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Ateitininkų federacijos
dvyliktasis kongresas - Vilniuje Ar skirsis darbai

Tai buvo jau penktasis kongresas 
Lietuvoje, o Vilniuje - pirmasis. Prisi
minimais apie 1940 metais Vilniuje 
rengtą, bet dėl okupacijos neįvykusį 
bitininkų kongresą pasidalijo buvęs 
įderacijos vadas daktaras Petras Ki
sielius.

Iš Romos gautą Šventojo Tėvo 
sveikinimą ateitininkų kongresui per
skaitė arkivyskupas Audrys Juozas 
Baikis. Buvo ir daugiau sveikinimų, 
mpjų - vieno pačių aktyviausių ateiti- 
ninkijos gaivintojų nepriklausomybę 
ilkūrusioje tėvų žemėje, Lietuvos 
ateitininkų pirmininko daktaro Arvy
do P. Žygo. Negalėdamas dalyvauti 
kongrese, jis iš Čikagos atsiuntė ilgą 
sveikinimo laišką.

Ateitininkų federacijos generalinis 
sekretorius J. Baužys trumpai apžvel
gė ateitininkijos istoriją, pristatė buvu
sius vadus.

Ateitininkų federacijos dvyliktasis 
kongresas vyko keturias dienas. 
Svarbiausios temos - laisvė ir atsako
mybė, visuomenė ir kultūra. Kongreso 
programoje buvo simpoziumai - ’’Šei
ma - tautos gyvybės branduolys“ ir 
Pasaulietis liudija Kristų“, eitynės 

nuo Katedros iki Seiipo rūmų, taip pat 
kūrybos vakaras, jaunimo gegužinės.

Iškilmingame kongreso uždarymo 
posėdyje pranešimą ’’Ateitį regim Tė-

Pasirašyta laisvosios prekybos sutartis 
su Europos Sąjunga

Šios savaitės pradžioje, liepos 18- 
įą, Europos Sąjunga pasirašė laisvo
sios prekybos sutartis su trimis Balti
jos valstybėmis. Lietuvos vardu šią 
sutartį pasirašė užsienio reikalų minis
tras P. Gylys. Ceremonijoje dalyvavo 
Lietuvos nuolatinės misijos ES va
dovas ambasadorius A. Venskus, atsa- 
singi URM pareigūnai.

Sutartimis nustatoma, kad nuo 
1995 m. sausio 1 d. Lietuva, Latvija, 
Estija į Sąjungos šalis galės eks
portuoti savo gaminius be muitų, 
išskyrus kai kuriuos pramonės ir 
iemės ūkio produktus (pienas, teksti
les gaminiai), kurių eksportas bus nu
statytas būsimose sutartyse. Sutartyje

Atgaiva 
tėvų ir senelių žemėje

Policijos automobilio lydimi kon- 
gresantai iš Vilniaus patraukė į Kau
šą. Nei lietus, nei sugedęs autobusas 
nesustabdė jų ir vidurdienį pasaulio 
lietuvaičiai pasiekė buvusią laikinąją 
Lietuvos sostinę. Kongresantų prie 
laisvės paminklo laukė būrelis kau
niečių. Po sveikinimo kalbų, dainų, 
giesmių kongreso atstovai padėjo gė
les prie Nežinomo kareivio kapo. Po 
speigų kongresantai, nešini įvairių 
valstybių vėliavomis, patraukė į Įgu- 
bsbažnyčią, kur vyko šv. Mišios. De- 
A Kaunui buvo skirta labai mažai lai
to, ir retas kongresantas spėjo pasi- 
aikščioti po Laisvės alėją ar Vilniaus 

gatvę. Per pietus "Metropolio" resto
re pasveikinti du kongresantai, tą- 
Len šventę savo gimtadienius.

Toliau kelias vedė Klaipėdos link, 
įsukant į Raudondvario ir Panemu- 
*s pilis. Tokių gamtovaizdžių, kurie 
žsivėre žvelgiant iš Panemunės pilies 
įžvalgos bokštelio, ilgai nepamirši. 
Atsirado net du drąsuoliai, kaitros nu
skinti, kurie pasiryžo išsimaudyti 
Semunės pilies prūde.

Vakarop penki kongresantų auto- 
"Osai užvažiavo ant kelto naujoje 
Klaipėdos upių perkėloje. Trumpai

Kongreso metu. Gedimino Svitojaus nuotr.

vynės laimingą“ skaitė daktaras Vy
tautas Petras Vygantas. Pristatant pre
legentą, pažymėta, kad apie tris de
šimtmečius Amerikos aviacijoje dir
bęs pramonės psichologijos specialis
tas daktaras V. P. Vygantas daug kar
tų buvo rinktas į Ateitininkų federaci
jos valdybą, buvo generalinis sekreto
rius, vadovavo ’’Dainavos“ stovyklos 
kursams, yra parengęs daug atei- 
tininkijos vadovų. Nuo 1959 metų net 
kelias kadencijas buvo Pax Romana 
(Pasaulinės katalikų studentų organi

nurodoma, kad ES ir Lietuva įkurs 
laisvosios prekybos zoną - šis pe
reinamasis laikotarpis truks ne ilgiau 
kaip 6 metus. (Latvijos sutartyje su ES 
numatytas 4 metų pereinamasis lai
kotarpis; Estijos sutartis įsigalios si
metriškai, t. y. prekiaujama bus iš kar
to, be muitų.) Sutartyje numatoma, 
kad pramoninėms prekėms, pagamin
toms ES šalyse, bus panaikinti visi 
Lietuvoje taikomi importo, eksporto ir 
lygiaverčiai mokesčiai bei kiekybiniai 
apribojimai. ES šią sutartį taikys nuo 
jos įsigaliojimo ir atvers sienas lie
tuviškoms prekėms. Lietuva, siekda
ma didesnio darbo našumo, norėdama 
pagerinti gaminių kokybę ir apginti jai 

truko kelionė vandeniu. Netrukus pa
tekome ir į Juodkrantę. Kongresantai 
buvo apgyvendinti "Gintaro" poilsio 
namuose. Deja, ne visi gavo vienodus 
kambarius. Dalis jaunuolių gyveno 
"Gintarui" priklausančioje buvusioje 
pionierių stovykloje, kur namukuose 
yra aštuonos lovos, tiek pat spintelių, 
o visi patogumai lauke. Už Neringos 
dalį kiekienas mokėjo 263 dolerius. 
Taigi, beveik 50 dolerių už dieną. Ne 
vienas kongresantas klausė, ar Lietu
voje nebuvo galima pigiau pragyventi. 
Bet tie laikini gyvenimo nepatogumui 
nesugadino jaunimo nuotaikos. O mes 
visi - Lietuvos, Argentinos, Amerikos, 
Latvijos, Brazilijos lietuviai - esame 
panašūs. Bent jau tuo, kad esame 
jauni. O kur jaunimas - ten šokiai, dai
nos, linksmybės iki paryčių. Už tai 
kongresantus net pabarė poilsio namų 
administracija.

Liepos 18-oji buvo skirta Šiaulių 
miestui. Dauguma ten važiavo, nes 
norėjo aplankyti vieną iš garsių ir 
šventų Lietuvos vietų - netoliese 
esantį Kryžių kalną. Kanados lietuvių 
jaunimo sąjunga Kryžių kalne pastatė 
kryžių. Į Juodkrantę ekskursantai 
grįžo po pirmos valandos nakties. 

zacijos) centro valdybos pirmininkas. 
Tai vienintelis lietuvis, vadovavęs 
pasaulinei organizacijai. Savo praneši
me baigiamajame kongreso posėdyje 
daktaras V. P. Vygantas suformulavo 
ateitininkijos uždavinius einant į XXI 
amžių. Be kitų dalykų, pabrėžė jis, 
turime siekti, kad kiekvienas atei
tininkas kasdieniame gyvenime būtų 
visada geras pavyzdys.

Ateitininkų federacijos vadu vėl 
išrinktas Juozas Polikaitis (JAV), 
pranešė ELTA.

svarbias pramonės šakas - avalynės, 
plastmasės, odos, medienos, radio
elektronikos, elektrotechnikos, minė
tus šešerius metus po sutarties ratifika
vimo kai kurias prekių grupes dar ap
mokestins importo muitais. Rengiant 
šios sutarties projektą, Lietuvos dery
bininkai žinojo, kuri ES šalis kokių 
produktų nepageidauja. ES jungtinė 
komisija parengė kompromisinį va
riantą, kuriuo remiantis ir buvo tartasi. 
Kaip pranešta, gautos palyginti geros 
kvotos lietuviško sūrio eksportui ir 
pasiektas sutarimas dėl sūrio ir vištie
nos importo į Lietuvą. Išliks dideli 
muitai įvežamai mėsai, pienui, jo pro
duktams.

Daug Gimtinių, 
Tėvynė - Viena!

Juodkrantė žymi ne tik kaip poil
siavietė. Čia yra ir Raganų kalnas. Li
dija Gražulytė iš JAV sako, kad gy
vendama Amerikoje ji žinojo tokias 
Lietuvos vietas kaip Trakų ar Ge
dimino pilis ir nieko nebuvo girdėjusi 
apie Raganų kalną, kuris jai padarė 
net didesnį įspūdį nei jau minėtos 
pilys. Lidijai 21 metai. Ji - jau tre
čiosios kartos lietuvė Amerikoje, bet 
lietuviškai kalba puikiai - tai buvo jos 
pirmoji kalba. Kongresas jai - pirma 
proga aplankyti tėvų žemę. "Vilnių aš 
tiesiog įsimylėjau. Negaliu sulaukti, 
kada vėl sugrįšiu, - pasakojo Lidija. - 
Man ši kelionė kainavo apie 3000 
USD. Pati esu studentė. Bet mama 
nepagailėjo pinigų, kad tik aš galėčiau 
aplankyti Lietuvą. Jai atrodė, kad 
kartu su kongresu bus saugiau. Dabar 
manau, kad dar geriau yra atvykti į

Nukelta j 5 psl.

nuo žodžių?
Du didžiuliai Lietuvos kaimynai 

- Baltarusija ir Ukraina antrajame 
rinkimų ture pagaliau išsirinko po 
prezidentą. Baltarusijoje tos postas 
įsteigtas pirmą kartą, ir prezidentu 
tapo 39-rių metų Aukščiausiosios 
tarybos kovos su korupcija komisi
jos pirmininkas Aleksandras Luka
šenka. Už jį balsavo daugiau kaip 80 
procentų rinkimuose dalyvavusių 
gyventojų.

Ukrainos prezidentą Leonidą 
Kravčiuką pakeitė kur kas vyresnis 
už A. Lukašenką ir turintis daugiau 
patyrimo, buvęs šalies premjeras 55 
metų Leonidas Kučma. Tačiau jo 
rungtynės su L. Kravčiuku buvo 
sunkesnės, L. Kučma į šį postą pate
ko tik 7 procentų balsų persvara.

Kas būdinga Baltarusijos ir Uk
rainos vadovams?

Abu jie pasisako už rinkos eko
nomiką,'tolesnes reformas. L. Kuč
ma, kaip buvęs premjeras ir dar 
anksčiau vienos iš didžiausių pasau
lyje raketų gamyklos direktorius, 
teigia, kad Ukrainos ekonomikos 
padėtį gali pagerinti glaudesni ryšiai 
su Rusija.

Baltarusijos vadovas taip stipriai 
nepabrėžia santykių su Rusija būti
numo, o mano susitelksiąs spręsti 
vidaus problemas - sustabdyti kai
nas, infliaciją, kovoti su korupcija. 
A. Lukašenka, komentuodamas fi
nansinę Baltarusijos sąjungą su Ru
sija, kalbėjo, kad tai tik maža dalelė 
ekonominės ir politinės sąjungos. 
’’Mums reikalinga platesnė ir tvirtes
nė sąjunga“, - sakė A. Lukašenka 
per pergalės prieš Vokietiją 50-me- 
čio iškilmes Minske.

Tiek L. Kučma, tiek A. Lukašen
ka gavo nelengvą savo šalių ekono
minį palikimą. Vien pernai Ukrai
noje kainos išaugo 102,6 karto, kar- 
bovancas tapo paprasčiausiu bever
čiu popierėliu.

Baltarusijoje kainų augimas ne
buvo toks spartus - pernai jos padi
dėjo 16,6 karto ir dar tris kartus šie
met per pirmąjį pusmetį. Kad nusi
pirktų šaldytuvą, anksčiau eilinis 
ukrainietis turėjo mokėti 520 rublių 
ir dirbti du mėnesius. Po keturių me
tų šiam pirkiniui jis turėtų dirbti išti
sus metus ir tris mėnesius...

Abi valstybės, priklausančios for
maliajai Nepriklausomų valstybių 
sandraugai, įsiskolino Rusijai di
džiules sumas. Vien tik už dujas 
Baltarusija skolinga Maskvai dau
giau kaip 600 milijardų rublių, o 
Ukraina - 3,5 karto daugiau. Negalė
damas išmokėti skolų, Kijevas papra
šė tiekti dujas iš Turkmėnistano, ta
čiau ir ši Vidurinės Azijos valstybė 
grasina nutrauksianti dujų tiekimą, 

Naujasis Ukrainos prezidentas L. Kučma (kairėje) su buvusiu vals
tybės vadovu L. Kravčiuku.

nes Ukraina taip pat neužmoka jai...
Mums labai svarbu, kaip naujieji 

šių šalių vadovai megs santykius su 
Lietuva. Su Ukraina, kurios prezi
dentas L. Kravčiukas šiemet buvo 
atvykęs į Vilnių, tie santykiai gana 
stabilūs, nors ir nėra glaudūs.

A. Lukašenka dar būdamas kan
didatu į prezidento postą neneigė, 
kad jis yra radikalių žingsnių šali
ninkas. Jis pažadėjo palaikyti gerus 
santykius su Lietuva. ’’Jie turi būti 
abipusiai naudingi, kaip su draugiš
ka kaimynine valstybe“, - kalbėjo A. 
Lukašenka.

Tačiau jis nepaaiškino, kodėl 
prieš keletą savaičių Baltarusijos 
aukščiausios tarybos prezidiumas 
įpareigojo iki šių metų rugsėjo 1 
dienos perduoti Adutiškio geležin
kelio atkarpą Baltarusijos geležinke
lio žinion. Adutiškis kol kas yra 
nelengvų derybų objektas, ir toks 
kaimynų parlamento sprendimas - 
tai atviros teritorinės pretenzijos.

Tiek anksčiau Minske viešėjęs 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas, 
tiek šią savaitę ten buvęs ir daly
vavęs naujojo prezidento inaugu
racijos iškilmėse Seimo pirmininkas 
Č. Juršėnas neigia santykių kompli
kacijas dėl Adutiškio, tačiau, pasak 
Seimo nario R. Ozolo, keista, kad iš 
karto po rinkimų Minskas metė iš
šūkį Lietuvai, ir šis iššūkis gali turėti 
neigiamų pasekmių.

Dabar, po prezidentų inauguraci
jos iškilmių, abu prezidentai renka 
savo komandas, skuba susitikti su 
Rusijos prežidentu B. Jelcinu. Lai
kas parodys, ar L. Kučmos ir A. Lu
kašenkos žodžiai labai skiriasi nuo 
darbų. Kaip žinome, derlius suren
kamas rudenį.

Česlovas Iškauskas

Ko’sulauksime iš A. Lukašen
kos?

Eltos-EPA nuotraukos
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Keliais sakiniais
□ Lietuva neteko Juozo Miltinio. 
Lietuvos teatro patriarchas, Panevėžio 
dramos teatro įkūrėjas, beveik keturis 
dešimtmečius buvęs šio teatro vadovu 
bei vyriausiuoju režisieriumi, mirė lie
pos 14 dieną eidamas 87-uosius me
tus. Panevėžio teatre J. Miltinis režisa
vo 69 spektaklius. Jis sukūrė savitą 
teatro mokyklą, žinomą pasaulyje, iš
ugdė visą plejadą aktorių. Palaidotas 
Panevėžyje.
O Paskirtas Lietuvos ambasadorius 
prie JTO. Tai kvalifikuotas teisinin
kas Oskaras Jusys. Gimęs 1954 
metais, baigęs Vilniaus universitete 
teisės fakultetą, dirbęs tame fakultete, 
stažavęsis JAV Kolumbijos univer
sitete. 1990-1992 m. jis dirbo užsienio 
reikalų ministerijos teisės departamen
to direktoriumi, pastaruoju metu - 
užsienio reikalų ministro patarėju ir 
vienos JAV teisinių paslaugų kom
panijos filialo Lietuvoje direktoriumi. 
O Lietuvos kariai vyks į Kroatiją su 
Danijos taikos palaikymo batalionu. 
Tokį nutarimą Seimas priėmė liepos 
19 d. Už balsavo LDDP dauguma ir 
opozicija. 7 LDDP nariai buvo prieš, 
todėl protestuodami išėjo iš posėdžių 
salės. Pasak jų, Seimo nutarimas pri
imtas nenustačius Lietuvos karių, da
lyvaujančių taikos palaikymo misijo
je, juridinio statuso ir socialinių garan
tijų. Po karštų diskusijų priimtas ir 
įstatymas dėl Lietuvos kariuomenės 
padalinių dalyvavimo tarptautinėse 
operacijose. Joms jau pradėta ruoštis. 
Šią savaitę Ruklos karinio mokymo 
centre prasidėjo bendros Danijos ir 
Lietuvos karių pratybos.
□ Ratifikavimas atidedamas rude
niui. Seimo užsienio reikalų komitetas 
nutarė Lietuvos ir Lenkijos tarpvalsty
binės sutarties svarstymą atidėti iki ru
dens, kai Seimas susirinks naujai sesi
jai.
O Seimas priėmė šalies teritorijos 
administracinių vienetų ir jų ribų 
įstatymą. Pagal jį bus 10 apskričių 
(Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 
Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, 
Telšių, Utenos, Vilniaus), jose - 56 sa
vivaldybės (12 miestų ir 44 rajonų; 
nauja - Visagino miesto savivaldybė). 
Įstatymas įsigalios paskelbus savival
dybių rinkimų datą.
□ Į Plungę grįžta savininkai iš 
užsienio. Rajone jau ūkininkauja Vo
kietijoje gyvenusi A. Plechavičiūtė- 
Vegel, molinį ūkinį pastatą renčia' ir 
žemdirbyste ruošiasi verstis iš Austr
alijos parvažiavusi D. Baltutienė, jau 
apžiūrėjo vietą ir gyvenamąjį namą 
žada statyti JAV gyvenantis buvęs 
’’Linų audinių“ fabriko savininkas K. 
Pabedinskas, pranešė ’’Respublika“.
O Lietuviškos obligacijos. Lietuvos 
bankas, vykdydamas sutartį su Finan
sų ministerija, surengė pirmąją Vy
riausybės trumpalaikės (trijų mėnesių) 
paskolos obligacijų aukcioną, jame 
nupirkta obligacijų už 13,4 mln. Lt. 
Finansų ministerija ketino išplatinti 
obligacijų už 50 mln. litų. Vienos ob
ligacijos nominalas - 100 Lt, metinių 
palūkanų norma už jas - 35 proc.

Trumpesnė kelionė 
iš Vilniaus į Klaipėdą

”EL“ jau rašė, kad vasaros pra
džioje į pajūrį pradėjo kursuoti greita
sis firminis traukinys ’’Baltija“. Iš Vil
niaus išvykęs 6 vai. 50 min., Klaipėdą 
jis pasiekdavo po 5 vai. 34 min. Nuo 
liepos 16-osios greitasis traukinys 
’’Baltija“ iš Vilniaus išvyksta 6 vai. 50 
min. ryto ir uostamiestį pasiekia 11 
vai. 48 min. Kelio trukmė sutrumpėjo 
36 minutėmis, atgal į Klaipėdą 
keleivinis traukinys išvyksta lygiai 18 
vai. ir, išbuvęs kelyje 4 vai. 59 min., 
sostinę pasiekia 22 vai. 59 min. Ke
lionės trukmė iš uostamiesčio į sostinę 
irgi sutrumpėjo 48 minutėmis. Be to, 
šis traukinys, anksčiau stodavęs 5-iose 
stotelėse, dabar keleivius paima iš aš- 
tuonių stočių. Nuo šiol ’’Baltija“ su
stoja, išleidžia ir paima keleivius Kai
šiadoryse, Jonavoje, Kėdainiuose, 
Radviliškyje, Šiauliuose, Telšiuose, 
Plungėje ir Kretingoje. Kainos kol kas 
lieka tos pačios.

Aleksandras Januškis

Seimo pareiškimas 
dėl Armijos Krajovos 
pagerbimo renginių

Liepos 18 d. Seimas priėmė pa
reiškimą dėl Armijos Krajovos 
pagerbimo renginių, kurie birželio 30 
d. ir liepos pirmosiomis dienomis 
vyko Vilniuje. Lietuvos sostinės 
puolimo 1944 m. sukakties proga čia, 
be kita ko, buvo surengta konferenci
ja, kai kuriuose jos pranešimuose 
buvo aukštinami Armijos Krajovos 
dalinių veiksmai Lietuvoje antrojo 
pasaulinio karo metais. Seimo 
pareiškime sakoma: ’’Armijos Krajo
vos veikimas Lietuvoje, tarp jų ir mė
ginimas užimti Vilnių 1944 m. vasa
rą, yra vertintini kitaip, negu Armijos 
Krajovos veiksmai Lietuvoje. Lietu
vos suvereniteto savo sostinei 
požiūriu, net ir šaliai esant laikinai 
okupuotai, tie veiksmai negalėjo su
kurti teisinių faktų. Kita vertus, lietu
vių tautybės gyventojų terorizavimas, 
o kai kada ir žudymai, ką ne vienu

SEMTOMS MIEWW
Kas naujo 

Vilniaus universitete?
"Lietuvos aide“ 07 16 spaus

dinamas Audriaus Ožalo straip
snis ’’Vilniaus universitetas: pini
gų nėra, bet reformos vyksta“, 
kuriame savo mintimis dalijasi 
Universiteto rektorius Rolandas 
Pavilionis.

Kalbėdamas apie naują kreditų 
sistemą Lietuvos aukštosiose mo
kyklose rektorius pažymėjo: ’’Stu
dentų kreditavimo iniciatorius buvo 
mūsų Universitetas. Idėja kilo suži
nojus apie tai, kad Estijos universi
tetai rengiasi įvesti kreditus. Paskui 
didžiausią iniciatyvą parodė jau
nieji krikščionys demokratai, - jie 
paragino mus parengti šį projektą. 
Deja, Vyriausybė pritarė ne visai 
tokiam projektui, kokį buvome pa
rengę. Mūsų projekte buvo numa
tyta, kad grąžinant paskolas bus at
sižvelgta į studijų rezultatą. Atsi
žvelgti į rezultatą nenumatoma, pa
skola - labai menka, visoje Lietu
voje ją gauti galės labai nedidelė 
studentų dalis. (Aiškinama tuo, kad 
valstybėje šiuo metu nėra pakanka
mai pinigų.) Antra vertus, kažin ar 
sulauks ji didelio studentų dėmesio: 
ne kiekvienas ryšis paskolą imti, 
žinodamas, kad ji nėra susijusi su 
studijų kokybe, kaip padaryta Esti
joje. Jeigu gerai studijuoti, tavo 
skola valstybei turėtų būti panai
kinta. Beje, norėčiau pridurti, kad 
Estijoje, įvedus kreditavimo siste
mą, panaikintos stipendijos. Lietu
voje stipendijos paliekamos, tai 
šioks toks pliusas. Bet padėtis susi
daro keista: ir stipendijos mažos, ir 
kreditai nedideli. Taigi studentui 
čia didelio laimėjimo nebus“.

Kalbėdamas apie Vilniaus uni
versiteto perspektyvas R. Pavilionis 
atkreipė dėmesį (šalia gražių atei
ties planų) į sunkią finansinę padė
tį: ’’Vyriausybė neištesėjo savo įsi
pareigojimų finansuoti aukštąsias 
mokyklas... Aukštosios mokyklos 
aliarmuoja, kad finansinė jų padėtis 
katastrofiška. Vyriausybė tarsi ir 
padidino atlyginimus, bet mūsų pa
čių sąskaita - nepadidindama aukš
tųjų mokyklų biudžeto. Rugsėjį 
pradėsime visai tuščiomis kišenė
mis. Bet šitaip dirbti negalim ir su 
tokia padėtim jokiu būdu nesitaik- 
stysim. Gali būti, kad pakviesim 
studentus į kokį rimtesnį protestą 
prieš politiką, stumiančią mokslą ir 
studijas į labai kritišką padėtį".

”Ar reikia Lietuvai 
gydytojų?“

To klausiama docentės Ge- 
romantės Balevičienės straips
nyje "Pirmadienio“ Nr. 28 sa

atveju darė Armijos Krajovos dali
niai Lietuvoje, turėtų būti pasmerkti 
ir pačios Lenkijos, ir tarptautinės 
bendruomenės“. Seimas išreiškė 
apgailestavimą dėl įvykusių renginių, 
nes ’’tai neprisideda prie dviejų šalių 
santykių gerinimo“, pranešė ELTA.

AK: istorija ir 
dabartis

’’Europos lietuvis“ paskyrė 
nemažai dėmesio Armijos Krajovos 
(toliau - AK) temai, tuo padėdamas 
ir istorikams, ir visuomenei susi
gaudyti 1942-1945 m. istorijos 
įvykių ir jų politizavimo mūsų 
dienomis problemose. Pirmadienį 
Seimas priėmė pareiškimą ’’Dėl AK 
pagerbimo renginių vertinimo“. Dėl 
jo būtinybės jau nėra prasmės disku
tuoti, nes tai jau įvykęs istorijos fak
tas.

’’Vilnijos“ draugijos vyrai priva
lėjo ir sureagavo į savaitraščio 
’’Nasza gazeta“ 26 numerio dezin

vaitraštyje.
Dabar Lietuvą užplūdo aiškia

regiai, ekstrasensai, ’’koduotojai“ ir 
visokio plauko šarlatanai. Matyt, 
gydytojų Lietuvai nereikia, nes 
anie čia maloniai priimami ir sėk
mingai darbuojasi: ’’išvalo“ užsi
kimšusius dvasinių ir fizinių galių 
kanalus ir taiko visokius stebuklin
gus gydymo metodus. Pavyzdžiui, 
aiškiaregys V. iš Sankt Peterburgo 
blogų dvasių paėstą savo pavardę 
pasikeitė į G., kuri su jomis jau ne
susijusi. Jis, filosofijos mokslų 
kandidatas, persikvalifikavęs gy
dytoju, dirba kartu su žmona, 
matematikos mokslų kandidate, ir 
grupe pagalbininkų. Lietuvoje pe
riodiškai kuria sveikatingumo mo
kyklas, trunkančias savaites, Lam
pėdžiuose, Dubingiuose. Dubin
giai, nors ir graži vieta, jam nepa
tiko, nes susiję su nelabomis dva
siomis. Geriau esą tinka apšnerkšti 
Lampėdžiai. Tik kodėl jis negydo 
žmonių Sankt Peterburge? Gal ten 
ligonių nėra? Pasirodo, Lietuvoje 
daug gerų žmonių, nuo maisto ir 
bedvasiškumo jiems užsikimšo visi 
kanalai. Jis gydo visas ligas. Išgy
do ir vėžį, mat turi ryšį su kosmo
su, aukštybėse mato šventuosius, 
bendrauja su jais, o prireikus - ir su 
besigydančių mirusiais artimai
siais. Jei danguje nesiseka, padeda 
geriau įsitaisyti.

Dar vienas šviesulys Lietuvoje - 
tai maisto pramonės technologė iŠ 
Rostovo, persimetusi žmonių gydy
ti. Pasirodo, ne Rostove, bet Lietu
voje tiek daug užsiteršusių maistu 
žmonių, kad į seansą susirenka apie 
300: po 3 litus - jau 900 litų. Gydy
tojas tiek uždirbtų per 4 mėnesius.

Straipsnio autorė pažymi, kad 
’’stebukladarių“ gydymo metodais 
ir visokiais ’’mokytojais“ susigundo 
žmonės, linkę pasiduoti psichinei 
įtaigai.

Klaipėdietis 
irkline valtimi 

perplaukė Baltiją 
per dvi savaites

Taip pavadintas Aušros Pilai
tienės straipsnis išspausdintas 
"Lietuvos ryte“ 07 12.

Keturiasdešimt devynerių metų 
inžinierius Gintaras Paulionis savos 
gamybos irkline valtele ’’Alfredas 
Jensenas“ pirmą kartą Lietuvos jū
reivystės istorijoje perplaukė Bal
tijos jūrą.

Apie G. Paulionio pasiryžimą 
tokiu neįprastu būdu perplaukti 
Baltijos jūrą ’’Lietuvos rytas“ jau 
ne kartą rašė. Priminsime, kad sta
tydamas neįprastos konstrukcijos 
14 pėdų (maždaug 5,4 metro) ilgio 
plokščiadugnę valtį, jis naudojosi 

formaciją, jog istorikų simpoziumą 
”1944 metai Vilniaus krašte“ ren
gia... nelegalus AK veteranų klubas, 
suplakdamas mokslinį renginį su žu
vusių AK kareivių pagerbimo ne- 
masiniais renginiais. Beje, pastarieji 
vyko jau pasibaigus dviejų dienų 
simpoziumui, pralaužusiam ledus 
lenkų, lietuvių ir baltarusių istorikų, 
tyrinėjančių antrojo pasaulinio karo 
laikotarpį, ligšioliniam nesišnekė- 
jimui AK tema tarpusavyje (apie tai 
”EL“ Nr. 29 - ELR). Tai buvo pirma 
trijų šalių mokslininkų atvira disku
sija. Ji surengta Lietuvos lenkų 
mokslininkų draugijos, vyko tik to
dėl, kad lietuvių istorikai nepabijojo 
nepelnytai jiems rodomų ’’raudonų 
kortelių“ (futbolo terminais) už da
lyvavimą simpoziume.

O kas ir kaip įvertins ’’Nasza 
gazeta“ dezinformaciją? Ją net kai 
kurie Lietuvos lenkų sąjungos 
veikėjai įvertino kaip provokaciją, 
dėl kurios simpoziumas (jo moks
liškumas neabejotinas) buvo lietuvių 
gerokai boikotuotas, visuomeninės 
organizacijos nepasinaudojo disku

senųjų Niūfaundlendo žvejų dorių 
brėžiniais. Savo laivą klaipėdietis 
pavadino prisimindamas pasaulį nu
stebinusį amerikietį iš Niū Džersio 
valstijos A. Jenseną, kuris 1874 me
tais per 46 paras tokia pat dore per
plaukė Atlanto vandenyną.

Paskambinęs telefonu, G. Pauli
onis džiaugėsi esąs gyvas, sveikas 
ir laimingas, pagaliau pasiekęs tik
slą. Jis papasakojo, kad nuo Klai
pėdos iki Karlskronos, kurias skiria 
360 kilometrų, kaip ir planavo, nu
plaukė per 14 parų, kiekvieną jų 
miegui teskirdamas po kelias va
landas. Už dvidešimties jūrmylių 
nuo Klaipėdos jis buvo sutikęs Lie
tuvos karinio jūrų laivyno fregatą 
’’Žemaitis“. Įgulos nariai pavaišino 
keliauninką bulviniais blynais. 
Vėliau porą dienų teko pasigalynėti 
su audra - vėjas nunešė valtį prie 
Vyslos įlankos.

G. Paulionis tvirtina, kad ant 
delnų pūslių nedaug, labiau nuken
tėjo sėdimoji kūno dalis, bet nutry
nimai jau baigia gyti. Šiek tiek pa
ilsėjęs klaipėdietis plauks į Born- 
holmą, Treleborgą ir Kopenhagą. 
Visuose sustojimo punktuose bus 
žymimas jūros paštas. Keliautojas 
gabena šimtą specialiai šiam tikslui 
dailininko R. Vedeikos sukurtų 
vokų su stilizuotu pirmojo plauki

Trakuose Vytautų šventėje, atidengiant paminklą, sveikinimo 
žodį tarė prof. V. Landsbergis.

Leono Vasausko nuok'

sijų galimybe salėje. Juk ne pas lap- 
tis, jog ’’Nasza gazeta“ atstovauja tik 
menkai Lietuvos lenkų bendruo
menės daliai, o laikraštį patys lenkai 
vadina ”R. Maceikianeco laik
raščiu“...

Džiaugiuosi, jog Seimo pareiš
kimo dėl AK tekstas buvo sušvel
nintas palyginti su projektu. Tai, o 
kartu ir savo klaidas, manau, įver
tins kai kurie Lietuvos lenkų vei
kėjai ir Lenkijos pareigūnai bei pi
liečiai, su kuriais galima ir įmanoma 
diskutuoti. O visų mūsų - tiek lietu
vių, tiek lenkų - uždavinys geros 
kaimynystės tarp Lietuvos ir Lenki
jos vardan nepolitizuoti istorijos, nes 
nuo jos pasislėpti nepavyks. 1919- 
1945 m. politikų klaidos, deja, 
atsiliepia mums, atsilieps, tiesa, 
mažesniu mastu, ir mūsų vaikams. 
Svarbiausia - tą poveikį maksimaliai 
sumažinti, kas įmanoma darant ma
žiau neatsakingų veiksmų žodžiu, 
raštu ir darbais.

Stanislovas Buchaveckas 
Vyriausybinės komisijos AK veiklai 

Lietuvoje įvertinti narys

mo per Baltijos jūrą maršrutu.

Vytautai Lietuvoje

Liepos 16-17 dienomis Tra
kuose vykęs Lietuvos Vytautų 
suvažiavimas, organizuotas Vil
niaus Vytautų klubo, parodė, 
kad šalyje Vytautų klubų veikla 
stiprėja. Štai be pajėgių Kauno, 
Vilniaus ir Klaipėdos klubų jie 
jau veikia ir Panevėžyje, Kėdai
niuose, Trakuose bei nedidelėje 
Perlojoje, rašoma "Vakarinėse 
naujienose“ 07 19 Vytauto Ika- 
mo straipsnyje.

Vytautų suvažiavimo puošmena 
tapo paminklo Vytautui Didžiajam 
netoli Trakų pilies atidengimas. Jo 
autorius - įžymusis meistras Ipo
litas Užkurnys, statant paminklą 
daug padėjo Vilniaus Vytautai, tra
kiškiai. Vytautai tarėsi, sekmadieni 
aplankė Senuosius Trakus, kur la
bai įdomią ekskursiją surengė Vil
niaus universiteto dėstytojas Albi
nas Kuncevičius. Visus papiktino 
tas faktas, jog 1991 metų pavasari 
pasodintų daugybę ąžuoliukų pik
tos rankos sunaikino! Straipsnyje 
pažymima, kad vandalizmo 
apraiškų Senuosiuose Trakuose yra 
ir daugiau.

V. Dimas
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Skaitytojai apie knygą

Prisipažinsiu, iki šiol buvau negir
dėjęs Australijos lietuvių rašytojos 
Agnės Lukšytės. Tik iš smalsumo nu
sipirktos knygos neskubėjau sklaidyti. 
Gal kiek atbaidė ir pavadinimas ’’Bal
toji chrizantema“*, antra vertus, dabar 
tiek daug naujų knygų, naujų autorių, 
kad nėra taip lengva ryžtis sėsti prie 
stalo. Tačiau perskaitęs pirmą novelę 
’’Balandžių agonija“ jau negalėjau 
knygos padėti į šalį. Supratau: Lietuva 
turi brandžią novelistę. Apmaudu bu
vo, kad iki šiol knyga nepasiekė mū
sų. Juk Agnės Lukšytės novelių rinki
nys’’Kalnų velnias“ išleistas 1970 m., 
o’’Baltoji chrizantema“ - trečioji auto
rės beletristinė knyga. A. Lukšytė 
1981 m. laimėjo ’’Dirvos“ laikraščio 
novelės konkurso premiją.

Manau, literatūros kritikai įvertins 
Agnės Lukšytės kūrybą, jos vietą lie
tuvių literatūroje. Ryžausi šią kukliais 
viršeliais knygą rekomenduoti savo 
studentams - Vilniaus technikos uni
versiteto pirmakursiams. Jiems dės
čiau kalbos kultūrą, nemažai laiko 
skirdamas ir pokalbiams apie jiems 
mažai žinomą išeivių literatūrą. Iš pra
džių norinčių perskaityti "Baltoji chri
zantema“ ne tiek daug atsirado, tačiau 
greitai išgirdau studentų prašymą: 
"Norėtume kitų Agnės Lukšytės kny
gų“. Pasisekė gauti vieną egzemplio
rių ’’Kalnų velnias“, kelis - "Kavinė 
"Po kadagiais“. Pastarojoje keturių 
veiksmų dramoje (išleista Vilniuje 
1993 m. Henriko Meilūno lėšomis) 
vaizduojami įvairių tautų žmonės 
1945 m. Drezdeno didžiojo bombar
davimo išvakarėse ir po to, kai mies
tas buvo beveik nušluotas nuo žemės 
paviršiaus.

Šios trys Agnės Lukšytės knygos ir 
buvo aptartos dviejose Vilniaus tech
nikos universiteto grupėse. Vieni stu
dentai pasakojo tik savo įspūdį, kurį 
paliko knygos, kiti parašė recenzijas. 
Kai kurias jų ištraukas ir norėčiau pa
teikti:

Eglė Pečkaitytė:
"Nežinau, bet tikriausiai neįmano

ma pilnai suprasti, išgirsti kažką dau
giau negu pasakai žodžiais. Papras
čiausiai reikia perskaityti "Baltąją 
chrizantemą“ ir pajusti, suprasti daug 
daugiau negu parašyta. Išvysti ir visa 
tai, kas slypi tarp eilučių, kas glūdi pa
čioje novelės veikėjų, o kartu ir auto
rės širdyje... Šis įspūdis sustiprėja dar 
ir dėl to, kad perskaitai ne vieną, o ke
letą novelių iŠ eilės. Ir nors jos visiškai

* Agnė Lukšytė. Baltoji chrizan
tema. Vilnius, Mokslo ir enciklope
dijų leidykla, 1993. Išleista Hario 
Lukšės lėšomis.

Laukuvoje - Dalios Grinkevičiutės muziejus
Šiandien vargu ar berasi Lietuvo

je žmogų, kuris nebūtų girdėjęs bu
vusios tremtinės, Laukuvos gyven
tojos Dalios Grinkevičiutės vardo. 
Sovietinė valdžia ją pasmerkė žūti, 
kaip žuvo daugelis 1941 m. lietuvių 
tremtinių prie mirtimi alsuojančios 
Laptevų jūros. Ji, 14 metų mokslei
vė, nubloškta į tolimą šiaurę, ištvėrė 
visus vargus, kuriuos jai skyrė so
vietinė valdžia. Paleista iš tremties ji 
tapo gydytoja ir visas jėgas atidavė 
rūpindamasi Šilalės rajono Lauku
vos apylinkės žmonių sveikata. Gy
dytoją Dalią Grinkevičiūtę mylėjo ir 
gerbė visi geros valios žmonės. Ji 
Laukuvos ambulatorijoje ir tada vei
kusioje ligoninėje sustiprino iki tol 
pašlijusią drausmę, nemėgo girtuok
lių, atjautė vargstančius žmones, pa
laikė skriaudžiamuosius. Sovieti
niais metais saugumas persekiojo 
Dalią Grinkevičiūtę, iškviesdavo iš 
Laukuvos į Šilalę naktiniams tardy
mams, mėgino ją įbauginti, įspėda
vo nepalaikyti ir nepadėti buvusiems 
tremtiniams, gyvenimo nuskri
austiesiems. Pagaliau Šilalės KGB 
spiriant Dalia Grinkevičiūtę buvo 
atleista iš darbo, jai uždrausta dirbti 
gydytoja Laukuvoje. Ji iš ten ne

’’Suradau dar vieną artimą 
mano sielai rašytoją“

viena į kitą nepanašios, tačiau visos 
yra gyvenimiškos, skaidrios savo pa
prastumu, natūralumu, skaudžios kar
čia tiesa apie mūsų kasdienybę. Sakau 
"mūsų“, nors beveik visose novelėse 
veiksmas vyksta Australijoje. Tačiau 
nemanau, kad atstumas keičia mintis, 
norus, siekius. Žmonės visur yra žmo
nės ir visiems vienodai reikia meilės, 
šilumos, švelnaus ir guodžiančio žo
džio, rankų prisilietimo ar bent jau 
žvilgsnio.

[...] Kiekvienas A. Lukšytės kūry
bą priimtų savaip. Aš labai džiau
giuos, kad perskaičiau "Baltąją chri
zantemą“, susipažinau su dar vienos, 
tikrai puikios novelistės kūryba ir kad 
suradau dar vieną artimą mano sielai 
rašytoją...“

Naujuoju atradimu džiaugiasi ir 
studentė V. Kulvietytė:

"Kaip niekad pasiilgsti paprastu
mo, šilto, nuoširdaus pokalbio - ypač 
šiandien, kai toks įtemptas, sunkus gy
venimas, kai televizijoje ir laikraš
čiuose tik žmogžudystės ir smurtas, o 
romanai ir apsakymai - modernūs ir 
šalti. Ir staiga randi knygą, kurios au
torė kalba nuoširdžiai, rodos, pasakoja 
gyvenimą, kuriame daug meilės 
džiaugsmo, švelnumo. Žaviesi žmo
nių šiluma, grožiu, ištikimybe, meile.

[...] A. Lukšytės novelių herojė - 
eilinė emigrantė moteris, kuriai taip 
nelengva prisitaikyti prie svetimos ša
lies gyvenimo, papročių, bet toji mo
teris myli žmones, šviesi ir su viltimi 
žvelgia į pasaulį. Ir tame nelengvame 
gyvenime, sudėtinguose jo vingiuose 
suranda savo vietą. Tokia yra pati A. 
Lukšytė, suradusi savo vietą viso pa
saulio lietuvių literatūroje. Jeigu pasi
ilgote gerumo ir paprastumo, šilumos 
ir tikro jausmo, perskaitykite A. Luk
šytės noveles, ir nors truputį pašviesės 
gyvenimas.“ 

išvažiavo, žmonės kreipdavosi į ją 
pagalbos ir ji netsisakydavo padėti . 
Tai dar labiau siutino Šilalės KGB, 
o taip pat kai kuriuos rajono medikų 
vadovus. Pagal jos receptus buvo 
uždrausta parduoti vaistus rajono 
vaistinėse. Kai kurios vaistinės 
(Kaltinėnų, Kvėdarnos, Pajūrio) tų 
draudimų nepaisė.

Kuo Dalia Grinkevičiūtę taip už
rūstino KGB ir Šilalės ligoninės ko
munistus? Ji pirmoji išdrįso aprašyti 
ir užsienyje paskelbti savo ir kitų 
tremtinių Golgotas rašinyje ’’Lietu
viai prie Laptevų jūros“ (tas rašinys 
išspausdinę ir Lietuvoje atgimimo 
laikais išleistoje knygoje ’’Amžino 
įšalo žemėje“). Po to ji buvo ypač 
persekiojama. Dalia Grinkevičiūtę 
mirė 1987 m. Kalėdų pirmą dieną.

Kambaryje, kuriame Laukuvoje 
gyveno Dalia Grinkevičiūtę, viskas 
palikta taip, kaip buvo jai gyvai 
esant. Kartu su ja gyvenusios Lau
kuvos vidurinės mokyklos mokyto
jos Aldonos Šulskytės rūpesčiu 
kambarėlyje įrengtas Dalios Grinke- 
vičiūtės muziejus. Čia rasi jos nuo
traukų, jos tėvų (tėvas buvo Lietu
vos nepriklausomybės savanoris, 
žuvęs sovietiniuose lageriuose) fo

Rasa Titaitė savo recenziją baigia 
žodžiais: "Perskaičius šią knygą, mano 
sieloje tapo šviesiau, aš supratau, kad 
kerštu, melu, neapykanta ir barniais 
nieko nepasieksi savo gyvenime“.

Nelengva būtų šiame rašinyje ap
žvelgti visų studentų mintis apie "Bal
tąją chrizantemą“, kurios byloja apie 
mūsų jaunimo gebėjimą giliau pa
žvelgti į rašytojos knygos vidinį pa
saulį, pasiimti iš jos tas vertybes, kurių 
taip stinga mūsų kasdienybėje.

Nemažai studentų ėmėsi vertinti ir 
Agnės Lukšytės dramą "Kavinė ”Po 
kadagiais“. "Kažkas naujo netikėto, 
baisaus ir kraupaus, o kartu ir švie
saus. Nuo "Prologo“ iki "Epilogo“ 
130 knygos puslapių, kuriuos, rodos, 
bėgte perbėgau. Mano nuomone, ši 
drama nusipelnė vietos ne tik lietuvių 
literatūroje, bet ir teatrų scenose. Ko
dėl taip ilgai nuo mūsų lietuvių slėpta 
ši knyga? O ir dabar ar daug kas žino 
Agnę Lukšytę ir jos kūrybą?“ - Viole
tos Ulpytės klausimai, į kuriuos atsa
kymo dar neturiu. Jie jaudina ir stu
dentę I. Plėtaitę, parašiusią išsamią 
dramos recenziją. Ir Almą Diržytę, 
kuri cituoja dramos epizodą, kai lietu
vis Vytas iškelia dešinę ranką ir taria: 
"Štai iškėliau mūsų trispalvę! Juk 
mintimis ją matot, ar ne? Mes žygiuo
sime pirmyn su aukštyn iškelta mūsų 
Trispalve ir niekada jos nenuleisime 
žemyn. Mes jokiems priešams nepasi- 
duosim. Tad žygiuokim pirmyn!“

Almos Diržytės nuomone, Agnės 
Lukšytės atradimas - didelis įvykis jos 
gyvenime. Bet ar daugelis atras ne tik 
šią, bet ir kitas lietuvių išeivių knygas, 
kurios ilgus dešimtmečius buvo užda
rytos geležinėje skrynioje, slepiamos 
nuo lietuvių? Netikėtai skaisčiai pra
žydo Bernardas Brazdžionis, Kazys 
Bradūnas, Marius Katiliškis, Alė Rū
ta... Bet ar visi? Kiek jų dar šešėlyje. 
Gintautas Vėžys iš Čikagos atsiuntė 
man nemažą Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo išleistų knygų 
siuntą. Sunku įvertinti tą nepaprastai 
didelę dovaną - Antanas Škėma, Liu
das Dovydėnas, Kazimieras Barėnas... 
Puikiai išleistos knygos, ar jos pasieks 
mūsų jaunimą? Ar mūsų mokiniai, 
studentai galės didžiuotis tokia turtin
ga poezija ir literatūra?

Tūkstančiai tomų popieriaus ei
kvojami pornografinei spaudai ir lite
ratūrai, o geriausios išeivių knygos vis 
dar nesulaukia reikiamo dėmesio.

Nutolau nuo Agnės Lukšytės kūry
bos. Ji pasirodė kaip pasakų Pelenė, 
nedideliu tiražu. Tačiau ar ne mokyto
jų. dėstytojų, švietėjų pareiga jai rasti 
kelią į skaitytoją, ypač jaunimą.

Bernardas Šaknys

tografijų, užrašų knygutės,yra jos 
naudotų daiktų, knygų, rūbinė spin
ta, lova, kryžiai, kurie turėjo būti pa
statyti ant jos ir jos motinos kapų ir 
kt. A. Šulskytė dabar rašo atsimini
mus apie Dalią Grinkevičiūtę, jie 
spausdinti Šiaulių laikraštyje ’’Auš
ros alėja“, jų laukia vilniškė literatū
rinė spauda ne tik lietuvių, bet ir ru
sų kalba.

Apsilankęs muziejuje supranti, 
kokia paprasta, nesavanaudė, bet 
kilnios širdies, didinga, iškili Dalia 
Grinkevičiutės asmenybė, išdrįsusi 
mesti iššūkį visagaliam KGB.

Tai bene pirmoji Lietuvos gydy
toja, pagerbta tokiu muziejumi. Rei
kėtų, kad juo pasirūpintų atitinka
mos valdžios įstaigos ir materialiai 
paremtų muziejų. Nuo pat Dalios 
Grinkevičiutės mirties muziejaus 
išlaikytoja pensininkė Aldona 
Šulskytė visą savo kuklią pensiją 
skiria gydytojos tremtinės atminties 
išsaugojimui.

Užsukę čia užsienio lietuviai, ne
matę sovietinių baisybių, geriau 
suprastų, kokias kančias iškentė 
lietuviai, braidydami po Sibiro pus
nynus.

Kęstutis Balčiūnas

”EL“ skaitytoją laiškai
Pasaulio lietuvių dainų šventę 

prisimenant
Baigėsi Pasaulio lietuvių dainų 

šventė. Išvažiavo į namus daininin
kai, muzikantai ir šokėjai. Išvažiavo 
mūsų gerbiami užsienio lietuviai išsi- 
veždami su savimi po mažą dalelę 
Lietuvos, jos žalumos, gerų tautiečių 
palinkėjimų ir šilumos.

Iš vilniečių ir sostinės svečių at
minties ilgai neišblės Gedimino pros
pektu pražygiavusios darnios choris
tų eisenos, ’’Žalgirio“ stadione besi
sukančios linksmos tautinių šokėjų 
poros, Kalnų parke ansamblių pasiro
dymai. Neišdils iš atminties girdėtos 
dainos ir patirti įspūdžiai. Tačiau bu
vo ir nemalonių-prisiminimų, pavyz
džiui, kai Lietuvos TV koresponden
tas per prievartą išreikalavo užsienio 
choro vadovės prisipažinimo, kad 
užjūrio lietuvių chorai buvo silpniau 
pasiruošę. Čia jis padarė didelį netak
tą, dėl kurio tikriausiai visi TV žiūro
vai raudonavo. Juk vien tai, kad iš
eivijos atstovai savo jėgomis pasiruo
šė šiai dainų šventei ir savo lėšomis 
atvyko į ją, kad joje dalyvavo daug 
jaunimo, kalba apie tai, jog jie net ir 
blogiau pasiruęšę įnešė.didelį indėlį į

Kodėl JAV prezidento B. Clintono 
apsilankymas Latvijoje nebuvo parodytas 

per televiziją Didžiojoje Britanijoje?
Prezidento Mr. Bilo Clintono apsi

lankymas Latvijoje nebuvo eilinis 
įvykis, tai buvo istorinis atsitikimas, 
labai svarbus ir pabaltijiečiams, gyve
nantiems Didžiosios Britanijos Kara
lystėje. Jis reikšmingas ir tuo, kad 
niekada Amerikos prezidentas nebuvo 
lankęsis Baltijos kraštuose.

Kodėl tai nebuvo rodoma per Bri
tanijos televiziją - ar tai buvo Lietuvos 
ambasados Londone nerūpestingu
mas, o tai pat ir DBLS valdybos, gal ir 
vieni, ir kiti neįvertino reikalo svarbu

Apie poeziją ir prozą
Vartydamas savo ’’knygyną“, ra

dau jau apipelijusią knygelę. Nu
braukęs rankove pelėsius žiūriu, kas 
jos autorius. Tai Anicetas Bučys. 
Knygelės pavadinimas "Eilėraščiai“, 
išleista 1979 metais. Kai perskaičiau 
tuos eilėraščius, tai nė viename eilė
rašty nėra nė mažiausios kibirkštėlės 
poezijos. Eilėraščiai užtempti ant 
prozos kurpalio. Šiais modernaus 
amžiaus laikais tai jau ir stiprūs poe
tai suka Šiek tiek į prozą. Poetai turi 
būti be skrupulų. Pastebėjau, kad Ka
zys Bradūnas eina tikru poezijos ke
liu. Proza - kitas literatūros laukas. 
Prozą galima sumoderninti. O poezi
ją nė joks literatas negali ir neįma
noma parašyti modernesnę. Pavyz
džiui, kad ir šitą posmą: Prie viešo 
kelio snaudė uosiai, žali beržai šla

Kaimo giedorius
Netoli garsiosios Šeduvos, vaiz

dingame Pavartyčių kaime tyliai gy
vena Jonas Ždanevičius. Šiam že
mės artojui jau devinta dešimtis įpu
sėjo. Per tą laiką vaikus užaugino, 
žmoną palaidojo, daug visokių var
gų patyrė. Bet išliko guvus ir tvirtas, 
nes gyvenimo užgrūdintas.

Jo namuose ant stalo - atverstas 
storas giesmynas. Daugelį giesmių 
mintinai moka. Nesuskaičiuosi, kiek 
per amželį šermenų teko giedoti, be
veik visą savo senąjį kaimą į ka
pelius palydėjo. Jam tai - ir malda, ir 
žmogiškoji priedermė, paskutinė 
pagarba buvusiam kaimynui. Už tai 
visi ir gerbia kaimo giesmininką, 
kviečiasi, reikalui esant. Jo prireik
davo dar tada, jaunystėje, kai 
kaimas susirinkdavo gegužinių gies
mių giedoti. Jonas pradėdavo, kiti 
pagaudavo, ir nuskambėdavo lau
kais giesmė... Iki šiol tebegieda...

Guvusis kaimo giedorius Jonas 
Ždanevičius iš Pavartyčių sugeba ne 
tik senovinių, bet ir naujų giesmių 
užtraukti. Kartais net vienas namuo
se gieda. Taip pasimelsdamas už ar
timuosius. Pasimeldžia ir susimąsto: 

visos Pasaulio lietuvių dainų šventė: 
repertuarą. Gaila, kad šventės organi
zatoriai nepagalvojo, jog praeidamos 
choristų ir muzikantų kolonos pro 
Gedimino prospekte esančius mūsų 
kančių ir genocido vykdymo, bu
vusius KGB rūmus pagerbtų tyla ir 
palenktomis vėliavomis, tačiau to ne
buvo. Trenkė maršai, sklido linksmos 
dainos, šoko jaunimas.

Mano galva tapo pasigailėjimo 
vertais prie KGB rūmų ant pakylos 
stovėjęs ’’čekistas“ ir visą laiką šaukęs 
"tovarišči!“ bei visai ne kankinio, o 
greičiau valkatos išvaizdą turėjęs kali
nys. Nežinau, kas tai organizavo, bet 
šis "cirkas“ labai užgavo buvusių poli
tinių kalinių ir tremtinių jausmus.

O apskritai Dainų šventė pavyko. 
Net ir Dievas suteikė giedrias šventės 
dienas, nebuvo didesnių incidentų ir 
nesusipratimų. Reikia labai nuošir
džiai padėkoti visiems vienaip ar ki
taip prisidėjusiems prie šio gražaus 
renginio, įvykusio jau laisvoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje, įgyven
dinimo.

Kęstutis Lakickas

mo? Jei buvo reikalauta, gal Anglijos 
TV diskriminavo pabaltijiečius? Kai 
kitą dieną, liepos 7-ąją, Mr. Bilas 
Clintonas lankėsi Lenkijoje, jo apei
gos buvo rodomos visais Anglijos TV 
kanalais.

Jeigu anglų pusės kaltė, lietuvių 
įgaliotiniai Anglijoje turėtų reikšti 
protestą Anglijos televizijai dėl pa
baltijiečių diskriminavimo ir reika
lauti, kad ateityje taip nepasikartotų.

Juozas Domeika
Anglija

mėjo tykiai, kai tėviškės žieduos pali
kę, su vėjais gegužės atvykom. Litera
tūros daktarai, sumoderninkite šitą 
posmą. Kad ir aukštąjį mokslą bai
gęs žmogus neparašys nė vieno eilė
raščio posmelio, kurį parašo ar pasa
ko tik rašyti ir skaityti mokantis kai
mo bernelis, turėdamas poetišką sielą 
- polėkį. Yra literatūros mokslas, bet 
poezijos mokslo nėra. Kažin ar poe
tas parašytų knygelę proza? Na, tai 
visi literatai proza ar eilėmis tik rašy
kite knygas, o mes, laukų berneliai, 
jas skaitysime. Aš tikrai laukų berne
lis, kaime gimęs ir užaugęs, jaunystę 
palikęs Lietuvos laukuose. Bėgčiau 
bėgčiau, kad galėčiau, į tuos Lietuvos 
laukus.

Ant. Pačkauskas
Anglija

ar su paskutiniais kaimo giesminin
kais neprarasime tų brangių papro
čių?..

Rimantas Petrikas 
Autoriaus nuotrauka 

Radviliškis
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Tautiška širdis išliko Kauniečiai Bavarijoje
”EL“ redakcijoje apsilankiusi 

DBL S-gos direktorių valdybos 
narė, atsakinga už kultūrinį darbą, 
Vida Gasperienė pradėjo savo 
pasakojimą apie lietuvių kultūrinę 
veiklą Didžiojoje Britanijoje trumpai 
apžvelgdama jos istoriją.

- Mane labai nustebino tai, kad 
Lietuvoje yra mažai žinoma apie Di
džiosios Britanijos lietuvių veiklą. O 
juk Škotijoje lietuviai apsigyveno jau 
praeitame amžiuje ir jų veikla buvo 
gana gyva. Nuo praeito amžiaus pa
baigos iki 1939 m. jie turėjo keletą 
chorų, šokių grupių, jaunimo sambū
rių. Deja, palaipsniui lietuviai susiliejo 
su vietiniais gyventojais, jų gimtoji 
kalba sumenko ir išnyko. Bet tautiška 
širdis vis tiek išliko, nes iki šiandien 
Škotijoje dar yra bažnytinis choras, 
vyksta šiokia tokia kultūrinė veikla, 
lietuviai turi savo patalpas, ten yra 
Škotijos lietuvių socialinis ir sportinis 
klubas. Jei ’’žygiuosime“ toliau į 
Šiaurės Angliją, aptiksime, jog po 
Didžiojo karo daug lietuvių įsikūrė 
Bradforde ir Mančesteryje, kur jie 
galėjo gauti darbo. Už savo sunkiu 
darbu uždirbtus pinigus jie įsigijo 
patalpas, subūrė skautų orgnizaciją, 
ten vyko įvairi kultūrinė veikla, buvo 
keletas chorų, šokių būrelių.

Žengiant žemyn į Vidurio Angliją 
atsidursime Nottinghame. Ten taip pat 
daugiausia lietuvių atsidūrė po karo. 
Nottinghame ir jo apylinkėse buvo 
per kelis tūkstančius lietuvių. Vietos 
valdžia leido kurti šeštadienines mo
kyklas, kad jaunimas išlaikytų savo 
kalbą, vyko stipri kultūrinė veikla. Aš 
pati lankiau šeštadieninę lietuvišką 
mokyklą, augau kartu su išeivija - ir 
dainuodama, ir šokdama. Taip tapau 
pusiau angle, pusiau lietuve. Kai lietu
viai pamatė, jog vilčių greitai sugrįžti į 
Lietuvą nebėra, daug kas išvyko į Ka
nadą, Ameriką, Pietų Ameriką, Aus
traliją. Likusieji subūrė tautinį ansam
blį, stengėsi išlaikyti etndgrafinę kul
tūrą. Aš įsteigiau Nottinghame chorą 
’’Gintaras“, kurį išlaikiau dešimt metų. 
Choras keliavo po lietuvių kolonijas, 
dalyvavo įvairiuose lietuviškuose ren
giniuose. Mūsų kultūrinė veikla galbūt 
nebuvo tokio aukšto lygio, kaip kad 
kiti ar aš pati asmeniškai norėtume, 
bet vis tik pasisekė išlaikyti tautinę 
dvasią. Po nepriklausomybės atgavi
mo atvykstantys į Didžiąją Britaniją

Tikimės, kad pagaliau bus atkreiptas 
dėmesys į išeivijos problemas

PLB kraštų atstovų suvažiavimą 
Anykščiuose, susitikimus Vilniuje su 
Prezidentu A. Brazausku ir kultūros 
’ linistru D. Trinkūnu kaip labai nau
dingus apibūdino pokalbyje su ”EL“ 
korespondentu Jaras Alkis, Didžiosios 
Britanijos lietuvių sąjungos direktorių 
valdybos pirmininkas.

- Mes žinome, kad Lietuvai dabar 
yra sunkūs laikai, taigi suprantame, 
kad nelengva ir Vyriausybei, bet tiki
mės, kad bus atkreiptas dėmesys į iš
eivijos problemas, atsižvelgta į mūsų 
pageidavimus, realizuoti pasiūlymai, 
- pareiškė J. Alkis. - Svarbiausia yra 
užsienyje esančių lietuvių pilietybės 
reikalų sutvarkymas, jų nuosavybės 
teisių į išlikusį turtą Lietuvoje atstaty
mas ir kai kurios kitos problemos, ku
rios gadina išeivijos nuotaiką ir sudaro 
rimtų kliūčių mūsų ryšiams su Lietu
va. Tuos visus klausimus svarstėme 
Anykščiuose ir Vilniuje.

Paprašytas detaliau pranešti, ko
kius klausimus kėlė per susitikimą su 
Prezidentu A. Brazausku, J. Alkis pa
sakė: ’’Mano pagrindinis klausimas 
buvo dėl blogos tvarkos ir administra
cinių nesklandumų, su kuriais susidu
ria Britanijoje gyvenantys tautiečiai, 
norėdami gauti Lietuvos Respublikos 
pasus. Klausiau, ar normalu, kad iš 
lietuvių, norinčių atvažiuoti į gimtinę, 
reikalaujama vizų. Ypač tai didelė 
problema seneliams, pensininkams, 
kurie neturi britų pasų, nes liko ištiki
mi Lietuvos pilietybei. Jų tokia padė
tis, kad jie be vizos negali atvykti į 
Lietuvą, o jokių dokumfentų neturi,

Nottinghame (Anglija) gyvenantys Vida Gasperienė ir Henrikas 
Gasperas"EL" redakcijoje Vilniuje.

lietuviai negausiai įsijungia į mūsų 
kultūrinę ir visuomeninę veiklą. O jie 
galėtų suteikti mums naujų jėgų.

- Kodėl? jūsų nuomone, Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje nepasirodė 
šokėjai ir dainininkai iš Didžiosios 
Britanijos?

- Nors kultūrinė veikla tebevyks
ta, bet ji nebėra tokia galinga kaip 
seniau. Be to, mes pamanėm, jog 
mūsų meninis lygis per žemės, todėl 
ir pabijojome atvykti į Dainų šventę. 
Tačiau, kai aš pamačiau aikštėje šo
kančius ansamblius, išgirdau dainuo
jančius chorus, supratau, jog mums 
nereikėjo bijoti. Ne todėl, kad būtu
mėm apvylę visus savo lygiu, o tie
siog tai buvo šauni šventė, kurioje 
mes galėjome pasirodyti, nors ir su 
nedidele grupe.

- Kokie Dainų šventės įspūdžiai?
- Šventės įspūdis labai gilus. Mes 

su vyru nenorėjome sėdėti priekinėse 
eilėse kaip Didžiosios Britanijos sve
čiai, stengėmės įsimaišyti minioje, 
žiūrėti iš tolo. Taip galima patirti tik
resnių įspūdžių. Mane nustebino va
dovų sugebėjimas taip gražiai, tvar
kingai išlaikyti daugiatūkstantinę da
lyvių minią. Be to, Vilnius man pasi
rodė labai švarus miestas, žmonės la

Lietuvos paso reikia ilgai laukti ir t. t. 
Seniems žmonėms tai gyvybinis rei
kalas, juk niekas per amžius negyve
na. Prašėme atkreipti dėmesį į biuro
kratiją, kuri kartais stabdo tuos reika
lus, raginome kuo greičiau supapras
tinti galiojančią tvarką lietuvių atžvil
giu, palengvinti pasų gavimą. Apie tai 
Lietuvos pareigūnams esame kalbėję 
ir anksčiau. Galima tik apgailestauti, 
kad padėtis iš esmės nesitaiso“.

J. Alkis pranešė, kad prieš išvykda
mas iš Vilniaus aplankė Jungtinės Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystės ambasadorių Lietuvoje Mi
chael John Peart. ’’Išgirdau, ką amba
sada daro, aktyvindama Lietuvos ir 
Britanijos ryšius. Britų ambasada keti
na įgyvendinti projektą, kuris leis, di
desniam skaičiui lietuvių studentų stu
dijuoti Londone ir kituose Britanijos 
universitetuose“. J. Alkis sakė, kad 
jam buvo labai įdomu ir malonu pa
matyti ambasadoje lietuvių Sodybos 
prie Londono pirkimo akto kopiją. 
Tame dokumente, kurį 1955 m. gegu
žės 29 d. pasirašė 198 žmonės, beveik 
prieš 40 metų buvo išreikšta Britanijos 
salose pokaryje atsidūrusių tautiečių 
viltis, kad Lietuva bus laisva, visi su
grįš į savo kraštą. ’Tai gražus Lietu
vos ir Britanijos ryšio simbolis“, - pa
stebėjo J. Alkis.

Jis sakė sužavėtas Dainų švente, 
ypač chorų dainavimu Kaune. ’’Brau
kiau ašaras, kaip ir dar ne vienas išei
vis. Vilniuje buvo daugiau dainininkų, 
gausiau žiūrovų. Čia tikrai galėjai ste
bėtis lietuviškos dainos galybe. Tai la

bai tvarkingi. Po Dainų šventės kilo 
entuziazmas ir pasiryžimas toliau 
dirbti lietuvišką darbą. Galiu tvirtai 
pasakyti, kad lietuviška širdis išliks 
Didžiojoje Britanijoje, net jei ir jau
nieji lietuviai jau nebemokėtų protėvių 
kalbos. Ateityje, 1998 m., tikrai at- 
vyksime į Dainų šventę parodyti, kad 
ir mes esame lietuviai.

- Kokie artimiausi kultūriniai ren
giniai įvyks jūsų bendruomenėje?

- Rudenį Didžiojoje Britanijoje, 
Wolverhamptone, vyks Tautos šven
tės minėjimas - pagrindinis lietuvių 
sąskrydis. Jam aš subūriau chorelį, 
surengsim programą, po to pasižmo- 
nėjimą. Mes turime chorą, dvi šokių 
grupes, dalyvaus šventėje ir Londono 
Maironio mokyklos mokiniai. [ šven
tę kviesime vieną dainininkę iš Lietu
vos, dabar gyvenančią Didžiojoje Bri
tanijoje, ir jos kolegę, jau išvykusią at
gal į Lietuvą. Jos daug koncertavo lie
tuviškose kolonijose, todėl lauksime 
jų. Taigi renginys, galima sakyti, bus 
padarytas vien išeivijos lietuvių jėgo
mis. Mums tai bus lyg maža dainų ir 
šokių šventė.

- Ačiū už pokalbį ir sėkmės jūsų 
veikloje.

Erika Umbrasaitė

bai prasminga šventė, turėjusi pakelti 
Lietuvos žmonių dvasią, suteikti jiems 
pasiryžimo ateičiai. Po metų atvykus 
gerų pasikeitimų gimtinėje matyti (pa
vyzdžiui, parduotuvėse daug prekių), 
bet mūsų giminės, pažįstami skundėsi, 
kad viskas brangu, mažai pinigų. Aiš
ku, reiks dar daug dirbti, kad gyveni
mas pagerėtų. Šimtams tautiečių, at
vykusių iš kitų kraštų, tai buvo puiki 
proga geriau suprasti nūdienos Lie
tuvą. Grįžę namo jausimės esą arčiau 
jos,“

Kitas DBLS veikėjas Vincent 
O'Briėn, irgi buvęs PLB kraštų atsto
vų suvažiavime bei susitikime su Pre
zidentu ir kitais Lietuvos valdžios 
atstovais, sakė, kad didžiausią įspūdį 
jam padarė Dainų šventė. ’’Gražu kaip 
sapne...“ - taip trumpai jis apibūdino 
savo nuotaiką.

’’Draugystės“ viešbutyje prieš iš
vykstant namo teko sutikti ir Vokieti
jos lietuvių bendruomenės pirmininką 
Arminą Lipšį. Jo irgi labai šviesūs 
įspūdžiai iš Dainų šventės, kad, anot 
jo paties, ’’žodžių trūksta tai apsakyti“. 
Beje, A. Lipšys savo pranešimo PLB 
kraštų atstovų suvažiavime Anykš
čiuose nemažą dalį skyrė Vasario Iri
osios gimnazijos reikalams, susirūpi
nimą dėl jos likimo (yra piniginių sun
kumų, būtina Lietuvos parama) išsakė 
ir išeivijos atstovų susitikime Vilniuje 
su premjeru A. Šleževičiumi. Mi
nistras pirmininkas minėjo tuo 
klausimu kalbėjęs su Vokietijos kan
cleriu H. Koliu ir užsienio reikalų 
ministru K. Kinkeliu.

EU

Bavarijos dienraštis ’’Eichstaetter 
Kurier“ birželio 30 d. pranešė, kad 
Eichstaette lankėsi Kauno jėzuitų 
gimnazijos 37 mokinių ir mokytojų 
grupė. Lietuviai buvo labai nuošir
džiai priimti Willibald gimnazijos va
dovybės ir tėvų, apgyvendini priva
čiai. Už tokią gražią viešnagę Eich
staette padėkos žodį tarė dr. Gintaras 
Vitkus SJ. Lietuvių ir vokiečių gim
nazijas sieja partnerystės ryšiai. Dr. 
G. Vitkus SJ ypač atkreipė dėmesį į 
dvasinį gyvenimą primindamas, kad 
pirmus ryšius su lietuviais užmezgė 
vienintelis Vokietijoje katalikų uni
versiteto lyginamųjų kalbų prof. dr. 
A. Bammesberger. Taip pat paaiškė
jo, kad Bavarijos švietimo ministerija 
sutiko finansiškai paremti lietuvių 
mokytojų vokiečių kalbos studijas 
Vokietijoje. Dalis jų bus priimti į vo

’’Kodėl nesikeli gyventi 
į Lietuvą!“

Tokį klausimą išgirsti dažnokai iš 
draugų, kurie prisimena ne per seniau
sius mūsų išgyvenimus ir šnekas dėl 
Lietuvos laisvės.

Toks pat klausimas iškyla ir pa
tiems lietuviams, gyvenantiems užsie
nyje. Pradedi dairytis, klausinėti tų, 
kurie jau tvirčiau įsitraukė į Lietuvos 
gyvenimą. Klausaisi ir tų, kurie pabu
voję Lietuvoje grįžo atgal į Vokietiją. 
Ne vienas nuvyksta į Lietuvą, ’’zon
duoja“ padėtį ir ieško vietos savo ar 
savo tėvų gimtinėje.

Geriausia, kaip pasirodo, tas ’’su
grįžimas“ į Tėvynę pavyksta pensiji- 
nio amžiaus tautiečiams. Kas dabar 
vyksta Lietuvoje, jiems daugeliu at
vejų primena jaunystę Vokietijos pa
bėgėlių lageriuose. Pagyvenus Vaka
rų pasaulio didmiesčiuose jų nestebi
na vadinamasis nesaugumas Lietuvos 
miestuose. Daugelis intuityviai žino, 
kaip išvengti pavojingų momentų. Jų 
materialinė padėtis sutvarkyta, gyve
na iš santaupų bei už kas mėnesį 
ateinantį pensijos čekį. O už pinigą ir 
Lietuvoje yra gerų gydytojų bei 
vaistų. Pasilikę buvusio krašto pili
etybę jie gali laisvai pakeliauti po 
pasaulį. Aišku, jie niurzgia dėl viso
kių kvailysčių, kurių dabar Lietuvoje 
yra, bet tai jie traktuoja kaip soviet
mečio palikimą, kuris prapuls.

Gana entuziastingai padėti įgyven

Jurų skautai vieningi!
Per patį liepos karštymetį Kapito- 

niškėse prie Kauno marių stovyklavo 
visos Lietuvos jūrų skautai, susirinkę 
čionai iš Kauno, Vilniaus ir kitų mūsų 
šalies vietų. 10 dienų jie uoliai krimto 
ir mažam, ir senam pravartu skauta- 
mokslį, praktikavosi laužo kulinarijos 
srity, statė skautiškos stovyklavietės 
statinius, valė mišką, dainavo ir krėtė 
pokštus prie bendro laužo, diskutavo, 
žaidė, rungtyniavo, klausėsi visko ma
čiusių svečių, mirko vandeny, irklais 
ir virvėmis trynė kietas nuospaudas 
ant delnų. Emocingą nuotykį, vertą 
skautybės pradininko lordo Baden-Po- 
wello išmonių, surengė Savanoriškds 

Naujokų įžodis prie jurų skautų vėliavos.
Algimanto Patašiaus nuotr.

kiečių gimnazijas.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo 

vokiečių gimnazijos pamokose, me
ras supažindino su miesto istorija. Be 
to, lietuviai aplankė Hiršbergo pilį, 
Jura muziejų Rebdorfe, meldėsi baž
nyčioje prie paminklinės lentos, pri
menančios beveik 1 tūkst. pokarinį 
lietuvių gyvenimą Rebdorfo pabėgė
lių stovykloje.

* * *
Lietuvių kilmės inž. Helmutas 

Šimkus (vokiečiai rašo Szimkus), nu
teistas Irane mirties bausme už šnipi
nėjimą Irako naudai, po ketvertų me
tų kalėjimo vokiečių vyriausybės pa
stangomis buvo išleistas į laisvę. Ira
nas kaltino Helmutą Šimkų, kad pra
nešinėjo Bagdadui Teherano raketų 
taikinius.

K. Baronas

dinti Lietuvos laisvės siekius pasiryžo 
išeivijos jaunimas. Daug jo atstovų 
nuvyko į Lietuvą padėti įvairiose sri
tyse. Skirtingai, kaip Estijoj, Latvijoj, 
o ypač Čekijoj, beveik visi sugrįžo į 
savo gimtuosius kraštus. Kas įvyko? 
Pakalbėjus su tais ’’sugrįžusiais“ apie 
jų darbus Lietuvoje tenka tik verkti. 
Tuo metu ten daug kas, ypač vadina
mieji politikai, labai mėgo rašyti laiš
kus į visą pasaulį. Daug kas iš atvažia
vusiųjų atsisakė to darbo, nes nenorėjo 
juokinti žmonių. Kito darbo jiems ne
davė ir jie grįžo į namus tęsti studijų, 
daryti karjeros.

Daug kas mano, kad to, neturinčio 
komjaunuoliško lankstumo išeivijos 
lietuviško jaunimo elgesys ir sąlygojo 
visos išeivijos ’’išpilietinimą“, palie
kant teisę valstybės galvai išimties 
tvarka suteikti Lietuvos pilietybę.

Kad išeivijos žmonės nesikištų į 
Lietuvos politinį ir ekonominį gyveni
mą, buvo pasiekta Klimaičio įkalini
mu, dr. Bobelio bylinėjimusi ir Dap
kutės pašalinimu. Tie ’’eksesai“ (kitaip 
negalima pavadinti Lietuvos valdan
čiųjų poelgį) galutinai ’’atbaidė“ dau
gelio tautiečių norą padėti Lietuvai ir 
lietuviams.

Bet apie tuos ’’įvykius“ juk nepra
dėsi pasakoti draugams, kurie klausia 
’’Kodėl nesikeli gyventi į Lietuvą?“.

Romas Šileris

krašto apsaugos tarnybos kariškiai, su
simokę su skautų vadais: jie insceni
zavo sovietinių desantininkų grupės 
antpuolį, užėmė stovyklą, suėmė va
dus, kuriems, žinoma, pavyko svei
kiems pabėgti. Susipažinti su jūrų 
skautų veikla stovykloj apsilankė ir 
Lietuvos prezidentas. Prisiminęs jach
tose praleistas savo jaunystės dienas, 
A. Brazauskas palinkėjo jūrų skau
tams tapti gerais sportininkais.

Kad tvirtėtų ir augtų mūsų jūrų 
skautija, Kapitoniškių stovykloje visi 
iki šiol pabiri vienetai nutarė susitelkti 
į vieningą savivaldžių jūrų skautų 
šaką Lietuvos skautų sąjungoje.
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Atgaiva tėvų ir senelių žemėje
Atkelta iš 1 psl.

į Lietuvą vienai ir ilgesniam laikui. 
Kongreso programa galėjo būti griež
čiau sudaryta. Man gaila, kad Kaune 
tegalėjau pabūti porą valandų, o dieną 
prieš tai juk buvome Rumšiškėse - 10 
km nuo Kauno. Tereikėjo pažiūrėti į 
žemėlapį".

Liepos 19 d. įvyko susirinkimas

Kunigo Antano Saulaičio įspūdžiai
Jaunimo mylimas kuni

gas Antanas Saulaitis, SJ, 
buvęs iki šiol vykusiuose 
septyniuose PLJ kongresu
ose ir dalyvavęs kiekvieno 
jų ruošoje, buvęs Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininkas. ”EL“ pa
prašė jo apibendrinti VIII 
PLJ kongreso įspūdžius, 
reikšmę, pasiekimus.

■ įspūdinga tai, kad VIII 
kongresas vyko Lietuvoje. 
0 prisimenant visus aštuo
nis kongresus, beveik per 
30 metų, jis savo dalyvių 
skaičiumi yra pats mažiau
sias. Reikšminga, kad pir
mą kartą kongrese dalyvau
ja tiek daug atstovų iš Rytų 
Europos. Mes esam turėję 
g Punsko, Lietuvos keletą 
žmonių praėjusiame kon
grese, bet dabartiniame kon
grese yra jaunuolių ir iš Ka
raliaučiaus, iš Maskvos, iš 
Peterburgo, Rygos bei kitų
Rytų Europos kraštų. Tai ir simboliš
kai, ir praktiškai turi labai didelę 
reikšmę, nes PUS ateitis ąruždavinys 
priklauso nuo visų narių, ne tik nuo 
Vakarų kraštų, kurie ligi šiol tą 
sąjungą sudarė.

- Pastebėjau, jog Jūs šiame kon
grese lyg daugiau bendraujate su 
Rytų kraštų jaunimu, stengiatės jį 
padrąsinti ir įtraukti į pokalbį su 
kitais lietuvaičiais. Ar Jums nesusi
darė vaizdas, kad Rytų Europos jau
nimas laikosi kiek nuošalėje nuo 
kitų? Kokį įspūdį apie tą Jaunimą 
susidarėte?

- Rytų Europos jaunimas kol kas 
dar yra labai pasimetęs. Taip, aš sten
giuosi su jais bendrauti ir įtraukti į 
bendrą veiklą, nes jie kol kas yra ne
drąsūs. Beje, kiekviename kongrese 
būna pora žmonių, kurių pareiga ste
bėti susirinkusius, kad kas neliktų 
nuošaly dėl savo drovumo ar kitų 
priežasčių. Ir aš stengiuosi pastebėti 
bei pagelbėti tiems, kas laikosi atsi
skyręs gal dėl to, jog įsimylėjęs, nuliū
dęs ar namų išsiilgęs.

Rytų Europos lietuviai yra įvairūs, 
kaip ir visi kiti žmonės. Mes pastebim 
jau kelintą kartą per tokius tarptauti
nius lietuvių jaunimo renginius, kad 
Rytų Europos jaunimas labai gražiai 
bendrauja su Pietų Amerikos jaunimu, 
jam jaučiasi artimesnis nei JAV ar 
Kanados jaunimui. Mes nežinom, ko

Pamačiau viso pasaulio lietuviškumą...
Algis Gasperas - DBLJS atstovas 

HNottinghamo. Jis studijuoja Lon
done kompiuterių mokslą. Kadangi 
Algis pirmą kartą lankėsi Lietuvoje, 
paklausėme, koks jo įspūdis.

- Labai viskas keista. Galvojau, 
kad Lietuvoje bus žymiai šalčiau, kad 
nebus tiek daug gražių užsienietiškų 
mašinų, užsienietiško maisto, prekių. 
Maniau, kad gyvenimas Lietuvoje bus 
labiau primityvus, bet taip nėra - jis 
daug modemiškesnis nei įsivaizdavau.

- 0 kaip tau patinka Neringa? Ar 
atvažiuotum čia dar už savo pinigus 
per atostogas, jei būtum anglų turis
tas!

• Neringa labai gražus kraštas, bet 
nežinau, ar važiuočiau čia už savo pi
nigus. Bet pats į Lietuvą būtinai atva- 

i žiuosiu per atostogas.
- Ar teko kongreso renginių metu 

susitikti su Lietuvos jaunimu? Gal 
susiradai draugų?

- Per kongresą esu sutikęs nedaug 
žmonių iš Lietuvos. Nors jauni, jie la

"Naujų US kūrimasis Rytų Europoje 
ir Azijoje". Jame dalyvavo įvairių 
kraštų LJS atstovai. Klausimas dėl 
naujų LJS iš Rytų įsijungimo į PUS 
bus svasrtomas per studijų dienas An
glijoje. PLJS pirmininkas Paulius 
Mickus nemato kliūčių, dėl kurių nauji 
nariai negalėtų būti priimti į sąjungą.

Trečiadienio rytą tėvas Saulaitis 
pravedė susikaupimo valandėlę. 30 

Kunigas Saulaitis (centre) kongreso 
metu Juodkrantėje.

dėl taip yra. Gal, kad tas nuotolis nuo 
Lietuvos yra kitoks, ar ryšys savo tar
pe ir bendravimo būdas yra panašus. 
Mums labai rūpi, kad Rytų Europos 
jaunimui yra sunku organizuotis. Rei
kia padėti tiems jauniems žmonėms, 
kad jie grįžę iš kongreso ugdytų savo 
bendraamžių sąmonę ir sugebėjimą 
kažką daryti. Svarbiausia, kad jie 
palaikytų užsimezgusius ryšius.

- Kalbantis su keletu kongresantų 
jie išsakė savo nuomonę, jog kartais 
jaučiasi lyg išstatomi į parodą - "žiū
rėkit, tai lietuvaičiai iš Amerikos", ne 
jiems rodoma Lietuva, o jie rodomi 
Lietuvos žmonėms kaip eksponatai...

- Taip, kartais toks jausmas susida
ro. Bet taip yra, nes kalbėtojai ir svei
kintojai kartais taip nelemtai pasisako, 
nepagalvodami, kad kitoj kultūros tas 
gali turėti kitą reikšmę. Ir žmogus pa
sijunti nejaukiai. Bet už visa yra svar
besnis tikslas, kad būtų stiprinamas 
glaudesnis ryšys tarp Lietuvos, jos 
žmonių ir tų pusantro milijono lietuvių 
kilmės žmonių, kurie gyvena išeivijoje.

- Jūsų nuomone, ar kitas PLJ kon
gresas turėtų vykti Lietuvoje?

- Praėjo tik pusė kongreso, todėl 
dabar dar sunku tai pasakyti. Pats jau
nimas turės spręsti per studijų dienas 
Anglijoje. Man atrodo, kad Lietuvoje 
ruošti kongresą buvo labai labai sun
ku. Ir jį suruošti reikėjo triskart dau
giau pastangų nei suruošti Kongresą 

bai rimti žmonės.
- Per rimti?
- Ne, nebūtinai. Yra ir tokių, kurie 

labai pasiutę, arba labai geri, arba 
labai oficialūs, viską daro pagal 
taisykles.

- Kaip tau patiko kongreso organi
zacija? Girdėjau nuomonių, kad galė
jo būti ir geriau.

- Nebloga programa. Tik viešbu
čiai prastoki. Vilniuje studentų ben
drabutyje, kur buvome apsistoję, sąly
gos labai nekokios. Palyginus su pra
ėjusiu kongresu, šis organizuotas kiek 
silpniau. Bet nesistebiu tuo, nes Pietų 
Amerikoje visai kitos sąlygos buvo.

- Ar padės šis kongresas tavo 
lietuviškoje veikloje?

- Žinoma, padės. Nes jei aš būsiu 
tik Anglijoj ir nematysiu nieko kito, 
mano lietuviškumo lygis nesikeis arba 
net mažės. Šitame kongrese pamačiau 
viso pasaulio lietuviškumą, sutikau 
naujų žmonių.

- O ką galėtum pasakyti apie 

kongresantų turėjo progą dalyvauti 
televiktorinoje 'Moki žodį, žinai ke
lią", kuri bus rodoma per Lietuvos TV 
šį sekmadienį.

Liepos 21 d. kongresas persikėlė į 
Angliją. Kongreso dalyvių-turistų 
laukia įvairios, kelionės. O įvairių 
kraštų lietuvių jaunimo sąjungų atsto
vams, pasak P. Mickaus, teks 
padirbėti Studijų dienose.

Šiaurės Amerikoje, dukart daugiau 
pastangų nei ruošiant kongresą Pietų 
Amerikoje. Tai vien tik dėl organiza
cinių rūpesčių lengviau būtų kitur 
ruošti, visai nekalbant apie sentimentą 
ar tą reikšmę, kad Lietuva yra viso 
gyvenimo širdis. Paskui dar yra kitas 
klausimas - Lietuvos jaunimo dalyva
vimas kongrese. Kaip padaryti taip, 
kad kartu su dviem šimtais lietuvių iš 
viso pasaulio ir Lietuvių jaunimas iš 
įvairių miestų, vietovių bei grupių ga
lėtų dalyvauti kongrese ir nenustelbtų 
tų pasaulio lietuvių pastangų laikytis 
krūvoj ir ugdyti lietuvišką dvasia. Lie
tuviška dvasia Lietuvoje ir už jos ribų 
yra visai skirtinga. Nebūtinai blogesnė 
ar geresnė, bet kitokia. Ji reikalauja 
specialių priemonių. Paskutinė pasta
ba tuo klausimu yra tokia: pagal visą 
pasaulinę tvarką ir sampratą Lietuva 
turi rūpintis savo išeivija. Ir po truputį 
tai daroma. Buvo mokytojų Argenti
noje, Urugvajuje, Brazilijoje, žmonės, 
pasiųsti Kultūros ir švietimo ministe
rijos ar atsikviesti kitų, keliavo po 
Šiaurės Ameriką. Mano supratimu 
PLB-ir jaunimo sąjungų lietuviškumo 
išlaikymu bei tarpusavio ryšiais reikia 
rūpintis ir Lietuva. Ligi šiol Lietuvoj 
išeivija yra mažai žinoma, dar mažiau 
suprasta ir mažai rūpi tiems, kas turėtų 
jėgų ką nors padaryti.

- Ar tos didžiulės pastangos ruo
šiant kongresą pasiteisino?

- Manau, pilnai pasiteisino. Daly
viai tikrai patenkinti ir labai gerai susi
pažino su įvairiais Lietuvos gyvenimo 
dalykais - labdaros sritimi, truputį su 
Seimo ir Vyriausybės veikimu, kultū
riniais dalykais. Daugumai čia yra pir
mas kartas Lietuvoje, tai įspūdžiai 
milžiniški. Daugumai kongresantų 
Kryžių kalnas - didžiausias įspūdis per 
tas dešimt dienų Lietuvoje. Kas yra 
žmonių širdyse, sunku pasakyti taip 
greitai. Kai bus kongreso susimąsty
mo valandėlė Juodkrantėje ir pabai
goje studijų dienų kongreso įvertini
mas, mes geriau pamatysim, ir gal 
žmonės jau galės žodžiais pasakyti, ką 
jie išgyveno.

Visuomet būna pastabų, kad tiek 
išlaidų, tiek daug kelionių, kodėl ne
galim kitaip daryti. Bet svarbu, kaž
kaip ir kažką daryti, veikti. Tie kon
gresai svarbūs tuo, kad juose užsimez
ga lietuviška draugystė, ryšys tarp pa
saulio lietuvių, kuris yra vertingas. Jei 
man ko nors reikia, aš nesikreipiu į 
valdybas, pirmininkus. Tiesiog skam
binu savo lietuviškiems draugams vi
same pasaulyje, ir jie sutvarko mano 
klausimą.

Erika Umbrasaitė

DBLJS?
- Mes, kaip jaunimo sąjunga, ren

kamės labai nedažnai - porąkart per 
metus ar per skautų renginius, dažniau 
per savaitgalius Sodyboje. Daugiausia 
susitinka londoniečiai.

- Ar gerai pasiruošėt studijų die
noms Anglijoje.

- No comments (be komentarų - 
ELR).

- Kodėl?
- Mes tik prieš keletą dienų visi 

kartu apsitarėm Šiuo klausimu. Bet 
Londono programos vadovas Marke
vičius viską suorganizavo gerai.

- Gal kada nors atvyksi į Lietuvą 
metams, dviems?

- Hm...
* * *
Teko kalbėtis ir su daugeliu kitų 

kongreso dalyvių. Kai kurių įspūdžius 
paskelbsime kituose numeriuose. Taip 
pat ir su PUScentro valdybos pir
mininku bei šio kongreso direktoriumi 
Pauliumi Mickumi.

Noriu, kad visas mano darbas 
būtų susijęs su Baltijos 

kraštais
Nepatikėsite, bet Prahoje galima 

susikalbėti lietuviškai. Ir ne todėl, 
kad Prahos gatvėje pilna turistaujan- 
čių lietuvių. O tiesiog yra čekų, ku
riems graži mūsų kalba, įdomi mūsų 
kultūra, mielas mūsų kraštas. Latvi
jos ambasadoje Prahoje dirbantį če
ką Pavelą Štolsą žino dažnas lietu
vis ir latvis. Jį galima pavadinti Bal
tijos kraštų draugu. Pats Pavelas sa
kosi, jog jei girdi lietuviškai ar lat
viškai šnekant Vadavo aikštėje, jis 
negali neprieiti ir nepašnekinti šitų 
žmonių.

O prasidėjo viskas 1988-aisiais, 
kai Pavelas susidraugavo su latviu ir 
lietuviu. ’’Iki šios pažinties nežino
jau, kad šios tautos skiriasi nuo rusų. 
Bet susipažinęs su jais pamačiau, 
kad jie kalba kitaip negu rasai, rašo 
lotyniškais rašmenimis, kaip ir mes, 
pajutau, kad jų kultūra, mąstymas, 
dvasia yra labai artima man, čekui, - 
pasakoja Pavelas. - Kurį laiką susi
rašinėti teko rusiškai, bet tai nebuvo 
geriausia išeitis. Dėl draugų ėmiau 
mokytis lietuvių ir latvių“. Mūsų 
kaimynų latvių kalbą, anot Pavelo, 
išmokti buvo nesunku - užteko 2-3 
mėnesių. Su lietuvių kalba sekėsi 
kiek sunkiau. Vėliau prasidėjo daž
nos kelionės į Vilnių ir Rygą. ’’Vil
niuje mokiausi tris mėnesius. Ten 
turiu lietuviškus tėvus ir seseris - 
taip vadinu žmones, pas kuriuos gy
venau. Latvijoje visi į mane žiūri 
lyg į retos rūšies beždžionę, - juo
kauja Pavelas. - Buvo pakvietę ir į 
televiziją, lankiausi pas Latvijos 
prezidentą, kultūros ministrą. Man 
tai per didelė pagarba. Galiu pasaky
ti, jog Latvija ir Lietuva man kaip 
antroji tėvynė“.

Kai Pavelas pradėjo lankytis Bal
tijos kraštuose, ten jau tvyrojo ’’dai
nuojančios revoliucijos“ atmosfera. 
’’Mano optimizmas yra iš Baltijos 
kraštų. Ten daug anksčiau nei Čeki
joje aš pajutau, jog laisvė artėja,“ - 
prisipažįsta Pavelas. Pabuvojo jis ir 
lietuvių bei latvių dainų šventėse. 
Kaip pats sakosi, susižavėjimas šių 
tautų dainomis buvo vienas iš moty
vų mokytis jų kalbų. ’’Sieloj aš esu 
šiek tiek muzikantas, moku groti 
fortepijonu. O dėl lietuviškų ir lat
viškų dainų pradėjau mokytis ne tik 
šių kalbų, bet ir groti gitara“.

1990-aisiais seniausiame Vidurio 
Europos Prahos Karlo universitete 
(jis buvo įkurtas 1348 m.) pradėta 
dėstyti baltų kalbas. Kaip Pavelas 
paaiškino, paprastai čekų studentai 
renkasi anglų kaip pagrindinę užsie
nio kalbą ir kitą kokią, pavyzdžiui, 
lietuvių ar latvių kalbą kaip papildo
mą. Tačiau Pavelas išimties tvarka 
pasirinko latvių ir lietuvių kalbų 
specialybę. Šiuo metu Karlo univer
sitete lietuvių kalbą studijuoja keturi 
studentai, latvių - 3. Viena iš dėsty
tojų - Prahoje gyvenanti lietuvė Ja
nina Krimska.

Taigi, susižavėjimas Baltijos 
kraštų kalbomis Pavelą, baigusį or
ganinės chemijos mokslus, pavertė 
humanitaru. Paklausiau, kaip tėvai 
vertino gana drąsų jo žingsnį. “Tė
vai į mano susižavėjimą baltų kal
bomis žiūrėjo labai kritiškai. Tėvas, 
fizikas, nepripažįstantis jokių huma
nitarinių dalykų, vadino tai laiko 
praradimu. Tada mane gąsdino, jog 
liksiu be darbo. O dabar aš turiu tiek 
daug darbų - vertimai, įvairių dele
gacijų sutikimai, lydėjimai, darbas 
ambasadoje! Ne kiekvienas iš mano 
draugų, baigusių organinę chemiją, 
turi darbą pagal specialybę. Taigi, 
aš neapsigavau, pasirinkdamas tokią 
egzotišką kitų akimis specialybę. Aš 
suradau save“, - sako Pavelas.

Be lietuvių, latvių ir gimtosios 
čekų jis dar kalba prancūziškai, ang
liškai. Tačiau tai dar ne visos kal
bos, kurias Pavelas norėtų mokėti. 
“Planai dideli, bet geriau apie juos 
kol kas nekalbėti“, - sako jis. Bet 
prisipažįsta, jog dar artimiausia sva
jonė - išmokti estų kalbą. “Be to,

noriu, kad visas mano darbas būtų 
susijęs su Baltijos kraštais - ar aš 
versiu ką nors, ar važiuosiu kur mo
kytis“, - sako Pavelas. Kadangi jis 
dabar dirba latvių ambasadoje sekre
toriumi, paklausiau, galbūt jo atei
ties planai kiek susiję ir su diploma
tine kaijera. “Abejoju, kad man būtų 
įdomu tapti ambasadoriumi. Juk vie
ną dieną tu esi ambasadoriumi Ry
goje, kitą - Bangkoke. Darbui Latvi
jos ambasadoje Prahoje mane pa
kvietė ambasadorius. Pradėjom 
dviese ir taip dirbom visus metus, 
kūrėm viską nuo nulio.“

Ar dažnai tenka kalbėtis lietuviš
kai? Pavelas sakosi, jog delegacijų 
iš Lietuvos netrūksta. Tačiau daž
niausiai tenka bendrauti su lietuvių 
studentais, besimokančiais Čekijoje. 
Prahoje studijuoja 6-7 studentai iš 
Lietuvos, Bmo - 2-3. Geri ryšiai ir 
su Lietuvos ambasada Prahoje bei 
ten dirbančiais. Kiek žinoma, Praho
je gyvena apie 30 lietuvių. Veikia 
lietuviška organizacija “Baltica“, 
ypač aktyvi buvusi tuomet, kai Bal
tijos šalys siekė nepriklausomybės. 
Karlo universitete greitai bus įsteig
tas Baltistikos kabinetas. Bet, kaip 
pajuokavo Pavelas, vargu ar atsiras 
daug žmonių, norinčių mokytis kal
bėti lietuviškai. “Kai žmonės pama
to lietuvišką tekstą - kirčius, nosi
nes, priegaidės, visas entuziazmas 
išgaruoja. Čia reikia pasišventimo. 
Su manimi lietuvių kartu mokosi ke
turios studentės - tai jų specialybė. 
Tačiau kaip hobi šią kalbą ryžtasi 
mokytis retas kuris“, - sako Pavelas.

Čekams Lietuva yra žinoma dar 
iš istorijos vadovėlių: Čekija ir Lie
tuva turėję^ net du bendrus karalius, 
o karalienė Qnas Jogailaitė palaidota 
Šv. Vito katedroje; Žička kovojo 
Žalgirio mūšyje... Yra išversta ne
mažai lietuvių klasikų, tad išsilavinę 
žmonės, anot Pavelo, neblogai pa
žįsta Lietuvą ir niekada nepavadins 
lietuvių sovietais. Kiek kitokia pa
dėtis su paprastais žmonėmis. Daž
nas neskiria Latvijos nuo Lietuvos ir 
abu kraštus vadina “Litva“, nes Lie
tuvą jie pažįsta labiau, bet tik iš isto
rijos. Pasitaiko net tokių atvejų, kai 
laiškai Latvijos ambasadoriui ateina 
su užrašu “Litva“. Pavelas paminėjo 
kaip gerą ir džiugų faktą tai, kad kai 
kurios Prahos vidurinės mokyklos 
domisi Baltijos šalimis, jų naujausia 
istorija, prašo žinių iš šių kraštų am
basadų.

Bet šiandieninė Lietuva čekams, 
pasak Pavelo, kol kas yra terra in
cognita. ”Į mane kreipiasi žmonės, 
kurie ruošiasi su mašinomis keliauti į 
Baltijos kraštus, ir klausia, ar Lie
tuvoje, Latvijoje yra asfaltuoti keliai, 
ar ten galima nusipirkti benzino?.. Aš 
juos iškart nuraminu, jog ten tokia 
pat civilizacija kaip ir pas mus, rag
inu juos važiuoti, pažinti tuos kraštus. 
Tik nieko raminančio negaliu pasa
kyti apie padėtį prie sienos ties Laz
dijais. Tai nepadeda mūsų tautoms 
susipažinti. Ir visgi džiaugiuosi, jog 
nemažai jaunų žmonių, studentų, 
ypač iš Lietuvos, aplanko Čekiją, 
Prahą, susipažįsta su mūsų kultūra“. 
Galiu nudžiuginti Pavelą, jog, grįžusi 
į Vilnių, senamiestyje mačiau nema
žai čekų turistų.

Erika Umbrasaitė
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Gydytojos iš Vilniaus dėkoja tautiečiams 
už stažuotę Britanijoje

Medicinos seserų aukštosios 
studijos Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 200 
vaikų, sergančių onkohematologiniais 
susirgimais. Sunki ekonominė padėtis 
Lietuvoje sąlygoja žymiai pablogėjusi 
ligonių aprūpinimą būtiniausiais vais
tais, medicinos įranga, maisto produk
tais. Su daugeliu sunkumų susiduria ir 
vaikai, besigydantys Vilniaus universi
tetinės ligoninės onkohematologijos 
skyriuje. Jau beveik 3 metai, kai dides
nę dalį vaistų gauname labdaros keliu. 
Dėl ypač mažų atlyginimų gydytojai 
negali kelti savo kvalifikacijos; da
lyvauti mokslinėse konferencijose, įsi
gyti naujausios medicininės literatūros.

Keleto metų senumo ryšiai sieja 
šio skyriaus gydytojus ir pacientus su 
Didžiojoje Britanijoje veikiančiu Bri- 
tų-lietuvių pagalbos fondu vaikams 
Lietuvoje. Keletą kartų fondas atsiun

Ji buvo skirta paminėti ugdymo 
centro antrąjį gimtadienį. Šia proga 
sulaukta daug svečių. Jau ryte visus 
vaikus ir jų mokytojus pasitiko links
ma jaunimo kapela, paskui nudžiugi
no gražus aktorių pasirodymas.

Įspūdingiausiu šventės akcentu ta
po spektaklis ’’Paslaptingoje saloje“. 
Visi mokiniai buvo aktoriai, o jų mo
kytojai ir kiti darbuotojai - šešėliai. 
’’Mes esame tokie, kokie esame. Gal 
truputį geresni už kitus, nes nemoka
me meluoti. Bet turime teisę džiaug
tis ir būti laimingais. Mes turime šir
dį! Ji plaka taip pat kaip tavoji! Žmo
nės, mylėkime vieni kitus!“ - tai pa
grindinės mintys, ką vaikai vaidini
mu norėjo pasakyti visiems. Spektak
lį režisavo mokytoja Jautrė Šinkūnie
nė.

Po spektaklio kieme po liepomis 
įvyko piknikas, kur vaikai, tėvai, dar
buotojai ir svečiai maloniai praleido 
kartu keletą valandėlių. Koncertavo 
jaunimo ansamblis ’’Pliauškutis“, va
dovaujamas R. ir A. Brūzgų. O šoko 
visi - ir svečiai, ir šeimininkai.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti vi

Atgarsiai

Paskutinė viltis - kur tiesa
, Perskaičiusiems šio rašinio pava
dinimą turiu paaiškinti, kad tai ne 
teiginys, bet dviprasmiškas klausi
mas, tik be klaustuko. Tą klausimą 
man uždavė L. Andrikienės pasikal
bėjimas su žurnalistu A. Strakšiu 
(straipsnis vadinosi ’’Paskutinė vil
tis“, išspausdintas ’’Europos lietuvy
je“ gegužės 14-20 d., Nr.20) apie 
nelaimingą motiną Danutę Kuodytę 
ir jos dukrą Ramintą iš Varėnos ra
jono, apie jų kelionę į Londoną.

Nesinorėtų daug skaudinti šios 
nelaimingos šeimos širdžių, jei ne 
rašinyje akis badanti neteisybė.

Pirmiausia noriu pasisakyti prieš 
tai, kur metamas šūkis prieš visus 
tautiškus ir netautiškus fondus. 
Parašyta: ”o jie turėdami tų dolerių 
ciniškai metė: ”Ką, Lietuva nenu- 
biednės, turėdama dar vieną inva
lidą". Aš negaliu įsivaizduoti, kad 
kas nors iš protingų žmonių taip pa
sakė.

Minėtame straipsnyje rašoma, 
kaip Danutė Kuodytė atvažiavo į 
Vilnių: ’’Tai buvo paskutinė viltis. Ji 
nežinojo, kaip įeiti į tuos didingus 
Seimo rūmus, kaip sutikti žmogų, 
kurio nepažįsta, bet kuris yra tavo 
paskutinė viltis, laukė Laimos An
drikienės prie kiemo laiptų“... Bet 
faktas yra kitas - L. Andrikienė pa
rašė laišką Jarui Alkiui, Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos pir
mininkui, 1993 metų liepos 12 
dieną, prašydama pagalbos Ramin
tai, ir kartu atsiuntė Danutės Kuo
dytės prašymą dėl pagalbos. Taip at
rodo, kad pažintis prasidėjo laiškais, 
o ne prie namų laiptų...

Jaras Alkis tuos laiškus perdavė 
Britų-lietuvių pagalbos fondui vai
kams Lietuvoje. 

tė būtinų medikamentų ligoniams gy
dyti, vaisių. Šio fondo dėka 2 gydyto- 
jos-hematologės Lina Ragelienė ir 
Gražina Kleinotienė šių metų gegužės 
mėnesį stažavosi Mančesterio karališ
koje vaikų ligoninėje. Čia jos susipa
žino su naujausiais onkohematologi
jos pasiekimais Didžiojoje Britanijoje, 
galėjo padirbėti modernia technika ap
rūpintuose skyriuose ir laboratorijose. 
Mėnesio trukmės stažuotė leido įsisa
vinti kai kurių naudingų ir reikalingų 
modernių tyrimų atlikimo metodiką, 
specializuotis kaulų čiulpų persodini
mo srityje. Kolegos iš Mančesterio 
geranoriškai dalijosi savo patirtimi, 
suteikė galimybę dalyvauti 2 moksli
nėse konferencijose, dovanojo naujau
sios medicininės literatūros ir būtinų 
tyrimams reagentų. Tikime, kad užsi

Linksma šventė 
’’Vilties“ vaikų ugdymo centre

siems geriems žmonėms, kurie rūpi
nasi, kad ugdymo centro ’’Viltis“ vai
kams būtų jauku ir gera.

Labai dėkojame už pagalbą Aus
tralijos lietuvių bendruomenei, Britų- 
lietuvių pagalbos fondui vaikams Lie

Fondo vadovybė, sulaukusi tokių 
prašymų, o dar labiau, jeigu yra 
minimos Anglijos ligoninės ar 
kitokie centrai, visuomet pasiteirau
ja tose vietose, ar yra galimybių 
padėti. Šiuo atveju L. Andrikienė 
savo laiške 1993 m. liepos 12 d. 
rašė: ”Ji (D. Kuodytė) susirašinėja 
su Mr. Mark Fox (Head, Advisory 
and Assessment Service, The Spas- 
tics Society, 16 Fitzroy square, 
London W1P 5HQ, duodame ir tele
fonų numerius“).

Vaikų fondo sekretorė telefonu 
kalbėjosi su Mr. Mark Fox ir jai 
atrodė, kad Mr. Marx Fox pirmą sy
kį girdi apie Ramintos nelaimes, nes 
nebuvo gavęs jokių laiškų. 1993 m. 
rugpjūčio 27 dieną buvo išsiųstas 
Vaikų fondo atsakymas J. Alkiui ir 
to laiško kopija L. Andrikienei. L. 
Andrikienė iki šios dienos neatsakė į 
Vaikų fondo vadovybės laišką, ką 
daryti toliau. Vietoje atsakymo tur
būt jos sumanymu atsirado privatus 
Ramintos Kuodytės fondas.

Dabar pereisime prie kitos šios 
istorijos dalies, kuri yra labiau 
įdomesnė. ’’Europos lietuvyje“ para
šyta: ”Ir koks džiaugsmas, kad jie 
(Britanijos gydytojai - ELR) pasakė: 
mergaitė vaikščios kaip ir kiti vai
kai... Lietuvoje nustatyta diagnozė - 
klaidinga“. Tačiau iš ’’Boboth“ cen
tro gauta informacija byloja ką kita. 
To centro fizioterapeute, turėjusi 
reikalų su Raminta, su ja atlikusi 
fizioterapijos užsiėmimus, nesakė, 
kad Lietuvoje nustatytas klaidingas 
gydymas. ’’Boboth“ Raminta nebu
vo apžiūrėta to centro daktaro ir 
nepasakyta, kad vaikščios. Pagal to 
centro darbuotojų pasakojimą, Da
nutė Kuodytė pirmą dieną ten 

mezgę draugiški kontaktai tarp Vil
niaus ir Mančesterio onkohematologi
jos klinikų bus labai naudingi sunkiai 
sergantiems Lietuvos vaikams.

Nuoširdžiai dėkojame Britų-lietu- 
vių pagalbos fondui vaikams Lietuvo
je už daugkartinę pagalbą, už suteiktą 
galimybę stažuotis Mančesterio kara
liškoje vaikų ligoninėje. Labai didelį 
ačiū už nuoširdų rūpestį mumis ir vi
sokeriopą pagalbą, o taip pat už su
teiktą galimybę pažinti nuostabų Di
džiosios Britanijos kraštą tariame ponų 
Piščikų, Gasiūnų, Podvoiskių ir Ni
chols šeimoms, o taip pat kolegoms iš 
karališkos Mančesterio vaikų ligoninės.

Tegul Dievas atlygina Jums už 
Jūsų gerus darbus!

Lina Ragelienė 
Lietuvos vyr. vaikų hemotologė

tuvoje Londone, Vokietijos Maltos 
Ordinui. Mes visada Jus prisimename.

Augienė Vilūnienė
Vaikų ugdymo centro 

’’Viltis“ direktorė
Vilnius 

atvyko su dukra, jas atlydėjo mo
teris, kuri gana sunkiai kalbėjusi 
angliškai. Antrą dieną į centrą 
turėjęs atvežti vyras vardu ”Kaz“, 
bet vykdamas pasiklydęs, ir Ramin
ta tą dieną neturėjo pasimatymo su 
’’Boboth“ centro fizioterapeute. 
Kitas tris dienas motiną ir dukrą 
atveždavo ”Kaz“, kuris buvo ir ver
tėju. Pagal susitarimą su centru 
Ramintai buvo skirta dešimt fi
zioterapijos užsiėmimų (po vieną 
kasdien), o įvyko tik penki, nes an
tros savaitės pradžioje centras gavo 
pranešimą, kad Ramintos motina 
serga.

Tai ar ne pagrįstas klausimas: ko
dėl ”EL“ paskelbta nesąmonių pasa
kojant apie L. Andrikienės ’’gerašir
diškumą“ ir ’’didvyriškumą“? Be to, 
reikėtų suprasti, kad nepagrįstais 
kaltinimais įvairiems labdaros fon
dams tik supriešinami žmones.

Minėtai nelaimingai šeimai reikia 
padėti ir galima padėti.

Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje, veikiantis pagal 
britų labdaros įstatymus, palaiko 
ryšius su keliais panašiais centrais 
kaip ’’Boboth Centre“. Ne vienas 
daktaras iš Lietuvos stažavosi tokiu
ose centruose, padedant Vaikų fon
dui. Visi tie centrai ir ligoninės pri
mygtinai prašo turėti gerus vertėjus, 
kurie gerai mokėtų ir medicinos 
kalbą. Nieko gero, kaip aprašytoje 
istorijoje, kuomet fizioterapija nelai
mingai mergaitei staiga buvo nu
traukta. Po tokių įvykių gali atsitikti, 
kad ateityje minėtasis centras neno
rės priimti sergančių vaikų iš Lie
tuvos.

Stasys Kasparas 
Londonas

Užsienio lietuvių spaudoje dažnai 
pasirodo straipsnių, kuriuose keliamas 
klausimas dėl būtinybės pradėti kurti 
medicinos seserų aukštąjį mokslą Lie
tuvoje, ir visiškai neužsimena, kad jau 
4 metai kaip veikia medicinos seserų 
aukštųjų studijų (bakalauro laipsnio) 
fakultetas Kaune. Pirmą kartą Lietu
vos medicinos istorijoje medicinos se
serų aukštųjų studijų fakultetas buvo 
įkurtas 1990 m. rugsėjo mėnesį Kau
no medicinos akademijoje. Pagrindi
nis tikslas yra suteikti galimybę medi
cinos seselėms įsigyti aukštąjį mokslą, 
jų paruošimą priartinti prie vakariečių, 
keisti medicinos seselių mąstyseną ir 
požiūrį į ligonį kaip į žmogų, o ne 
kaip į daiktą.

Asmenys priimami konkurso tvar
ka, baigę medicinos mokyklas. Moks
las trunka 3,6 m. Baigusios šį fakulte
tą turi teisę dirbti medicinos mokyklo
se dėstytojomis, administruoti: ligo
ninėse, senelių, invalidų namuose, 
reabilitacijos centruose, globos namu
ose, šeimos centruose, vaikų ir 
kūdikių rūpybos centruose, tai pat 
dirbti mokslinį-tiriamajį darbą. Moky
mo programos yra sudarytos pagal va
kariečių atitinkamų universitetų ir ko
ledžų programas, kurias konsultavo 
Bodeno (Švedija), Odense (Danija), 
Edenburgo (Škotija), Espoo (Suomija) 
koledžai, o taip pat ir Pasaulinės svei
katos apsaugos organizacijos, Kopen
hagos regiono med. seserų departa
mento ekspertui, St. Louis universiteto 
(Amerika), Islandijos koledžo, India
nos universiteto (Amerika) ekspertai. 
Gauta teigiamų įvertinimų.

Persiorentuodami į vakariečių mo
kymo programą ir sistemą, mes kvie
čiame daug dėstytojų iš Vakarų Euro
pos, kurie dirba 4-5 savaites ir pateikia 
visą kursą. Dėkingi esame jau 2 metai 
atvykstantiems dėstytojams iš Edin
burgo (Škotija), Odensos (Danija). Iš 
Bodeno (Švedija) buvo atvykę net 5 
dėstytojai.

Ypač mums džiugu, kad jau 3 me
tai nuolat dirba socialinės rūpybos

Dovanos iš
Į Lietuvą atvyko Šveicarijos žmo

nių su pažeistu stuburu (paraplegikų) 
asociacijos delegacija. Iš 30 jos narių - 
pusė invalidų vežimėliuose.

Svečiai iš Šveicarijos Santariškių 
universitetinėje ligoninėje Vilniuje su
rengė spaudos konferenciją, joje papa
sakojo apie savo organizaciją, neįga
liųjų žmonių padėtį jų šalyje. Švei
carijoje yra 24 paraplegijos asociaci
jos klubai, jie padeda žmonėms su pa
žeistu stuburu sugrįžti į visuomenės 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Eastern European Division

Pramogai ar bizniui 
žemiausiomis kainomis skriskite 

j Rytų Europą.

Grupiniai skrydžiai (schedule flights) iš Londono 
ar Manchesterio į Vilnių ir atgal nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis: 
EASTERN EUROPEAN TRAVEL 

66 Drake Street 
Rochdale 

Lancs.
OL16 1PA 

Tel 0706 868765

magistrė p. I. Lukoševičienė (Kana
da). Ji pasišventusiu darbui, aukoda
ma savo laiką dėsto šeimos evoliuci
jos vystymosi ciklus, socialinės rūpy
bos teoriją ir praktiką. Šios disciplinos 
ypač reikalingos mūsų studentėms, ir 
labai malonu, kada jos gali pasinaudo
ti tomis žiniomis atlikdamos vasaros 
praktiką Danijoje ar Švedijoje. I. Lu
koševičienė ypač sugeba sudominti 
studentes savo dėstomu dalyku. 4 mū
sų auklėtinės jau mokosi Vytauto Di
džiojo universiteto socialinės rūpybos 
magistratūroje ir ruošiasi būti šios 
disciplinos dėstytojomis.

Yra ir kitų naujų dalykų, pavyz
džiui, katalikiška etika ir filosofija, ku
rią sėkmingai dėsto kun. R. Repšys, 
stažavęsis Londone. Taip pat ir nauji 
dalykai: slaugos procesas, mirštančio
jo ligonio slauga, motinos ir kūdikio 
rūpyba, onkologinių ligonių slauga.

Šiais metais išleidome pirmąją di
plomuotų med. seserų (bakalauro) lai
dą. Buvusios mūsų diplomantės sėk
mingai įsidarbino ligonių ir skyrių ad
ministratorėmis, kitos - dėstytojomis 
medicinos mokyklose. Viena ruošiasi 
magistratūrai Škotijoje. Kitais metais 
mūsų fakultete ruošiamasi priimti į 
slaugos magistratūrą. Šiuo klausimu 
konsultuoja kolegos iš Danijos ir Ško
tijos.

Labai vertingą knygų siuntą, skirtą 
medicinos seserų mokymui, gavome 
iš Amerikos katalikų šalpos fondo, už 
tai dėkingi ir studentai, ir dėstytojai.

Užsieniečiams padedant, mūsų at
kakliu ir planingu darbu lyg bičių ko
rys po trupinėlį lipdomas Lietuvoje 
medicinos seserų aukštasis mokslas, 
kuris jau duoda ir vaisių.

Dr. Arvydas Šeškevičius
ELR: Kauno medicinos akademi

jos senatas nutarė medicinos seserų 
fakulteto pavadinimą pakeisti į slau
gos fakultetą. Jame gali mokytis netik 
medicinos seserys, bet ir felčeriai bei 
akušerės, pranešė fakulteto dekanas 
doc. A. Šeškevičius, kai jo straipsnis 
jau buvo paruoštas spaudai.

Šveicarijos
gyvenimą po to, kai jie nebegali nor
maliai gyventi. Likimo draugams Lie
tuvoje svečiai padovanojo specialų in
validams pritaikytą automobilį, medi
kamentų, pakvietė atvykti į Šveicariją.

Žmonių su pažeistu stuburu aso
ciacija neseniai įkurta ir Lietuvoje. Jos 
vadovai dalyvavo toje spaudos konfe
rencijoje Santariškėse. Neįgalieji mū
sų krašte apie daug ką, ką girdėjo iš 
šveicarų, kol kas gali tik svajoti.

Marius Duobaitis

6



1994 m. liepos 23 - 29 d. N r. 30 (2316) EUROPOS LIETUVIS

“Liberte“ aplenkė naują balioną 
iš Didžiosios Britanijos

Šiemet vasarą Prienų-BirŠtono apylinkėse įvyko tar
ptautinės oro balionų varžybos Juozui Valūnui atminti. 
Jose dalyvavo visi geriausieji Lietuvos balionų entu
ziastų. Atvyko ir svečių iš Lenkijos, Vokietijos.

Juozas Valūnas - vienas pirmųjų Lietuvos oreivių. 
Prisimindami ir kalbėdami apie jį visi sportininkai pasa
kojo apie 1989 m. Sagoje (Japonija) įvykusį Pasaulio 
oro balionų čempionatą. J. Valūnas ten startavo trispal
viu balionu ’’Aušra“ ir su trispalve Lietuvos vėliava. Tai 
buvo pirmasis tuometinės Lietuvos sportininkas, viešai 
skelbęs savo tautiečių pasiryžimą atkurti nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką.

Šiųmetines varžybas organizavo oreivių klubas ’’Au
denis". Prizą - Juozo Valūno taurę - įsteigė jo žmona 
Emma Valūnienė. Iš kriaušės medžio jį išdrožė velionio 
sportininko bendradarbis, tautodailininkas A. Sakalaus
kas. Lietuvos sporto pasididžiavimu - balionu ’’Aušra - 
draugai patikėjo skristi ’’Audenio“ narei Ritai Naujalie- 
nei. Prienų moksleivių kūrybos centre veikė paroda apie 
J. Valūno gyvenimą, kūrybą, sporto pasiekimus. Varžy
bų atidarymą, apdovanojimų ceremoniją Birštone orei
viams padėjo surengti šio miesto bei Prienų savival
dybės.

Visą savaitę į orą kilo įvairiaspalviai balionai. Nuga
lėjo vilnietis Robertas Komža, skridęs balionu ’’Liber
te“. Jis iškovojo taurę, ant jos bus išgraviruota šio nuga
lėtojo pavardė.

Tokios varžybos vėl įvyks po 2 metų. Visam laikui 
taurė atitektų oreiviui, ją iškovojusiam tris kartus.

Antrąją vietą užėmė Gintaras Šurkus, pirmąkart skri
dęs su nauju iš Didžiosios Britanijos atvežtu balionu 
"Riva“. Trečias buvo Mindaugas Lyčius.

Laima Stankevičiūtė
Robertas Komža su gražuole taure.

Vlado Valūno nuotr.

Taikinys
Lietuvoje veikia daug dziudo klu

bų. Norėčiau supažindinti su vienu, 
įsikūrusiu Dzūkijos sostinėje - Alytuje 
ir pavadintu gražiu, skambiu ’’Alyčio“ 
vardu. Šį klubą lanko ir merginos, nes 
dziudo sporto šaka tarp jų nenusilei
džia karatė. Lankydamos šios sporto 
šakos treniruotes merginos drąsiai jau
čiasi gatvėje, parke. Tėvai noriai lei
džia vaikams sportuoti, žino, kad klu
be dirbantys treneriai Z. Vencevičius, 
A. Jazerskis, D. Cimbolas negirtauja, 
nerūko, nesikeikia, nebaudžia savo 
auklėtinių fizinėmis bausmėmis, dirba 
su polėkiu ir energija. Tad ir auklėti
niai pasiekia gausių laurų. 1992-aisiais 
Aldas Baranauskas, buvęs auklėtinis, 
Jeruzalėje tapo Europos jaunimo dziu
do čempionu. Garbingai savo miesto 
ir šalies garbę gina Tomas Kazočiū- 
nas, Ramunė Nastaravičiūtė, Artūras

- Sidnio olimpinės
Žekonis... Olandijoje tarptautiniame 
dziudo turnyre Ramunė tapo prizinin
ke, o Slovakijoje tarptautiniame dziu
do turnyre jaunių grupėje Artūras su 
Tomu tapo nugalėtojais. Jurgita Mic
kevičiūtė jaunimo grupėje taip pat bu
vo pirma.

Daug įdomybių iš dziudo istorijos 
žino ir auklėtinių tėvai, kuriems žie
mos vakarais treneriai organizuoja pa
skaitas. Tėvams patinka, kaip klubo 
prezidenas Z. Vencevičius kalba: 
’’Nesikeikti - dar ne viskas; nekęsti 
keiksmažodžių - jau geriau; sudrausti 
besikeikiantį - gerai“...

Prezidentas ketina atsatyti vaikų 
internato sporto salę ir ten treniruoti 
našlaičius, sunkiai besiverčiančių šei
mų vaikus. Jis tiki, kad daug gabių 
vaikų jose yra ir nori, kad užsiiminė
dami sportu jie kiek nors praplėstų

žaidynės
akiratį, pamatytų pasaulio. Internato 
vaikai užsispyrę, o tokie dažniausiai ir 
tampa čempionais. Tik dažnai pagirti
nus norus užtemdo finansiniai sunku
mai. Smulkių - ’’susižvejojama“, o di
desnį pinigą sunku gauti.

- Galbūt šiame būrelyje yra ir Sid
nio olimpinių žaidynių čempionas, - 
pasakė Z. Vencevičius, kai susirinkę į 
Alytų, į jaunimo žaidynes, skirtas 
olimpinio judėjimo 100-osioms 
metinėms, ant tatamių išsirikiavo 
visos Lietuvos dziudistai.

Žaidynėse geriausiu treneriu ir tapo 
šis dziudo garbintojas ir puoselėtojas, 
o kita#; šio klubo treneris Dainius Cim
bolas pripažintas geriausiu žaidynių 
teisėju. Tąkart ant čempionų ir prizi
ninkų pakylų daugiausia kopė jų auk
lėtiniai.

Aldona Kudzienė

Skundas dėl PLB pirmininko 
Broniaus Nainio atsakomybės 

už moralinę žalą tautai
Taip pavadintą laišką "EL“ re

dakcija gavo iš Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro Chicagoje, JAV. 
Spausdiname visą tekstą.

Gausios publikacijos išeivijos ir 
Lietuvos spaudoje bei valstybės ir vi
suomenės veikėjų vieši pareiškimai 
atskleidė ’’Lietuvos kovų ir kančių is
torijos“ pirmosios knygos žalą ir aki
vaizdų jos rengėjų norą melagingai 
aiškinti tragiškus Lietuvos istorijos 
įvykius: masiškus gyventojų trėmi
mus, jų tikslą ir padarinius.

Kai jau buvo spausdinama Repre
sijų Lietuvoje Tyrimo Centro (RLTC) 
parengta knyga ’’Lietuvos gyventojų 
genocidas“ (apie 1940-41 m. trėmi
mus), PLB pirmininkas B. Nainys 
Lietuvoje nepanoro net susitikti su 
RLTC vadovu dr. J. Juzeliūnu ir Lie
tuvos istorijos instituto direktoriumi 
dr. A. Tyla ir pasitarti dėl bendro dar
bo (žiūr. ’’Lietuvos aidas“ 1994 m. 
birželio 4 d.), o priėmė iš buvusių ko
munistų partijos vadovaujančių istori
kų sudarytą sovietinių propagandinių 
dokumentų rinkinį, jų neskaitęs parašė 
pratarmę ir finansavo jo išleidimą iš
eivijoje surinktais pinigais. Žinojo jis 
tai ar ne, bet, kaip dabar matyti, šis 
rinkinys buvo parengtas pagal SSRS 
KGB gen. majoro A. Fokino 1990 m. 
graodžio mėn. 20 d. direlttyvą Lietu
vos SSR KGB pirmininkui gen. majo
rui R. Marcinkui. Joje buvo nurodyta 
parengti alternatyvią sovietinių oku
pantų genocidą pateisinančią (jų ter
minu ’’tikrą pasipriešinimo esmę at
skleidžiančią“) lietuvių kovų ir kančių 
istoriją. Taip B. Nainio sprendimu į

vertų knygų seriją buvo įkišta aiškiai 
tendencinga ir melaginga knyga, kuri 
nebuvo numatyta plane. Šioje knygoje 
ne tik kelis kartus sumažintas tremtinių 
skaičius, bet ir veidmainiškai rodomas 
rūpinimasis tremiamaisiais, gyventojų 
pritarimas tautos genocidui ir 1.1.

Deja, PLB Valdyba ir jos pirmi
ninkas B. Nainys iki šiol nesutiko pri
siimti visišką atsakomybę už šią kny
gą. Manome, kad didžiausia kaltė yra 
PLB Valdybos pirmininko, vienašališ
kai, su niekuo nepasitarus, suradusio 
šios knygos rengėjus ir finansavusio 
jos leidimą. Kadangi PLB Valdybos 
pirmininkas nerado reikalo viešai pa
siaiškinti ir pripažinti savo kaltę, todėl 
būtina neatidėliojant kreiptis į PLB 
Garbės Teismą ir reikalauti, kad jis iš
tirtų B. Nainio atsakomybę leidžiant 
šią knygą.

Skatiname PLB Seimo narius, 
JAV ir Kanados tarybų narius, visų ki
tų kraštų tarybų narius, visas išeivijos 
sąjungas ir organizacijas, visus lietu
vius, kurių šeimų nariai yra kentėję 
Sibiro tremtyje, ir norinčius prisidėti 
prie skundo dėl PLB Valdybos pirmi
ninko atsakomybės, rašyti laiškus gar
bės teismo pirmininkui dr. Adolfui 
Damušiui šiuo adresu:

PLB Garbės Teismas, 
c/o Dr. Vytautas Bieliauskas, 

2968 Compton Road, 
Cincinnati, OH 45251.

Prof. dr. Jonas Račkauskas 
Valdybos pirmininkas

Jonas Damauskas 
istorikas, Tarybos sekretorius
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ELR: Priminsime, kad ši knyga 
birželio 19 d. Niujorke, Lietuvių 
kultūros židinio sodelyje, buvo viešai 
sudeginta. Kaip rašė ’’Lietuvos rytas“, 
knygos deginimo ceremonijoje daly
vavo keli šimtai žmonių, kurie, knygai 
suliepsnojus, giedojo Lietuvos himną. 
Tą ceremoniją stebėjo ir Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse Tautose 
Anicetas Simutis. JAV lietuvių ben
druomenės Niujorko apygardos pirmi
ninkas K. Miklas perskaitė pareiški
mą, kuriame reikalaujama sustabdyti 
šios knygos platinimą, o likusius jos 
egzempliorius sunaikinti. Buvo reika
laujama, kad atsistatydintų PLB pir
mininkas B. Nainys ir visa valdyba. 
Tautiečių protesto akcija birželio 26 d. 
vyko ir Čikagoje.

Kitame "EL" numeryje paskelbsi
me PLB Valdybai atstovaujančių as
menų pareiškimą visuomenei "Lietu
vos kovų ir kančių istorijos leidimas tę
siamas", priimtą Vilniuje liepos 18 d.

Europos lietuviškųjų studijų 
41-osios savaitės 

programa
(1994 liepos 31-rugpjūčio 7 dienomis 

Berwang vietovėje, Austrijoje, Tirolyje, 
Berwanger-Hof viešbutyje)

Sekmadienis, liepos 31 d.
20 vai. Susipažinimo vakaras

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d.
10 vai. Atidarymas. Vytautas Bieliauskas (Cincinnati, USA) 
’’Moralinis vystymasis individuose ir tautose“
20 vai. Vaidotas Daunys (Vilnius) “Tikėjimas ir vietovaizdis.
Antano Maceinos krikščioniškoji akistata“

Antradienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. Vincas Natkevičius (Viernheim) ’’Didžiųjų vertybių 
problema mūsų filosofijoje ir literatūros kritikoje (St. Šalkauskis, 
A. Maceina, J. Grinius)“
20 vai. Irena K. Lukoševičienė (Etobicoke, Kanada) “Lietuvos 
socialinės problemos“

Trečiadienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. Romualdas Sikorskis (Vilnius) “Lietuvos ūkio būklė ir 
raidos perspektyvos“
20 vai. Petras P. Lukoševičius (Etobicoke, Kanada) “Lietuvos 
žemės ūkio problemos“

Ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d.
10 vai. Kun. Jonas Jūraitis (Termen/Kaunas) “Prie policijos 
suvestinių versmės...“
Po pietų Ekskursijos į aukščiausią Alpių viršūnę Zugspitze
ir į Innsbrucką
20 vai. Alvydas Jokūbaitis (Vilnius) “Lietuvos filosofinė tradicija 
postmodernizmo akivaizdoje“

Penktadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vai. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (Vilnius) “Dvi lietuvių 
literatūros “Gabijos“
19.30 vai. Literatūros vakaras. Dalyvauja: Joerg-Naudžiūnaitė, 
Vaidotas Daunys, Saulius Kubilius.
Tėvynės valandėlė. Kalba vienas iš moderatorių.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d.
10 vai. Darius Kuolys (Vilnius) “Lietuvos švietimas: būklė ir 
kaitos perspektyvos“
20 vai. Savaitės vertinimas. Kita savaitė.

Sekmadienis, rugpjūčio T d.
10 vai. Šv. Mišios. Aukoja kun. Jonas Jūraitis
11 vai. Savaitės uždarymas

Savaitę moderuoja: D. Kuolys, V. Natkevičius, J. Norkaitis. 
Kapelionas - kun. J. Jūraitis. Dalyvius registruoja Irena Joerg- 
Naudžiūnaitė šiuo adresu: 6473 Wenns, Tirol, Austria-Osterreich. 
Registracijos mokestis 150 DM (jaunimui 70 DM).

Keturių žvaigždžių viešbutyje ”Berwanger-Hof“, kur bus apgyven
dinti studijų savaitės dalyviai, yra visi patogumai. Kambariuose dvigu
bos lovos. Norintieji gyventi po vieną turės dienai primokėti 70 austrų 
šilingų. Dviejų lovų kambariuose visas pragyvenimas (nakvynė ir val
gis) dienai vienam asmeniui kainuoja 500 austrų šilingų.

Atvykstantiems iš Lietuvos reikia Austrijos vizos.
Studijų savaitės vietovė Berwang yra Alpių kalnuose, į juos galima 

palipti ar kopti į viršūnes. Netoli Berwango yra puikių ežerų maudytis.
Mašinomis važiuojant į Berwangą per Vokietiją geriausia iš autostra

dos išsukti Ulme ir toliau važiuoti per Kempten, Fussen, Reutte. 
Traukinio stotelė, nuo kurios netoli Berwang, vadinasi Berwang-’ 
Bichlbach.

GUNNEL TRAVEL SERVICE
LTD

Siūlo šias paslaugas: 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

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

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

Bilieto kaina - £320.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

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

Užs. 784
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Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. (minimumas). Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį 
nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Redaktorius Mindaugas Milieška

Lietuvių Kronika
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Šis "EL" Nr. 29 išsiųstas iš Vilniaus liepos 18 d.
Siųsdami "EL" prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens,
London, Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456 
******
"EL" redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva.

• Tel.: 622 466 Faksas: 614 984. SL 1436. Tiražas 2500 egz.
Spausdina: Poligrafinių paslaugų įmonė, A. Strazdelio 1, Vilnius.

Gerai žinomas pramoginių dainų dainininkas Alfredas Šakys su žmona 
Kristina, gyvenantys Vokietijoje, lankėsi Lietuvoje. Pasibaigus Dainų 
šventei jie užėjo į ”EL“ redakciją. Alfredas Šaltys papasakojo, kaip jis su 
sesute Asta sukūrė estradinių dainų duetą ’’Alfredas ir Asta“, o jų pirmoji 
plokštelė, kuri 1982 m. pakliuvo į Lietuvą, labai patiko lietuviams, ir per 
ją duetas tapo labai populiarus. Buvo pakviesti į Lietuvą, bet dainuoti 
neteko.

Alfredas Šaltys iš Lietuvos išvyko 1944 m. Dabar būdamas Lietuvoje 
jis susitarė 1995 m. koncertuoti 13-15-oje Lietuvos vietovių. Žada 
pasirodyti su nauja pramoginių dainų programa.

* * *

Sveikiname!
Europos 41-osios lietuviškųjų studijų savaitės

gerbiamuosius dalyvius,
atvykstančius kūrybingam darbui Austrijoje,

nuoširdžiai ir skautiškai sveikiname.

Lietuvių skautų sąjungos Europos rajono vadija, 
sesės ir broliai, 

Anglija

’’EL“ redakcijoje taip pat lankėsi Britų-lietuvių pagalbos fondo vaikams 
Lietuvoje sekretorė Hilda Piščikienė su vyru Vaciu, kuris aktyviai daly
vauja Londono lietuvių visuomeninėje veikloje. Piščikai aplankė gimines 
Kuršėnuose, Pakruojyje, Jonavoje ir Šakiuose. Jie buvo Varėnos rajone ir 
norėjo aplankyti Ramintą Kuodytę, kurios gydymui Britanijoje lėšų telki
mo vajus skelbtas ’’Europos lietuvyje“, deja, jos nerado. Taip pat apsi
lankyta Pakruojyje esančiuose vaikų namuose ir ligoninėje, Druskininkų 
vaikų su negalia sanatorijoje ’’Saulutė“. Hilda ir Vacys Piščikai buvo 
Rumšiškėse buities muziejuje, Šiluvoje Marijos apsireiškimo vietoje. 
Plačiau apie jų kelionę Lietuvoje, H. Piščikienės įspūdžius iš įstaigų, kuri
oms padeda Britų-lietuvių pagalbos fondas vaikams Lietuvoje, paskelb
sime viename iš artimiausių ”EL“ numerių.

ELI

KVIEČIA SKAUTŲ 
STOVYKLA

Liepos 30-rugpjūčio 6 dienomis 
gražiajame ąžuolų ir berželių ap
suptame lietuvių Sodybos kalnelyje 
vyks tradicinė 45-oji skautų ir 
skaučių stovykla.

Mielus rėmėjus, skautų tėvelius, 
Garbės narius, visus tautiečius sto
vyklos vadovybė nuoširdžiai kviečia 
į svečius, ypač į stovyklos uždarymo 
iškilmes, kai degs atsisveikinimo 
laužas, rugpjūčio 6 d., šeštadienį, 15 
vai,

AUKOS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

Lietuvių skautų sąjungos (LSS) 
Garbės natys Juozas Bliūdžius rašo: 
"Siunčiu 50 svarų skautų ir skaučių 
45-jai sukaktuvinei stovyklai. Nors 
nedidelė lėšų suma, bet jausiu, kad 
Škotija bent maža dalimi yra pri
sidėjusi prie Jūsų organizuojamos 
stovyklos. Škotijos klubo ir DBLS 
skyriaus valdybų bei visos Škotijos 
tautiečių vardu linkiu gražaus, našaus 
ir sėkmingo stovyklavimo“.

Škotijos lietuvių klubo valdyba 
skyrė 25 svarus, DBLS Škotijos 
valdyba - 15 svarų, J. R. Bliūdžiai - 
10 svarų.

Skautininkas dr. kun. St. Matulis, 
MIC, gyvenantis Nottinghame, pa-

PAMALDOS
Nottinghame - liepos 24 d., 11.15 

vaL, Židinyje.
Nottinghame - liepos 31 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Manchesteryje - liepos 31 d., 

12.30 vai.
-Wolverhamptone - liepos 31 d., 

16 vai., Šv. Petre ir Pauliuje.
Bradforde - rugpjūčio 7 d., 12.30 

vai.
Nottinghame - rugpjūčio 7 d., 

11.15 vai., Židinyje.
Eccles - rugpjūčio 14 d., 12.15 vai.

aukojo 5 svarus skautų ir skaučių 
stovyklai, taip pat pridėjo gražiausius 
sveikinimus, palinkėjo Dievo palai
mos skautams ir vadovams.

LSS Garbės narys DBLS Boltono 
skyriaus veiklus visuomenininkas H. 
A. Vaineikis skyrė 10 svarų skautų ir 
skaučių stovyklai, taip pat išsakė 
nuoširdžiausius skautiškus sveikin
imus ir linkėjimus visiems stovyklau
tojams.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
skautiškai dėkoju!

v. s. Juozas Maslauskas

WOLVERHAMTONE
Mirė Jonas Bertašius

Šių metų birželio 30 d. netikėtai 
mirė Jonas Bertašius, 71 metų 
amžiaus. Liepos 7 d. po gedulingų 
šv. Mišių, kurias aukojo dr. S. 
Matulis MIC, būrelio lietuvių, italų 
bei anglų draugų palydėtas į 
Tettenhall kapines ir ten palaidotas.

Jis buvo kilęs iš Šiluvos mieste
lio, karo audros atblokštas 1947 m.

apsigyveno Anglijoje Wolverham- 
ptono mieste, ilgą laiką dirbo Cour- 
taulds tekstilės fabrike. Buvo ve
dęs, išaugino du sūnus, susipratęs 
lietuvis, ilgametis DBLS Wolver- 
hamptono skyriaus narys, ėjo įvai
rias pareigas, skyriaus valdyboje ir 
kelius metus buvo skyriaus pirmi
ninku.

Tebūna Tau, Jonai, lengva ši 
svetingoji Anglijos žemelė. Ilsėkis 
ramybėje.

A. Petkevičius

PARDUODAMI 
BUTAI

Vilniaus miesto centre 4-rių 
kambarių, reikalingas remontas, 
saugus (Ref. 41). Kaina $70000 
arba £47000.

Geras 500 m2 namas Kaune, 
geroje vietoje. Yra visi patogu
mai, garažas, sklypas.

Trakų miesto centre 2-jų kam
barių butas su visais patogumais 
(Ref. 21). Kaina $10000 arba 
£6700.

Vilniaus mieto centre 2-jų kam
barių butas su visais patogumais, 
saugus. (Ref. 42). Kaina $35000 
arba £24000.

Kreiptis: 
’’Europos lietuvio“ 

redakcija, 
A. Strazdelio 1, 

2001 Vilnius. 
Tel. 61 18 79.

Mirus DBLS Wolverhamptono skyriaus nariui Jonui 
Bertašiui, jo žmoną Mafaldą, sūnus ir jų šeimas 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

DBLS Wolverhamptono skyrius

Vis dar galima įsigyti tokius 
žodynus:

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS.
60.000 žodžių.

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS.
50.000 žodžių.

Baltic Stores & Co.,
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BR1 4HB. 
Tel. 081 460 2592

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

PASAULYJE
Sv. Tėvas - vasaros 

rezidencijoje

Šv. Tėvas iš Romos persikėlė į sa
vo vasaros rezidenciją Castelgandol- 
fe, kur pasiliks iki rudens. Iki Popie
žiaus grįžimo į Vatikaną nevyks jo
kios privačios audiencijos ir darbo 
susitikimai. Vienintelė išimtis tebus 
bendrosios audiencijos, kurios kiek
vieną trečiadienį vyks Vatikano Pau
liaus VI audiencijų salėje. Įprastiniai 
susitikimai su tikinčiaisiais sekma
dienio vidudienio maldos proga vyks 
Castelgandolfe.

Naujos vyskupijos 
Vokietijoje

Vatikane paskelbtas Popiežiaus 
dekretas, kuriuo pertvarkyta rytinė 
Vokietijos dalies Bažnyčios admi
nistracinė struktūra. Šventasis tėvas, 
atsižvelgdamas į Vokietijoje po su
sivienijimo susidariusią naują socia
linę ir politinę situaciją ir kartu pa
kitusią katalikų Bažnyčios buvusio
je VDR padėtį įkūrė naujas vyskupi
jas ir paskyrė joms vyskupus. Goer- 
litzo apaštalinė administratūra per
tvarkyta į vyskupiją. Iš Fuldos ir 
Wuerzburgo vyskupijų teritorijos 
dalies įkurta Erfurto vyskupija, pri
skirta Padeborno metropolijai. At
skyrus dalį Padeborno arkivyskupi
jos teritorijos įkurta Magdeburgo 
vyskupija, ji priskirta Padeborno 
metropolijai. Popiežiaus dekretu taip 
pat įkurta nauja Berlyno bažnytinė 
provincija ir jai priskirtos dvi sufra
ganinės Drezdeno ir Goerlitzo vys
kupijos.

Apie žmogaus teisių 
pažeidimus

Tarptautinė žmogaus teises ginan
ti organizacija ’’Amnesty Internatio
nal“ paskelbė savo kasmetinį prane
šimą apie žmogaus teisių būklę pa
saulyje. Naujojo pranešimo duome
nimis, 1993 metais visame pasaulyje 
be teismo nuosprendžio buvo įvyk
dyta 10 tūkstančių mirties bausmių. 
Mirties bausmės be teismo užreg
istruotos 61 pasaulio valstybėje. Dau
giau negu pusė tokių susidorojimų 
įvykdyta Afrikoje. Pernai 700 žmo
nių 27 valstybėse dingo be žinios. 
Vien Irake per praėjusius metus be 
žinios dingo 200 žmonių. 112 valsty
bių užregistruota 4 tūkstančiai kalinių 
ir areštuotų asmenų kankinimo atve
jų. ’’Amnesty International“ raporte 
apie žmogaus teisių pažeidimus pra
ėjusiais metais taip pat pastebima, 
kad žymiai padidėjo žmogaus teisių 
gynėjų persekiojimo atvejų skaičius. 
Persekiojimų aukomis vis dažniau 
tampa žmogaus teisių gynybos judė
jimų nariai, profesinių sąjungų veikė
jai ir visuomeninių organizacijų na
riai.

Qumrano rankraščių 
paroda

Vatikane iki spalio 2 dienos ati
daryta Qumrano rankraščių paroda. 
Į ją patenkama per Vatikano muzie
jų. Atskiro bilieto nereikia: gana su
mokėti už įėjimą į patį muziejų. 
Kiekvieną paskutinį mėnesio sek
madienį į muziejų ir į Qumrano 
rankraščių parodų galima patekti 
veltui.

Qumrano rankraščiai, atrasti 
1947 metais netoli Negyvosios jū
ros, Izraelyje, yra unikalus ir neįkai
nojamas lobis Šventojo rašto tyrinė
tojams ir Biblijos archeologams. Jie 
kartu yra viena brangiausių Izraelio 
valstybės kultūrinių vertybių. Dėl 
rankraščių unikalumo Izraelio pa
minklosaugos komisijos labai retai 
leidžia juos viešai eksponuoti. Iki 
šios parodos Vatikane Qumrano 
rankraščiai dar nebuvo eksponuoti 
jokiame Europos muziejuje.

Vatikano radijo lietuviškų laidų 
redakcijos žinios
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