ies metų slenkstį, laiko 
savo garbės dalyku papasakoti apie jo 
išgyventą istorinių negandų ir pervartų 
metą, pradedant pirmosios nepriklau
somybės laikais ir baigiant bolševikinio 
režimo žlugimu, kurį apvainikavo ant
rosios nepriklausomybės paskelbimas.

Todėl eilinę atsiminimų knygą imi 
į rankas dvejodamas, ar išvis verta ją 
skaityti. Sunku užgniaužti skepsio ir 
net ironijos jausmą, ypač kai atsimini
mų autoriaus pavardė visai negirdėta, 
o ir pati knyga pateko į rankas visai at
sitiktinai. Bet štai vartydamas Stasio 
Kuzminsko (1901-1989) ’’Atsimini
mus ir svarstymus“, išleistus p. Z. Juro 
pastangomis, iškart pajutau, kad šios 
knygos autorius - ne tik neeilinis žmo
gus ir puikus literatas, bet ir savitas 
mąstytojas, kurio mintys apie praeitį 
tarsi suauga su dabartimi ir įgyja kiek 
netikėtą aktualumą. Kai kuriuos Sta
sio Kuzminsko atsiminimų puslapius 
skaitai taip, tarsi jie būtų parašyti šian
dien, ne apie praeitį, o apie dabartį, ir 
stebiesi, kad nėra nieko naujo po Lie
tuvos saule, kad daug kas kartojasi iki 
karikatūriško raiškumo smulkmenų.

Tai nėra vientisas pasakojimas apie 
praeitį ir, griežtai pasakius, nėra net 
memuarai. Knyga sudaryta iš menkai 
arba visai nesusijusių rašinių, kiekvie
nas iš kurių savaip fragmentiškas, tai
gi neturintis tokios kompozicijos ir pa
baigos, kuri fragmentą paverstų už
baigtu kūriniu. Be to, šalia atsiminimų 
knygoje esama tarpukario nepriklau
somos Lietuvos politinio gyvenimo 
apmąstymų ir beletristinių etiudų.

Pirmasis atsiminimų pluoštas, skir
tas autoriaus vaikystės miesteliui Šau- 
kotui, labiau primena ne memuarus, o 
lyrinius savo šaknų ir ištakų apmąsty
mus. Išties gražus autoriaus gimtasis 
miestelis, iškylantis kaip prarastojo 
rojaus vizija, kurios patrauklumas, 
beje, šiek tiek susilpninamas švelnios 
ironijos ir nepikto jumoro. Šaukoto 
peizaže daug gamtos vaizdų, daug iš
raiškingų miestelio ’’interjero“ detalių,

KnyeiĮ lentynoje

Biblija vaikams
Biblija vaikams. 7992, 542 

p., ii instr.

"Mes dėkojame Visagaliui 
Dievui, šio pasaulio kūrėjui, už 
tai, kad jis sudarė sąlygas pa
sirodyti šiai "Biblijai vaikams“ ir 
lietuvių kalba“ - rašoma šio lei

bet nedaug konkrečių žmonių. Auto
riaus tėvai, "nuosavas“ simpatiškas 
žydelis Jankelis Irša, pavyzdingas Lie
tuvos ūkininkas Ženkus. ano meto 
įžymybės kun. K. Bukontas ir Šatrijos 
Ragana - Štai beveik ir visi Šaukoto 
epizodo personažai. Nupiešti jie labai 
vaizdingai ir prieš skaitytojo akis išky
la kaip gyvi žmonės, kiekvienas su sa
vo likimu ir savitu charakteriu. Litera
tūriniu požiūriu "Gimtasis Šaukotas“ - 
pats gražiausias fragmentas visoje 
knygoje, bet deja tik fragmentas, pa
liekantis neužbaigtumo įspūdį, kurį 
dar labiau sustiprina įterptiniai atmin
ties blyksniai, atklydę iš kitų autoriaus 
"prarastojo laiko“ atkarpų. Perskaitęs 
Šaukoto epizodą apgailestauji, kad 
autorius, apdovanotas neabejotinu be
letristo talentu, nutraukė savo atsimi
nimų giją ten, kur viskas galėjo tik 
prasidėti, ir paliko mums tik vitražo 
šukę, nors labai gražią, nors spindin
čią visomis vaivorykštės spalvomis.

Pats aktualiausias ir labiausiai už
baigtas Stasio Kuzminsko knygos 
etiudas yra jo tarpukario Lietuvos po
litinio gyvenimo studija. "Nepasiseku
si kova dėl demokratijos“ gali būti 
skaitoma kaip politinis esė, atsklei
džiantis kitą Stasio Kuzminsko talento 
pusę - įžvalgų analitinį protą ir suge
bėjimą mąstyti (kaip pasakytų jis pats) 
valstybiškai. Pagrindinė šios nedidelės 
studijos mintis, nusakyta pavadinime, 
labai paprasta ir, reikia pripažinti, ne
džiuginanti nei paties autoriaus, nei 
šiuolaikinio skaitytojo. Tai liūdnas 
pripažinimas, kad visos pastangos įgy
vendinti normalią demokratinę sant
varką tarpukario Lietuvoje sužlugo. 
Autorius atskleidžia tris Šio žlugimo 
priežastis. Pirmoji - tai aukšto raugo 
politikų, valstybiškai mąstančių žmo
nių stoka bei politikuojančių inteligen
tų atitrūkimas nuo tautos gyvenimo 
realijų. Antroji: partinis ir asmeninis 
politikų egoizmas, sutrukdęs sukurti 
normaliai veikiančių politinių institu
cijų struktūrą. Trečioji: mūsų tautos 
politinis tamsumas ir politinės kultū
ros stoka, fatališkai atvedusi prie auto
ritarizmo. Skaitant šią studiją apima 
liūdesys, o kartais ir neviltis, nes vie
tomis atrodo, kad Stasys Kuzminskas 
kalba ne apie tarpukario, o apie dabar
tinę, bolševikų jungą nusimetusią 
Lietuvą. Kai kurie epizodai, pvz., tie, 
kur aprašomos rietenos Seime, de
struktyvi "opozicijos“ veikla arba gat
vės teroras, atvedęs prie "tautos vado“ 
diktatūros, atrodo tarsi kokia 1990- 
1992 metų Lietuvos politinio gyveni
mo fotografija. Ar mes vėl kartojame 
tas pačias klaidas? O gal tai ne klai
dos, o neišvengiamybės, atskleidžian
čios visišką mūsų nesugebėjimą kurti 
normalią šiuolaikinę valstybę, o gal 
net nesugebėjimą valdytis patiems? 
Gal mes pasmerkti amžinai vergijai ir 
be svetimų valdovų esame bejėgiai? 
Gal niekada netapsime tikrai laisvi, 
kiek bemėgdžiotume Vakarų Europos 
politinį gyvenimą ir bešnekėtume apie 
demokratiją? Deja, kaip tik tokie klau
simai norom nenorom iškyla, skaitant 
šią gilią ir negailestingą Stasio Kuz
minsko studiją. Vien tik ji šią knygą 
daro labai vertingą ir rekomenduotiną 
pasiskaityti tiek mūsų politikams, tiek 
intelektualams. Duok Dieve, kad Sta
sio Kuzminsko mintys šiek tiek išblai
vintų mūsų dabartinių politikierių gal

dinio pratarmėje. Iš tiesų, ir 
dėkoti, ir džiaugtis yra ko.

Tai Biblijos vertimų instituto 
Stokholme leidinys - kompaktiško 
formato, kieto dailaus viršelio, 
gausiai iliustruota (per 250 
spalvotų iliustracijų!) knyga. 
"Biblija vaikams“ džiugins ne tik 
vaikus, bet ir suaugusius. [ apra
šomus Šv. Rašto epizodus yra 
įtraukta ir citatų - tai pagyvina 
atpasakojimo kalbą, į skaitytoją 

vas ir priverstų juos susimąstyti apie 
Lietuvos dabartį ir ateitį, kuri, deja, 
teikia nedaug vilčių, jeigu viskas ir to
liau vyks taip, kaip vyko iki šiol. Ir vi
sų pirma todėl, kad mūsų šviežiai iš
keptiems politikams beveik be jokių 
išlygų tinka Stasio Kuzminsko pateik
tas tautininkų vadovybės apibūdini
mas. Deja, ir mūsų politiniame pan
teone nematyti kiek gausesnio būrelio 
valstybės vyrų, sugebančių "valstybės 
uždavinių visumą aprėpti, pajausti jos 
gilumą, o visų pirma suprasti tą milži
nišką atsakomybę prieš visą lietuvių 
tautą už jų įvykdymą" (p. 123). Kartūs 
žodžiai, tačiau mūsų nelaimei jie labai 
tiksliai apibūdina ir šių dienų nepri
klausomos Lietuvos politikus.

Stasio Kuzminsko nuoširdų ir 
veiklų susirūpinimą Lietuvos ateitimi 
ir jo politinį įžvalgumą atskleidžia ki
tas, tiesa, labai fragmentiškas ir trum
pas, politinio pobūdžio etiudas "Lietu
vos busimosios problemos“. Vien dėl 
anksčiau aptartos studijos ir šio etiudo 
Stasio Kuzminsko knygą verta ne tik 
perskaityti, bet ir įsigilinti į jo politines 
intuicijas, o daugelį minčių užrašyti 
didelėmis raidėmis ant didelių skydų 
ir juos iškabinti "Lietuvos širdyje“ - 
Nepriklausomybės aikštėje. Tebado 
tos mintys akis mūsų parlamentarams, 
valdininkams, "megztoms beretėms“ 
ir kitiems piliečiams, pasišovusiems 
sukurti modernią demokratinę Lietu
vos valstybę, ir manantiems, kad tai 
tas pat, kas sukalti vištidę, arba kad 
valstybės atsiranda kažkaip savaime, 
be konkrečių žmonių atsidavimo, be 
didžiulių jų valios ir proto pastangų.

S. Kuzminsko knygą, gražiai už
sklendžia "Prieblandų mintys“ - savo
tiškas literatūrinis-filosofinis etiudas, 
sumanytas kaip romanas-legenda, ta
čiau matyt irgi neužbaigtas, nes šioje 
knygoje randame tik keletą padrikų ir 
menkai susijusių epizodų. Ir šiame 
etiude Stasys Kuzminskas atskleidžia 
savo gražų literatūrinį talentą, bet jo ne
išplėtodamas iki galo netiesiogiai pasa
ko mums, kas jis buvo savo prigimtimi 
ir polinkiais - veiklos, o ne rašto žmo
gus. Todėl ir jo ištarmės visa jėga su
skamba tuose "Atsiminimų ir svars
tymų“ fragmentuose, kur žodis tiesio
giai susijęs su veiksmu ir nukreiptas į 
gyvo praktinio gyvenimo aktualijas.

Ką galėčiau pasakyti apie visą 
knygą? Kuo ji svarbi, kuo įdomi, kuo 
gali patraukti Lietuvos skaitytoją? 
Visų pirma, su šia knyga į Tėvynę 
sugrįžta labai ją mylėjęs, daug jai 
padaręs tačiau nepelnytai (visų pirma 
dėl nepalankių istorinių aplinkybių) 
užmirštas žmogus, tikras patriotas, 
meilę Lietuvai įrodęs ne skambiais 
žodžiais, o svariais darbais. "Atsimini
mai ir svarstymai" - tai ne tik Stasio 
Kuzminsko sugrįžimas į Lietuvą, bet 
ir jo atminimo įamžinimas. Aš tikiuo
si, kad ši knyga paskatins mūsų lei
dėjus susidomėti visu Stasio Kuz
minsko literatūriniu, publicistiniu ir 
moksliniu palikimu ir gal būt ateityje 
išleisti didesnį jo veikalų ir straipsnių 
rinkinį. Bet ši knyga svari ir savaime, 
kaip savotiškas politinis testamentas, 
parašytas žmogaus, tiksliai diagnoza
vusio Lietuvos politinio gyvenimo li
gas, gerai mačiusio pavojus ir negan
das, grėsusias Lietuvos nepriklauso
mybei ir valstybingumui.

Arvydas Šliogeris

padvelkia originali Biblijos dva
sia.

Knygos gale pateikti ir 
geografiniai žemėlapiai bei ke
letas Biblijoje minimų vietų for- 
matografijų. "Biblija vaikams“ - 
tai geriausias būdas Jūsų vai
kams ir Jums patiems susipažinti 
su šventąja istorija ir Kristaus 
mokslu

V. Dimas

Regnum II
- tai antroji kūrybos knyga, išleista "Regnum" fondo. Fondas telkia in

telektualus. kuriems rūpi kūrybiniai laisvės ir tradicijos klausimai. Fondas bei 
jo visa veikla gyvuoja iš labdaringų įnašų.

Antrajame Regnum numeryje skelbiami kun. S. Dobrovolskio į lietuvių 
kalbą išversta R. M. Rilkės pirmoji "Valandų knyga“, V. Daujotytės esė apie 
O. Mandelštamą, R. Ozolo - apie J. S. Bachą, V. Daunio esė bei poezija, kun. 
V- Bagdonavičiaus pjesė “Venecijos kvepalai“, P. Valery, R. Coilua, G. 
Duby esė vertimai, "Naujosios Romuvos“ bičiulių klube vykusi diskusija apie 
klasiką, kritikos straipsniai, poezija ir kr.

Norintieji įsigyti šį numerį užsienyje, pageidavimą gali pareikšti adresu: 
Vilnius, ARP-3 BOX 511, "Regnum“. Vieno egzemplioriaus kaina -4 USA 
doleriai.

"Europos lietuvis" pateikia Paulio Valery esė iš leidinio "Regnum".

Nėra partijos, 
kuri nebūtų įnirtusi prieš tėvynę
Esama to. ką nutyli kiekviena par

tija.
Kiekviena jų turi savus šešėlius - 

savus draustinius -
Savus lavonų ir gėdingų sapnų 

rūsius.
Savus neapgalvotų ir lengvabūdiš

kų dalykų lobius, -
Tai, ką jos užmiršo savo svarsty

muose, ir tai, ką jos nori priversti už
miršti.

..Jos išplėšia, kad galėtų išlikti tai, 
kam jos prižadėjo egzistavimą.

Vieno ir to paties jos vertos turė
damos valdžią; vieno ir to paties jos 
vertos, kai neturi valdžios.

Nereikia dvejoti darant tai, kas ati
tolina nuo jūsų šalininkų ir kas pa
trigubina likusiųjų meilę.

Vieną jo politinėje partijoje žavi 
miglotas idealas. O kitą iš tos pačios 
teipės - neabejotinai artimi tikslai.

Kadangi apskritai žinoma apie 
anarchistus disciplinuotoje partijoje ir 
apie organizatorius anarchistiniame 
judėjime, aš siūlau pertvarkymą. 
Kiekvienas užimtų vietą partijoje, 
kuri atitinka jo prigimtį. Yra žmonių, 
turinčių kūrėjo, konservatoriaus arba 
griovėjo temperamentą. Kiekvienas 
individas būtų įtrauktas į jam tinkamą 
partiją, kuri yra ne jo kalbų, ne jo 
įžadų, bet jo egzistencija ir jo stiliaus 
veikti ir reaguoti vieta.

Visa politika remiasi daugumos 
dalyvių abejojimu, be kurio ji tiesiog 
neįmanoma. Iš pradžių politika buvo 
menas trukdyti žmonėms kištis į tai, 
kas jiem rūpi. Vėlesnėje epochoje yra 
panaudojamas prievartos apsispręsti 
dėl to, ko žmonės nesupranta, menas.

Antrasis principas derinasi su pir
muoju. Tarp jų kombinacijų štai dar 
viena: Valstybės paslaptys visuotinio 
balsavimo šalyje. Kombinacija būtina 
ir, trumpai tariant, gyvybinga, tačiau 
kartais ji sukelia didžias audras ir 
verčia vyriausybę be atvangos ma
nevruoti. Valdžia visuomet priversta 
"plaukti“ prieš savo principą. Tai da
rydama, ji vis dėlto valdo kuo arčiau 
principo, absoliučios valdžios linkme.

Kiekviena socialinė valstybė turi 
išmonės poreikį. Vienose jų sutariama 
dėl piliečių lygybės. Kitos numato ir 
organizuoja nelygybę.

Tai susitarimai, būtini žaidimo 
pradžiai. Kai vienas ar kitas jų jau 
suformuluotas, žaidimai prasideda - ir 
jis būtinai yra paveiktas priešingai 
mąstančių individų.

Lygiateisių visuomenėje individas 
veikia prieš lygybę. Nelygiateisių

REGNUM
kūryba ir kriterijai

didžiuma kovoja prieš nelygybę. 
Politinių kovų tikslas yra trikdyti, 
klastoti protuose problemų svarbumo 
ir neatidėliotinų dalykų kategorijas.

Tai, kas gyvybinga, yra užmas
kuota to, kas tėra paprasčiausiai gera 
savijauta. Tai, kas priklauso ateičiai - 
užmaskuota to, kas betarpiška. Tai, 
kas ypač esminga - to, kas ypač pas
tebima. Tai, kas yra gilu ir lėta - to, 
kas erzina.

Tai, kas kyla iš praktinės politikos, 
yra neišvengiamai paviršutiniška.

Istorikas su praeitimi daro tai, ką 
būrėja kortomis - su ateitimi. Tačiau 
burtininkės teiginius visuomet patik
rinsi, ko nepasakysi apie istoriką.

Neįmanomas politinis veiksmas 
nepareiškiant savo nuomonės apie 
problemas, kurių atžvilgiu joks pro
tingas žmogus negali pasakyti, kad 
jas supranta. Reikia būti be galo kvai
lam arba visiškam nemokšai, kad iš
drįstum turėti nuomonę apie daugu
mą problemų, kurias iškelia politika.

Priešingos pažiūros karo tema gali 
slypėti tiesiog tam tikros - tarkime, 
mūsų - epochos neryžingume šiuo 
klausimu: kokios yra tos grupuotės, 
kurios turi subrandinti karą?

Rasės, klasės, nacijos arba kitos 
įmanomos atrasti sistemos?

Nes, praskleidus uždangą į klasę, 
naciją, rasę - tai tarsi praskleidus mig
lą. Tarsi atvėrus, kad Žemė sudarė dalį 
tam tikros sistemos, sakysime, dalį 
Paukščių Tako; kartu - atvėrus, kad 
kažkas buvo toks dėl savo prigimties, 
o kitoks - dėl savo gyvenimo būdo, ir
gi tenka susipainioti arba pasirinkti: 
paklusti savo nacijai ar savo klasei, ar 
savo sektai, ar savo prigimčiai.

Prievartos, karo ambicija - per 
trumpą laiką ir skubrų energingumą 
įveikti sunkumus, kurie reikalauja 
jautresnės analizės ir subtilesnių 
veiksmų - juk pusiausvyros būseną 
būtina pasiekti be prievartos.

Kada priešas perdeda mūsų jėgas, 
mūsų ketinimus, mūsų gyli, kada, 
norėdamas sukurstyti prieš mus, jis 
vaizduoja mus baisingomis spalvo
mis -jis dirba mūsų naudai.

Kaimynų buvimas - vienintelė 
nacijos apsauga nuo nuolatinio pilie
tinio karo. Vilkas priklauso nuo 
ėriuko, kuris priklauso nuo žolės. 
Žolė reliatyviai ginama vilko. Mėsė
dis saugo žolę (kuri jį netiesiogiai 
maitina). Tarp senų vilkų kova yra 
smarkiausia, sumaniausia, tačiau ne 
be tam tikro atsargumo.

Tai, kas sudaro kiekvieno dalyko 
esmę, yra įgyvendinta būtybių, kurių 
kiekviena itin tamsi, neaiški ir nieko 
neverta. Jeigu jų nebūtų, jeigu jos ne
būtų tokios, niekas neįvyktų. Jei nie
kas neįvyktų, jos prarastų mažiausiai. 
Jos yra esminės ir kartu bereikšmės.

Didieji įvykiai, ko gero, yra ne tie, 
kurie tokie atrodo ribotiems protams. 
Įdėmesniems protams reikšmingi yra 
tie įvykiai, kurie nepastebimi ir nuola
tiniai. Įvykiai gimsta nuo nežinomo 
tėvo. Būtybinė yra jų motina.

Teisė tėra tarpsnis tarp priešingų 
jėgų.

Pesimistiškiausias sprendimas 
apie žmogų, apie daiktus ir apie 
gyvenimą bei jo vertę įstabiai sutaria 
su veiksmu ir optimizmu, kurių 
reikalauja gyvenimas. - Tai euro
pietiška

Vertė Giedrius Gabrėnas
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Šv. Kazimiero draugijos pirmi
ninkas V. Grigutis

J. Paransevičiaus nuotr.

Lenkijos lietuvių dvisavaitinis 
žurnalas "Aušra“ praneša, kad 1992 
m. gruodžio 13 d. Seinų miesto savi
valdybės patalpose įvyko atkuriamasis 
Lietuvių šv. Kazimiero draugijos su
važiavimas, kuriame dalyvavo 61 at
stovas - Seinų, Suvalkų, Punsko kraš
to lietuviai bei svečiai iš Lietuvos ir 
Lenkijos: Lietuvos Seimo deputatas J. 
Dringelis, Rytų Lietuvos regioninės 
komisijos vicepirmininkas. Rytų ir Vi
durio Europos lietuvių sanryšos pirmi
ninkas A. Augulis, Lenkijos kultūros 
ir meno ministerijos Tautinių mažumų 
grupės atstovas, Suvalkų vaivados at
stovas ir kt.

Suvažiavimas, Aldonai Leončikie- 
nei pasiūlius, prieškariniams šv. Kazi
miero draugijos veikėjams - Albinui 
Kasparavičiui, Albinui Malinauskui ir 
Juozui Leončikui įteikė garbės raštus, 
o vyskupui Pauliui Baltakiui, kuris 
pasitarnavo Lietuvių kultūros židinio 
statybai ir organizacinio komiteto rei
kalams suteikė Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos garbės nario vardą.

Slaptu balsavimu valdybos pirmi
ninku išinktas Vytautas Grigutis. Jis- 
vadovaus ir 18-kos narių sudarytai 
valdybai.

Priimti suvažiavimo nutarimai dėl 
draugijos gretų plėtojimo, ypač Puns

Lietuviai Romoje

Jėzuitas kunigas Vincentas Pu
pinis kartu su kitu jėzuitų klieriku 
Vladu Mikalausku atvyko į Romą 
1945 metų rugpjūčio mėnesį. Karo 
metu susipažinęs su jaunais rusais, 
atvežtais darbams į Vokietiją, ir ma
tydami, kad jie Kristaus mokslo vi
sai nepažįsta, nors ir nepriešingi reli
gijai, abu lietuviai klierikai pajuto 
norą pasiruošti apaštalavimui Rusi
joje. Dėl to, karui pasibaigus, po ne
lengvos kelionės, įsimaišę tarp grįž
tančių italų, atsidūrė Romoje, ir vy
resniesiems leidus, prisidėjo prie bū
relio jaunų jėzuitų, rengiamų darbui 
tarp rusų. Išmokę Rytų Bažnyčios 
apeigų ir liturginę slavų kalbą, 1947 
metų liepos I dieną buvo įšventinti 
kunigais.

Pirmąją primicijų Liturgiją slavų 
kalba kunigai V. Mikalauskas ir V. 
Pupinis aukojo Popiežinės Rusų Ko
legijos (Russikumo) bažnyčioje. Pa
maldose dalyvavo Romoje gyvenęs 
Rytų apeigų vyskupas Pranciškus- 
Petras Būčys; jis pasakė pamokslą 
rusiškai ir lietuviškai. Dalyvavo iš
kilmėse taip pat neseniai Romoje įsi
kūrusios lietuvių Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius prelatas Ladas Tu- 
laba su keliais kolegijos kunigais ir 
klierikais. Čia buvo taip pat buvęs 
Lietuvos ministras Stasys Lozoraitis 
su ponia ir sūnumis Stasiu ir Kaziu 
(dabartiniais Lietuvos ambasadoriais 
Vašingtone ir prie Šventojo Sosto).

Tai-buvo 1947 metais. Dabar, 
praėjus 45 metams, kunigas Vincen
tas Pupinis, tebegyvenąs Russikume, 
panorėjo savo šventimų metines pa
minėti maža švente. Į šventę liepos 
5-ją dieną buvo pakviesti kai kurie 
Vatikano radijo darbuotojai. Iš visų 
svečių tik vienas, - ambasadorius 
Kazys Lozoraitis, - buvo dalyvavęs 
primicijose prieš 45 metus.

Atkurta šv. Kazimiero draugija Australijos reportažai

Knyga su autografu
ko apskrityje ir Lenkijos gilumoje, kur 
gyvena daugiau lietuvių, dėl pagalbos 
Lietuvių kultūros židinio statybiniam 
komitetui, dėl ryšių su viešosiomis 
bibliotekomis, dėl lietuviškų knygų 
skaitomumo kėlimo, atkreipiant dė
mesį į lietuviškas religines knygas, 
kultūros paminklų ir lietuvių karių ka
pų Berznyko ir Seinų kapinėse globo
jimo. Taip pat draugijos nariai, akty
vistai ir mokytojai turi skatinti lietuvių 
tėvus, kad jie leistų savo vaikus į lietu
vių kalbos pamokas, dėti pastangas, 
kad nuo kitų mokslo metų galima bū
tų įdarbinti Klevuose, Juodeliškėse, 
Aradnykuose ir Seinuose lietuvišką 
krašto jaunimą, kuris šiais mokslo 
metais baigs studijas Lietuvoje.

Šia proga reiktų mesti nors trumpą 
žvilgsnį į šią Vilniaus krašto ir Suval
kų trikampio lietuvių draugijos nueitą 
kelią, sakyčiau, Golgotos kelią lenkų 
okupacijos metais, jos veiklą, Lenki
jos policijos persekiojimą, vadovų ka
linimą, ypač naujųjų laikų Muravjovo 
- Vilniaus vaivados L. Bocianskio bei 
Balstogės vaivados Kirtiklio metais.

Vilniaus krašto ir Suvalkų trikam
pio lietuviškas gyvenimas, tautinė, re
liginė, kultūrinė veikla rėmėsi mūsų 
kaimu, kadangi intelektualinės jėgos 
buvo iš Vilniaus ištremtos arba sava
noriškai pasitraukusios dėl persekioji
mo į nepriklausomą Lietuvą.

Nepaisant persekiojimo, 1925 m. 
Vilniuje buvo sušauktas steigiamasis 
susirinkimas, išrinkta valdyba su kuni
gu N. Raštučiu ir D. Palevičiene. Ne
trukus pradėjo steigtis draugijos sky
riai Vilniaus ir Suvalkų krašte. Jų 
veikla buvo labai įvairi. Skyriai rengė 
vaidinimus, akademijas, minėjimus, 
sukaktis, dainų šventes, gegužines, 
platino lietuvišką spaudą. Ypatingas 
dėmesys buvo atkreiptas Vytauto Di
džiojo metais, rengiant minėjimus, 
statant tautinius kryžius. Jų pastatyta 
50. Tai buvo ženklas, kad Vilniaus'

Kaip buvo pasakyta, abu kunigai, 
Vladas Mikalauskas ir Vincentas Pu
pinis, šventimus priėmė pagal Rytų 
Bažnyčios apeigas ir tų apeigų laikėsi 
šv. Mišiose bei kitose pamaldose. Ta
čiau, jei reikėjo, galėjo vartoti ir lo
tynų apeigas. Po dviejų metų, baigęs 
Grigaliaus teologinį universitetą, kuni
gas Mikalauskas vienuolijos vyres
niųjų buvo pasiųstas pastoracijos dar
bui tarp lietuvių Montevidėjuje, Urug
vajuje. Buvo labai veiklus, suorgani
zavo lietuvius, pastatė jiems bažnyčią, 
kuri ir dabar tebestovi. Po kelių metų 
persikėlė į Braziliją, į San Paulo mies
tą; padėjo lietuvių parapijoje, dirbo su 
jaunimu ir staiga 1955 metais mirė.

Kunigas V.Pupinis pasiliko prie 
rusų. Jis buvo Rusų kolegijos namų 
vadovu, paskui rūpinosi į vargą pate
kusių tusų šelpimu. Nemaža rusų tuo 
metu gyveno emigrantų lageriuose ne
toli Neapolio, laukdami, kol bus pa
ruošti dokumentai tolimesnei kelionei. 
Kunigas Pupinis juos lankė, padėdavo 
kaip vertėjas, kartais sušelpdavo: 
švenčių progomis laikydavo pamaldas 
- emigrantai labai vertino palaiminimo 
pamaldas "prieš kelionę“.

1953-1958 metais Tėvas V. Pupinis 
buvo rusų ir lietuvių "pabėgėlių ku
nigas“ Austrijoje: gyveno Zalcburge ir 
Vienoje, bet dažnai lankė ir kitas vieto
ves, kur buvo įrengti lageriai pabėgė
liams. Pažinojo rusų stačiatikių vys
kupą ir kunigus, santykiai su jais visada 
buvo draugiški. Katalikų šalpos or
ganizacijos (amerikiečių NCWC ir 
austrų Caritas) niekada neatsisakydavo 
padėti ir stačiatikiams. Lietuvių Aust
rijoje buvo nedaug, apie 100. Kunigas 
Pupinis visus juos pažino ir lankė.

Grįžęs į Romą, keletą metų vėl rū
pinosi Rusų kolegijos namų reikalais, 
o 1964 metais buvo pasiųstas į Brazi
liją, kur Rytų apeigų jėzuitai buvo 

kraštas yra lietuviška žemė, jos gyven
tojai - autochtonai lietuviai. Lenkų po
licija nakties metu kryžius nupjaudavo 
(pavyzdžiui, Marcinkonyse), tačiau po 
kelių dienų jų vietoje atsirasdavo nau
jas kryžius.

Visai teisingai Suvalkų trikampio 
sūnus, Varšuvos universiteto docentas 
dr. Bronius Makauskas savo studijoje 
"Litwini w Polsce 1920-1939“ (Var
šuva, 1986 m. Valstybinė Mokslo lei
dykla) atkreipia dėmesį į skyrių veik
lą, jų ir narių skaičių. Ir taip, 1926 m. 
buvo 10 skyrių ir narių 136 (d-ja ofi
cialiai pradėjo veiklą 1925 m. patvirti
nus vyriausybei d-jos įstatus), o jau 
1927 m. buvo 114 sk. ir 1336 nariai. 
Narių skaičius 1934 m. išaugo iki 16 
tūkst. ir skyrių buvo 405.

Bronius Makauskas taip pat pažy
mi, kad skyriuose veikė jaunųjų ūki
ninkų rateliai bei 52 sportinės koman
dos. Regis, 1936 m. (tikslios datos ne
atsimenu) P. Žižmaro pastangomis su
rengtą sporto šventę Vilniaus stadione 
(šiandien "Žalgirio") lenkų policija 
išvaikė, įžiūrėdama joje tautinį aspek
tą.

Skyriai turėjo gražias bibliotekas, 
skaitė slapta iš nepriklausomos Lietu
vos atvežtą spaudą, nariai slapta klau
sė Kauno radijo stoties žinių, ypač 
skirtų Vilniaus krašto lietuviams.

Draugijos veikla nepatiko Lenkijos 
vyriausybei. Jau 1936 m. Balstogės vai
vada Kirtiklis uždare šv. Kazimiero sky
rius Gandino ir Suvalkų krašte, o 1938 
m. vasario mėn. 25 d. Vilniaus vaivada 
L. Bocianskis visiškai uždarė (prieš 
ultimatumą Lietuvai) draugijos veiklą.

Šv. Kazimiero draugijos reikšmė 
lenkų okupuotame krašte buvo labai 
svarbi, kadangi organizacija buvo su
būrusi daugiau kaip 80% Suvalkų, 
Gandino, ir Vilniaus krašto jaunimo.

Kazys Baronas,
Vokietija

įrengę bažnyčią ir nedidelį ben
drabutį rusų berniukams, o seserys 
uršulietės - panašų bendrabutį mer
gaitėms. Tie bendrabučiai, taip pat 
jėzuitų organizuojamos vasaros 
stovyklos jaunimui padėjo palaikyti 
draugiškus santykius su visa nemaža 
rusų kolonija San Paulo ir kituose 
miestuose. Padėjo, žinoma, taip pat 
iš katalikų "Caritas“ gaunama 
pašalpa maisto produktais, kurie 
buvo dalijami stačiatikių parapijoms. 
Viena iš kunigo V. Pupinio pareigų 
buvo lankyti šeimas ir rūpintis 
vaikais; pagal rusų paprotį, kunigo 
apsilankymas visada prasideda 
malda prieš namų Ikoną už visus 
namo gyventojus. Kitas kunigas, 
austras Johannas Stoisseris, lankė 
sergančius ligoninėse ir mirusiųjų 
kapus, taip pat visada su malda.

Jų abiejų leidžiamas mėnesinis 
biuletenis rusų kalba, teikiantis žinių 
apie dviejų internatų bei visos rusų 
kolonijos gyvenimą, buvo labai mė
giamas ir skaitomas. Gražus straips
nis apie kokią nors stačiatikių para
piją, apie rusų bendruomenės veikė
jus, dailininkus, gydytojus ar kitus - 
visada buvo naudingas rusų bend
ruomenei. Kunigas Pupinis 15 metų 
redagavo šį biuletenį ir asmeniškai 
pažinojo kelis tūkstančius rusų. Kar
tais padėdavo lietuvių parapijose.

Pagaliau 1980 metais vienuolijos 
vyresnieji pašaukė jį į Romą, vado
vauti Vatikano radijo rusų skyriui. 
Kunigas V. Pupinis, daug metų rin
kęs medžiagą apie rusų stačiatikių 
Bažnyčią, radijo laidoms parengė 
nemaža apžvalgų ta tema, tarp jų 
virš šimto apybraižų apie stačiatikių 
vyskupijas Rusijoje po Antrojo pa
saulinio karo; kai kurios iš šių apy
braižų buvo išspausdintos rusų laik
raščiuose.

1988 metais kunigui Vincentui 
Pupiniui buvo pavesta vadovauti 
Vatikano radijo lietuvių skyriui.

"Krivūlė“, 1992 m. Nr. 2

Regis, niekas negalėjo susieti Lie
tuvoje gyvenančio gydytojo Algirdo 
Statkevičiaus ir Sidnio lietuvio, ’Tele
com“ bendrovės darbininko Albino 
Giniūno likimų. O susiejo juos tarp
tautinė organizacija "Keston Colle
ge“, kurią 1969 metais Londone įkūrė 
anglikonų kunigas Michael Bour- 
deaux. Baigęs mokslus Oxfordo uni
versitete, studijavo Maskvoje. Gyve
nimas Sovietų Sąjungos sostinėje M. 
Bourdeaux paakino domėtis ne tik ru
sų kalba ir literatūra, bet ir žmogaus 
dvasios reikalais. Pasirodė, kad čia 
viešai skelbiamos laisvės išpažinti 
vienokį ar kitokį tikėjimą yra daugiau 
negu apgaulė. Negana to, žmonės dėl 
savo įsitikinimų yra persekiojami. 
Tuomet ir kilo mintis įkurti tarptautinį 
centrą, kuris gilintųsi į įvairių religijų 
padėtį komunistų valdomuose kraš
tuose. Sumanymui Londone pritarė 
grupė idealistų, kurie sutiko be jokio 
atlyginimo imtis darbo. "Keston Co
llege“ išaugo ir sustiprėjo, pelnė gar
bingą "The Templeton Fundation“ 
premiją (1984 metais), kuri skiriama 
už nepaprastus nuopelnus žmogiš
kumui puoselėti. Šią premiją yra 
gavusi ir Motina Tereza, taip pat rusų 
rašytojas Aleksandras Solženycinas.

Neatstovaudama jokiai politinei 
partijai, versdamasi daugiausia iš 
aukų, palikimų, "Keston College“ iš
plėtojo savo veiklą visame pasaulyje. 
Per pustrečio dešimtmečio sukaupta 
daug archyvinių dokumentų, kuriais 
remdamasis M. Bourdeaux parašė ir 
išleido šešias knygas. Lietuviams, ži
noma, bene svarbiausias šio autoriaus 
darbas "The Land of Crosses. The 
Struggle for Religious Freedom in 
Lithuania 1939-1978“. Tai viena iš 
pačių geriausių knygų anglų kalba 
apie Lietuvą.

1983 metais "Keston College“ va
dovas lankėsi Australijoje, susitiko su 
organizacijos rėmėjais. Tada ir susi
pažino Albinas Giniūnas su M. 
Bourdeaux asmeniškai, gavo porą de
šimčių adresų. Tai buvo adresai lie
tuvių, kurie už savo politinius įsitiki
nimus ir vienokios ar kitokios reli
gijos išpažinimą buvo kalinami sovie
tų kalėjimuose arba prievarta laikomi 
psichiatrinėse ligoninėse. Albinas 
Giniūnas noriai ėmėsi naujos veiklos, 
nors nemažai laiko skirdavo darbui 
Australijos lietuvių bendruomenės 
labui, - ilgus metus vadovavo Sidnio 
apylinkės valdybai, aktyviai reiškėsi 
"Pavergtų tautų išlaisvinimo komite
te“, taip pat "Baltų komitete“, lei
džiant ir platinant "Baltic News“ žur
nalą, kuris atsirado kaip protestas, kai 
1974 metais Australijos ministras pir
mininkas darbietis G. Whitlamas pri
pažino Baltijos šalių aneksiją de jure. 
Kaip žinome, 1975 metų gruodžio 
mėnesį šį aktą atšaukė koalicinė Fra- 
serio vyriausybė. Prie to, be abejo, 
prisidėjo ir "Baltic News“ žurnalas, 
patyręs ne vieną pertvarkymą, iki pat 
1990 metų pabaigos nuosekliai infor
muodavęs australų parlamentarus, 
kitus politikus Baltijos valstybių bi
čiulius apie žmogaus teisių pažei
dimus čia ir šių tautų laisvės siekimą.

Kokia buvo Albino Giniūno veik
la "Keston College“ organizacijoje? 

Kainos Baltijos valstybėse
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Visos kainos yra 1993 01 07 ir nurodytos JAV doleriais. Kaip matome, kai
nos Vilniuje iš esmės yra žemiausios Baltijos šalyse, tačiau ir mūsų atlyginimai 
bei oficialus skurdo lygis yra žemiausias, ypač Lietuva atsilieka nuo Estijos.

Pirmiausia buvo stengiamasi sąžinės 
ir politinių įsitikinimų kalinius sovie- 
tijoje palaikyti dvasiškai, kad jų ne
palaužtų prievarta ir smurtas. Buvo 
stengiamasi nepalikti vienų ir laisvė
je likusių artimųjų. Tiesa, ne visada 
tos pastangos būdavo sėkmingos. 
Kaip prasitarė pats Albinas Giniū
nas, menki siuntinėliai dažnai sugrįž
davo su prierašu: ačiū, mes nesame 
vargetos, mums jūsų išmaldos nerei
kia. Šie ir panašūs žodžiai skaudžiai 
užgaudavo jautrią sielą, bet Albinas 
Giniūnas iki 1991 metų galėjo tik 
spėlioti, kodėl taip atisitinka. Tais 
metais jis pirmą kartą po ilgų metų 
atvažiavo į Lietuvą, susitiko ne su 
vienu buvusiu politiniu kaliniu, trem
tiniu, psichiatrinės ligoninės prievar
tiniais pacientais ir jų artimaisiais. 
Tada ir paaiškėjo, kad tarptautinės 
organizacijos vardu siunčiamos du 
šimtai gramų kavos prilygdavo ga
lingos bombos sprogimui, griau
nančiam iš pažiūros tvirtus sovietų 
valstybės pamatus.

Šiandien žinoma, kad prie dauge
lio laisvės bylos prisidėjo ir kuklus 
Suvalkijos žemės vaikas iš Australi
jos Albinas Giniūnas. Tarp jų būtų ir 
Sigitas Tamkevičius, Gintautas Ieš
mantas, Balys Gajauskas, Viktoras 
Petkus, Nijolė Sadūnaitė, Edita ir 
Vytautas Abručiai, žinoma, ir gydy
tojas Algirdas Statkevičius.

Gavęs Algirdo Statkevičiaus įka
linimo vietos Vidurinėje Azijoje ad
resą, Albinas Giniūnas "Keston 
College“ organizacijos vardu ėmė 
siųsti laiškus, prašydamas juos įteikti 
asmeniškai adresatui. Daugiau kaip 
metus truko susirašinėjimas su Aust
ralijos tarptautiniu paštu. Jam būda
vo pranešama, kad laiškas ponui Al
girdui Statkevičiui išsiųstas.

Priminsime, kad A. Statkevičius, 
šiuo metu Lietuvos žmogaus teisių 
gynimo asociacijos Vilniaus krašto 
tarybos pirmininkas, 1980 m. griež
čiausio slaptumo sąlygomis parašė 
knygą "Žmogaus gelbėjimas“, kurią 
slapta išsiuntė į JAV, vildamasis, jog 
ten ji greičiau pasieks skaitytojus, Ta
čiau, kaip sako pats autorius, "mano 
knygos mintys pasirodė esančios vie
nodai pavojingos tiek Rytams, tiek 
Vakarams, - vieniems - einantiems 
prieš Dievą, kitiems - einantiems su 
Dievu“. Knyga buvo išspausdinta po 
dešimties metų, Chicagoje. Už šią 
knygą, kaip šmeižiančią sovietų tikro
vę, niekinančią marksizmo ir leniniz
mo teoriją, neigiančią socialistinės 
revoliucijos istorinę reikšmę, daktaras 
ir filosofas Algirdas Statkevičius buvo 
nuteistas septyneriems metams kalėti, 
o iš viso jam buvo lemta praleisti 
nelaisvėje keturiolika metų.

Jau būdamas laisvėje, Algirdas 
Statkevičius autografavo savo knygą 
Albinui Giniūnui, pavadindamas jį 
mielu savo gelbėtoju.

Šiandien "Keston College“ veikla 
daugiau orientuota į Kiniją, Vietna
mą, Korėją, Kubą ir kt. Nors šios or
ganizacijos periodiniuose leidiniuose 
jau nebeaptiksi lietuviškų pavardžių, 
būtų prasminga įvertinti M. Bour
deaux nuopelnus mūsų laisvės byloje.

Salomėja Čičiškina
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Mančesterio lietuvių sąjungos klubo 
susirinkimas

Sausio 10 d. MLS klube įvyko vi
suotinis narių susirinkimas, kuriame 
valdyba ir Revizijos komisija padarė 
pranešimus, buvo nagrinėjami klubo 
reikalai ir perrinkta valdyba 1993- 
tiems metams.

Klubo pirmininkas padarė prane
šimą apie klubo veiklą ir kitus reikalus. 
Klubo veikla buvo gyva. Organizacijos 
rengė susirinkimus, posėdžius, minė
jimus, balius (nemažai ir privačių ba
lių), čia lankėsi vyskupas P. Baltakis, 
Bradfoido lietuviai ir nemažai lietuvių 
iš Lietuvos. Su organizacijomis sugy
venta, o su policija reikalų neturėta.

Miesto valdyba pareikalavo klube 
įrengti gaisrui atsparias duris (29) ir 
įvesti atsarginę elektros sistemą. Tai 
kainavo daugiau kaip 20.000 sv. Gauta 
95% pašalpa (Grant). Išdekoruota pora 
kambarių, bet ne visi, dar liko nuže
minti 4 aukštus klubo kaminus, kurie 
yra nesaugūs. Klubo pastatui - 110 
metų. Kadangi klubas gavo pašalpą, jo 
nebus galima parduoti dar 5 metus.

Iš sekretoriaus S. Lauruvėno pra
nešimo paaiškėjo, kad klubas turėjo 
didelių išlaidų ir metai baigti su 1,565 
svarų nuostoliu. Nuostoliai atsirado ir 
dėl per mažo narių lankymosi klube

Daktarą K. Valterį prisimenant

Didžiosios Britanijos lietuvių 
bendruomenė neteko vieno iš geriau
sių savo narių, Kazimiero Valterio, 
kuris apleido šį žemišką gyvenimą 
1992 metų gruodžio 1-ąją.

Kazimieras Valteris gimė 1911 
metais kovo mėnesio 3 dieną Zarasų 
apskrityje Antazavos valsčiuje esan
čiame Juozapavos viensėdyje. Jo tė
vai buvo stambūs ūkininkai, turėjo 
150 hektarų žemės. Bet jaunojo Ka
zimiero Valterio ūkis netraukė. Jo 
svajonė buvo medicinos mokslai.

Iš Zarasų progimnazijos įstojo 
Rokiškio gimnazijon, o ją baigęs 
1930 m. - į Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto medicinos fakultetą. Iš
laikius valstybinius egzaminus 1936 
m. išsipildo jaunystės svajonė - dakta
ro diplomas. 1936-1937 m. tapo as
pirantu karo mokykloje. Ją užbaigė 
sanitarijos jaunesniuoju leitenantu. 
Nuo 1935 m. rugsėjo 15 d. dirbo 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete 
Patologijos instituto preparatorium, o 
atlikęs karinę prievolę, 1938 m. tame 
pačiame institute asistentu, nuo 1941 
m. - vyresniuoju asistentu. 1942-1944 
m. - Vilniaus Universiteto adjunktas, 
Patologijos instituto direktorius.

Vokiečių okupacijos metais K. 
Valteriui, M. D. kaip Vilniaus uni
versiteto Patologijos instituto direk
toriui teko bendradarbiauti su Kauno 
Patologijos departamentu, kuris ap
tarnavo vokiečių karo ligonines. Vo
kiečiai norėjo jį priversti, kad jis eg
zaminuotų lietuvius, deportuojamus 
darbams Vokietijoje ir pripažintų juos 
tinkamais dirbti karo pramonėje. Jam 
iškilo grėsmė tapti ’’karo sabotuoto
ju“. Buvo areštuotas, teisiamas, bet 
vokiečių karinei valdžiai neįrodžius 
jo kaltės, paleistas laisvėn.

1944 m. vasarą su daugybe kitų lie
tuvių pasuko Vokietijos link. Atsidūrė 
Vakarų Vokietijoje, Oldemburgo pro
vincijoje, kur pokario metu buvo lietu
vių stovyklų komiteto pirmininku.

Susiorganizavus Pabaltijo univer
sitetui Hamburge, dr. K. Valteris 
1946-1948 m. eina Patologijos pro
fesoriaus ir medicinos fakulteto pro- 
dekano pareigas.

1948 m. rudenį dr. K. yalterio šei
ma atvyko į Didžiąją Britaniją. Tuo
jau įstojo kaip laborantas į Birming
ham© universiteto patologinės anato
mijos katedrą. Čia išlaikė medicinos 
daktaro egzaminus ir gavo teisę prak
tikos darbams kaip daktaras (prieš
kariniais ir tuojau po karo Britų Me
dical Association neleido užsienio dak
tarams be egzaminų dirbti daktarais).

Dr. K. Valterio šeima apsigyveno 

bei nariams duodamų įvairių priedų. 
Nuoma už butus nuostolio neišlygina.

Susirinkimui pageidaujant ir senai 
valdybai sutinkant, klubo valdyba ir 
Revizijos komisija paliktos ir 1993 
metams. Valdybą sudaro pirmininkas 
- A. Podvoiskis (9-ti metai), vicepir
mininkas - H. Vaineikis, sekretorius - 
S. Lauruvėnas, iždininkas - V. Rudys. 
Valdybos nariai: J. Keturakis, A. My- 
liūnas, H. Pargauskas, J. Duoba, J. 
Šablevičius, P. Virbickas (išrinktas). 
Kandidatai įtraukti į valdybą.

Svarstant einamuosius reikalus, 
nariai pasisakė dėl mūsų spaudoje 
naudojamų svetimų, daugeliui nesu
prantamų žodžių, ypač iškraipomi su
lietuvinant kitų tautybių vaidai bei pa
vardės, iš kurių negalima nustatyti, ar 
jis lietuvis, ar svetimtautis. Be to, labai 
pageidaujama, kad ’’Europos lietuvy
je“ būtų rašoma daugiau apie Vakarų 
Europos lietuviškus reikalus, dabar 
’’Europos lietuvis" atrodo tarptautinis.

Susirinkimas, kurį uždarė klubo 
pirmininkas, užbaigtas sugiedant Lie
tuvos himną.

Valdybai linkime sėkmės.

A. P-kis

Vidurinės Anglijos Birminghamo 
mieste, kur jau buvo anksčiau atvyku
sių lietuvių. Čia dr. K. Valteris įsijun
gė į Didžiosios Britanijos lietuvių są
jungos Birminghamo skyrių ir jau 
1951-1954 m. vadovavo jam. Buvo 
Baltų komiteto Birminghame pirmi
ninkas.

1954 m. paskirtas Herefordo gra
fystės ligoninės vyresniuoju daktaru, 
vėliau tampa konsultantu. 1962 m. 
skiriamas Herefordo grafystės eksper
tu ir išrenkamas Didžiosios Britanijos 
Patologų kolegijos nariu, taip pat pa
rašė daug medicininių straipsnių.

Dr. K. Valteris buvo jautrus pat
riotas lietuvis, atiduodantis savo 
duoklę lietuvių tautai. Ilgametis 
DBLS-gos Tarybos narys, kelių ka
dencijų pirmininkas. Jis buvo mėgs
tamas paskaitininkas minėjimuose, 
suvažiavimuose bei susirinkimuose.

Nuolatinis DBLS-gos metinių 
suvažiavimų dalyvis, vakarų vadovas.

Buvo didžiulis Lietuvos Skautų 
Sąjungos Anglijos rajono globėjas. 
Visuomet dalyvaudavo rajono vasa
ros stovyklose. Stovyklos daktaras, 
leidinio “Taukuotas Puodas“ redakto
rius, kiekvieno vakaro laužo metu jis 
skaitydavo, o būdamas geras paskai
tininkas padarydavo “Taukuotą Puo
dą“ “Deimantiniu Puodu“. Žmonės 
vakarais mėgdavo atvažiuoti į stovyk
lą, kad galėtų pasiklausyti “Puodo“. 
Tai buvo puikus humoristas.

Be kitų gabumų dr. K. Valteris 
buvo geras žurnalistas. Nuo 1936 m. 
bendradarbiavo spaudoje - ”XX Am
žiuje“, “Skautų Aide“, “Britanijos lie
tuvyje“ (dabar “Europos lietuvis“), 
"Darbininke“, "Darbininkų Balse“ 
paskelbė daug straipsnių ir nemėgo tų 
laikraščių, kurie užsiimdavo cenzūra.

Velionio pelenai bus palaidoti 
Rokiškyje šalia žmonos Birutės- 
Joanos.

Stasys Kasparas

Nemirtinga kaimo dvasia
Kultūrologinis etiudas

1. Praeities aidas

Kaimas niekuomet neslėgė savo 
tautos nepilnavertiška kultūra. Jis ne 
tiktai maitino ir rengė, bet sąmonin
gai ir nesąmoningai iš rankų į rankas 
perdavinėjo dvasios išlikties genus, 
kuriuose fokusavosi doros nuostatos, 
estetinės jausenos, pasaulėvokos 
sampratos. Tai buvo natūralus vyks
mas. Darbas ir malda, rūpesčiai ir 
šventės, viltys ir kančios, priedermės 
ir prievartos ugdė žmogiškumų, gydė 
sielos piktžaizdes, skatino kūrybos 
siekį. Nuo lopšio iki karsto žmogų 
lydėjo tauri išmintis. Jos paslaptys at
siskleisdavo ne tik dainos posme ar 
pasakos siužete. Kaimo audėjos bei 
dievdirbiai skleidė palaimingus me
no šviesos spindulius, kurie šildė su
žvarbusį, kėlė paliegusį; audinio raš
tais ir kryžiaus ornamentais kalbėjo 
gamta, pilna palaimos ir pastovaus 
grožio.

*** Žmones jungė papročiai, 
būrė turgūs, atlaidai, vestuvės ir lai
dotuvės. Kiekvienas kaimas turėjo 
piršlį ir audėją, siuvėją ir kalvį, mu
zikantą, račių ir pasakorių. Dažną 
vakarą nuringuodavo dainos, o rūtų 
darželyje užsisėdėdavo mergaitės. 
Šventinė ruoša buvo itin džiugulin- 
ga, putojantis alaus ąsotis sukviesda
vo prie stalo ir senus, ir jaunus. Pa
svirnėje pakabintas dalgis ėjo iš ran
kų į rankas kaip darbų talismanas. 
Pakelės kryžius dairėsi į platumas, 
laukdamas praeivio kaip gyvybės 
ženklo. Mažai kas dairėsi į sapni
ninkus. Visi laukė sekmadienio, kad 
ramiai pabūtų, pasidžiaugtų vieni ki
tais, sulauktų svečių ar pasidairytų į 
medžių viršūnes.

*** Pastovus kaimo gyvenimo 
ritmas žmones burdavo ir raminda
vo. Žemdirbystės ciklas kartojo gam
tos kaitos ciklus, tuo sukurdamas 
metų grandinę, kuri niekuomet ne
trūkinėjo. Atlaidų laukimas buvo 
svarbi atgaiva po sunkių darbų, tal
kos vienydavo kaimo bendriją, o ne
laimėmis dalindavosi visi kartu. Na
tūraliai susiformavo papročiai, kurie 
įvairindavo kasdienybę, skatindavo 
kūrybinę išmonę. Dorovinės nuosta
tos buvo ir įgimtas dalykas. Bet ko
kios doros pažaidos buvo griežtai 
pasmerkiamos ir skaudžiai baudžia
mos. Kaimo žmonės vieni kitus labai 
gerai pažindavo ir gerbdavo. Pasipū
tėlis išdiduolis ar melagis niekuomet 
nebuvo gerbiamas. Vaikai, augdami 
natūralioje darbų, švenčių ir įvykių 
terpėje, įgydavo dvasinį imunitetą, 
kuris padėdavo bendrauti. Apie dva
singumą niekas nekalbėjo, bet jo vi
si turėjo su kaupu, nes barniai, kerš
tas, pavydas ar šmeižtas būdavo atsi
tiktina. Žmonių dvasią itin tobulin
davo tikėjimas. Stebėtis tenka vyrų 
sekmadienio nuotaikomis. Jie buvo 
geri, tylūs, uždari, mokėjo ilsėtis net
gi dirbdami, noriai bendravo su vai
kais. Girtavimą smerkė visi.

*** Nuolatinis bendravimas su

Laiškai redaktoriui

Gerbiamas p. Redaktoriau, su 
įdomumu skaičiau pranešimą 
("EL“ Nr. 2237) apie DB Lietuvių 
Sąjungos (DBLS) Centro Valdybos 
pasitarimą dėl Vilniuje leidžiamo 
“Europos lietuvio“. Sutinku su lei
dėjais (DBLS), kad ”EL“ nesivai
kytų modernios lietuvių kalbos. 
Taip pat pritariu ankstyvesniuose 
numeriuose skaitytojų išreikštom 
nuomonėm dėl svetimų pavardžių 
lietuvinimo.

Nežinau, nuo kurių laikų Lie
tuvoje pradėta svetimas pavardes 
kraipyti. Žinau, kad Vakaruose tai 
nėra daroma, visos pavardės rašo
mos taisyklingai spaudoje ir asme
niškuose dokumentuose. Pavyz
džiui, britų pase mano vardas ir pa

gamta ugdė savistabą, varginantys ir 
ilgi darbai sekindavo kūną, bet gaivin
davo dvasią. Pasaulio suvokimas ne
buvo paviršinis. Jį išreikšdavo ne sam
protavimais ar pafilosofavimais, o 
darbu, elgesiu, daina, kalba, apeiga. 
Naujo žmogaus priimtuvės, jaunuolių 
vestuvės, mirusiųjų palydėtuvės, tie 
trys gyvenimo atskaitos taškai, turejo 
nepaprastai svarbią taurinančią galią 
ir kone magišką prasmę, kuri reiškėsi 
pačiomis intymiausiomis ir prasmin
giausiomis apeigomis. Čia būta ir 
gamtos garbinimo iš pagonybės laikų, 
ir primityvių, bet žmogiškų elementų, 
ir skausmingų valandų, po kurių pra
skaidrėdavo siela, nurimdavo širdis. 
M. Ratkaus aprašytasis, B. Buračo nu
fotografuotas kaimas šiandien vie
niems sukelia malonius prisiminimus, 
kitiems keistą nostalgiją, o tretiems 
abejingą ramybę. Praeityje nebūta itin 
ryškios ribos tarp to, kas naudinga ir 
to, kas meniška. Ši riba išsikristali
zavo žymiai vėliau, kai profesinis me
nas pasakė naują ištarmės žodį. Tas 
žodis buvo neatsiejamas nuo kaimo 
gyvensenos ir nuo gamtos poetizavi
mo. Profesinis žodis buvo maitinamas 
pasakos, sakmės, dainos, sutartinės, 
patarlės, mįslės.

*** Nuolat pasikartojantis, iš anks
to žinomas švenčių ritmas buvo lyg 
takoskyra tarp darbų, tarp gamtos reiš
kinių ir pačių svarbiausių įvykių. Ne
retai ruošimasis šventei (tvarkymasis, 
puošimasis, švarinimasis) turėjo ne 
mažesnę dorinę prasmę negu pati 
šventė, tas trumpalaikis apeigomis pri
sodrintas būvis, kuriame į šoną pasi
traukia buitis, o spalvingiau suskamba 
būties prasmės. Tai buvo priprasta, 
įprasta ir nepaprasta. Tai buvo kartų 
jungtis, apmąstymo valandos, sielova
dos vadovėlis, dorovingumo pamo
kos.

*** Žmogus dažniau gyvena ryt
diena negu vakardiena. Tai ne mirties 
laukimas, o tikėjimas, kad išsipildys 
norai, kad pagerės gyvenimas. Jei pa
sėjai grūdą, tai turėsi duonos. Darbas, 
kaip kasdienė malda, kaip saulės tekė
jimas, įsukdavo žmogų į kasdienybę, 
nuo kurios nei pabėgsi, nei pasislėpsi. 
Nors darbas išvargina, bet jis yra pati 
didžiausia gyvenimo prasmė, doriau
sias laiko matmuo. Pailsėjęs žmogus 
vėl kimba prie darbo, pamiršęs, kad 
vakar jis buvo labai pavargęs.

*** Kažin ar buvo speciali kaimo 
žmonių pedagogika (su pamokymais, 
moralais, pabarimais), kai visas gyve
nimas buvo nuolatinė auklėjimo mo
kykla, kai iš rankų į rankas buvo per
duodamas darbštumas, nuosaikumas 
ir tvarkingumas. Auklėjo ne žodis, bet 
laiku ir gerai padarytas darbas. Vaikas 
iš mažumės galėjo džiaugtis ne tiktai 
tėvo lygia arimo vaga, tiesia pradalge, 
bet ir savo triūsu: malkų nešimu, pa- 
grybavimu, bulviakasiu, arklio vadelė- 
jimu, karvės ir avių šėra, išdrožtu 
grėbliadančiu. dalgio traukimu šiena
pjūtėje. Tėvo ir motinos mokykla - 
idealus pasaulio pedagogikos modelis.

vardė parašyta Aleksandras Vil
činskas, su raide č, ne kažin kaip 
angliškai Alexander Wilchinsck. 
Kadangi, turbūt, daugumas ”EL“ 
skaitytojų gyvena Vakaruose, re
dakcija turėtų laikytis mūsų pa
pročių ir rašyti visas pavardes ori
ginalioje kalboje (lietuviška fone
tinė rašyba galėtų būti skliaustuose).

Sutinku, kad linksniuojant kai 
kada reikia pridėti lietuviškas ga
lūnes.

Tame pačiame "EL“ numeryje 
rašoma apie ministro P. Gylio nusi
tikimą su britų ministru p. Douglu 
Hoggu. Ministro Hoggo vardas yra 
Douglas, Dougle - tai mūsų televi
zijoje pasižymėjęs šuo.

Skaitant Lietuvoje anglų kalba 
leidžiamą spaudą, pastebėta kita 
keistenybė - lietuviški adresai ra

Žmonių gerumas skleidėsi ne iš žo
džių, o iš darbų. Žmogaus rūpestis 
žmogumi lydėjo nuo lopšio iki karsto 
kaip dienovidžio šviesa, kaip lygia
dienio aura. “Laba diena“, taip pasa
kyti žodžiai, buvo ne tiktai manda
gaus susitikimo žestas, bet ir pras
mingas ritualas su širdies intonacija. 
Mandagumas ir pakanta, švelnumas 
ir atjauta buvo žmogiškosios sielos 
kalba. Dieviškojo grožio atlaidų švie
sa, Velykos ir Kalėdos, amžina buvo 
ta katarsinė būsena, kai ir surambė
jusi širdis atlėgdavo, kai žmogus su- 
spinduliuodavo netikėtu gėriu. Išsi
vadavimas iš darbų slėgos pakylė
davo, įkvėpdavo ir suramindavo. Ne
baimindavo netektys, skausmai, kai 
žinojai, jog bus ištiesta pagalbos ran
ka, kad ateis talkininkas, gyduoklė, 
kad žolininkė pasiūlys stiklinę tokios 
arbatos, nuo kurios beveik visos ligos 
trauksis į pašales. Ligonio slaugymas 
vakarais, kai susirenka kaimynai, tai 
ištarmių ir apmąstymų valandos.

*** Gyvasties pranašas, gandro 
"dovana“ - kūdikis - į kaimą įlieda
vo giedros ir taurumo, nerimasties ir 
viltingumo. Naujo žmogaus atėjimas 
į šeimą atnaujindavo ir stiprindavo 
bendravimo saitus, pagilindavo žmo
giškąją būties prasmę. Kūdikio prie
žiūra - tai papročių atnauja, papildo
mas, bet itin malonus rūpestis. Žmo
gus absoliučiai viską įgydavo šei
moje. Ir išmintį, ir žinias, ir pasaulio 
suvoktį. Šeimoje buvo suvokiama 
tautosakos vertė, papročių svarba, 
apeigų rimtis. Ir bemokslis beraštis 
dažnai tapdavo išminties skleidėju, 
gėrio puoselėtoju, grožio tausotojų. 
Nepaprastas vaikų noras kibti į moks
lus ir materialios negalios įgyvendinti 
savo svajones nesužlugdydavo žmo
gaus, o priešingai - jį grūdindavo, 
versdavo ieškoti savyje užslėptų kū
rybos galių. Kiekviena šeima buvo 
savaimingas pasaulis, intymus ir 
slaptingas. Kaimynas niekad nieko 
neslėpdavo nuo kaimyno. Pasitikėji
mas šeimos nariais ir kaimynais ska
tino nuoširdų, ugdė bendravimo gėrį, 
atsakomybę. Kiekviena naujiena žai
bu pralėkdavo kaimą: ir džiugi, ir 
liūdna žinia keliaudavo itin greitai. 
Po pokylio - lauktuvių maišelis, po 
vestuvių taip pat dovanų kraitelė, po 
skerstuvių - mėsos krepšelis, o po 
talkuvių - alaus alvutė. Viskas dalina
masi, ne dėl to, kad ir tau kažkada 
galbūt su kaupu bus sugrąžinta, o dėl 
to, kad taip įprasta, taip reikia, taip 
žmonių ir Dievo prisakyta. Labai 
gerbti seni žmonės, tie taikintojai ir 
mokytojai, teisdariai ir patarėjai, 
žinovai ir geradėjai. Daug bendravo 
seneliai ir vaikai, tos dvi genties pu
sės, šaknys ir šakos, palikdamos tė
vams - kamienui - būti atsvara ir at
spara, daina ir giesme, malda ir atlai
da. Nesikivirčyta ir nesikiršinta.

(Bus daugiau)

Aleksandras Šidlauskas

šomi pusiau angliškai, pavyzdžiui, 
Gediminas Street, Vilnius. Jei ang
las, nuvažiavęs į Vilnių, klaustų 
kelio į Gediminaso Streetą, įdomu, 
kur jis atsirastų.

Baigiant norėčiau pasakyti, kad 
naujas ”EL“ yra geras laikraštis - 
kiekviename numeryje yra ko pasi
skaityti. Taip pat girtina yra politiškai 
neutrali linija, kurios ”EL“ laikosi 
nuo pat įkūrimo laikų. Laikraščio 
leidėjai, DBLS, yra nepartinė ir ne- 
srovinė bendruomeninė organizaci
ja. Jos laikraštis irgi turi būti nesro- 
vinis ir nepartinis. Mums reikalingos 
objektyvios žinios iš Lietuvos, o ne 
kurios nors grupės propagandos.

Su linkėjimais
A. Vilčinskas

Anglija
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Nepriklausomybės deimantinė sukaktis ir Lietuvos kančios istorija
Pradžia 1 psl.

Lietuvos istorijos laikotarpis.
Tas laikotarpis - šie Lietuvai ypatin

gi metai. Tai Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo deimantinės sukaktuvės - 
75 metai nuo Vasario 16-osios, kai 
nepriklausomybė buvo paskelbta. Be 
abejo, ši sukaktis labai iškilmingai bus 
paminėta vėl nepriklausomybę atgavu
sioje Lietuvoje. Ypatingiau ją reikia 
minėti ir išeivijai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba ir ryžosi tą 
ypatingesnę prasmę jai suteikti. Minė
dama deimantinę sukaktį, ji užsimojo 
pradėti vykdyti seniai puoselėjamą sva
jonę, didįjį uždavinį - Lietuvos kančios 
istorijos parūpiriimą ir visos išeivijos 
vardu padovanojimą Lietuvai. Nors 
uždavinys nelengvas, bet PLB valdyba 
mano jį atlikti per ketverius savo ka
dencijos metus. Darbas vyks ir išeivi
joje, ir Lietuvoje. Kaip galima greičiau 
bus suorganizuota profesionali talka, 
pakviesti vadovai, paruošti smulkūs 
planai, telkiamos lėšos. Planai ir lėšų 
telkimo darbai bus paskelbti šiais

Jėzuitų kunigas mano, kad Lietuvoje darbo netrūksta
Atkelta iš 1 psl.

gija per' tuos penkiasdešimt metų ne
stovėjo vietoje, o Lietuva neturėjo jo
kios progos vystytis. Ir štai dabar, kai 
ji per kelis metus atsidūrė prieš su
dėtingą modemų pasaulį, kur yra kiti 
reikalavimai, kitos sąlygos, tradicinei 
bažnyčiai sunku išsukti iš įprastinio 
tako. Žmonių, kurie neturėjo artimo 
ryšio su bažnyčia, bet buvo tikinčiųjų 
ar norinčiųjų tikėti taipe, dvasiniai 
reikalavimai skirtingi nuo pamaldžių 
žmonių, kurie tuos penkiasdešimt 
metų buvo Dievo namų kūnas.

- Lietuvoje prieš kelis metus kilo 
susidomėjimas nauja evangelikų 
bažnyčia. Kokia Jūsų nuomonė apie 
evangelikus Lietuvoje, Amerikoje?

- Lietuvoje man neteko susitikti su 
evangelikų bažnyčios atstovais. Išei
vijoje mes bendraujame su įvairiomis 
lietuvių religinėmis bendruomenėmis, 
būna bendros pamaldos. Štai ir dabar 
Chicagos jaunimo centre vyksta krikš
čionių vienybės savaitė. Mes palaiko
me broliškus ir seseriškus ryšius. Lie
tuvoje padėtis yra kita. Kuriasi naujos 
bažnyčios ar bendruomenės, kurių ne
buvo, ir tada atsiranda įtampa tarp jų ir 
tradicinės bažnyčios. Turi būti kitoks 
požiūris į tai. JAV yra šimtai visokių 
bažnyčių, sektų, ir dėl žmogaus sielos 
reikia konkuruoti. Tai yra, kitaip prieiti 
prie žmogaus, kitaip tvarkytis, neapsi
riboti vien bažnyčios lankymu. Kai 
žmogus ieško Dievo, jį labiausiai trau
kia jauki ir glaudi bendruomenė. To
dėl mažos sektos ir sąjūdžiai turį tą 
užsidegimą, entuziazmą ir mažas ben
druomenes labiau pritraukia tikinčiuo
sius. Katalikų bažnyčia gi yra didelė ir 
skaitlinga, todėl atskiras žmogus gali 
nesijausti esąs kažkokios bendruome
nės narys.

- Gal todėl jaunimo susidomėji
mas bažnyčia smuko?

- Prieš du metus pakilęs jaunimo 
susidomėjimas bažnyčia, šiuo metu 
krito. Ir nors tai nėra tikėjimo matas, 
bet gali būti signalas, kad tie išgy
venimai, kuriuos gali suteikti dalyva
vimas bažnyčios mišiose, neatitinka 
jauno žmogaus lūkesčių ir troškimų. 
Reikia kitokio darbo, nei jis vykdo
mas su vyresniojo amžiaus žmonė
mis. Jaunų žmonių dvasiniai porei
kiai skiriasi. Tačiau visose Lietuvos 
parapijose vykdoma speciali veikla 
skirta jaunimui tesudarytų 20 %. 
Visame pasaulyje yra mišios 
jaunoms šeimoms, vaikams, jau
nimui, speciali programa mišių metu. 
Yra įvairūs būreliai, skautai ir atei
tininkai, 9-12 klasės katalikų gim
nazistų būreliai ir sąjūdžiai, parapijos 
turi sporto grupes. Visame tame, ką 
jie daro, jaučiamas religinis atspalvis. 
Per Kalėdas ir Velykas organizuo
jamos vaikų piešinėlių parodos, taip 
įtraukiami ir tėvai, ir vaikai. Yra dau
gybė būdų, bet kokie tinkamiausi, 
galima patirti tik iš bendravimo su 

metais minint Lietuvos kančios dienas 
gegužės-birželio mėnesiais, kai Lietu
voje buvo pradėtas ir kelerius metus tę
siamas didysis tautos genocidas, šiur
pieji trėmimai į Sibirą.

Dabar gi PLB valdyba ragina išeivi
ją Lietuvos nepriklausomybės deiman
tinę sukaktį kaip galima iškilmingiau 
paminėti. Kviečia stipriau vienytis, 
telktis apie viso pasaulio lietuvių išeivi
jos jungtį - Lietuvių Bendruomenę, ir 
su ja kartu dirbančią Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą, į kurią vis gausiau 
jungiasi išeivijos jaunimas. Prašo ne
mažinti aukų, bet dar gausiau aukoti 
Lietuvių Bendruomenei lietuvybės iš
laikymo reikalams. Ypač dabar, kai, 
Lietuvai tapus nepriklausomai ir atpa
laidavus mus nuo jos laisvinimo darbo, 
paveikesnis mūsų dėmesys vėl turi 
grįžti į mus pačius, ypač į iš sovietų 
vergijos išsilaisvinusias naujas Lietuvių 
Bendruomenes Rytuose, kurių lietuvy
bės išlaikymo darbams reikia daugiau 
ir skubesnės pagalbos, nepamirštant, 
žinoma, ir visados paramos reikalingų 
Pietų Amerikos lietuvių. Vasario Iri

jaunimu. O to Lietuvoje trūksta. Svar
bu išklausyti. Bažnyčios kunigai, 
veiklūs katalikai turi kalbėtis su jauni
mu, ypač mažuose būreliuose, kur ne
būtų baimės pasakyti savo nuomonę. 
Žmonės, dirbantys tokį darbą, turėtų 
veikti vienmečių būreliuose. Šiais me
tais į Lietuvą atvyksta amerikiečiai ir 
lietuviai, pusę metų lankę kursus 
JAV, kad pritrauktų jaunus žmones į 
evangelizaciją.

- Kokia reikšmę turės popiežiaus 
Jono Pauliaus antrojo atvykimas į 
Lietuvą?

- Pagrindinė Jono Pauliaus II apsi
lankymo priežastis yra paremti Lietu
vos, taip pat Latvijos ir Estijos baž
nyčių pastangas. Popiežius turi du už
davinius: pirmas jų. kad Katalikų baž
nyčia būtų matoma, ir tai Jonui Pau
liui II pavyko pasiekti. Antras uždavi
nys - bažnyčia turi likti ištikima Kris
taus mokymui. Popiežius ypač pabrė
žė socialinį to mokymo atspalvį, kas 
Rytų Europoje nebuvo įmanoma iki 
šiol. Todėl dabar būtina atkreipti dė
mesį į tikinčiųjų, bažnyčios atstovų 
vaidmenį visuomenėje, socialinio tei
singumo srityje. Popiežiaus atvykimas 
svarbus šiuo aspektu, o ne kaip turis
tinė kelionė, lydima iškilmingų mišių.

- Ar bažnyčios visuomeninis 
vaidmuo neperaugs į itin didelį 
kunigų dalyvavimą pasaulietinėje, 
net valstybės valdymo veikloje?

- Romos nuostatas dabar yra toks: 
kunigai neturėtų būti renkami partijų 
nariais. Bet juk yra ir kitų pareigų val
stybėje, visuomenėje, valstybinėse 
įstaigose, kur tai neturi partinio at
spalvio. Visur pasaulyje priimta, kad 
ne tik kunigai, bet ir vienuolės užsiima 
visuomenine veikla. Pavyzdžiui, Ame
rikoje viena vienuolė užima labai 
aukštas pareigas Sveikatos ministeri
joje. Tai nėra partinė pozicija, o visuo
meninė tarnyba, kurioje ši moteris su
geba save realizuoti. Visi žino tą at
vejį, kai kunigas ir prelatas M. Krupa
vičius buvo Žemės ūkio ministras Ne
priklausomoje Lietuvoje. Svarbu, kad 
bažnyčia ir tikėjimas netaptų vienos ar 
kitos grupės įrankiu. To stengiamasi 
išvengti.

- Kas Jus labiausiai stebina 
Lietuvoje?

- Stebiuosi ir žaviuosi žmonėmis. 
Mes kalbėjome su kitais dvasininkais, 
pabuvojusiais Lietuvoje ir susipa
žinusiais su žmonėmis artimiau per 
susitaikymo sakramentą, asmenines 
išpažintis ar gilius pokalbius. Ir visi 
sutarėme su mintimi, kad yra įvairaus 
amžiaus žmonių, kuriuos aš pa
vadinčiau tyros širdies žmonėmis. Jie 
niekad savęs nepardavė (neturiu min
ty korfiunistų partijos), išlaikė širdy 
troškimą pažinti ir priimti Dievą. 
Žmonės atsiliepia į aukštesnių idealų 
troškimą.

- Kuo skiriasi Lietuvos žmonės?
- Žmogui, atvažiavusiam iš Vakarų 

ir pripratusiam laisvai bendrauti, 

osios gimnazijos, išeivijos lietuviškų 
švietimo įstaigų. Juk tik mūsų pačių 
aukomis išeivijos lietuvybė rėmėsi iki 
šiol, ji turės remtis ir ateity. Tad nesu- 
šykštėkime, neieškokime priežasčių 
atsisakyti, nes, negavusios Jūsų aukų, 
žlugs mūsų lietuviškos mokyklos, kul
tūrinė veikla, visuomeninis darbas, 
spauda, - tie šaltiniai, kuriais remiasi 
išeivijos lietuviška gyv.ybė.

Lietuvos nepriklausomybės dei
mantinės sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname Lietuvą ir išeiviją.

Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdyba:

Bronius Nainys - pirmininkas 
Dr. Petras Kisielius 
Rimas Česonis
Baniulė Kronienė
Kostas Dočkus
Milda Lenkauskienė
Vacys Garbonkus
Paulius Mickus
Vytautas Kamantus
Dr. Vitalya Vasaitienė

reikšti savo nuomonę, krenta į akis, 
kad kai susitinki su auditorija, ne
svarbu, kokio amžiaus ji yra, žmonės 
nedrįsta klausti. Tai vienas iš didžių
jų skirtumų, kurį aš paaiškinčiau tuo, 
kad sovietiniais laikais nebuvo įma
noma laisvai bendrauti; Vidinės lais
vės stoka pasireiškė ir per rinkimus. 
Vokiečių statistikai suklydo 20 %, 
nes žmonės, balsavę už vieną partiją, 
oficialiai pasisakė kitaip balsavę. 
Žmogus, turintis vidinį laisvės pojūtį, 
normalioje šalyje neslėptų to. Tiesa, 
dabar visi, kurie lankosi Lietuvoje, 
pastebi, kad žmonės gatvėse jau šyp
sosi. Irtai mums labai malonu.

Pasaulyje žmonės pripratę savo 
laisvalaikį, išteklius, gabumus pritai
kyti visuomeninėje veikloje ar artimo 
tarnybai be jokio materialinio atpil
do. Dauguma dirba ligoninėse, mo
kyklose, jaunimo sąjūdžiuose. Mes 
dirbame išeivijos laikraščiuose be jo
kio honoraro, nes galvojame, kad tai 
mūsų savanoriškas įnašas.

Trečia, išeivijos jaunimas domisi 
Lietuva ir nori kažkuo padėti. Bet 
jiems surasti čia vietą dirbti nėra 
lengva. Jaunimas norėtų įsidarbinti 
ligoninėse, mokyklose, vaikų na
muose, valdiškose įstaigose, kur be 
jokio ar už minimalų atlyginimą ga
lėtų pritaikyti savo žinias. Atsiranda 
įvairių biurokratinių kliūčių, kiti tai 
vertina kaip pavydą, baimę, kad kaž
kas atims tavo darbą. Tačiau šie 
žmonės nori metams-dviems tik už 
butą ir maistą dirbti karitatyvinį dar
bą, mokyti kalbų, dirbti su jaunimo 
organizacijomis. Tėvai ir seneliai iš
mokė mylėti Lietuvą ir jie nori iš
reikšti tą meilę.

- O ar Amerikoje jauni lietuviai 
tokie pat aktyvūs lietuviškoje veiklo
je?

- Yra visokių. Veikloje dalyvauja 
maždaug ketvirtadalis lietuvių kilmės 
išeivijos atstovų iki penktos kartos. 
Per Lietuvos atgimimą suinteresuotų 
žmonių skaičius išaugo, net jau 
nemokėdami lietuvių kalbos, jie nori 
prisidėti savo darbu prie Lietuvos 
gerbūvio. Žinoma, kad bet kokia 
emigracija yra pasmerkta mirti. 
Lietuviai masiškai Vakaruose gyve
na jau 150 metų. Tai laimė, kad per 
tą laiką jie išlaikė savo tautybę, 
kalbą, tikybą. JAV labiausiai kalbą 
išlaikė armėnai, graikai, ukrainiečiai, 
o ketvirtą vietą tarp 44 tautybių 
užima lietuviai. Lietuviai užsispyrę, 
o tai yra ir gerai, ir blogai.

Erika Umbrasaitė
P.S. Pernai metų ”EL“ Nr. 44 

rubrikoje ’’Septynios dienos“ per
spausdinome klaidingą informaci
ją iš ’’Lietuvos darbininko“, neva 
kunigas Antanas Saulaitis palygi
nęs Lietuvos bažnyčias su ’’darži
nėmis“. Iš tikrųjų svečias citavo 
kunigą iš Lietuvos, pabuvojusį Va
karų moderniose bažnyčiose.

’’Lietuvai reikia kantrybės ir 
sveiko proto“, -

sako architektas Jonas Pajaujis iš Švedijos

Pradžia 1 psl.

1918 iki 1926 metų visos metrikacijų 
knygos sunaikintos, bet man sako, 
kad reikės važiuoti į Marijampolę. Iš 
Marijampolės į Vilnių, Vilniuje - iš 
vieno archyvo į kitą, fr visur tas pats 
- reikia pažymos, mes patikrinsim, 
mes žinom, kad metrikai sunaikinti, 
bet užeikit po dviejų mėnesių. Sakau, 
kad tiek negaliu laukti. Tada siunčia į 
ministeriją. Ten vėl tas pats, mes 
žinom, mes patikrinsim, mes pažiū
rėsim, mes pamatysim. Kas belieka 
daryti? Kai yra dvi galimybės pa
sirinkti - arba verkti, arba juoktis, 
žmogus pasirenka juoką.

Kam yra ministerija? Ministerija 
turi paruošti savo srities planus. 
Ateičiai, žinoma, nepamirštant ir šios 
dienos. Ministras negali pasakoti 
pasakų, kad mes esame priklausomi 
nuo buvusių, esamų ar būsimų su
tarčių. Jeigu ta sutartis mūsų valsty
bei kenksminga, tai ministras turi 
tokių sutarčių atsikratyti. Kaip dabar 
yra? Žiemą, žmonės šąla, o naftos, 
dujų nėra. Viskas priklauso nuo vie
no tiekėjo malonės ar nemalonės. Ši
tas tiekėjas gali daryti, ką nori. Man 
keisčiausia, kad Lietuva nepasimokė 
iš prieš trejus metus M. Gorbačiovo 
paskelbtos ekonominės blokados. 
Visi tik ir šneka, kad mes neturime 
naftos. Paskaityk 1935 metų ’’Nau
jąją Romuvą“. Ten rasi Dalinkevi- 
čiaus straipsnį apie naftingus žemės 
telkinius. Nors aš tada buvau tik pen
kiolikos metų, bet prisimenu žemė
lapį, kur nuo Šiaurės jūros iki Balti
jos ir Rytprūsių buvo pažymėti plo
tai, kur esama naftos. Prieš kurį laiką 
Švedijos televizija taip pat rodė Bal
tijos baseiną.. Lietuvos pajūryje yra 
patys naftingiausi telkiniai. Geros 
naftos telkiniai. Šimtui metų. Tai ko
dėl mes jos nenaudojame, kam ją 
taupome?

Anądien sutinku Gedimino pros
pekte seną savo pažįstamą iš Ameri
kos. Lietuvių inžinierių naftininką. 
Sakau, tai tu Lietuvai padedi naftos 
reikaluose. Ne, pasirodo, jis dirba pa
gal USA ir Kanados firmų sutartį Vi
durinėje Azijoje. O juk užsienio fir
mos per porą trejetą mėnesių Lietuvos 
naftą sugebėtų pasiųsti į Mažeikius.

Kitas dalykas. Amsterdame yra 
naftos birža. Ten galima naftos nusi
pirkti ne Maskvos diktuojamomis 
kainomis. Bet Lietuva neturi pasiruo
šusi net transporto priemonių naftai 
atsivežti iš Vakarų. Nors bėdos atve
ju, manau, kiekviena draugiška Va
karų valstybė būtų ištiesusi pagalbos 
ranką.

Kokia išeitis? Reikia atsakingų 
žmonių, mokančių darbą dirbti ir or
ganizuoti. O kol tokių nėra, organi
zuotą, stabilią valstybę bus sunku 
sukurti. Gal tokių žmonių yra, gal 
jiems neleidžiama dirbti?

Nors situacija nėra blogesnė negu 
buvo 1941-1945 metais, karo metais.

Nuomonės apie laisva Lietuvą

Liūdna, graudu, beviltiška. . .

Nuo 1992 10 25 esame labai nu
liūdę, prislėgti ir nusiminę.

Nuo 1987 metų iki 1992 metų 
lapkričio Lietuva viso pasaulio akyse 
buvo kylanti laisvės žvaigždė, kuri 
dabar krito į beviltišką raudoną 
bedugnę. ..

Ką mes dabar pasakysime savo 
vaikams ir anūkams?

Ką sakysime Vakarų vyriausybėms, 
kurios Lietuvą palaikė ir stiprino?

Ką mes rašysime ’’Lituanus“ žur
nale, kuris jau 38 metai anglų kalba 
skelbia žinias apie lietuvių tautos sie
kius ir padėtį 94 pasaulio valstybėse.

Mes dabar turėsime perrašyti 37 
tomus ’’Lietuvių enciklopedijos“ ir 6 
tomus ’’Encyclopedia Lituanica“, taip

Ir tada žmonės šąlo, miestuose net 
badavo. Kol kas dar bado čia nėra. 
Bet kai perskaitai laikraštyje, kad 
kolūkiai savo puikiausias bandas 
pusdykiai per sieną varo į Lenkiją, 
tuomet kyla klausimas, kas bus po 
penkerių metų. Kas mums tada kar
ves per sieną varys? Turbūt niekas. 
Per Pirmąjį pasaulinį karą mūsų 
ūkius ir ūkininkus apiplėšė okupantai 
vokiečiai. Ypač buvo sunaikinti tie 
ūkiai, kurie stovėjo pafrontėje. La
biau negu šiandien. Bet po penkerių 
metų tas ūkininkas jau turėjo ir ban
das, ir atstatytus pastatus, nes tada 
funkcionavo bankų sistema. Ūkinin
kai galėjo imti paskolą ir kas rei
kalinga įsigyti, tą įsigijo. O šiandien 
bankų sistema nefunkcionuoja. Kad 
ir toks pavyzdys. ’’Neringa“ yra va
liutinis viešbutis. Yra čia ir valiutinių 
parduotuvių. Jei tau kokioje parduo
tuvėje įkišo šiek tiek aptrintą ar 
įplėštą dolerį, tai jau Lietuvos ban
kas iš tavęs jo nepriims. Bankininkai 
Vakaruose sakytų: arba čia žmogus 
kažkokia dingstimi šantažuojamas, 
arba čia bankai nežino, kas yra pini
gas. Nors, rodos, imk tuos pinigus ir 
leisk į apyvartą.

Arba kitas pavyzdys - statybos. 
Užsieniečiai, kai pasižiūri į jūsų sta
tybas, klausia: kas tuose rūmuose 
gyvens? Vakaruose žmogus stato 
sau namą pagal šeimos dydį. O čia 
tėvas, mama ir du vaikai, o namą 
stato dešimties kambarių. Stato be 
jokios šiluminės izoliacijos. Kiek 
vien šildymas tokių rūmų kainuoja? 
O kaip tą namą prižiūrėti, kaip tvar
kyti, valyti? Gal ponia žada turėti 
tarnaitę? Kodėl taip yra, ar kad 
esame pasipūtėliai, ar kad neišmanė
liai, paralyžuotos sąmonės žmonės?

Man rodos, kad Lietuva nesikei
čia, o jei keičiasi, tai ne į gerą pusę. 
Skaudina tai, kad nedaroma pažan
gos. Manau, kad visose srityse vis
kas klostosi ne taip, kaip turėjo būti. 
Kai ieškoma kaltininkų, žmonės 
juos labai greitai suranda. Kaltinti 
paveldėtą sistemą, žinoma, galima ir 
būtų teisinga. Bet žmonės, kurie nori 
pakeisti tą sistemą, turi eiti viena 
kryptimi, nesiblaškyti į šoną. Lietu
vai reikia kantrybės ir sveiko proto. 
Tik tada pradėsime žengti į priekį, 
ne į šoną.

Su Jonu Pajauju kalbėjomės apie 
daug ką. Apie naujuosius Lietuvos 
valdininkus, dirbtinius kliuvinius 
paprastam žmogui valdiškose įstai
gose, apie valstybės neatsakingą po
žiūrį į žmogaus sveikatą, apie mūsų 
ekonomikos liūdnus reikalus, apie 
lietuvius ir lietuviškumą, apie žmo
nių statomus namus ir Vilniaus se
namiesčio likimą. Visko neįmanoma 
būtų išspausdinti keliuose mūsų 
laikraščio puslapiuose. Todėl ryžausi 
pateikti mūsų skaitytojams tai, kas 
atrodė dar neaptarta su kitais pa
šnekovais.

Salomėja Čičiškina

pat ir 38 tomus "Lituanus“, nes juk 
tenai visur buvo tvirtinama, lietuviš
kai ir angliškai, kad lietuvių tauta 
narsiai kovojusi, kovojanti ir kovo
sianti prieš rusų okupantų atneštą ir 
primestą komunizmą!

Dabar aš jau niekam ir niekur ne
sakysiu, kad esąs lietuvis.

Jokie ateities įvykiai šios tragedi
jos negalės ištrinti iš lietuvių tautos 
istorijos. Deja.

Prof. dr. Antanas Klimas 
LKMA narys mokslininkas, 

"Lituanus “ redaktorius, 
labai nusiminęs keturių vaikų tėvas

JAV 
’’Lietuvos aidas", 1993 OI 27
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Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos įmonė 
atidarė viešbutį “Villon“

Dvidešimt pirmajame Vilniaus- 
Talino autostrados kilometre pir
muosius užsienio svečius priėmė 
naujas ’’Villon“ viešbutis. Jis atitin
ka visus trijų žvaigždučių viešbučių 
pasaulinius standartus, tačiau čia 
yra viskas, ką privalo turėti geras 
keturių žvaigždučių viešbutis.

Bendrai Lietuvos ir Didžiosios 
Britanijos įmonei ’’Villon“ priklau
sančio viešbučio statyba kainavo 
pusantro milijardo talonų. Čia yra 
didžiausias Lietuvoje žiemos sodas, 
restoranas, naktinis ir dar keli barai, 
baseinas, visos reikalingos buities 
paslaugų tarnybos, kelios konferen
cijų salės. Svečiams bus teikiamos

Vokietijos spauda apie Lietuvą

Apie prezidento 
rinkimus

Didžioji Vokietijos spauda, 
komentuodama Vytauto Lands
bergio atsisakymą kandidatuotis į 
Lietuvos Respublikos prezidento 
postą, pažymėjo, kad jis su Sąjū
džiu atvedė Lietuvą į naują nepri
klausomybės kelią. Tačiau V. 
Landsbergis nedaug dėmesio te
skyrė Lietuvos ekonominiam gy
venimui, daugiau laiko ’’raganų 
medžioklei“, tad tuo pačiu, anot 
laikraščių, privedė Lietuvą prie 
stiprios ūkinės krizės. Jis pakvietė 
balsuoti už Lietuvos pasiuntinį 
Vašingtone St. Lozoraitį, kadangi 
V. Landsbergio šansai prieš A. 
Brazauską yra labai maži. Mat 
dabartinis Lietuvos parlamento 
pirmininkas, buvęs KP sekreto
rius, ir toliau džiaugiasi populiaru
mu Lietuvos gyventojų tarpe.

Miunchene leidžiamas laik
raštis ’’Mitteilungen aus 
baltischen Leben“ paskutinėje 
1992 m. laidoje rašo, kad nepai
sant A. Brazausko praeities, jis at
skyrė Lietuvos KP nuo buvusios 
Sovietų Sąjungos ir tuo pačiu pa
darė įžangą nepriklausomybės at
kūrimui. M. Gorbačiovas pa
stebėjo šį pavojų, pats atvykdamas 
į Lietuvą ir norėdamas pakeisti šį 
pavojingą žingsnį, tačiau jam ne
pasisekė.

Parlamento rinkimuose V. 
Landsbergis mėgino pakeisti savo 
taktiką, suteikdamas rusų tautybės 
gyventojams balsavimo teisę. Bet 
visi rusai savo balsus atidavė 
LDDP. Parlamento sudėtis nėra 
pavojinga, tačiau gan komplikuo
ta.

ir kol kas Lietuvoj neįprastos paslau
gos. Jie galės pasiirstyti ir pažvejoti 
prie viešbučio esančiuose ežeruose, 
pajodinėti žirgais.

Viešbutyje yra 72 kambariai, ku
riuose už laisvai konvertuojamą va
liutą galės apsinakvoti 130 žmonių.

. Kruopščiai parinktas aptarnaujan
tis personalas. Visi čia dirbantys žmo
nės turi didelę darbo ’’Inturisto“ sis
temoje patirtį. Daugelis jų stažavosi 
užsienyje.

ELTA

Nuotraukose: Viešbučio vaizdas.
’’Dvidešimt pirmas“ baras

Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Apie Lietuvos 
krepšininkų galimybes

Vokiečių agentūra ’’Sport Intema- 
tion Dienst“ rašo apie 1993 metų 
Europos vyrų krepšinio pirmenybes, 
trumpai įvertindama Lietuvą ir Kroa
tiją, trečios ir antros vietos laimėtojus 
olimpinėse žaidynėse. Vokietijos rink
tinės treneris, serbas Pėsičius S ID ats
tovui pareiškė, kad šiuo metu Vokietija 
yra vienoje grupėje su Belgija ir Jugos
lavija. Tačiau pastarosios padėtis dar 
labai neaiški, tad Jugoslavijos ateitį 
spręs FIBA šių metų kovo pabaigoje. 
Nutarus Jugoslaviją išbraukti iš pirme
nybių rato į Vokietijos grupę greičiau
siai bus įjungta Lietuva arba Kroatija.

Europos vyrų pirmenybėse 16 val
stybių (tarp jų ir Lietuva) bus padaly
tos į keturis pogrupius ir žais Berlyno 
Deutschland halėje (7,5 tūkst. žiū
rovų) bei Karlsruhe Europahalle (6,5 
tūkst. žiūrovų). Po šių atrankinių žai
dimų bus sudarytos dvi grupės po še
šias valstybes. Pirmosios keturios pa
teks į finalą (po dvi iš kiekvieno po
grupio) ir žais Miuncheno Olympia- 
halle, kurioje telpa 12 tūkst. žiūrovų. 
Pirmosios penkios valstybės automa
tiškai pateks į pasaulines pirmenybes 
1994 metais Toronte.

Vokiečių spauda lietuvių sporti
ninkų daugiau nevadina rusais, bet 
prie pavardžių visuomet įrašo ”Li- 
tauer“ arba ’’Litauen“. Naujųjų metų 
išvakarėse bėgime miesto gatvėmis 
Gersthofene (prie Augsburgo) trečią 
vietą užėmė Zdančius, o Miunchene 
5 km bėgime antrą vietą laimėjo Re
gina Niderytė-Čistiakova, parodyda
ma 17 min. 10 sek. laiką. Tik 3 se
kundėmis Reginą pralenkė Vengrijos 
atstovė.

Kazys Baronas, Vokietija

Atvežta 1000 tonų 
Lenkijos dovanoto 

kuro

Sausio 20 dieną iš Lenkijos į 
Lietuvą geležinkeliu atvežta pirmo
ji siunta - 21 cisterna, apie tūkstan
tis tonų krosnių kuro. Sąstatas su 
kuru atvyko į Šeštokus, nes toliau 
nėra europinio standarto geležinke
lio kelių. Šeštokuose kuras per
pumpuojamas į mūsų šalyje naudo
jamas geležinkelio cisternas. Jis 
bus paskirstytas aplinkiniams rajo
nams.

Dėl šio kuro tiekimo mūsų šaliai 
buvo susitarta Lietuvos ir Lenkijos 
premjerų Bronislovo Lubio ir Ka
nos Suchockos (Hanna Suchocka) 
sausio 7 dienos susitikime Vyg
riuose. Kuras Lietuvai skirtas kaip 
labdara. Dar tiek pat kuro geležin
keliu bus atvežta sausio 26 dieną.

Cisternos su dovanotu kuru iš 
Lenkįjos Šeštokų geležinkelio sto
tyje.

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) 
nuotr.

Taikos korpuso savanoris 
moko anglų kalbos 

busimuosius Lietuvos mokytojus

l Lietuvą Patrickas Chura 
atvažiavo birželio mėnesį, kartu 
su kitais penkiolika Taikos korpu
so savanorių mokyti lietuvius 
anglų kalbos. Per vasarą jie susi
pažino su Lietuva, pramoko lie
tuviškai. Prieš pat mokslo metus 
priėmė priesaiką ir išsiskirstė po 
mokyklas. Tik Patrickas pasiliko 
Vilniuje dėstytojauti Pedagogi
niame universitete.

”Iš pradžių buvo gana sunku“, 
- prisipažino, kai pasidomėjau, 
kaip jam ir jo kolegoms sekėsi 
šiuos mėnesius. “Aš pats klausiau 
savęs: kas bus? Tiesiog trūko abi
pusio supratimo tarp manęs ir stu
dentų. Mano įpročiai skyrėsi nuo 
jų įpročių, ir tai suprantama, nes 
užaugome skirtingose sistemose. 
Tačiau man juos ir apskritai Uni
versiteto tvarką padėjo suprasti 
anglų kalbos katedros dėstytojai. 
Dabar viskas gerai, vieni kitus 
suprantame. Studentai nustojo 
bijoję manęs, ne, ne kaip dėstyto
jo, o kaip atvykusio iš svetur. Jie, 
lyginant su amerikiečiais, tylūs ir 
noriai mokosi, tikrai ne tinginiai. 
O apskritai jauni žmonės, kiek aš 
juos pažįstu, ypatingai vieni nuo 
kitų nesiskiria.“

Patrikui dvidešimt aštuoneri. 
Prieš atvažiavimą į Lietuvą mo
kytojavo Lovyje (Misūrio), turi 
anglų literatūros ir Amerikos isto
rijos magistro laipsnius. Taip pat 
ten buvo tinklinio ir amerikietiško 
futbolo treneris. Kodėl pasirinko 
Lietuvą?

”Aš esu smalsus. Sužinojau, 
kad Lietuvoje įdomus laikas, tan
kai, raudonoji armija. Apskritai, 
man įdomu pažinti kitas šalis, 
žmones, pamatyti kaip jie gyvena. 
Dar neapsisprendžiau, ar atidirbęs, 
sutartus dvejus metus, pasiliksiu 
čia ilgiau. Tačiau man patinka 
Vilnius, dažnai einu į spektaklius, 
ypač mėgstu operą. Namų ilgesys 
dar nekamuoja, tik per Kalėdas
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Gerb. pone Redaktoriau, siųs
damas Tamstai prisiminimus a. a. 
B. K. Balučio 25 metų mirties su
kaktuvių proga, aš aiškiai savo 
gruodžio 22 d. laiške Tamstai pa
brėžiau, kad turinio be mano suti
kimo nekeistume. Neatsižvelgiant 
į tai, Tamsta išbraukei beveik 
20%, kas mano buvo parašyta.

Dabar jau gaunu paklausimų, 
net ir iš užsienio su klausimu ’’kur 
buvo kitos 18 knygų, jeigu iš p. 
Balicko buvo gauta tik 6 knygos. 
Todėl skaitytojams neaišku, nes 
Tamsta iš mano straipsnio išbrau
kei, be kitų sakinių, taip pat ir ”18 

buvo liūdnoka. Manau, man di
deliame mieste smagiau, negu 
kitiems Taikos korpuso savano
riams, išvažiavusiems mokytojau
ti į miestelius ar kaimus. Jų gy
venimas skirtingas, tačiau su kuo 
kalbėjau - patenkinti.“

Pirmąjį semestrą Patrickas 
turėjo daug paskaitų, todėl lais
vesnių valandų po universiteto 
likdavę nedaug. Dabar jis turi 
darbo Atviros Lietuvos fonde, 
bendrauja su skautais. Žada jiems 
rengti anglų kalbos kursus, o 
vasarą kartu važiuoti į Palangą. 
Tiesa, už šią veiklą pagal Taikos 
korpuso projektą - nebus atlygin
ta. Vakarais mokosi lietuvių kal
bos, bando skaityti lietuviškai, 
nors jam tai ne taip lengva. 
Tačiau, jo manymu, kur bendrau
jama ne anglų kalba .- privalai 
žinoti tos šalies kalbą. O lietu- 
viems reiktų mokėti laisvai 
angliškai susikalbėti, nes jau 
esame gimę ir gyvename tokiu 
laiku, kai gali papusryčiauti 
Vašingtone, o vakarienauti kad ir 
Vilniuje. Patrickui norėtųsi, kad 
pats bendravimas būtų platesnis, 
tiek amerikiečių su lietuviais, tiek 
iš pastarųjų pusės. Jis sako: ”Aš 
nesutinku su B. Clintonu dėl 
Taikos korpuso. Manau, kad jei 
atsiranda galimybių pagyventi 
kurioje nors kitoje šalyje, paskui 
geriau supranti užsieniečius. Visi 
žmonės gali kartu gyventi, bend
raudami angliškai, ir ne tik ang
liškai. Nors į Lietuvą dirbti yra 
atvažiavusių amerikiečių, tačiau 
anglų kalbos mokytojų čia labai 
trūksta.“

Patrickas gyvena Universiteto 
bendrabutyje, ir, kai kalbėjomės 
nepatogumais nesiskundė. Ne
patinka sausakimši troleibusai, 
geriau jau pėsčiomis, ir šlap
driba.

Danutė Šiaudinytė

knygų savo dienynų iki 1960 m. 
Jis jau buvo perdavęs asmeniškai 
anksčiau Juozui Bačiūnui. Kitos 
dienynų užrašų knygos pradedant 
Nr. 19, kurios buvo Pasiuntinybės 
seife, p. V. Balickas turėjo per
duoti mums, testamento vykdyto
jams“. Tikslumo dėlei Tamsta tu
rėtumei šitą sakinį su tinkamu 
prierašu, "Europos lietuvyje“ 
tuojaus paskelbti.

Su pagarba, 
Petras Varkala

”EL“. Atsiprašome autoriaus 
ui nemalonią klaidą.
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AUKOS SPAUDAI
A. Pračkys - 3 sv.
A. Segeckas - 5 sv.
A. Paulauskas - 2 sv.
P. Sarapinas - 2 sv.
M. Dūmas - 7 sv.
J. Masiulis - 10 sv.
J. Bernotas - 7 sv.
J. Kandelis - 3 sv.
A. Dzvonkus - 2 sv.
P. Milašius - 2 sv.
VI. Andriulis - 7 sv.

J. Varaškevičius - 12 sv.
K. Bražinskas - 2 sv.
J. Bardzil - 12 sv.
M. Valikonis - 27 sv.
D. Stephens - 2 sv.
K. Kamarauskas - 7 sv.
A. Kasparavičius - 2 sv.
V. Mariukas - 7 sv.
B. Banys - 2 sv.
P. Mulerčikas - 2 sv.
J. Kunigiškis - 2 sy.
J. Krisiunas - 2 sv.P. Grenda - 6 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Metinis Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjun
gos suvažiavimas įvyks 
1993 metų balandžio 24-26 
dienomis Lietuvių Na
muose, 1-2 Ladbroke 
Gardens London Wil.

D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos Centro valdyba

1993 m. kalendorius
Dėl "Europos lietuvio" 

redakcijos persikėlimo į Vilnių 
nesuspėjome paruošti ir išspaus
dinti 1993 m. kasdien nuplė
šiamo kalendoriaus. Už tai nuo
širdžiai atsiprašome.

Tiems "E.L." skaitytojams, 
kurie paprašys, už 1993 m. ka
lendorių įmokėtą sumą grąžin
sime, o kitiems - užskaitysime 
už 1994 m. kalendorių.

Leidėjai

PAMALDOS
Nottingliame - vasario 7 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Bradforde - vasario 7 d., 12.30 vai.
Stoke-on-Trent - vasario 13 d., 16 

vai. St. Wolstone.
Eccles - vasario 14 d., 12.15 vai.
Nottin|>hame - vasario 14 d., 

11.15 vai. Židinyje.
Mansfielde - vasario 14 d., 15 vai. 

St. Phillips.
Nottinghame - vasario 21 d., 

11.15 vai. Židinyje. Pamaldos už 
Lietuvą.

Derbyje - vasario 21 d., 14 vai. 
Brid Gate. Pamaldos už Lietuvą.

Wolvesliamptone - vasario 27 d., 
16 vai. St. Peter Paul.

Nottinghame - vasario 28 d., 
11.15 vai Židinyje.

S. Žilinskas - 2 sv.
J. Ziliukas - 1 sv.
J. Sukaitis - 12 sv.
P. Grakauskas - 7 sv.
V. Končius - 7 sv.
J. Butkevičius - 5 sv.
J. Viliūnas - 2 sv.
1. Klumbys - 2 sv.
F. Jesiulis - 2 sv.
P. Simonaitis - 1 sv.

BIRMINGHAME

1992 12 01 su šiuo pasauliu atsi
sveikino dr. Kazimieras Valteris. Po 
Antrojo pasaulinio karo jis iš Vokie
tijos atvyko į Angliją ir apsigyveno 
Birminghame. Kazimieras išlaikė me
dicinos daktaro egzaminus Birming- 
hamo universitete ir buvo paskirtas į 
Herefordo miesto ligoninę, kur dirbo 
vyresniuoju daktaru. Dr. Kazys Val
teris ir jo žmona Birutė priklausė DBL 
Sąjungai. Netekome dviejų garbingų 
narių. Šeimai prašant vietoje gėlių 
Birminghamo skyrius paskyrė 20.00 
sv. Lithuanian Relief fondui.

Amžiną atilsį tesuteikia jiems 
Viešpats.

S. S.

Kovo 13 d. 12 vaL S. Starkos na
me (48 Willaws Rd. Ballsol Heath) 
šaukiamas suvažiavimas. Bus renka
mas atstovas į metinį suvažiavimą 
Londone. Narių dalyvavimas būtinas.

Nors p. S. Starka neseniai sirgo, 
bet jis mus priima savo namuose. 
Skyriaus valdyba ir nariai linki jam 
geros sveikatos.

Skyriaus valdyba

PRIVATI
LEIDYKLA
VILNIUJE

Priima užsakymus greitai 
ir nebrangiai išleisti autorių 
knygas.

Rašyti:
VLD leidykla, 
Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, 
LITHUANIA

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

PADĖKA

Manto Krikštaičio motina dėkoja 
visiems, padėjusiems pasiųsti vaistų 
Mantui. "Kalėdinė dovana mums yra 
tai, kad Mantukas gavo remisiją, t.y. 
tyrimai rodo normalius rezultatus. 
Todėl skubu jums pranešti tą džiugią 
naujieną, kurią mums padovanojo 
Dievas ir jūsų rūpestis mumis. Nėra 
tokių žodžių išreikšti džiaugsmą ir tą 
jausmą, kurį aš išgyvenau tą minutę", 
- rašo Manto mama.

Jei Mantukas ir toliau normaliai 
augs ir stiprės, tai būrelis geradarių, 
atsiuntusių aukas pirkti Mantui vaistų, 
bus labai patenkinti, kad jų dėka vie
nam Lietuvos vaikui buvo sugrąžinta 
sveikata.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rė
mėjai taip pat patenkinti, kad galėjo 
šiuo atveju padėti. Aukos Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui ir toliau renka
mos. Čekius prašome siųsti šiuo ad
resu: Lithuanian Relief, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT.

Lietuvai Pagalbos Fondas 
(ALF)

Aukojo: K. Vitkus - 10 sv., 
Rayley Brothers Hereford Ltd. - 
suaukota per a.a. Dr. Kazimiero 
Valterio laidotuves Jo šviesaus 
prisiminimo proga - 103.50 sv.

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
K. Tamosiunas

Vasario 20 d. įvyks DBLS-gos Sodybos skyriaus 
metinis susirinkimas ir nepriklausomybės minėjimas.

Bus renkama nauja valdyba.
Sodybos restorane bus pietūs, o vakare šokiai, gros disko muzika.

Viskas už 4.50 sv., vaikams pusę kainos.
Visus narius prašome būtinai dalyvauti.

Susirinkimo pradžia - 15 vai.
Skyriaus valdyba.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Valdyba 
rengia

75-ąjį LIETUVOS 
NEPRIKLA USOMYBĖS 

MINĖJIMĄ
Programoje žodį tars J.E. Lietuvos Ambasadorius 

p. Vincas Balickas.
Meninėje dalyje - solistė Vida Gasparienė, 

pianistė Virginija Zdanytė, tautinių šokių grupė ’’Lietuva“ , 
Maironio mokyklos saviveiklininkų būrys.

Minėjimas įvyks 1993 m. vasario mėn. 13 d. (šeštadienį) 18.30 vai. 
Bishopsgate Institute, 230 Bishopsgate, London EC2 

(šalia Liverpool geležinkelio stoties).
Sekmadienį, vasario mėn. 14 d. 11 vai. bus iškilmingos 

Nepriklausomybės šventės pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje.
21 The Oval, Hackney Road, London E2.

Visi lietuviškos bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti 
šventės parengime.

Užs. 780

ROCHDALE TRAVEL CENTRE 
Eastern European Division

siūlo kelionę iš Londono į Vilnių ir atgal:
Pirmadieniais ir šeštadieniais

Lietuvos Avialinija - £220 vienam asmeniui.
Pirmadieniais ir penktadieniais

Austrijos Avialinija per Vieną - £310 vienam asmeniui.
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

Malev Avialinija per Budapeštą - £299 vienam asmeniui.

Informacija:
66 Drake Street, Rochdale, Lancs. OL16 1PA, 

England.
Tel: 0706 868765, 0706 3TI44, Fax: 0706 526668

Užs. 782

Š. m. liepos 12-26 d. numa
toma surengti anglų k. kursus 
klaipėdiškiams. Tam reikalin
gi dėstytojai iš Anglijos (nebū
tinai pedagogai).

Kreipiuosi j tautiečius, vasarą 
vykstančius į Lietuvą - paauko
kite pusdienį, apsilankykite kur
suose, pabendraukite su žmonė
mis, norinčiais kuo daugiau su
žinoti apie užsienį. Papasakokite 
kursų klausytojams apie savo 
darbą, gyvenimą Anglijoje.

Kelionės išlaidas reikės užsi
mokėti patiems. Jeigu galite pa
dėti, rašykite ar skambinkite:

Aldona Waterman
1 Eastwood Rd.
Sittingbourne
Kent ME10262
Tel. (0795)421125

Užgavėnių vakaras 
Sporto ir Socialinis klubas, 

345A Victoria Park Road 
London E9.

Vasario 20 dieną 
(šeštadienio vakare) 

19.30 vai. rengia 
Užgavėnių Blynų vakarą.

įėjimas veltui. 
Visi mielai laukiami.

PASAULYJE
Ką atpus pasauliui nauji 

vėjai?

Prezidentų pasikeitimai Amerikoje 
yra svarbūs ne vien amerikiečiams, 
bet ir visam pasauliui, nes Billas Clin- 
tonas dabar yra svarbiausias asmuc 
pasaulyje, valdantis galingiausią eko
nominę ir karinę valstybę. Prezidentas 
G. Bushas buvo kaltinamas nesirūpi
nimu krašto vidaus ekonominiais rei
kalais, dėl ko jis ir pralaimėjęs rinki
mus. Tai turėjo ištaisyti naujas prezi
dentas demokratas B. Clintonas, kuris 
jau nuo pirmosios dienos susidūrė si 
užsienio politikos Irake ir buvusioje 
Jugoslavijoje problemomis. Rašoma 
kad B. Clintonas neturi daug patyrime 
užsienio politikoje, ir dėl to valstybės 
sekretoriumi (užsienio reikalų minist
ru) pasikvietė patyrusį diplomatą 
Warreną Christopherį, kuris dai 
Jimmy Carterio prezidentavimo lai
kais buvo valstybės sekretoriaus padė
jėju. Ir daugiau iš tos administracijos 
žmonių pateko į naują vyriausybę 
Partijų skirtumai Amerikoje yra kui 
kas mažesni negu Europoje, ir rinki
mai čia daugiausia remiasi asmenybe 
Dabar B. Clintonas turi demokrate 
daugumą ir parlamente, ko neturėję 
G. Bushas, respublikonas, kuris save 
įstatymams turėjo gauti demokratę 
pritarimą. Jį dažniausiai ir gaudavo 
Gal dėl to nestebina, kad savo kalboje 
B. Clintonas padėkojo G. Bushui už jc 
ilgą vadovavimą Amerikai, kas buve 
visų susirinkusių atsistojimu ir ploji
mu palydėta. Sektinas pavyzdys!

Silpnėja Nepriklausomų 
valstybių sandrauga

Baltarusijos sostinėje Minske de
šimt buvusių Sovietų Sąjungos res
publikų turėjo pasirašyti susivie
nijimo sutartį, pagal kurią valstybė? 
pasižada bendrauti ekonominėje, po 
litinėje ir saugumo srityse, o taip pat 
sukurti vieningą rublio zoną. Try? 
valstybės - Moldova, Turkmenistan  ̂
ir Ukraina atsisakė pasirašyti, nor? 
jos sutiko palaikyti ekonominį bend
ravimą. Ukraina tebesiginčija si 
Rusija dėl branduolinių ginklų kont
rolės. Rusija siekia tuos ginklus turėt) 
savo žinioje, ko Ukraina nelabai nori 
pripažinti.

Bosnija ir Irakas

Jungtinių Tautų Organizacija abie 
juose kraštuose yra labai įklimpusi 
Irake - Amerika, gi Bosnijoje - vier 
tik Europa, bet, regis, kad B. Clinto
nas nori tai pakeisti, nes europiečiai 
yra bejėgiai pasiekti čia taiką. Nepai
sant Taikos Konferencijos Ženevoje 
karas Bosnijoje tebevyksta, pastaruoji 
metu dar ir kovos tarp buvusių draugi, 
serbų ir chorvatų prisidėjo. Kovojan
čios pusės pajėgia sankcijas sulaužyt 
ir prisipirkti užtenkamai ginklų. Rusi
joje net yra neoficialiai organizuojami 
pulkai padėti sąjungininkei Serbijai, 
na ir Irako prezidentui Saddamui 
Husseinui, kuris jaučia nemažai sim
patijų Rusijoje. Musulmonai Bosnijo
je yra remiami turtingų arabų kraštų ir 
Irano.

Žydai vėl protestuoja

Garsus Holivudo filmų direktorius 
Stevenas Spielbergas panoro panau
doti buvusios nacių koncentracijos 
stovyklos Auschwitze vietovę savo 
filmui, prieš ką žydija tuoj užprotesta
vo ir apkaltino Lenkijos vyriausybę 
tuo, kad ji davė sutikimą. S. Spiel
bergas pats yra žydas ir sakė nenori 
tos vietovės išniekinti, bet žydams to 
neužtenka. Jie jau nebe pirmą kartą 
susikerta su Lenkijos vyriausybe dėl 
šios vietovės panaudojimo. Anksčiau 
jie ilgai kovojo su Lenkijos vyriau
sybe ir katalikų bažnyčia dėl vienuo
lyno buvimo arti šios tragedijos vietos 
ir laimėjo. Vienuolynas turės būti per
keltas.
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