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Vasario 16-oji ir mes
Kiekvienos tautos, kiekvienos 

valstybės, kaip ir kiekvieno žmogaus 
gyvenime yra datų, lemtingų jų atsi
radimui, jų tapsmui savimi. Minėda
mi šias datas susimąstome apie jų 
reikšmę istorijai, mums ir ateičiai. 
Viena žymiausių mūsų istorijos die
nų - Vasario 16-oji.

Kiekviena tauta ir valstybė turi 
teisę būti ir išlikti. Kiekvienas indivi
das turi teisę jaustis tautos ir vals
tybės dalimi. Tačiau norint turėti sa
vo tautą ir valstybę reikia:

suvokti save tautoje ir valstybėje;
žinoti, kokia kaina iškovota laisvė 

ir nepriklausomybė;
aktyviai dalyvauti savo tautos ir 

valstybės gyvenime;
projektuoti tautos ir valstybės 

ateitį;
būti pasiruošusiems jos gynybai.
Mindauginėje Lietuvoje susikūrus 

valstybei, lietuvių tautos, kaip dabar 
ją mes suprantame, nebuvo. Mūsų 
tauta istorijos bėgyje atsirado tam tik
roje teritorijoje, geografinėje erdvėje, 
susiformavus lietuvių kalbai, savitai 
pasaulėjautai, etniniams bruožams, 
ekonominiam ir kultūriniam gyveni
mui. Dabartinė mūsų tautos samprata 
susiformavo XIX amžiuje, nors dau
gelyje kalbų ir šiandien nėra ryškios 
ribos tarp tautos, nacijos ir valstybės 
sąvokų.

Mūsų, lietuvių, tautinės bendruo
menės sąmonė atbudo ir išsivystė 
XIX a. antroje pusėje. Jau 1863 m. 
sukilimo vadas A. Mackevičius savo 
priešmirtiniuose laiškuose kalba apie 
lietuvių tautos pasirinkimo teisę, jos 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę. 
Pralaimėjus sukilimui ir prasidėjus 
carinėms represijoms iškilo mirtina 
grėsmė mūsų tautiškumui, ir tik lietu
viškos mūsų šviesuomenės apsi
sprendimas, užsienyje spausdinamas 
laisvas žodis, knygnešių judėjimas, 
’’vargo mokykla“ išlaikė mūsų tau
tiškumą ir suformavo valstybės atkū
rimo idėją bei gaires.

Žmonijos istorijoje, ypač imperijų 
klestėjimo metais, ne kartą buvo 
mėginta atsisakyti tautiškumo, suab
soliutinti kosmopolitizmą, interna
cionalizuoti visomenę. Tačiau impe
rijos žlugo, kuo toliau, tuo labiau ryš
kėjo tautos, kaip individo išraiškos 

formos, svarba. Prieita nuomonės, 
kad visuomenė taikiai bekonfliktiškai 
gali vystytis tik kiekvienai tautai už
tikrinant teisę į savo kalbą, santvar
ką, kultūrą, tradicijas, religiją. Kiek
viena tauta turi turėti galimybę pati 
spręsti savo likimą taip, kaip ji nori, 
žinoma, nepažeisdama kitų tautų to
kių pat teisių. Šias teises tauta ir indi
vidas geriausiai gali realizuoti savoje 
valstybėje.

Kiekvienas žmogus, suvokdamas 
save, kaip asmenybę, kaip savitą, 
vienintelį ir nepakartojamą pasaulį, 
gali save pilnai išreikšti ir realizuoti 
tik būdamas savo tautos, savo vals
tybės dalimi.

******
Laisvė ir nepriklausomybė neat

siranda savaime. Tai reikia iškovoti. 
Turi būti žmonių, kuriems reikalinga 
laisvė ir nepriklausomybė. Jeigu 
tokių žmonių nebus - nebus nei lais
vės, nei nepriklausomybės. Lietuvoje 
tokių žmonių niekada netrūko, todėl 
mūsų istorija - kova už teisę būti sa
vimi savojoje žemėje.

Tai, ką turime, atrodo, yra savai
me, visada buvo ir bus. Gyvename 
tiktai penktuosius nepriklausomos 
valstybės gyvenimo metus. Kai kada 
atrodo, jog daug kas nesusimąsto, 
kokia kaina iškovota mūsų laisvė ir 
nepriklausomybė.

Sukilimai, kova už draudžiamą 
lietuvišką žodį, priešinimasis caro 
valdžios rusinimui, etapai į Sibirą, at
rodo, jau gili senovė. Pirmojo pasau
linio karo krizė sudarė Lietuvai pa
lankias sąlygas ištrūkti iš carinės im
perijos glėbio, tačiau kilo pavojus 
tapti Vokietijos ar Lenkijos provinci
ja. ’’Aušros“ pažadinta, ’’Varpo“ pri
kelta lietuvių tauta nenorėjo jokių 
kaimynų ’’globos“. 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos taryba paskelbė ’’atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietuvos vals
tybę su sostine Vilniuje“. Karo nusi
aubta, išvarginta okupacijos, kon
tribucijų, Lietuva pakilo ryžtingai ko
vai už savo primintines teises ir lai
mėjo.

Neilgai truko mūsų nepriklauso
mas gyvenimas. Stalino-Hitlerio 
suokalbis nubloškė mus į sovietinę

Nukelta j 3 psl.

Anglijos Karalių pilyje plaka 
lietuviška ši r d iss

I zondo no Tauerio gydytojas Dr. Jol 
da Elena Vilkinaitė-McGrath.

Londono Taueris (Tower of Lon
don) garsus visame pasaulyje. Edin- 
burgho hercogas knygoje, skirtoje 
Tauerio 900-mečiui, rašė, kad per sa
vo istoriją Londono Taueris buvo ir 
tvirtove, ir rūmai, ir karalių brange
nybių saugykla, ir arsenalas, ir kara
liškoji pinigų kalykla, ir kalėjimas, ir 
observatorija, ir zoologijos sodas, ir 
vieta, traukianti turistus. Tauerį gau
bia daug legendų, romantiškų ir tra
giškų istorijų.

Apie tai, kad Taueryje gyvena lie
tuvė, pirmą kartą išgirdome iš Vin
cento O'Brien (Lietuvių namų ben
drovės direktoriaus), nuvykę pernai 
rudenį į Londoną. Tai Malvida Elena 
Vilkinaitė. Tiesa, tokia pavarde šian
dien Taueryje ir apskritai Londone 
pažįstamiems nežinoma. Šiandien ji - 
daktarė Dr. MeMcGrath, Tauerio 
gydytoja Dr. John P. McGrath žmo
na. Ponia Malvida Elena dirba alsty- 
binėje sicialinės apsaugos tarnyboje 
konsultante. V. O'Brien susitarė su 
John Juozapavičiumi- Millar (DBLS 
direktorius) ir jo žmona, kad mane ir 
mano antrąją pusę vieną vakarą pa
lydės pas ponus McGrath. Pasirodo, 

P. McGrath ir jo žmona Dr. Malvi-

ponai Mileriai palaiko draugiškus 
ryšius su Tauerio gydytoju ir jo šei
mos nariais.

Apsilankymas ponų McGrathų 
namuose buvo įspūdingas ir liks ne
pamirštamas keliais atžvilgiais. Pir
miausia - mieli šeimininkai, puikūs 
žmonės. Antra - tai unikalus prisilie
timas prie didingos istorijos. Nekalbu 
apie Taueryje saugomas karališkąsias 
brangenybes, atskirų bokštų istorijas. 
Prieš pat jų namo įėjimą - ešafoto 
vietą ženklinanti akmeninė trinka, 
primenanti, kad, tarkim, 1541 metų 
gegužės 27-ąją čia buvo nukirsta 
Karaliaus Henriko VIII penktosios 
žmonos Karalienės Katherine Ho
ward galva. Pasak ponios McGrath, 
namas, kuriame jie dabar įsikūrė, 
pastatytas dar 1694 metais. Nuo tada 
čia visada gyvena Tauerio gydytojas.

Galima sakyti, kad Malvidos Ele
nos Vilkinaitės vaikystės ir jaunystės 
kelias panašus į daugelio lietuvių, 
kuriuos sovietinė okupacija privertė 
ieškoti prieglobsčio svečiose šalyse. 
Ji gimė Klaipėdoje, ir už metų tėvai 
turėjo bėgti į Šiaulius gelbėdamiesi 
nuo hitlerinės okupacijos. Užėjus so- 
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vietams buvo suimta ir Šiaulių kalė
jime įkalinta jos mama; ją išlaisvino 
tie, nuo kurių jie bėgo 1939-aisiais - 
vokiečiai.

Karo metais jos mama dirbo sek
retore Šiaulių pašte, kuriam vadovavo 
vokietis. "Tėvams buvo aišku, kas jų 
laukia sugrįžus sovietams, todėl pa
siėmę mane 1944-aisiais jie vėl bėgo 
- į Vokietiją ’’, - pasakojo McGrath.

Kuriam laikui jie buvo radę prie
globstį Drezdene; kai jį subomborda- 
vo sąjungininkų aviacija, traukėsi 
tolyn į Vakarus. Buvo apsistoję vie
name kaime netoli Memmingeno. 
"Mano dėdės ir tetos, pusbroliai - visi 
išvažiavo į Čikagą ir mus kvietė, bet 
mano tėvelis pasakė tvirtai: mes 
vyksime į Australiją“, - pasakojo 
McGrath. Į tą tolimą šalį jie išvyko 
1949-aisiais keturiese - 1947 metais 
jų šeimoje gimė sūnus. Jos brolis ir 
šiandien gyvena Australijoje, iš ku
rios ponai McGrath išvyko prieš 25- 
erius metus. ’’Australijoje baigiau 
medicinos mokslus ir dirbdama vie
noje ligoninėje susipažinau su John. Į 
Londoną vykome metams studijuoti 
medicinos mokslų. Pasilikome visam 
laikui“, - toliau pasakojo McGrath.

Kaip apsigyveno Taueryje? Jos 
vyras draugavo su prieš tai Tauerio 
gydytojo pareigas atlikusiu daktaru, 
jį pavaduodavo atostogų metu ir 
kitais atvejais. Kai jis išėjo į pensiją, 
šis darbas buvo pasiūlytas Dr. John 
P. McGfath.

Jie turi tris vaikus, visi jie studen
tai. Ne vienas jų, kaip ir jos vyras 
nebuvę Lietuvoje. Kitą savaitę Mal
vida Elena Vilkinaitė McGrath dau
giau kaip po penkiasdešimties metų 
atvyks į gimtinę. Tikiuosi, mes su ja 
susitiksime ir papasakosime apie jos 
įspūdžius tėvų žemėje.

...Atsisveikinant Taueryje su ponu 
McGrath šeima jų dukters Karen 
paklausiau dar kartą: "Ar tikrai daž
nai matai per savo namų langą Ang
lijos karalienę? "Taip“, nusišyp
sojusi atsakė ji. "Koks įspūdis?“ Ji 
dar kartą nusišypsojo: "Geras vaiz
delis...“

Mindaugas Milieška

Vasario 6-7 dienomis Vilniuje su oficialiu vizitu lankėsi pirmasis Baltarusijos Respublikos prezidentas Alek
sandras Lukašenka. Su Lietuvos Prezidentu jis pasirašė sutartis dėl geros kaimynystės ir bendradarbiavimo bei 
dėl valstybinės sienos nustatymo. Išsamiau apie A. Lukašenkos vizitą - 2 puslapyje. Eltos nuotr.

Nerimas dėl
JAV Atstovų rūmų užsienio rei

kalų komitetas sausio 31-ąją nutarė 
išbraukti Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Ukrainą iš šalių, ketinančių artimiau
siu metu įstoti į NATO, sąrašo. Ko
mitete buvo svarstomas nacionalinio 
saugumo aktas, kurio viena dalis 
vadinama "NATO išplėtimo aktu“. 
Baltijos šalys išbrauktos iš kandida
čių sąrašų argumentuojant, kad jos 
nepasiruošusios narystei NATO.

Lietuvos spaudoje paskelbtas ži
nių agentūros BNS interviu su Lietu
vos URM sekretoriumi A. Januška 
dėl minėto JAV Atstovų rūmų užsie
nio reikalų komiteto sprendimo. 
"Faktas, kad iš šalių kandidačių sąra
šo buvo išbrauktos Baltijos valstybės, 
paliekant keturias Vyšehrado šalis, 
mums kelia nerimą ir gali sukelti

Ketinama išplėsti buvusių savininkų teises
Vasario 8 dieną įvykusiame Vy

riausybės posėdyje iš esmės pritarta 
įstatymui ’’Dėl piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at
statymo tvarkos ir sąlygų“ pakeitimo 
ir papildymo projektui, kuris bus pa
teiktas Seimui. Jame atsižvelgiant į

JAV ketinimų
Lietuvos žmonių nusivylimą, drau
ge sukliudyti vykstančioms refor
moms“, - pasakė A. Januška. Jis pri
minė, kad Lietuva, ne kartą pareišku
si ketinanti tapti NATO nare, supran
ta, kad Aljanso plėtimas gali būti ri
botas ir ne visos pretendentės bus pri
imtos į NATO vienu metu. "Tačiau 
Lietuva mano, kad Baltijos šalys turi 
būti įtrauktos į principinį šalių kandi
dačių sąrašą,, jei toks bus sudaro
mas“, - pabrėžė A. Januška.

Seimo užsienio reikalų komitete 
tartasi, kokių reikia imtis žygių, kad 
JAV kongreso komiteto sprendimas 
netaptų Kongreso ir Senato sprendi
mu. Lietuvos ambasadorius JAV A. 
Eidintas tuo reikalu jau susitiko su 
JAV Lietuvių bendruomenės vado- 
□vais, kurie pažadėjo paramą.

trejų metų žemės reformos patirtį ir 
Konstitucinio Teismo sprendimą 
ketinama išplėsti buvusių savininkų 
teises, atstatant žemės ir miško nuo
savybę. Ateityje apie tai parašysime 
plačiau.
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Ne visi patenkinti 
sutartimi su 
Baltarusija

"Bus galutinai pasidalinta Didžio
ji Lietuvos kunigaikštystė“ - taip dar 
prieš Baltarusijos prezidento A. 
Lukašenkos oficialų vizitą į Lietuvą 
rašė "Lietuvos aidas“. Vilniuje A. 
Brazauskas ir A. Lukašenka pasirašė 
du dokumentus: "Sutartis tarp Lietu
vos Respublikos ir Baltarusijos Res
publikos dėl geros kaimynystės ir 
bendradarbiavimo“, "Sutartis dėl val
stybinės sienos nustatymo tarp Lie
tuvos Respublikos ir Baltarusijos 
Respublikos“. Dviejų šalių užsienio 
reikalų viceministrai R. Šidlauskas ir 
S. Ogurcovas pasirašė vyriausybinius 
susitarimus dėl Druskininkų "Balta
rusijos“ sanatorijos (ją numatoma 
perduoti Baltarusijos nuosavybėn, o 
jos teritoriją išnuomoti ilgam laikui); 
dėl "Objekto 500“ (t. y. Baltarusijos 
teritorijoje esančios įrangos, regu
liuojančios vandens lygį Drūkšių 
ežere ir matuojančios vandens radio
aktyvumą 30-ies kilometrų spinduliu 
aplink Ignalinos atominę jėgainę - 
įranga perduodama Lietuvai, o jos 
užimama teritorija išnuomojama 
ilgam laikui); dėl buvusios "Tautų 
draugystės“ hidroelektrinės statuso 
(jis bus nustatomas tolimesnėse dery
bose, atsižvelgiant į tai, kad Lietuva 
elektrinę naudos vandens lygiui 
Drūkšių ežere reguliuoti, o Baltaru
sija - elektros energijai gaminti).

Tuo metu, kai A. Brazauskas ir A. 
Lukašenka pasirašinėjo sutartis, 
Laisvės lyga surengė piketą sostinės 
Nepriklausomybės aikštėje. Piketuo
tojai reikalavo grąžinti 1920 metų 
liepos 12 d. Maskvos sutartimi pripa
žintas Lietuvai žemes. Lietuvos tau
tininkų sąjunga paskelbė pareiškimą, 
kuriame irgi ragina rytinę Lietuvos 
sieną nustatyti 1920 metų sutartimi. 
Vasario 6 dieną Seimo narys R. Ozo
las paskelbė pareiškimą, kuriame pa
stebėjo, jog Lietuvos ir Baltarusijos 
pasirašoma sutartis dėl sienų "pa
rengta neatsižvelgiant į vienintelę tei
sėtą Lietuvos prietryčių sienas nus
tatančią 1920 metų Lietuvos-Rusijos 
taikos sutartį. Pasirašomoji sutartis 
yra parengta jos turinio nežinant 
Lietuvos visuomenei, Lietuvos parti
joms, Lietuvos Seimui, parafuota tik 
su vykdomosios valdžios atstovų ži
nia ir neišreiškia tautos požiūrio į 
sutartimi sprendžiamas problemas. 
Pasirašomą sutartį galima laikyti tik 
vykdomosios valdžios susitarimu“.

SEPTYNIOS BUENOS
Katastrofa Baltijos 

pajūriui
"Respublikoje“ 02 04 Gražinos 
Bulovaitės straipsnyje "Palangos 
pajūryje vėl išsiliejo nafta“ rašoma 
apie skaudų jvykj Lietuvos pajūryje.

Naktį iš ketvirtadienio į penkta
dienį Palangoje prie Birutės kalno 
vėl išsiliejo nafta. Mazuto purslai 
išsibarstę visu pajūriu nuo Palangos 
iki pat Klaipėdos. Spėjama, kad tai 
koks nors tanklaivis naktį bus išlei
dęs balastinius vandenis į jūrą, o 
bangos ir atlakino teršalus į mūsų 
krantą.

Palangos savivaldybės specia
listų nuomone, reikės maždaug pu- 
santro-dviejų tūkstančių žmonių 
pakrantei išvalyti. Bus naudojamasi 
ir kastuvais, nes kasant buldozeriu, 
mazutas susimaišytų su smėliu. Da
bar jis sustingęs ant pakrantės ledo 
ir sniego.

Kol kas, pasitelkus daugiau žmo
nių, jį surinkti galima. Bus prašoma 

’.’Geležinio vilko“ pagalbos, o Pa
langos savivaldybė kartu su Darbo 
birža skirs žmonių "viešiesiems dar
bams“, nes šiuo metu Palangoje yra 
600 bedarbių. Matyt, pakrantę valys 
moksleiviai ir visi, kam rūpi, koks 
Šią vasarą bus mūsų pajūrio smėlis.

Pasak Klaipėdos regioninio ap
linkos apsaugos departamento di
rektoriaus V. Portapo, į jūrą yra iš

Keliais sakiniais

□ Lietuva pasirašė Rėminės tautinių 
mažumų apsaugos konvenciją. Vasa
rio 1 dieną Lietuvos Respublika, ats
tovaujama LR nepaprastojo ir įgalio
tojo ambasadoriaus prie Europos Ta
rybos A. Tauran to, pasirašė šią kon
venciją kartu su kitų 19 valstybių - 
Europos Tarybos narių atstovais.
O Baltijos prezidentų susitikimas Jūr
maloje. Po oficialių pokalbių Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos vadovai ap
lankė Baltijos taikdarių bataliono 
mokymo centrą Adažiuose.
□ Italijos vizos išduodamos tik Vil
niuje. Italijos ambasada Lietuvoje 
pranešė, kad nuo šių metų vasario 1 
dienos Italijos konsulatai Varšuvoje, 
Sankt Peterburge ir Maskvoje Lietu
vos piliečiams šios šalies vizų neiš
duoda. Lietuvos piliečiai vykstantys į 
Italiją, vizas gali gauti jos ambasado
je Vilniuje, Tauro g. 12, tel. 220 621, 
faksas 220 405.
O Generolo P. Plechavičiaus 105- 
osios metinės. Ta proga Mažeikių 
bibliotekoje surengta knygų, žurnalų, 
brošiūrų paroda. Pirmąkart visuome
nei rodoma nauja kraštotyrinio fondo 
medžiaga (jos nemažą dalį padova
nojo Amerikos lietuviai).
□ Konservatorių jaunimo konferen
cija. Vasario 4 d. įvyko TS(LK) jau
nimo organizacijos Jaunųjų konser
vatorių lygos antroji metinė konfe
rencija. Lygos pirmininku tapo Juo
zas Meldžiukas.
□ Įspėtas "Lietuvos aido “ vyriausia
sis redaktorius. Vilniaus pirmosios 
apylinkės teismas, išnagrinėjęs Spau
dos kontrolės valdybos pareigūno 
prašymu administracinę bylą, įspėjo 
"Lietuvos aido“ vyriausiąjį redakto
rių dėl Prezidento A. Brazausko įžei
dimo. įžeidimas įžiūrėtas tame dien
raštyje išspausdintame interviu su 
Generalinės prokuratūros vyriausiuo
ju tardytoju K. Betingiu apie Sausio 
13-osios bylą. Beje, kiek anksčiau 
Panevėžio miesto apylinkės teisėjas 
nubaudė "Panevėžio balso“ vyriau
siąjį redaktorių 550 litų bauda už tai, 
kad šis dienraštis apšmeižė Prezi
dentą A. Brazauską. Pernai "Panevė
žio balsas“ aprašydamas vieną rengi
nį mieste pacitavo Kovo 11-oios akto 
signatares N.Oželytės žodžius, kurie 
įvertinti kaip šmeižtas.
□ A. Brazauskas pakviestas į iškil
mes Londone ir Maskvoje. Didžio
sios Britanijos vyriausybė kviečia 
daugelio pasaulio valstybių vadovus 

piltos apie 2 tonos mazuto. Tirščiau
sia srovė driekiasi ties Nemirzeta - 
buvusia L. Brežnevo vila. Anot di
rektoriaus, tai lengvieji mazutai.

’’Vairuotojai pasienio
eilėse. p£aran<Aa kantrybę“

Taip pavadintas Lino Kontrimo straip
snis "Lietuvos aide“ 02 04 apie eiles - 
šjkart ne liūdnai pagarsėjusiame 
Lietuvos Lenkijos pasienyje, o su 
kaimynais latviais.

Jau kelias dienas plačiai šnekama 
apie nesusipratimus Joniškio rajone, 
prie kurio užstringa daug iš Lietuvos 
vykstančių krovininių automobilių, 
nes lėtai dirba latvių muitininkai.

Padėtis ėmė sparčiai komplikuo- 
tis, kai Joniškio policijos darbuotojai 
sužinojo, kad eilėje netekę kantrybės 
vairuotojai žada pradėti streikuoti - 
užtverti kelią ir nepraleisti juo nieko 
nei iš Latvijos, nei į Latviją, nors 
Lietuvos muitininkai savo darbą ge
rai atlieka. Kalvių muitinės pamainos 
viršininkas Juozas Butvilauskas sakė, 
jog apie streiką šnekėta iš ryto, kai 
eilė buvo nusidriekusi kelis kilo
metrus. Vakar dieną krovininių auto
mobilių judėjimas irgi buvo sustojęs, 
tačiau viršininkas patikino, kad vaka
re eilė sparčiai pajudėjusi ir vairuoto
jai apie streiką nebekalbą.

J. Butvilausko nuomone, latvių 
muitininkai pradėjo dirbti gerokai 

(tarp jų ir A. Brazauską) apsilankyti 
Londone gegužės 6-7 dienomis per
galės prieš fašizmą 50-meČio minė
jimo renginiuose. Lietuvos preziden
tas gavo kvietimą ir iš B. Jelcino 
atvykti į Maskvą paminėti tokią pat 
sukaktį.
O Antanas Terleckas - vienas iš kan
didatų į Seimą. Lietuvos laisvės ly
gos vadovą Antaną Terlecką Social
demokratų partija kels kandidatu į 
Seimo narius Kaišiadorių rinkimų 
apygardoje kovo 25-ąją įvyksian
čiuose rinkimuose. Kaip žinia, ten 
jau keturis kartus nesėkmingai ban
dyta išrinkti Seimo narį vietoje Pre
zidentu tapusio A. Brazausko. Ne
priklausomybės partija kandidatu į 
Seimą kelia buvusį Vilniaus miesto 
tarybos pirmininką V. Šapalą, Centro 
sąjunga - ekonomistę R. Melnikienę. 
Konservatoriai yra pareiškę, kad vėl 
siūlys L. Sabutį, o LDDP - žemės 
ūkio ministrą V. Einorį.
□ Pajūryje - 109 nelegalūs emi
grantai. Sartų kaime, netoli Kretin
galės, Klaipėdos rajone, policijos pa
sieniečiai surado ir sulaikė 109 pabė
gėlius. Pasak "Respublikos“, daugu
ma jų iš Indijos, aštuoni - iš Šri Lan
kos ("Lietuvos aido“ teigimu, tai bu
vo kurdai). "Respublikai“ vienas 
tamsiaveidis sakė, kad juos į Lietuvą 
atgabeno treileriais, kelionė trukusi 
apie 3 mėnesius.
O Izraelio teisininkai ketina patikrin
ti 5 tūkst. bylų. Peržiūrėję Vilniuje 
daugiau kaip 50 bylų iš KGB archy
vų, trys Izraelio ekspertai išreiškė 
abejones, ar atkūrus Lietuvoje nepri
klausomybę pagristai reabilituota ke
lios dešimtys asmenų, nuteistų sovie
tų laikais, kaip buvo teigiama, už tal
kininkavimą naciams žudant žydus. 
Po 1990 metų Lietuvoje reabilituota 
per 50 tūkst. sovietų represuotų 
žmonių. Penkių asmenų reabilitacija 
vėliau panaikinta įrodžius jų dalyva
vimą genocide. Kaip sakoma BNS 
pranešime, paskelbtame Lietuvos 
spaudoje, S. Vyzentalio centro koor
dinatorius J. Zurofas po susitikimo su 
A. Brazausku pasakęs, jog "galime 
drąsiai spėti, kad mes patikrinsime 
mažiausiai 5 tūkst. bylų, jeigu ne kur 
kas daugiau“. Pasak J. Zurofo, Prezi
dentas pažadėjo paramą šiam proce
sui. J. Zurofas taip pat išreiškė viltį, 
kad dar šiemet Vilniuje bus atidaryta 
Simono Vyzentalio centro atstovybė. 
O Adolfas Venckus liko ambasado
riumi prie Europos Bendrijos. ”EL“ 
patikslina praėjusiame numeryje pa
skelbtą žinią apie Prezidento A. Bra- 

greičiau, nes neberašo deklaracijų kai 
kuriems kroviniams. Pasak J. Butvi- 
lavičiaus, dėl lėto judėjimo per muiti
nes kalti ne muitininkai, bet normi
niai aktai ir įstatymai, kuriuos mui
tininkams tenka vykdyti.

Tačiau Joniškio policijos darbuo
tojai, su kuriais LA korespondentas 
kalbėjosi pasienio punkte, vairuotojų 
streiko galimybės neatmeta.

Nesaugu ir Seimo 
nariams...

"Lietuvos ryto“ 02 04 Giedriaus 
Jankausko straipsnyje "Norima vogti 
V. Landsbergio mašiną?“ rašoma:

l Vilniaus policiją kreipėsi Seimo 
narys V. Landsbergis. Jis pareiškė, 
kad sausio 28 dieną, tarp 19 ir 21 
valandos, pavogtas Seimui priklau
sančio automobilio "Volkswagen 
Golf’, kuriuo važinėja dešiniosios 
opozicijos lyderis, užrakinamas ben
zino bako dangtelis. Tuo metu maši
na stovėjo netoli Filharmonijos rūmų.

Užrakinamo dangtelio vagystė 
reiškia, kad vagys ruošiasi pagrobti 
automobilį: turėdami dangtelį su 
spyna, pasidaro raktą (jis tinka tos 
mašinos ir durelių, ir degimo spyne
lei). Tokiu atveju savininkui lieka tik 
kuo skubiau pakeisti visas automo
bilio spyneles. Vakar V. Landsbergio 
"Volkswagen” dar stovėjo Seimo ga
raže - buvo keičiamos spynelės.

Vakar Seimo autoūkio viršininkas 
J. Šiaudkulis "Lietuvos rytui“ sakė, 
kad toji vagystė - "eiliniai dalykai“, 
nes per 9 mėnesius (tiek laiko Seimas

Nauji įrašai Lietuvos rekordų knygoje

Vladimiras Saveljevas su savo išauginta citrina.
Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr,

Agentūra "Factum“ prie Lietuvos 
kultūros fondo į šalies rekordų knygą 
įrašė naują augalininkystės pasieki
mą. Vilnietis Vladimiras Saveljevas 
namuose išaugino didžiausią citriną - 
658 g svorio, 13,5 cm aukščio, 10,6 
cm skersmens ir 32,6 cm apimties. 
Ant septynerių metų citrinmedžio jau 
penktus metus uždera vaisiai.

I Lietuvos rekordų knygą įrašyti 
dar du rekordai. Vienas jų knygų lei
dybos srityje, kitas - tapyboje. Nuo 
šiolei mažiausia lietuviška knyga va
dinama 14,1x16,5 mm dydžio, 5,1 
mm storio, 64 puslapių apimties, 
0,95 g svorio Viliaus Užtupo knyga 
"Pirmajai lietuviškai knygai 450 

zausko sprendimą dėl ambasadoriaus 
A. Venckaus - jis atšauktas iš Lietu
vos ambasadoriaus prie NATO, ta
čiau paliko ambasadoriumi prie 
Europos Bendrijos. Iki tol A. Venc
kus buvo Lietuvos ambasadoriumi 
prie šių abiejų organizacijų.
□ Nauji Lietuvos piliečiai. Vasario 4 
d. įvykusiame pilietybės komisijos 
posėdyje Lietuvos pilietybė suteikta 
26 kitų valstybių piliečiams. Komisi
jos posėdžiui vadovavo Prezidentas 
A. Brazauskas. Lietuvos Respublikos 
pilietybė, tarp kitų, suteikta "Lietu
vos Vyčių“ organizacijos Niujorke ir 
Vidurio Atlanto apskrityje preziden
tui J. L. Adamėnui, evangelikų liute
ronų parapijos Čikagoje klebonui, 
vyskupui lietuviams liuteronams už 
Lietuvos ribų H. J. Dumpiui, JAV 

turi šiuos "Volkswagen Golf’) tai jau 
bene penktas pavogtas bako dangte
lis. Bet vagims dar nepavyko pasi
naudoti padirbtu raktu, nes iškart pa
keičiamos spynelės (tai apmoka 
draudimas). Tiesa, du automobiliai, 
kuriais važinėjo Seimo nariai K. Ra- 
žukas ir K. V. Kryževičius, pavogti. 
Bet tais atvejais vagys naudojosi ki
tais būdais.

Vaikai - Lietuvos ateitis
Tragiška asocialių šeimų vaikų 
padėtis aprašoma "Dienoje“ 02 04 
Rasos Karaliūtės straipsnyje "Ma
žieji skurdo pajacai“.

"Dauguma Šakių rajono dau
giavaikių šeimų dabar yra aso
cialios“, - sako Šakių rajono vaikų 
teisių apsaugos tarnybos vadovė 
Bronė Valaitienė. Jos skyriaus są
rašuose yra 400 vaikų, gyvenančių 
asocialiose šeimose. Apie 60 mo
kyklinio amžiaus vaikų iki šešioli
kos metų yra metę arba apskritai 
nelankę mokyklos.

Dabar renkami vaikai į antrąją 
Gelgaudiškio globos grupę, ten no
rima paimti blogiausiai gyvenan
čius. Dvejose Gelgaudiškio globos 
grupėse gali gyventi apie 20 vaikų, 
dar tiek pat gali prisiglausti Šakiuo
se, bet ten už rajono vaikų išlaiky
mą turi mokėti apylinkė, iš kurios 
yra vaikas. Pasak socialinių dar
buotojų, vieną tokį vaiką išlaikyti 
apylinkei kainuotų apie 2000 litų 
per mėnesį, o tiek mokėti gali ne 
kiekviena. Kodėl reikia mokėti su
mą, kuri sudaro normalios Lietuvos 

metų“. Toje miniatiūrinėje knygelėje 
apžvelgiama lietuviškų knygų leidy
ba nuo Mažvydo laikų iki mūsų 
dienų. Šią knygelę rinko, maketavo 
ir iliustaciją įkomponavo M. Motie- 
jaitis, 120 egzempliorių tiražu išleido 
leidykla "Vilius“.

Į Lietuvos rekordų knygą pateko 
ir mažiausias paveikslas, tapytas tem
pera. Jis yra 1x1 cm dydžio, nutapy
tas nesinaudojant didinimo priemo
nėmis. Grafikė Giedrė Bulotaitė-Jur- 
kūnienė daugiaspalviame miniatiūri
niame paveiksle pavaizdavo tupintį 
žolėje išsigandusį kiškutį. Paveikslas 
nutapytas naudojant 0,01 teptuką ir 
temperos dažus.

lietuviams kultūrinės veiklos organi
zatoriams J. A. Anysui ir D. Anysie- 
nei. Lietuvos piliečio pasą gaus 
Maskvos teatro prima balerina J. 
Maksimova ir įžymus baletmeisteris 
V. Vasiljevas. Jie aktyviai bendradar
biauja su Lietuvos operos ir baleto 
teatru, žada tai daryti ir ateityje.
O Patvirtinti 190 valstybių pavadini
mai. Šių metų sausio 26 dieną Vals
tybinė lietuvių kalbos komisija prie 
Seimo patvirtino 190 savarankiškų 
pasaulio valstybių pavadinimų są
rašą. (Jis vasario 7 d. išspausdintas 
"Lietuvos ryte“.) Bene įdomiausia, 
kad oficialiai įteisinamas Gudijos pa
vadinimas (leista vartoti ir Baltaru
sijos vardą; oficialus tos šalies pava
dinimas - Baltarusijos Respublika).

Eltos ir "EL“ žinios

šeimos mėnesio biudžetą (ar ne 5 
kartus mažesnė? - aut.), socialinės 
darbuotojos nemokėjo paaiškinti. 
"Jie nenori tvarkytis ūkiškai, o vi
sas išlaidas skaičiuoja tik popie
riuje. Gal todėl valstybei rūpintis 
vaiku reikia keturgubai daugiau 
pinigų, nei vienam suaugusiam 
žmogui pačiam pragyventi“, - ma
no B. Valaitienė. Pasak jos, apgy
vendinus keturiasdešimt rajono 
vaikų globos grupėse problemos 
neišpręstų. Visam Šakių rajonui 
reiktų apie 100 vietų beglobiams 
vaikams. "Dabar uždaromi darže
liai, gal ten būtų galima įrengti 
pensionatą“, - svarsto B. Valai
tienė.

Skurdas, dabar jau niekieno ne
stebinantis nedarbas ir jau seniai 
niekieno nestebinantis girtuoklia
vimas Lietuvos kaime ant kelių 
parklubo vis daugiau žmonių. I 
bedugnę krenta dešimtys šeimų, 
išsikapanoja tik kelios. Jungtinių 
Tautų koncencija dėl vaiko teisių, 
prie kurios 1992 metais prisijungė 
ir Lietuva, teigia, kad kiekvienas 
vaikas, be visų kitų teisių, turi tei
sę žaisti, ilsėtis, turėti laisvalaikį. 
Valstybė įsipareigoja suteikti vai
kui tokią apsaugą ir globą, kurios 
reikia jo gerovei. Deja, vien prisi
jungimas prie tarptautinės konven
cijos ne daug ką gelbsti.

Šakių rajonas niekuo ypatingu 
nesiskiria nuo kitų keturiasdešimt 
trijų Lietuvos rajonų. Visuose gy
vena vaikai...

V. Dimas
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Seime

Tai barasi, tai taikosi..
Vasario 16-oji ir mes

Vasario 2-oji Seime prasidėjo 
kaip visuomet: iš pat ryto salėje sėdė
jo beveik visi parlamentarai, nemažai 
jų skaitė laikraščius arba šnekučia
vosi. Opozicijos atstovas teisininkas 
EJarašiūnas buvo pasiūlęs kiek su
trumpintą valstybės valdininko įsta
tymo pirmojo straipsnio variantą, ku
ris beveik nesiskyrė nuo oficialaus 
LDDP vardu pateikto filosofo A. Lo- 
zuraičio teksto. Seimas balsų daugu
ma pritarė sutrumpintam tekstui: 
"įstatymas nustato priėmimo į valsty
bės tarnybą tvarką, jos vykdymą, val
dininkų teises, pareigas ir atsakomy
bę, tarnybos santykių pasibaigimą“.

LDDP frakcijos atstovas V. Ražu- 
kas pareikalavo perbalsuoti (tai buvo 
galima padaryti, nurodžius priežastis, 
bet V. Ražukas to nepadarė.), o Sei
mo posėdžiui pirmininkavęs J. Ber
natonis sutiko. Tuomet jokiai frakci
jai nepriklausantis Seimo narys 
A.Endriukaitis tris kartus paprašė 
žodžio, tačiau jo mikrofonas nebuvo 
įjungtas. Susijaudinęs A. Endriukai
tis nubėgo prie tribūnos ir ėmė mo
suoti kumščiais, daužyti tribūną, rei
kalaudamas paaiškinti, kodėl reikia 
perbalsuoti. Seimo vicepirmininkas J. 
Bernatonis griežtai pareikalavo, kad 
A. Endriukaitis eitų į savo vietą, tači
au tasai toliau šaukė ir piktinosi nuo
latiniais Seimo statuto pažeidimais. 
Prie tribūnos subėgus opozicijai, J. 
Bernatonis paprašė balsuoti, kad A. 
Endriukaitis vienam Seimo posėdžiui 
būtų pašalintas iš salės. Tai išgirdę 
Seimo vyrai sukilo, nemažai jų susi
spietė prie tribūnos ir aplink joje sto
vintį A. Lozuraitį bei ėmė garsiai šū
kauti, stumdėsi.

J. Bernatonis pasiūlė balsuoti dar 
kartą, kad A. Endriukaitis būtų paša
lintas penkiems posėdžiams. Grįžę į 
vietas 37 LDDP nariai tam pritarė, 
bet A. Endriukaitis iš salės neišėjo. 
Seimo pirmininkaujantis pareikalavo 
to dar du kartus, bet nemažai Seimo 
narių vėl subėgo prie tribūnos ir ėmė 
ginčytis. J. Bernatonis paskelbė 15 
minučių pertrauką ir pakvietė Seimo 
apsaugą, kad ji išvestų A.Endriukaitį. 
Pats parlamentaras pasirengė priešin
tis, bet apsauga vicepirmininko nuro
dymo nevykdė ir per 15 minučių ne
pasirodė. Pertrauka buvo pratęsta 
dviem valandoms. Po pertraukos 
J.Bematonis posėdžiui jau nebeva- 
dovavo, o A.Endriukaitis liko salėje.

Vėliau Tėvynės Sąjungos frakci
jos seniūnas A. Kubilius pareiškė, 
jog opozicija pageidauja J. Bemato- 
nio atsistatydinimo. A. Endriukaitis 
priminė, kad 1995 m. sausio 23 d. 
grupė Seimo narių parašė protestą 
dėl to, kad J. Bernatonis nuolat pa
žeidžia Seimo statutą. Vicepirminin
kas žurnalistams aiškino, kad buvo 
sugedęs A. Endriukaičio mikrofonas, 
todėl iki kilo ginčas, bet pabrėžė, kad 
A. Endriukaitis "dažniau nei kiti lei
džia sau pažeisti statutą“. Pats Seimo 
vicepirmininkas jautėsi teisus, bet ne
patenkintas, kad nesugebėjo susi
valdyti.

Nutarta vasario 14 d. surengti 
uždarą Seimo posėdį ir tuomet iki 
galo išnagrinėti vasario 2 dieną kilusį 
ginčą. Dėl tų nemalonių susidūrimų 
valdininkų įstatymo svarstymas ir 
priėmimas buvo atidėtas.

Vasario 2 d. Ekonomikos minist
ras A. Vasiliauskas pateikė naują 
projektą ”Dėl specialiosios paskir
ties bendrovių ir jų veiklos sričių“. 
15 pnoc. tokių bendrovių kapitalo nu
matyta leisti nusipirkti darbuotojams 
už investicinius čekius. (Tai vienkar
tinės valstybės išmokos, kurios G. 
Vagnoriaus Vyriausybės laikais buvo 
skirtos kiekvienam Lietuvos piliečiui 
ne grynų pinigų forma siekiant suda
ryti sąlygas privatizavimo metu įsi
gyti dalį valstybės turto. Vėliau če
kiai buvo indeksuojami. Vasario mė
nesio čekio rinkos kaina - 13,3 cen
to.) Tokiose bendrovėse didesnė da
lis kapitalo priklausys valstybei (70 
proc.). Ignalinos atominės jėgainės 

visos akcijos turės atitekti valstybei. Į 
neprivatizuojamų objektų sąrašą 
siūlyta įtraukti Vilniaus, Kauno, 
Palangos aerouostus ir rajonų vaisti
nes. Be to, A. Vasiliausko pateiktame 
projekte numatoma, kad Ignalinos 
AE darbuotojai galės pirkti energe
tikos sistemos akcijas, nors pati ato
minė iš privatizuojamų energetikos 
sistemos objektų sąrašo išbraukta. 
Specialios paskirties bendrovių įsta
tymo projektą pateikė ir Tėvynės Są
jungos frakcijos seniūnas A. Kubi
lius. Projektą nutarta svarstyti. A. 
Vasiliausko projektai toliau aptarti 
vasario 7 d., bet nepriimti.

Daugumai pritarus, vasario 2 d. 
priimtas Lietuvos Respublikos vi
suomeninių organizacijų įstaty
mas bei įstatymas dėl visuomeninių 
organizacijų įstatymo įgyvendinimo, 
taip pat Seimo nutarimas dėl visuo
meninių organizacijų įstatymo įgy
vendinimo. Papildytas ir Lietuvos 
Respublikos politinių partijų ir po
litinių organizacijų įstatymas.

Vasario 2 d. Tėvynės sąjungos 
frakcijos atstovas A. Stasiškis pateikė 
Seimo nutarimo ’’Dėl aplinkybių, 
susijusių su Rusijos ginkluotės, 
skirtos kovos veiksmams prieš Če
čėniją, pervežimais per Lietuvos 
teritoriją ištyrimo” projektą.

Vasario 2 dieną Seimas ratifikavo 
1994 m. kovo 15 d. Bonoje pasirašy
tą Lietuvos ir Vokietijos sutartį dėl 
pagalbos stichinių nelaimių ir 
stambių avarijų atvejais.
**• Sausio 16 d. prezidentas A. Bra
zauskas pasirašė Teismų įstatymo 
pakeitimo dekretą. Jame siūloma 
numatyti Aukščiausiajame teisme 23 
teisėjus ir iš jų skirti pirmininką bei 
skyrių pirmininkus. Seimas pritarė, 
kad būtų pakeistas šio įstatymo 24 
straipsnis, kuriame išdėstyti reikalav
imai tam tikra prasme "suvaržo aukš
tos kvalifikacijos teisininkų galimy
bes tapti Aukščiausiojo Teismo tei
sėjais“ ir riboja Aukščiausiojo Teis
mo teisėjų pasirinkimą. Pritarta ir 
tam, kad būtų susiaurintos Aukš
čiausiojo Teismo funkcijos, nes jos 
atiteko žemesnių pakopų teismams.

Vasario 7 d. Seime priimtas įsta
tymas ’’Dėl Lietuvos Respublikos 
valstybinės kalbos įstatymo“ įgy
vendinimo. Jo pirmajame straipsnyje 
numatyta, kad Vyriausybė per du 
mėnesius patvirtina Lietuvos Res
publikos valstybinės kalbos vartoji
mo ir ugdymo programą, nustato, 
kaip taisyklingos valstybinės kalbos 
reikalavimai bus taikomi valstybės 
pareigūnams, visuomenės informavi
mo priemonių ir leidybos darbuoto
jams. Numatyta, kaip atvykstantiems 
į Lietuvą svečiams ne lietuvių kalba 
turėtų būti pranešamos reikalingiau
sios žinios. Neoficialių tautinių ben
drijų kalba nereglamentuota, atmesta 
ir Lenkų frakcijos siūlyta pataisa dėl 
dvikalbystės tautinių mažumų tanki
ai gyvenamuose rajonuose. Trečiasis 
primto įstatymo straipsnis teigia, kad 
Visagino atominės elektrinės (taip 
oficialiai vadinama Ignalinos AE) do
kumentuose leidžiama vartoti Tarp
tautinės atominės energijos agentūros 
numatytas kalbas (tarp jų - ir rusų). 
Apie 75 proc. jėgainėje dirbančių 
žmonių - tikrai aukštos kvalifikacijos 
specialistai, kurie prieš 10 metų buvo 
atvilioti į Lietuvą iš įvairių Sovietų 
Sąjungos kampelių, gimtąja kalba 
laiko rusų bei šneka ir rašo tik rusiš
kai.

Z. Sličytė, atstovaujanti Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos frakci
jai, perskaitė pareiškimą dėl būtinu
mo visas kalbas Seime versti į valsty
binę kalbą. Tai buvo pastaba dėl Bal
tarusijos prezidento A. Lukašenkos 
kalbos Lietuvos Seime. Mat dalis jos, 
pasakytos rusiškai, į lietuvių kalbą 
nebuvo verčiama. Parlamentarė ma
no, kad taip Seimas rodo nepagarbą 
valstybinei kalbai ir žemina Lietuvos 
valstybės orumą.

Ona Mickevičiūtė

Atkelta iš 1 psl. 
imperiją. Tautinė atmintis, nepri
klausomo gyvenimo simbolika, net 
kalba apie nepriklausomybę buvo 
laikomi sunkiu nusikaltimu. Prasi
dėjo masinis Lietuvos žmonių nai
kinimas. Sovietiniai okupantai su
iminėjo ir vežė lėtai mirčiai į Sibi
rą, fašistiniai okupantai šaudė vie
toje. Aktyviausi Lietuvos žmonės 
būrėsi kovai prieš okupantus, kilo 
ligi tol neregėtas partizaninis pasi
priešinimas. Mūsų miestelių aikštes 
nuklojo žuvusių Lietuvos laisvės 
kovotojų lavonais. Lietuvių tauta 
vėl, kaip ir po 1863 m. sukilimo, 
atsidūrė ant sunaikinimo ribos.

Nebuvo lemta iškovoti laisvę ir 
nepriklausomybę ginklu. Pasibaigus 
ginkluotai kovai, prasidėjo tylioji re
zistencija, kuri, palankiai susiklosčius 
aplinkybėms, atvedė mūsų tautą į 
1990 m. Kovo 11-ąją.

Tūkstančiai mūsų tautos sūnų ir 
dukrų žuvo su ginklu rankose pasku
tinę gyvenimo akimirką svajodami 
apie nepriklausomą Lietuvą. Tūks
tančiai mirė iš bado, nuo nepakelia
mo, vergiško darbo stalininėse kon
centracijos stovyklose ar tremtyje 
svajoję mirti ir būti palaidoti gimto
joje žemėje. Jie savo kova ir auka 
skatino mus nepamiršti laisvės ir ne
priklausomybės kainos, sutelkė mūsų 
žmones laisvo gyvenimo siekiui, kurį 
apvainikavo 1990 m. kovo 11 d. ak
tas dėl nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo.

***** *
Visuomenėje, kaip ir gamtoje, 

vyksta amžina kova už būvį. Išlieka 
tik veikliausios, darbščiausios, akty
viausios tautos ir valstybės. O aktyvi 
tauta ir valstybė bus tada, jeigu bus 
veiklūs ir aktyvūs jos žmonės.

Neretai tenka išgirsti nusivylimo 
gaideles, kad gyvenimas tapo labai 
sunkus ir nuolat sunkėja. Kad vienas 
žmogus yra tarsi sraigtelis, jis negali 
turėti jokios įtakos tautos ar valstybės 
gyvenime.

Girdėdavau tokių nusiskundimų ir 
anksčiau, sovietiniais metais. Tada 
besiskundžiančiojo klausdavau, ar jis 
buvo, pavyzdžiui, Paberžėje pas tėvą 
Stanislovą arba Mosėdyje pas dak
tarą Intą? Ar matė, kiek gali padaryti 
vienas aktyvus, turintis tikslą ir jo 
siekiantis žmogus? Vienas, tris kartus 
kalintas už politinius įsitikinimus, 
bažnyčios gynimą, nuolat persekioja
mas, didžiausią Lietuvos užkampį 
padarė Lietuvos dvasinės rezistenci
jos centru, sukūre tokią dvasinę ir fi
zinę aplinką, kurioje pabuvojęs žmo
gus, gavęs tėvo Stanislovo darytą 
saulutę, išvykdavo iš Paberžės tarsi iš 
naujo įgavęs krikšto sakramentą 
tikėjimui, optimizmui, veiklai. Kitas, 
baigęs medicinos mokslus, paskirtas 
į miestelį, kokių Lietuvoje šimtai, per 
keletą metų išgarsino jį ne tik Lietu
voje, bet ir toli už jos ribų. Plačių
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Gediminas Ilgūnas būdamas ne
pilnametis 1951-1953 metais dalyva
vo antisovietinėje rezistencijoje, už 
tai teistas ir išsiųstas į lagerius. Grį
žęs į Lietuvą baigė Kauno ekonomi
kos technikumą; įveikdamas visokias 
valdžios kliūtis sugebėjo neakivaiz
diniu būdu įgyti ir žurnalisto spe
cialybę, nors pagal ją dirbti negalė
jo. Domisi kraštotyra, išleidęs dvi 
knygas. Sąjūdyje buvo nuo jo susikū
rimo. Kovo 11-osios akto signataras. 
Šiuo metu - Lietuvos archyvų genera
linės direkcijos direktorius.

Eltos nuotrauka 
apylinkių žmones, amžiais kovoju
sius prieš akmenis laukuose, padarė 
akmenų draugais; žmonės pamatė, 
kokie jie gražūs, unikalūs, pradėjo 
jais puošti savo sodybas, namus. Tai 
tik du pavyzdžiai, o jų Lietuvoje bu
vo ir yra gerokai daugiau.

Gyvename nepriklausomoje vals
tybėje, turime demokratinę sant
varką. Galime laisvai reikšti savo 
mintis žodžiu, raštu, elektroninėmis 
informacijos priemonėmis. Galime 
rinktis mums patinkančią politinę 
srovę, politinį veikėją arba patys im
tis politikos ir kurti savo politinę pro
gramą, valstybės valdymo viziją, 
kviesti kitus jai pritarti.

Sovietmečiu buvo varžoma inicia
tyvos laisvė. Dabar - kiekvienas 
žmogus pats savo likimo šeiminin
kas. Sunki ekonominė padėtis? Taip, 
tačiau ji nėra tragiška. Išgyvenome ir 
daug sunkesnius periodus. Kiekvie
nas privalome rūpintis savimi, ne
laukdami malonės iš kitų, iš valsty
bės. Prieš klausdami, ką man gali 
duoti valstybė, paklauskime savęs, 
ką patys davėme ar duodame valsty
bei. Nebijokime jokio darbo. Ne dar
bas žemina žmogų, o žmogus - 
darbą.

Mūsų tauta ir valstybė bus tokia, 
kokie būsime mes, kaip dirbsime, 
kaip veikOsime valstybės gyvenimą. 
Tauta ir valstybė išgyvens tiek, kiek 
aktyvūs bus jos piliečiai, tai yra visi 
mes.

******
Išgyvena tik ta tauta ir valstybė, 

kuri teisingai numato savo ateitį ir jai 
ruošiasi. Nepriklausomybės metais 
trečiajame-ketvirtajame dešimtme
tyje daug padaryta sukuriant ir įtvirti
nant mūsų ekonominį gyvenimą, 
puoselėjant kultūrą, tačiau socialiniai 
reikalai, o ypač politinis gyvenimas 
nebuvo tokie, kokių norėjo dauguma 
Lietuvos žmonių. Mūsų vidaus ir 
užsienio politika daugiau rėmėsi laik
mečio aktualijomis, o ne valstybės 
ateities kūrimu.

Kurdami savo tautos ir valstybės 
gyvenimą turime turėti jos viziją de
šimtmečiams ir šimtmečiams. Tegul 
tai nebūna nekintama aksioma, laikas 
turi įnešti savo pataisų, tačiau turi būti 
bendri tautos ir valstybės ateities kū
rimo principai. Vidaus ir užsienio po
litika turi turėti tęstinumą, keičiantis 
politinėms jėgoms ar vyriausybėms. 
Ekonominė valstybės raida turėtų 
turėti ir konkretesnius kontūrus.

Turime puoselėti savo tautinį iden
titetą, valstybės gyvenimą organi
zuoti taip, kad išliktų tūkstantmetės 
tautos tradicijos, jos savita pasaulė
jauta, nes savo valstybę išlaikysime 
tik išlaikę tautos bendrybės bruožus.

Gyvename tautų, valstybių, idėjų 
kryžkelėje. Turime ruoštis įvairiau
siems netikėtumams, net ir patiems 
blogiausiems. Tik tada nelaimė ne
užklups netikėtai.

$ * * * * *
Kiekviena tauta ir valstybė kilus 

pavojui turi ginti savo laisvę ir nepri
klausomybę. Lietuvos valdžia 1938- 
1940 metais kilus grėsmei valstybės 
nepriklausomybei neparodė reikiamo 
ryžto, nepasinaudojo tautos pasiry
žimu ginti savo laisvę. Netgi prie
šingai - 1940 m. birželio 12-15 dieno
mis, kada Sovietų Sąjunga atvirai gra
sino Lietuvos nepriklausomybei ir pa
galiau mūsų kraštą okupavo, Lietuvos 
valdžia neinformavo visuomenės apie 
kilusią grėsmę, neorganizavo vals
tybės gynybos, netgi slėpė nuo tautos 
tikrąją padėtį. Todėl okupacija, valsty
bingumo praradimas užklupo mus 
visiškai tam nepasiruošusius.

Pokario metų ginkluotas pasiprie
šinimas galėjo vystytis visai kitaip, 
jeigu jam būtų tinkamai pasiruošta.

Kai 1991 m. sausio mėnesį kilo 
grėsmė atkuriamai Lietuvos neprik
lausomybei, Lietuvos žmonės ir jų 
išrinkta valdžia nepakartojo 1940-ųjų 
metų klaidos - beginkliai stojome 
ginti mūsų laisvės ir nepriklauso
mybės. Dvasios ryžtas pasirodė ga
lingesnis už sovietinius tankus.

Nuo 1918 m. vasario 16-osios 
praėjo 77 metai. Vidutinis žmogaus 
amžius. Trumpas laikas tautos ir val
stybės gyvenime. Pakankamas laikas 
apmąstyti mūsų tautos ir valstybės 
pasiekimus ir klaidas šiandien, kad 
nekartotume praeities klaidų ateityje.

Gediminas Ilgūnas

3



EUROPOS LIETUVIS

Nors saulė nešvietė...
1995 m. vasario 11-17 d. Nr. 7 (2345}}

Akademikui Antanui Liuimai SJ - 85

Jubiliatas A. Liuima su knygos ’’Kai Akademikas kunigas Antanas 
Liuima SJ prabyla“ autore dr. A. Vasiliauskiene ir recenzentu hab. dr. 
prof. Algirdu Gaižučiu Utenoje. A. Driskiuvienės nuotr.

Visa tai, kas sausio 28 dieną įvy
ko Utenoje, kas buvo pamatyta, iš
girsta, nebetelpa į programoje nužy
mėtas temas, punktus, valandas, pri
sodrina tą įsimintiną dieną tokiu dva
siniu turiniu, kai norisi nebe smulk
meniškai aprašinėti dienotvarkę, bet 
aptarti visą renginį simboliniu lygiu. 
Būtent šitokiu aspektu tą dieną įverti
no ir patsai renginio kaltininkas - ku
nigas, mokslininkas, Lietuvos Katali
kų Mokslų Akademijos pamatų tvir- 
tintojas, vienas pirmųjų jos akademi
kų, Popiežiškojo Romos Grigaliaus 
universiteto ilgametis darbuotojas, 
profesorius - emerikas Antanas Liui
ma SJ, dėkodamas jo 85-erių metų 
jubliejui skirto renginio - šv. Mišių, 
konferencijos, parodos, tautiško kon
certo - rengėjams (LKMA, Utenos 
miesto merija, Utenos katalikiškos 
dvasios ’’Saulės“ vidurinė mokykla) 
bei dalyviams štai šitokiais kon
densuotais žodžiais:

’’Kuo nuoširdžiausiai dėkoju jums 
visiems - ir šio pobūdžio plano ini
ciatoriams, ir jo vykdytojams, ir 
jums, mieli uteniškiai. Dėkoju už 
gražius žodžius, gėles, dovanas... Ta
čiau gėlės po kelių dienų nuvys, lin
kėjimai, kalbos užsitrauks užmaršties 
marška, todėl jūsų dovanas aš suvok
iu kaip simbolį, susidedantį iš mato
mosios medžiaginės ir nematomosios 
- dvasinės dalių... Šis mūsų pobūvis - 
prasmingas simbolis, išreiškiantis 
Jūsų pačių gerų valią, susiklausymą, 
Jūsų kilnią Asmenybę. Žinau, kad tai 
ne per vieną dieną įgytos savybės, 
bet ilgai puoselėtos mūsų tautos kul
tūros ir religijos eigoje... Visas šios 
dienos renginys, tikriau sakant, jo 
dvasia, pasiliks visam laikui... Gėlės, 
kalbos, dovanos, vaizdžiai tarus, 
praeis, bet dvasia pasiliks. Ji liudija, 
kokie jūs esate šiandien, pagal ją ga
lima spėti, kokia ateitis laukia Lie

1993-aisiais metais per Atvelykį, 
pučiant žvarbiam balandžio vėjui, 
J.E. vyskupas Juozas Tunaitis naujo
je Šv. Jono Bosko parapijoje - Vil
niaus Lazdynų mikrorajone - pašven
tino Kryžių, skelbiantį, kad šitoje vie
toje bus pastatyta bažnyčia. Daugiau 
nei pusantrų metų lazdyniečiai mel
dėsi prie jo po atviru dangumi, tiktai 
vėlai rudenį persikeldami žiemos se
zonui į “Minties“ (buvusi 40-oji) ir į 
36-ąją (lenkai) viduriniųjų mokyklų 
sales, kurios sekmadieniais ir per 
didžiąsias religines Šventes pavirsda
vo jaukiais Dievo namais. Šiokiadie
niais pamaldos vykdavo "Versmės“ 
darželyje-mokykloje ir 36-oje viduri
nėje. Parapijos klebono saleziečio 
Izidoriaus Sadausko, atvykusio iš 
Kanados, tikinimais, jog čia stovės 
šventovės, tikriausiai, patikėdavo ne 
visi. Tačiau kai netoli Kryžiaus bul
dozeriai pradėjo rausti duobę koply
čios, klebonijos ir vienuolyno pasta

tuvos... Visada pasilikite Dvasingu
mo Aukštumose!“

Taip kalbėjo Jubiliatas, tą dieną 
tapęs Utenos miesto Garbės piliečiu. 
Šią žinią kultūros rūmų salę kaupinai 
pripildžiusiems uteniškiams bei sve
čiams iš sostinės ir kitų vietovių pa
skelbė miesto Tarybos pirmininkas 
F. Žalnierius ir miesto merė E. Prie- 
velienė... Nors šių eilučių autorius - 
žemaitis, bet jis lygiai su kitais 
džiaugėsi tuo, kad šiame Aukštaitijos 
krašte gausiai bręsta kūrybos, moks
lo, meno talentai - visos Lietuvos 
šviesuliai. Aukšto dvasingumo aurą 
spinduliuojantis Jubiliatas Antanas 
Liuima SJ turėjo tvirtą pagrindą savo 
padėkos žodyje prisipažinti: “Šian
dien man - pasakiška diena!“ Scenos 
gilumoje jis regėjo dar vieną simbolį 
- apvalų skritulį ir nuo jo pulką ky
lančių paukščių. Keletas sklendė 
pažeme, o tarp kylančių į dangų vie
nas gerokai atitolo nuo kitų... Daili
ninkas sumaniai atspindėjo Jubiliato 
gyvenimą - Ažudvario kaimelyje gi
męs, daugiavaikėj šeimoj užaugęs, 
dorų tėvų palaimintas jaunuolis, kaip 
tas paukštis, pakilo nuo tėviškės že
mės ir pasiekė neeilines mokslo bei 
tarnybos aukštumas.

Gerbiamo Jubiliato Antano Lui- 
mos SJ atveju nepasitvirtina senas 
posakis - savo krašte pranašu nebūsi! 
Antanas Liuima SJ tapo savo krašto 
žmonių ir suprastas, ir priimąs, ir my
limas. Turbūt todėl, kad ne prana
šauti Jis sugrįžo, o skleisti tiesą, gėrį, 
meilę, širdimi apkabinti gimtąją že
mę ir jos žmones... Rūmų vestibiuly
je regėjome taip pat, kaip taikliai sa
vo pasisakyme pastebėjo dr. Antanė 
Kučinskaitė, “širdimi parengtą paro
dą, išryškinančią šviesią Jubiliato 
Asmenybę“. Ekspozicijoje daug nuo
traukų, knygų, garbės raštų, medalių, 
kitų atributų, liudijančių apie turinin

Pašventinta Lazdynų koplyčia
tui, abejonės pradėjo sklaidytis. Tų 
pačių metų gruodį, prieš šv. Kalėdas, 
ant stogo kraigo iškilo vainikas - iš
orės darbų užbaigimo simbolis...

Taigi, gražioje vietoje - įkalnėje, 
prie miškelio - iškilo pirmoji šven
tovė Lazdynuose. Gražu, kai tuščią 
erdvę užpildo kilnūs, o ne komerci
niai statiniai. Tačiau ar lygiagrečiai 
su šventovės mūrais augo, tvirtėjo 
nematomoji, vidinė, bažnyčia - para
pijiečių širdyse? Buvau aktyvus para
pijos bendruomenės narys ir galiu 
tvirtinti - taip. Sudėjus į krūvą visų 
švenčių, renginių, įvykusių per 1,5 
metų, aprašymą, susidarytų neplonas 
metraščio tomas... Kas iš tikinčiųjų 
negirdėjo apie Hermaną Šulcą? Šis 
legendinis misionierius su negriukais 
1993-ųjų vasarą atvyko į Lietuvą. Jis 
apsilankė ir mūsų parapijoje, kadangi 
pats priklauso saleziečių kongregaci
jai. Regėjome Hermaną ir pernai va
sarą, tačiau šį kartą liūdną, tik su 

gą A. Liuimos SJ gyvenimo kelią. 
Bet tai, pasakyčiau pasiremdamas pa
ties Jubiliato posakiu, tik žemiškieji 
gyvenimo atributai... Apsiginti dok
toratą gali daug kas mokslo keliu 
žengiančių; medaliais bei ordinais 
arba kad ir susitikimais su Šventuoju 
Tėvu taip pat šiandien nedaug ką be
nustebinsi.

Tačiau yra viena aukštuma, į kurią 
telemta įkopti tiems, kas žemiškuo
sius atributus paremia nematomai
siais - doros, tikėjimo, tiesos, meilės. 
Taip, tai toji Dvasingumo Aukštuma, 
kurios Jubiliatas linkėjo mums vi
siems ir į kurią patsai sėkmingai ko
pia. Kas lemia Jo sėkmę? Sveikinimo 
žodyje J. E. Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas, pamoksle bažnyčioje kuni
gas P. Baltuška, konferencijos prane
šimų autoriai - kunigai J. Boruta SJ, 
P. Adomonis, dr. A. Vasiliauskienė, 
dr. A. Gaižutis - man regis, surado 
teisingą atsakymą. Tai - anksti Jubi
liato aptiktas patikimas kompasas - 
tikėjimas Dievu, pasitikėjimas Šven
tąja Dvasia, stiprus atsakomybės už 
savo darbus jausmas, gili meilė ir pa
garba Tėvams, Tėvynei... Konferen
cijos proga pasirodžiusioje dr. A. Va
siliauskienės knygoje "Kai Akademi
kas kunigas Antanas Liuima SJ pra
byla“ neatsitiktinai studijos motto pa
sirinkti šie Jubiliato žodžiai:

“Mes gyvename iš praeities pali
kimo. Kiekvienas iš mūsų atsako ne 
tik už save, bet iš dalies ir už kitus; 
ne tik už šią dieną, bet ir už ateitį, už 
būsimas kartas...“

Gyventi ir dirbti siekiant visų pir
ma naudos kitiems, o ne sau, nedaug 
kas tesugeba. Altruistinis gyvenimo 
būdas dažniausiai nekrenta į akis, nes 
jame nėra efektingų mostų, deklara
cijų, blizgančios reklamos... Dr. A. 
Kučinskaitė konferencijoje (o dr. A. 
Vasiliauskienė savo studijoje) primi
nė susirinkusiems Jubiliato disertaci
jos pagrindinį objektą - Šventąjį Pran
ciškų Salezietį. Štai, pasirodo, į kokią 
Asmenybę nuo pat jaunų dienų lygia
vosi šis kuklusis Ažudvario kaimo 
berniokas! Savo ruožtu eiti doros ir 
šventumo keliu jį įkvėpė gimtųjų 
namų dvasingumas, sklindantis iš 
tvarkingų ūkininkų .ir giliai religingų 
tėvų... Bėgo metai, mirė tėvai... Ka
ras... Emigracija... Ilgas išsiskyrimas 
su artimaisiais. Tačiau kartų ir politi
nių permainų sūkuryje liko nepraras
tas giluminis, dvasinis, ryšys su gim
tąja žeme, su amžinosiomis vertybė
mis, nesusvyravo pagrindinis gyve
nimo idealas - šventumo ir moralinio 
tobulėjimo siekimas. O tai - begalinis 
procesas, jis nesibaigia nutrūkus žmo
gaus gyvybei ar nuėjus nuo arenos 
vienai kartai... ”Šv. Pranciškus Sale
zietis sako, kad Dievo meilė turi nuo
lat augti ir kaip žolės ir medžiai duoti 
vaisių ir sėklų: vaisiai (pavyzdžiui, 

viena Laimute - po žiauriosios Ruan
dos tragedijos. Vienuolis salezietis 
buvo sukrėstas, tačiau vėl kalbėjo 
apie grįžimą į Ruandą, apie misijos 
tęsimą.

Per nepilnus dvejus metus Šv. Jono 
Bosko parapijos bendruomenė įgavo 
darnios šeimos bruožų - kartu švęstos 
Joninės, Šv. Velykos, kunigų... gimta
dieniai. Jie to tikrai nusipelnė - stato 
bažnyčią, ugdo vaikų ir jaunimo cho
relius, vasarą netingi su jais išvykti į 
stovyklas, ekskursuoti ir pan.

...Štai tokią Šv. Jono Bosko para
pijos bendruomenę išvydo Jo Eksce
lencija Vilniaus arkivyskupas Audrys 
Juozas BaČkis, sausio 31-ąją atvykęs 
į Lazdynus pašventinti naujosios 
koplyčios. Iškilmės vyko darbo die
nos vidury, tačiau ne visi atėjusieji 
galėjo sutilpti vidun.

“Džiaugiuosiu, kad jūsų čia tiek 
daug, kad Lazdynuose auga Dievo 
namai. Matau daug vaikų, jaunimo, 

obuoliai) yra geri darbai, o sėklos 
(obuoliuose) yra noras vis eiti ir augti 
Dievo meilėje. Taigi taip be galo vis 
naujos sėklos, ir jų vis nauji norai. O 
augimui yra begalybė, niekur nėra 
ribos“. (Iš A. Liuimos laiško seseriai 
Agotai, pacituoto minėtoje dr. A. 
Vasiliauskienės knygoje).

Stiprus Jubiliato istorinio tęstinu
mo, moralinės pareigos ir atsakomy
bės jausmas... Šiandien visuos paša
liuose dejuojama apie kultūros grio
vimą ir griuvimą. Sausio 28 dieną 
Utenoje regėjau priešingą vaizdą: 
kaupina bažnyčia, kaupini kultūros 
rūmai. Minėjimo įžangoje darniai 
skambėjo katalikiškos dvasios “Sau
lutės“ (joje mokėsi ir Jubiliatas) ir 
Dauniškio vidurinių mokyklų chorai 
(vadovė O. Aleknavičienė), Muzikos 
mokyklos styginis kvartetas (vadovas 
P. Gelgotas), o po konferencijos džiu
gino Kultūros rūmų meno mėgėjų 
kolektyvų (vaikų ir jaunimo) šokiai, 
žaidimai (vadovai R. Macelienė, V. 
Latonis, režisierė I. Leikauskienė)... 
Būtent po jų šaunaus pasirodymo 
antrąsyk prabilęs Jubiliatas ir ištarė: 
“Šiandien man - pasakiška diena!“

O kad lietuvių menas, kultūra ryt 
ar poryt tikrai dar nesugrius, kad dar 
esama tokių, kurie jaučia pareigą jau
najai kartai perduoti dvasines ver
tybes, patvirtino gražus Lietuvos dai
lės akademijos rektoriaus, dailininko 
Arvydo Šaltenio žodis Jubiliatui:

“Mes gimėme ir augome po tuo 
pačiu Aukštaitijos dangumi. Nors ir 
ne vienu laiku, tačiau tas pats medi
nis Angelas, įamžintas ir A. Nyko- 
Niliūno poezijoje, stebėjo, gerbia
mas Jubiliate, ir Jūsų kartos, ir mano 
kelią į gyvenimą ir jį laimino... Visų 
Lietuvos dailės akademijos profe
sorių, dėstytojų, taip pat ir visų 
Lietuvos menininkų vardu norėčiau 
pasižadėti, kad stengsimės jaunimui 
perduoti visa tai, ką Jūsų karta 

Vladimiro Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

tai teikia viltį, glosto širdį, - kalbėjo 
arkivyskupas. - Gražu, kad Lazdynų 
tikintieji panorėjo turėti savo maldos 
namus, kur galėtų ateiti pasimelsti, 
dalyvauti šv. Mišių aukoje, priimti 
visus sakramentus... Bažnyčia mus 
lydi visą gyvenimą. Kaip sako Šven
tas Raštas, Dievas tarp žmonių pasis
tatė palapinę, idant visada būtų su 
jais, visada visur su jais keliautų... 
Kai atvykau į Lietuvą, išgirdau, jog 
įsteigta ši parapija, pavadinta gražiu 
švento žmogaus vardu. Staiga kilo 
mintis - o kodėl ja rūpintis, globoti 
negalėtų tėvai saleziečiai? Aš manau, 
jog jūsų parinktas vardas buvo Dievo 
ženklas, kad mūsų tėveliai saleziečiai 
vėl parskristų iš plačiojo pasaulio į 
Tėvynę ir čia išvystytų savo veiklą. 
Šiandien - Šv. Jono Bosko pagarbos 
diena, todėl ir tėvus saleziečius, ir jus 
visus kuo nuoširdžiausiai sveikinu 
šioje šventėje... Šv. Jonas Boskas - 
vaikų ir jaunimo globotojas. Jis 
mokėjo tobulai suderinti auklėjimą ir 
meilę, ir džiaugsmą. Su šiais ginklais 
jis vertė kalnus, užkariavo sielas ir 
protus. Todėl giliai tikiu, kad šio 

sukūrė, dėl ko gyveno ir aukojosi...“
Graži ir prasminga buvo sausio 

28-oji Utenoje. Tą dieną nešvietė 
saulė, bet jos ir nepasigedome, ka-> 
dangi mus visus giedrino kilnios As
menybės šviesa... j

Alfredas Gusčius i 
****** I

Vasario 1 dieną Vilniuje Prezi-1 
dentas A. Brazauskas įteikė Didžiojo i 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-i 
ojo laipsnio ordiną akademikui pro
fesoriui kunigui Antanui Liuimai SJ, 
pranešė ELTA. Buvęs ilgametis Lie
tuvos Katalikų Mokslo Akademijos , 
pirmininkas, pirmasis Popiežiškojo 
Romos Grigaliaus universiteto profe
sorius lietuvis 85 metų Antanas Liui
ma apdovanotas už nuopelnus garsi
nant lietuvių katalikų išeivijos mok
slo ir kultūros laimėjimus pasaulyje 
bei svarų indėlį atkuriant Lietuvoje 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
miją, kitas katalikiškas organizacijas.

A. Brazauskas sveikinimą pradėjo 
Antano Liuimos žodžiais, jog kiek
vienas atsako ne tik už save, bet ir už 
ateities kartas, kad niekas negali at
palaiduoti nuo atsakomybės prieš 
tautą. “Tai labai prasmingi žodžiai, 
kaip ir visas Jūsų gyvenimas, - pasa
kė Prezidentas. - Šis apdovanojimas 
yra Lietuvos valstybės padėka už Jū
sų darbus valstybei, tautai, žmogui“.

A. Brazauskas kalbėjo apie kuni
go A. Liuimos mokslo ir pedagoginę 
veiklą, jo darbą knygų leidyboje, pa
ramą atkuriant Katalikų Mokslo 
Akademiją Lietuvoje bei Utenos 
“Saulės“ gimnaziją. Jis palinkėjo A. 
Liuimai stiprios sveikatos, geros nuo
taikos ir paprašė dažniau apsilankyti 
Lietuvoje.

A. Liuima padėkojo už apdovano
jimą. Jis džiaugėsi, kad Lietuva išliko 
dvasinga, sakė ir toliau, kiek jėgos 
leis, prisidėsiąs prie katalikiškojo 
mokslo skleidimo.

Šventojo globojami ir viso pasaulio 
saleziečių remiami ir jūs, pasistatę 
šią jaukią koplytėlę, pasistatysite ir 
didelę bažnyčią. Kokia bebūtų politi
ka, koks bebūtų vargas, jei Dievas 
norės būti su jumis, bažnyčia iškils ir 
jos bokštai jau iš tolo džiugins 
keleivių akis... Būkite visada laimin
gi ir linksmi. Amen!“

Taip pamoksle kalbėjo Jo Eksce
lencija arkivyskupas, pašventinęs 
Dievo stalą ir didelį puikų paveikslą, 
kuriame pavaizduotas Šventasis Jo
nas Boskas, žvelgiantis į Švč. Mer
gelę Mariją - Krikščionių pagalbą.

Padėkos žodžius tarė parapijos 
klebonas Izidorius Sadauskas ir Lie
tuvos saleziečių vienuolijos direkto
rius Krizantas Juknevičius, parapijos 
tikinčiųjų komiteto pirmininkas 
Arvydas Šaltenis. Moksleiviai įteikė 
Jo Ekscelencijai gėlių ir aplanką su 
savo raštišku sveikinimu... Gražiai 
skambėjo jungtinis choras, jaudino 
jautrios, vaikų grupių tariamos, invo- 
kacijos.

Alfredas Gusčius
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Pulkininko J, Pętruięio knygos ’’Kaip jie mus sušaudę“ pėdsakais

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras
Kazys Bizauskas ne prie Červenės NKVD sušaudytas

Lozanos konkurso
trečiasis prizas 

atiteko lietuvaitei
Vilniaus baleto mokyklos vie

nuoliktoke Nelė Beliakaitė XXIII

Taip pavadintas kauniečio žurnalisto Broniaus Juršės straipsnis 1993 
metų rudenį buvo išspausdintas "Kauno dienoje“. To spaudinio kopiją 
"EL“ redakcija neseniai gavo iš Didžiojoje Britanijoje gyvenančios Kazio 
Bizausko dukters Primos Bizauskaitės-Dunn. Tiesa, ji kreipėsi į redakciją 
kitu reikalu. Bet, kaip paaiškėjo iš jos laiško, ir atgimusios Lietuvos valdi
ninkai nežino (ar netiki... ), jog Kazys Bizauskas sovietų laikais buvo poli- 
tinys kalinys, reikalauja iš dukters, kad tai patvirtintų Vidaus reikalų mi
nisterijos pažyma... Ar toks straipsnis, kurį autoriaus sutikimu perspausdi
name iš "Kauno dienos“, nėra geriausia pažyma?

Lietuviškojoje tarybinėje enciklo
pedijoje (II t.), Tarybų Lietuvos 
enciklopedijoje (I t.), Vyt. Vanago 
knygoje ’’Lietuvių rašytojų sąvadas“ 
(1987 m.) ir kituose panašiuose en
ciklopediniuose leidiniuose būtina 
pataisa, kur minimas Lietuvos Nepri
klausomybės akto signataras, 1920 
m. Lietuvos delegacijos derybose su 
Sovietų Rusija generalinis sekreto
rius, 1939-1940 m. ministro pirmi
ninko pavaduotojas, diplomatas ir li
teratas Kazys Bizauskas, gyvenęs 
vos 49 metus.

Kaziui Bizauskui, kaip Lietuvos 
Tarybos nariui, Vasario 16-oji būda
vo pakili šventė: išvakarėse, vasario 
15-ąją, švęsdavo savo gimtadienį. 
Pernai (1992 m. - ELR) buvo jubilie
jinis, šimtasis... Nors jis, krikščionis 
demokratas, devynerius metus (1922- 
1931 m.) praleido diplomatinėje tar
nyboje užsienyje (nuo 1922 m. Vati
kane, JAV, Latvijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Olandijoje), bet su Kaunu jo 
gyvenimas ypač susietas. Šiemet 
(1993 m. - ELR) balandžio 30-ąją šio 
tragiško likimo žmogaus atminimui 
prie triaukščio namo Vydūno alėjoje 
Nr. 2, kur jis 1933-1940 m. su mūsų 
dailės šviesuoliu Paulium Galaune 
gyveno, buvo atidengta skulptoriaus 
Stasio Žirgulio sukurta memorialinė 
lenta. Lietuvą okupavus rusams, ir li
kus vieneriems metams iki karo pra
džios, K. Bizauskas išsikėlė į savo 
uošvio dvarą Ukmergės apylinkėse. 
Enkavedistai, talkininkaujant lietu
viškiems bolševikams, čia jį 1940- 
ųjų lapkričio 20-ąją surado. Arešta
vo, uždarė į kalėjimą Kaune, A. Mic
kevičiaus gatvėje. Šitaip K. Bizaus
kas, dviejų dukrų Primos ir Algės tė
vas, tapo Lietuvos kariuomenės pul
kininko Jono Petruičio (1891-1943) 
bolševizmą kaltinančios memuarų 
knygos ’’Kaip jie mus sušaudė“ hero
jum, minimu joje raide K. (konspira
cijos ateičiai sumetimais). K. Bi
zauskas knygoje netikėtai išnyksta... 
Neįasmenintas, atrodo, ir toliau su 
mirtininkais, antrąją karo dieną enka
vedistų išvežtais iš kalėjimo, tebežy- 
giuoja vienoje kolonoje Červenės 
mirties miško link. Iki šiol nebuvo 
abejonių, kad K. Bizauskas drauge su 
kitais amžinai Červenės - maždaug 
80 kilometrų į rytus nuo Minsko - 
dangum užsiklojo... Čia ilga mūsų 
tautos sūnų aukų rikiuotė: pulkinin
kai Balys Giedraitis, Vincas Daudž- 
vardas-Daugvardis, Juozas Šaraus- 
kas, Stepas Rusteika, majoras Vladas 
Opulskis, literatas Petras Kupčiūnas, 
medicinos sesuo Vanda Navalins- 
kaitė-Pranckonienė ir daugelis kitų.

Tačiau... istorijoje reikalinga pa
taisa: Kazį Bizauską enkavedistų 
kulka pakirto 1941-ųjų birželio 26- 
ąją (tą dieną vyko ir Červenės žudy
nės) netoli Bigosovo geležinkelio 
stoties Polocko rajone, Gudijos že
mėje, maždaug už 80 kilometrų nuo 
Daugpilio į rytus. Tad klydau ir aš, 
kai prieš gerus trejetą metų ’’Periodi
koje“ pakartotinai išleidome minėtą 
J. Petruičio knygą. Tuo metu panašią 
literatūrą leisti dar buvo rizikinga. 
Antai ištrauką iš J. Petruičio pagarsė
jusių memuarų ir mano palydimąjį 
žodį (žurnalistinį tyrimą) ’’savi“ kau
niečiai cenzoriai išmetė iš ’’Nemuno“ 
žurnalo 6-ojo numerio 1989-ųjų va
sarą. Bet Atgimimas visam krašte 
spartino žingsnį ir, morališkai pare
miant tuomet dar komunistiniame 
CK dirbusiam Justui Paleckiui bei is
torijos daktarei Vandai Kašauskienei, 

publikacija išvydo dienos šviesą kita
me tos pačios vasaros ’’Nemuno“ nu
meryje.

Kaip Kazys Bizauskas buvo ats
kirtas nuo visų kitų, vis dar neaišku. 
Jo žuvimo liudijimą man atsiuntęs 
JAV, Atlantos mieste, gyvenantis K. 
Bizausko žentas, žinomas informati
kos specialistas profesorius Pranas 
Zunde (prieš keletą metų mirusios 
Algės vyras) taip pat nežino. Šis pub
likuojamas dokumentas su Balio Ga
jausko pagalba buvo rastas NKVD 
(KGB) archyve Vilniuje. O rodos, 
jau nieko ir iš niekur nebuvo galima 
tikėtis... Ne, nedega rankraščiai, iš
plaukia į dienos šviesą dokumentai, 
kad ir kokie jie būtų ’’soveršenno 
sekretno“ (visiškai slapti - ELR), kaip 
šis, pirmą kartą skelbiamas.

Įsiskaitykite šią ’’spravkę“. K. 
Bizauskas buvo sušaudytas dėl to, 
kad jo jau buvo neįmanoma ginti to
liau į rytus - ”za nevozmožnostju 
dalneišej perevozki“ ... Prie mūsų 
tautiečio mirties pridėjo savo leteną 
buvęs Kijevo žydas Evsej Rozovskij, 
kuris Lietuvon atvykęs ’’persikrikš
tijo“ Eusejum Rozausku. Žodžiu, su- 
silietuvino. Tuo metu jis buvo tikras 
galvažudys: Lietuvos TSR valstybės 
saugumo liaudies komisariato tardy
mo skyriaus viršininkas. Jis tardė ir 
pulkininką J. Petruitį. Po karo E. Ro- 
zauskas gyveno Lietuvoje, turėjo pui
kų butą Vilniuje, Algirdo g. 18-2. 
1960-1973 m. jis buvo Archyvų val
dybos prie LTSR Ministrų Tarybos 
viršininkas. 1967-ųjų vasarą, kai jam 
sukako 60 metų, tuometinė bolševi
kinė Lietuvos vyriausybė suteikė 
LTSR nusipelniusio kultūros-švieti
mo darbuotojo vardą. Bet ne jis vie
nas, o daugelis saugumiečių tada bu
vo traktuojami kaip esantys arti kul
tūros... Šis Kijevo žydas anksčiau už 
kitus pajuto artėjančių naujų vėjų 
dvelksmą, išsikeisdamas vilniškį 
butą į maskviškį. Kai lankiausi Algir
do gatvėje, naujoji buto šeimininkė, 
jauna moteris, buvusi maskvietė, 
sakė, jog neturinti supratimo, kur E. 
Rozauskas gyvena Maskvoje. Vėliau 
paaiškėjo, jog jis gyvena ”na ulice 
Strojitelej“. Bet Maskva mums jau 
esąs užsienis, ir paskutinėmis žinio
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ELR: Lietuvos SSR NKGB jaun. leitenanto Feigelsono pasirašytos 
pažymos rusų kalba kopiją spausdiname šiek tiek sumažintą. Joje 
rašoma, kad K. Bizauskas sušaudytas 1941 m. birželio 26-ąją netoli 
Bigosovo geležinkelio stoties (Baltarusijos SSR Polocko rajonas) evakuo
jant kalinius, laikytus Kauno m. kalėjime Nr.l, dėl negalėjimo toliau 
vežti, remiantis SSSR vidaus reikalų liaudies komisaro drg. Berijos 
nurodymu bei Liet SSR saugumo liaudies komisaro pavaduotojo d. By
kovo ir Liet SSR vidaus ir pasienio kariuomenės karinio tribunolo pir
mininko drg. Maslovo potvarkiu. Feigelsonas nurodo ir pažymos 
parašymo ’’pagrindą“: 1941 m. birželio 26-osios aktas su Liet. SSR 
NKGB tardymo dalies viršininko drg. Razausko (taip originale) ir jo 
pavaduotojo drg. Ūso parašais saugomas Liek SSR NKGB ”A“ skyriuje.

Įgaliotasis ministras Kazys Bizauskas (sėdi) su kitais Lietuvos pasiun
tinybės Londone darbuotojais 1928 metais (iš kairės): E. J. Harriso- 
nas, O. Kasperavičiūtė, sekretorius J. Rajeckas.

Nuotrauka iš Lietuvos vaizdo ir garso archyvo fondų

mis (oficialiai nepatvirtintomis) E. 
Rozauskas, berods, taip ir ’’neišsilie- 
tuvinęs“, mirė prieš gerus metus. Mi
rė, nesulaukęs pelnyto atpildo už sa
vo nusikaltimus, tuo labiau, jog (liki
mo ironija) archyve, kuriam, jis va
dovavo, pavyko rasti dokumentą 
(1941 m. rugsėjo 7 d. tada), pasiųstą 
A. Sniečkui. E. Rozauskas siūlė: 
’’...jeigu kalinių (iš Kauno kalėjimo) 
nebus įmanoma evakuoti, labiausiai 
pavojingus atskirti ir prieš atsitrau
kiant sušaudyti. Tokių, mano ap
skaičiavimu, buvo apie 400 žmonių“.

Kai Lietuvoje lankėsi Simono Vy
zentalio centro, tiriančio nacistinius 
karinius nusikaltimus, Izraelio sky
riaus direktorius Efraimas Zurofas, 
mūsų valstybės vyrai, išsigandę jo 
bauginimų dėl lietuvių žydšaudžių, 
nė karto nepaminėjo žydo E. Ro- 
zausko, kurį ir po mirties (bent sim
boliškai) būtų galima teisti. Bet dabar 
tokia galimybė praleista.

Beje, E. Rozauskas šioje ’’rikiuo
tėje“ ne vienišas. Yra du broliai - 
Aleksandras ir Julijus Slavinai, buvę 
kauniečiai. Kai jiems irgi ėmė slysti 
žemė iš po kojų, paliko Tarybų Lie
tuvą: pastarasis buvęs advokatas 
Vilniuje, atsidūrė Izraelyje, kitas pa- 
sitaukė į tuometinę Vakarų Vokie
tiją (!) su savo dukra, buvusia ’’Ne
muno“ žurnaliste Marina Baubliene, 
dar prieš Atgimimą numetusią TSKP 
nario bilietą. Ne, lietuvšaudys A. 
Slavinas, Jokūbo, jau nenorėjo gy
venti savo gerame bute Vilniuje, J. 

Kupalos g. 15-1. Pirmiausia išvyko į 
Maskvą ’’vystyti prekybą su užsie
niu“. O jau po to Remseck-Neckar- 
rems miestelis. Visos jėgos - biz
niui...Bet tai jau kitas pasakojimas 
apie brolius Slavinus.

...Pavasarį P. Zunde Lietuvoje, 
beveik pusę mėnesio viešėdamas, jau 
lankėsi devintą kartą. Atvyko su K. 
Bizausko dukra Prima, gyvenančia 
Esekso grafystėje Anglijoje. Vilniuje, 
’’Draugystės“ viešbutyje, jis man 
pasakojo apie trijų tomų (maždaug 
1500 puslapių) monografiją apie K. 
Bizauską, rodė ištraukas ir sakė, kad 
pirmoji knyga turi būti Čikagoje 
išspausdinta šiemet (1993 m. - ELR) 
rudenį. Beje, rugpjūčio antroje pusėje 
ELTA išplatino informaciją ’’Knyga 
apie Kazį Bizauską“. Bet ne žodžio 
apie jos autorių P. Zundę, ypač palai
kantį ryšius su Lietuvos Mokslų 
Akademija. ”Aš buvau reikalingas 
Mokslų Akademijai, - sakė man K. 
Bizausko žentas. - Todėl ir saugumas 
kreivai nežiūrėjo į mane šitiek kartų 
leisdamas atvykti į Lietuvą“.

O ELTA savo žinioje tada be kita 
ko dar pridūrė: ”Jo (K. Bizausko) 
žuvimą dar gaubia paslaptis“. Tad 
dabar yra aišku - Bigosovo miestelis 
- K. Bizausko žūties vieta. Žinomi 
pagaliau ir jo mirties kaltininkai.

Bronius Juršė 

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

tarptautiniame jaunųjų baleto šokėjų 
konkurse ’’Prix de Lausanne“, įvy
kusiame Maskvoje, pelnė trečiąją 
premiją - 2000 Šveicarijos frankų, 
atitinkamos vertės medalį ir diplomą 
piniginių prizų kategorijoje.

Kaip ’’Lietuvos rytui“ telefonu 
papasakojo Vilniaus baleto mokyk
los direktorė Lili Navickytė-Rama- 
nauskienė, įvairių šalių specialistai 
labai teigiamai įvertino lietuvę šokė
ją. Didelio pasisekimo susilaukė 
Nelės Beliakaitės atlikta šiuolaikinė 
A. Cholinos kompozicija pagal M. 
Monk muziką - ji buvo minima ats
kirai daugelyje pranešimų apie kon
kursą.

Lozanos konkursas - vienas svar
biausių pasaulyje, besiskiriantis nuo 
kitų tuo, jog jame dalyvauja dar ne
pradėję profesionalios karjeros šokė
jai. Šiemetinis konkursas jau trečią
kart buvo organizuojamas iškart dvie
jose miestuose - Lozanoje varžėsi 
Amerikos ir Vakarų Europos šokėjai, 
o vasario 1-5 d. Maskvoje - Tolimųjų 
Rytų, NVS, Rytų Europos ir Baltijos 
kraštų atstovai. Iš viso konkurse da
lyvavo 112 šokėjų iš maždaug dvide
šimties valstybių.

Po Lozanos konkurso finalo įvy
kusiame baigiamajame ankstesniųjų 
konkursų laureatų koncerte šoko per
nai metų tos pačios kategorijos pir
mojo prizo laimėtoja Rūta Jezerskytė 
kartu su Operos ir baleto teatro solis
tu Mindaugu Baužiu.

ELI

125 išeivijos 
rašytojų 

autobiografijos
Lietuvos skaitytojams pirmą 

kartą pristatomas didelis leidinys, 
kuriame apie savo gyvenimą ir kū
rybos kelią pasakoja išeivijos lietu
vių rašytojai.

Knygą ’’Egzodo rašytojai. Auto
biografijos“ penkių tūkstančių eg
zempliorių tiražu Vilniuje išleido 
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 
Beveik devynių šimtų puslapių to
me spausdinami šimto dvidešimt 
penkių JAV, Kanadoje, Vokietijoje, 
Australijoje ir kitose šalyse gyve
nančių rašytojų pasakojimai. Di
džioji jų dalis buvo parašyta specia
liai šiai knygai.

Knygą, iliustruotą portretinėmis 
nuotraukomis ir autografais, iš
spausdino ’’Vilties“ spaustuvė Vil
niuje.
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&^cs\\ etų vis
Ar gali psichiatras būti 

sau prokuroras?

SKAITYTOJUI-RĖMĖJUI
Lietuvoje -168 Lt.

Prenumeratoriai dalyvaus turtingoje 
”Europos lietuvio “ loterijoje.

’’Europos lietuvio“ administracijai, 
A. Strazdelio 1, Vilnius 2600.

Prašau ”EL“ siuntinėti man paštu:
Vardas ________________________________________
Pavardė ________________________________________
Adresas _______________________________________

Pinigus įmokėjau į ”EL“ sąskaitą Nr. 9468879 
’’Vilniaus komerciniame banke“, kodas 260101777.

Data Parašas

Trijų mėnesių kelionė 
Afrikos keliais - sėkminga

Vasario 6 d. po 86 paras trukusios 
kelionės į Vilnių grįžo bendros Lietu
vos ir Vokietijos ekspedicijos ’’Afri
ka - 1994-1995“ dalyviai. Pernai lap
kričio 13 d. devyni lietuviai iš Vil
niaus išvažiavo dviem ”Ural“ markės 
sunkvežimiais. Ekspedicijos dalyviai 
jveikė 15 tūkstančių kilometrų.

Parskridęs iš Paryžiaus lietuvių 
grupės vadovas Gintas Babravičius 
Vilniaus aerouoste ’’Lietuvos rytui“ 
pasakė: ’’Jaučiamės puikiai, nes esa
me ne tik gyvi, bet ir visi sveiki. Ke
lionės netikėtumai ir klaidos, kurių 
tokiame žygyje neišvengsi, nebuvo 
tokios skaudžios, kad tektų dėl ko 
nors gailėtis“.

Keliautojo žodžiais tariant, vienu 
sakiniu Afrikos neapibūdinsi. Ekspe
dicija pabuvojo aštuoniose didžiosio
se Afrikos valstybėse, matė "ir dyku

Seminare dalyvavo specialistai iš Kanados
Kaune Respublikiniame sportinin

kų rengimo centre įvyko seminaras 
dėstytojams, gydytojams, kūno kul
tūros specialistams, kinezioterapeu- 
tams, studentams. Jo tikslas - page
rinti darbą asmenų fizinės būklės 
įvertinimo ir sveikų gyvenimo įpro
čių įgijimo srityje. Jį surengė: Kūno 
kultūros ir sporto departamentas. 
Sveikatos apsaugos ministerija. Res
publikinis sporto informacijos ir spe
cialistų tobulinimo centras. Seminaro 
lektoriai: Kanados Kvebeko Šikuoti- 
mi universiteto profesorius Filipas 
Markonas (Philippe Markon) ir 
ergonomikos specialistė Dominika

Kviečia stipe
A.a. biochemijos daktaro Kazio 

Martinkaus (1953-1984) prisimini
mui 1985 m. įsteigtas jo tėvų, sesers 
ir artimųjų draugų stipendijos fon
das, kuriuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba doktorato 
laipsnio iš griežtųjų (tiksliųjų) 
mokslų - vėžio tyrimo sričių (pvz., 

mas, ir nepraeinamas džiungles, vi
sišką skurdą ir modernius didmies
čius“. G. Babravičius aiškino, jog 
viena iš didžiausių jo svajonių, kacj 
apie šią ekspediciją būtų parašyta 
knyga su unikaliomis iliustracijomis, 
juolab kad kartu keliavo ir profe
sionalus žurnalistas Feliksas Telks
nys. Kaip sakė G. Babravičius, nors 
grupėje buvo tik vienas profesionalus 
žurnalistas iš "Lietuvos ryto“, karinei 
Nigerijos valdžiai to užteko, kad būtų 
blokuojamas užsieniečių įvažiavimas 
į jų šalį.

Didžiausias ekspedicijos laimėji
mas - 220 valandų profesionaliai nu
filmuota medžiaga, iš kurios Vokie
tijoje bus sukurti filmai. Pirmuosius 
autentiškus filmus apie šią kelionę 
Lietuvos žiūrovai galės pamatyti 
liepą arba rugpjūtį.

Le Bo (Dominique Le Beau).
Tikimasi, kad seminare pateiktą 

medžiagą jo dalyviai galės paskleisti 
plačiam gyventojų ratui, ypač popu
liariai išdėstytus stresų valdymo 
būdus. Taip pat tikimasi, kad jie pa
dės gyventojams sudaryti individua
lias sveikatos stiprinimo programas, 
sugebės patarti pasirenkant žmonėms 
fizinius pratimus. Seminaro lektoriai 
rekomendavo sudaryti fizinio pajė
gumo rodiklių normatyvus Lietuvos 
gyventojams, asmeninio modelio pa
vyzdžiu diegti sveikos gyvensenos 
įpročius mūsų krašte.

Diana Baubinienė

ndijos fondas
farmakologijos, biochemijos ir pan.).

Norinčius gauti daugiau informa
cijos ir dėl prašymų formų rašyti šiuo 
adresu: Kristina Martinkus, Dr. Ka
zys Martinkus Memorial Scholarship 
Fund, 7120 S. Richmond, Chicago. 
Illinois, 60629 USA. Prašymų for
mos turi būti gražintos iki 1995 m. 
gegužės 1 d.

Klausantis mokytų žmonių šne
kos, buvo gana nejauku. Vieni įrodi
nėjo, jog tarybiniais laikais yra nusi
kaltę, kiti atkakliai teigė, jog patys 
buvo nusikalstamos sistemos įkaitai, 
todėl nemano, jog dėl savo profesi
nės veiklos už anuos laikus turėtų da
bar visų akivaizdoje muštis į krūtinę 
ar pulti kryžium prieš Dievą ar žmo
gų, kuris, sakysim, dešimt metų buvo 
priverstinai gydomas nuo... Šitoje 
vietoje reikėtų ir sustoti, nes atsaky
mo iki šiolei neranda netgi specialis
tai. Aš viso labo galiu tik pasampro
tauti: o kaip būtų, jeigu...

Pirmiausia atsiverčiu mokslo 
knygą ir skaitau, jog dar Hipokratas 
nustatė esant keturių tipų tempera
mentą. Iš aprašymo mėginu suvokti, 
kokio tipo žmogui lengviausia gy
venti šiame pasaulyje. Gerai ar blo
gai, kai žmogus pasyvus? Tokių 
bruožų turi flegmatikas. Jis lėtas, šal
takraujis, ištvermingas, bet pasyvus. 
Kažin ar toks žmogus galėjo įtikti 
valdžiai, kai reikėjo aktyviai daly
vauti visuomenės gyvenime? O jei 
nedalyvauji, reikia aiškintis, kodėl: 
gal esi tarybų valdžios priešas, gal 
turi kokių užmačių, o gal vienas sau 
skaitai kokią iš po skverno bičiulių 
duotą knygelę? Dėl panašių savo 
būdo bruožų galėjo sukelti įtarimų ir 
melancholikas, ypač dėl to, kad lin
kęs į depresiją ir liūdesį. Vadinasi, 
netiki šviesia žmonijos ateitimi. 
Cholerikas, kaip rašoma vadovėliuo
se, dėl nepalankios socialinės aplin
kos ir netinkamo auklėjimo gali būti 
nesantūrus, šiurkštus, nesavikritiškas, 
bet yra veiklus, ryžtingas ir atkakliai 
tikslo siekiantis. Gerai, jei tie tikslai 
sutampa su partijos ir vyriausybės 
tikslais. O jei ne? Kažkas nėjo į revo
liucijos ar gegužės pirmosios minėji
mą, kažkas atsisakė nešti demonst
racijoje vėliavą ar šūkį, šlovinantį 
partiją ir vyriausybę, kažkas prajuo
kino draugus, skėlęs smagų anekdotą 
apie kokį valdžios vyrą, kažkas už-

Į Radviliškį iš Didžiosios Britani
jos grįžo Makarijus Poluniovas, 
bandęs susitikti su broliu Andrejumi, 
dingusiu be žinios beveik prieš kelis 
dešimtmečius ir prieš kelias savaites 
loterijoje išlošusiu 2,3 mln. svarų 
sterlingų.

Makarijus jaudinosi. Už trijų va
landų lėktuvas nuskraidins jį į šalį, 
tapusią jo broliui Andrejui antrąja tė
vyne. 1944 metais Andrejus buvo iš
vežtas darbams į Vokietiją. Iš pra
džių rašė laiškus namo, bet greitai ry
šys nutrūko. Visą ta laiką Makarijus 
ir jo seserys manė, jog brolio nebėra 
gyvo. Ir staiga netikėta žinia - visus 
tuos metus Andrejus gyveno Didžio
joje Britanijoje. Ir ne vien tai - nese
niai jo nuotraukos pasirodė didžiau
sių britų dienraščių pirmuosiuose 
puslapiuose, kai jis išlošė 2,3 mln. 
svarų sterlingų.

Užkluptos užsienio žurnalistų, 
seserys ašarojo, rodė nuotraukas ir 
šnibždėjo: "Žiūrėk, koks jis panašus į 
Makarijų“. "Negaliu patikėti, lyg 
būtų prisikėlęs iš numirusių“, - vis 
kartojo sesuo Genė. "Mes seniai bu
vome palaidoję viltį jį išvysti“, - pa
sakojo Makarijus.

Makarijus nė akimirksnį nedvejo
jo, kai vieno britų dienraščio žurna
listai pasiūlė jam skristi į Londoną. 
Po poros dienų, nešinas mažyčiu ža
liu lagaminėliu ir maišeliu su nuot
raukomis - šeimos relikvijomis - jis 
pirmą sykį gyvenime kopė keleivinio 
lėktuvo trapu.

Londono aerouose Makarijus ne
išvydo jo laukiančio brolio. Jiems ne
pavyko susitikti nei kitą dieną, nei po 
savaitės. Idiliškam šeimos susijungi
mo siužetui nebuvo lemta taip leng
vai išsipildyti. Tiesa, spaudos konfe
rencijos metu Andrejus sakė žuma- 

degė žvakę ant kažkieno kapo, kaž
kas iškėlė trispalvę, kažkas užtraukė 
"Lietuva, tėvyne mūsų“, kažkas pri
siminė keturvėjininkų poeziją... Die
ve mano, koks nuodėmingas ir koks 
lengvabūdis tasai žmogus! Jis nė 
nesusimąsto, kad tie visi veiksmai 
gali būti įvardinami pagal tarybinę 
baudžiamąją teisę kaip nusikaltimas. 
O kur nusikaltimas, ten ir bausmė. 
Bet vėl iškyla painiava, žinoma, dėl 
tų nusikaltimų įrodymų. Netgi sąmo
ningas žmogus gali šitaip elgtis? 
Tuomet skiriama teismo psichiatrijos 
ekspertizė, kuri...

Patys psichiatrai nesutaria, kaip 
ten anais laikais buvo. Ar psichiatrai 
vykdė valdžios užsakymą ir pasirašė 
žmogaus įkalinimo specialiosiose 
psichiatrinėse ligoninėse aktą, ar iš 
tiesų į psichiatrų pakliuvęs žmogus 
buvo... nenormalus? Pakaltinamas ar 
nepakaltinamas? Beprotis ar nor
malus? O ką reiškia - normalus, ne
normalus? Kas nustatė tuos standar
tus, pagal kuriuos žmones galima 
skirstyti į normalius ir nenormalius? 
Prisiminkime istoriją, kiek ten būta 
atradimų, už kuriuos privalome dė
koti, vieno psichiatro nuomone, ne
normaliems žmonėms. Tas pats mu
zikos, meno pasaulyje. Ar normalu, 
kai penkerių metukų pipiras iš atmin
ties paskambina sudėtingiausią kom
poziciją? Keisčiausia čia yra tai, kad 
psichiatrai (kai kurie) atkakliai prieši
nasi realiems dalykams ir tuo patys 
save pasmerkia visuomenės akyse. 
Juk šiaip jau pasaulyje psichinės li
gos nėra joks siaubas. Lietuvoje buvo 
ir yra kitaip, nes iki šiol neturime 
psichinės sveikatos įstatymo. Todėl 
žmonės, priverstinai gydyti psichia
trinėse ligoninėse politikos sumeti
mais, šiandien visais įmanomais 
būdais mėgina išbraukti iš savo ligos 
istorijos šizofrenijos diagnozę, kas, 
pasirodo, nėra taip paprasta. Dvejų 
metų prireikė, kol šeši politiniai 
kaliniai, kadaise nukentėję už vadi- 

Brolis nepripažino
listams, kad jo giminės greičiausiai 
yra visi mirę. Išvardijo kelių brolių ir 
seserų vardus, bet nesiruošė jų ieško
ti. Kaip ir nesirengė aplankyti Lie
tuvos, nes tai, anot jo, sukeltų perne
lyg skaudžių prisiminimų. Ir vis dėlto 
niekas negalėjo tikėtis, kad Andrejus 
nesistengs susitikti su broliu, atvyku
siu į Angliją.

Makarijus rašė iš Londono laiškus 
broliui. Vieną, kitą. Siuntė nuotrau
kas - tėvo, dėvinčio caro armijos ka
rininko uniformą, brolio Lazoriaus, 
darytą vos trejiems metams prabėgus 
po Andrejaus išvežimo. Net video
įrašą, kur pasakojo vaikystės atsimin
imus. Veltui. Nesulaukė nei atsaky
mo, nei skambučio.

Niekas tiksliai nežinojo, kur dabar 
yra Andrejus. Jis buvo išvykęs iš 
savo buto Glosteryje ir slapstėsi nuo 
žurnalistų bei įvairių įkyruolių, pre
tenduojančių į jo pinigus. Vienintelis 
Makarijaus ryšys su broliu buvo 
Andrejaus buvęs darbdavys, o dabar 
patikėtinis Bernardas Polsonas. Jis ir 
perduodavo Makarijaus laiškus.

"Andrejus atsisako susitikti su 
broliu. Jis neatpažįsta žmonių nuo
traukose ir pamiršo skaityti bei rašyti 
lietuviškai“, - kalbėjo ponas B. Pol
sonas, Makarijui apsilankius jo biure 
Glosteryje. "Negali būti, - sielojosi 
Makarijus. - Juk jis rašydavo laiškus 
iš Vokietijos. Kaip jis gali neatpažinti 
tėvo ar brolio, juk buvo už mane 
vyresnis? Gal prarado atmintį, gal jo 
sveikata pavojuje, tada jam reikia 
rimtos medicinos pagalbos“, - nuošir
džiai rūpinosi jis.

"Jūsų brolis visiškai normalus, - 
tvirtino B. Polsonas. - Supraskit, kokį 
šoką jis patyrė. Iš pradžių tapo mili
jonieriumi, po to sužinojo, kad tebe
turi šeimą. Jis visuomet buvo be galo 

namąją antitarybinę veiklą ir teisti 
pagal Baudžiamojo kodekso 68 
straipsnį, psichiatriniu požiūriu buvo 
reabilituoti. Sąmoningai neminiu pa
vardžių, nes šie žmonės ir taip prisi
kentėjo. Laimė, kad dabar jau toji pa
veldima liga nebepersekios nei jų 
vaikų, nei vaikaičių. Nors šių šešių 
žmonių likimai toli gražu neatspindi 
psichiatrijos padėties Lietuvoje ap
skritai.

Psichiatrų asociacijos metinė kon
ferencija taip ir nepriėjo prie bendros 
išvados, nors ir pripažino, kad repre
sinės tarybinės valdžios struktūros 
piktnaudžiavo psichiatrija, nors ir 
pažadėjo pasirūpinti, kad daugiau to 
nebūtų, nors ir apgailestavo dėl to, 
kas būta. Atsiprašyti dėl moralinės (ar 
tik?) skriaudos ryžosi tik dvidešimt 
penki psichiatrai, dvigubai daugiau 
nebuvo linkę to daryti. Kodėl? Vieni 
guodėsi, jog buvo tokia sistema, kiti 
aiškino, jog psichiatras negali būti sau 
ar savo bendradarbiui griežtesnis nei 
prokuroras, treti sakė, jog ir dabar, jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje, dirbama, 
remiantis tarybinių laikų psichiatrijos 
nuostatomis, ketvirtieji įrodinėjo, jog 
šizofrenijos apibrėžimas esąs labai 
platus... Nuskambėjo ir tokie žodžiai: 
jei psichiatras būtų nediagnozavęs 
ligos, pats teisėjas ar tardytojas tą 
būtų padaręs. Kitaip sakant, psichia
tras kaltas tik tiek, kiek sąmoningai ar 
nesąmoningai vykdė valdžios valią. 
Bet kas tai įrodys?

Nedrįstu nei teigti, nei prieštarau
ti. Iš tiesų buvo tokia sistema. Nejau
ku tik dėl kitko. Jau teko girdėti, jog 
psichiatro pagalbos prašoma, kai 
sprendžiami turto ginčai, nelaimingų 
atsitikimų kelyje, buityje ir panašiais 
atvejais. Jei anuomet psichiatras 
neatsispyrė ir pakluso valdžios valiai, 
ar šiandien jis pajėgus atsispirti įta
kingam ar turtingam, žinodamas, kad 
dėl to tikrai nenukentės, o gal ir lai
mės.

Salomėja Čičiškina

brolio
drovus. Visuotinis dėmesys jį padare 
visišką atsiskyrėlį“. Andrejaus drau
gas tvirtino, kad pinigai jo visai 
nepakeitė: "Jis neišleido nė vieno 
penso iš savo milijonų. Vienintelį 
kartą Andrejus buvo išėjęs iš namų, 
kai turėjo atsiimti mėnesio pensiją“. 
"Galbūt jam tiesiog reikia laiko, - 
samprotavo B. Polsonas. - Jis laukia, 
kol viskas nurims, ir gal tada pats ieš
kos artimųjų be žurnalistų pagalbos“.

Makarijus puikiai supranta, kad 
laikas - ne jų sąjungininkas: "Mes jau 
nejauni. Gal rytoj mūsų šeima dar su
mažės“. Dabar iš didelės keturių bro
lių ir keturių seserų šeimos Lietuvoje 
gyvi liko tik Makarijus ir trys jo se
serys.

Viešnagės Anglijoje metu Maka
rijaus veide nuolat galėjai išskaityti 
tą kankinantį klausimą: "Kodėl?“ 
"Kodėl jis nenori su manim susitik
ti?“ - savęs klausdavo Makarijus. 
Bandydavo rasti atsakymą ir pats 
tuoj pat jį paneigdavo. "Gal netiki, 
kad aš jo brolis? Bet tereikia susitikti, 
ir jis tuoj įsitikins. Negi bijo, kad 
mums terūpi jo pinigai? Kam jie 
mums, seniams. Gal jam visiškai ap
temęs protas, bet kaip tada galėjo iš
vardyti seserų vardus? O gal tai visai 
ne jis, gal kas pasiėmė jo pasą, dar ne 
tokių dalykų tais laikais būdavo? Bet 
juk sako, kad mes tokie panašūs“.

Makarijui teko grįžti namo taip ir 
nesusitikus su broliu, taip ir negavus 
atsakymo į savo "kodėl“. "Jaučiuosi 
lyg antrąsyk praradęs brolį. Gal visa 
tai tebuvo sapnas? Aš ištversiu, juk 
esu vyras. Tik kaip paaiškinti viską 
seserims?“ - kalbėjo jis, važiuodamas 
atgal į namus Radviliškyje.

Ieva Beinorienė 
’’Respublika “
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Pasiūlo pigią nakvynę, prigirdo ir... atima pinigus
Arba kokie pavojai tykoja Vokietijoje naivaus lietuvio

Prieš keletą metų pažįstami vokie
čiai atnešdavo laikraščių bei žurnalų 
iškarpų apie didvyrišką lietuvių tau
tą. Pastaruoju metu vis daugiau iš
girsti apie lietuvių nusikaltimus 
Frankfurte ir kitur. Pradedi ieškoti 
ištakų ir susiduri su keliomis, bent 
dabar neišsprendžiamomis proble
momis.

Pagal Vokietijos įstatymus lietu
viams draudžiama dirbti be darbo lei
dimo. Kadangi Lietuvos ir Vokietijos 
valdžios tuo klausimu nesugeba susi
tarti, kiekvienas lietuvis - su keliomis 
išimtimis - Vokietijoje įsidarbina ne
legaliai, bet taip sutaręs su darbda
viais. Daugelis lietuvių daugmaž 
lieka patenkinti. Komplikuočiau yra 
su tais žmonėmis, kurie iš anksto ne
pasiruošę atvykti į Vokietiją dirbti. 
Gali ir jiems ’’laimė“ nušvisti, bet ne 
visada. Mat minėta teisinė padėtis su
daro palankias sąlygas veikti nusikal
tėliams. Antai Frankfurte įsikūrusi 
vadinamoji "Kėdainių mafija“, kuri 
nuolat "žvejoja“ tokius darbo ieškan
čius žmones, kai jje šeštadieniais at
vyksta autobusais į automobilių tur
gų. Be to, Kėdainiuose ir kitur Lietu
voje jos atstovai užverbuoja darbo 
ieškančius jaunuolius.

Frankfurte ir aplink jį mafijos bo

B. Dole - busimas JAV prezidentas?
Pasikeitus JAV kongreso ir senato 

sudėčiai, vokiečių spauda iškelia 
svarbesnius respublikonų partijos 
asmenis, kurie B. Clintono politinį 
gyvenimą labai ir labai "apsunkins“, 
darydami plačią įtaką ne tik Dėdės 
Šamo žemėje, bet gal ir visame pa
saulyje.

I pirmą vietą dienraščiai "sodina“ 
Kansas valstijos senatorių Bob Dole. 
Vokiečiai rašo, kad jis yra respub
likonų numylėtinis, konservatyvios 
JAV vėliavos nešėjas. Jis jau yra tos 
daugumos vadu ir greičiausia bus 
kandidatu 1996 m. į prezidentus. 
Georgijos atstovas Newt Gingrich 
yra naujas "speakeris“ kongrese (jis 
prilygsta, pav., Lietuvos Seimo pir
mininkui ar Bundestago pirminin
kui). N. Gingrich yra istorikas, labai 
stiprus debatų kritikas ("aštrus liežu
vis“). 92 metų Strom Thurmond yra 
vyriausias amžiumi senatorius. Jis eis 
karinių reikalų komiteto pirmininko 
pareigas ir didins biudžete išlaidas 
kariniams reikalams. Jis stipriai kalba 
apie sugrįžtantį "šaltąjį karą“. Alfon
sas D'Amato, didelis lietuvių bičiu
lis, bei Jim Leach tirs B. Clintono 
praeities neaiškius finansinius "biz
nius“, ypač Clintonui einant Arkan
sas valstijoje gubernatoriaus parei
gas. Fred Thompson, vokiškos spau
dos teigimu, priklauso prie "spalvin
giausių“ asmenų Kapitolyje. Buvęs 
filmų aktorius ir advokatas, susukęs 
18 filmų, nusprendė pereiti į politinį 
gyvenimą (naujas R. Reagan?). Lap
kričio mėnesį dauguma ekspertų jam 
nedavė jokios vilties laimėti rin
kimus, ypač todėl, kad tai buvo Al. 
Gore tėvynė. Politiškai jis pasisako 
už taupymo politiką ir ginklų kont
rolę JAV. Atskirais straipsniais vo
kiški dienraščiai pažymėjo N. Gin
grich pasikalbėjimą su CBS atstove 
Conny Chung. Buvo klausiama ir jo 
motinos, ką sūnus mano apie dabar
tinio prezidento žmoną Hillary. Atsa
kymas skambėjo labai žiaunai: "Šie 
ist ein Mistueck - ji yra gabalas 
mėšlo“! Laikraščiai pažymėjo, kad 
Baltieji rūmai tokį pasakymą api
būdino kaip labai ir labai užgaunantį.

Amerikiečių karių dienraštyje 
"The Stars and Stripes“ 1995 m. 
sausio 5 dienos laidoje mano dėmesį 
atkreipė išspausdinta Europos oro 
apžvalga. Atrodo, kad Lietuva nepri
klauso tarptautinei metereologijos są
jungai, nes Lietuvos žemėlapyje ne
pažymėti krituliai ar temperatūra. Tas 
pats ir mūsų šiaurės valstybėse.

Ilgi ir platūs straipsniai apie Lie

sai turi išsinuomavę keletą landynių; 
vienam kambaryje - 10 ar daugiau 
čiužinių nakvynei. Už tokį "kom
fortą“ čia prieglobstį gaunantiems 
tenka kelis šimtus markių kas mėnesį 
mokėti. Darbo jie turi ieškoti kasryt 
vienoje patiltėje netoli daržovių tur
gaus. Ten kasryt darbdaviai ieško 
dienai kitai darbininkų krovimo, re
monto ir panašiems darbams.

Kadangi darbininkų (ne vien lietu
vių) pasiūla yra didesnė negu pak
lausa, kai kuriems reikia eiti vogti, 
kad padengtų savo gyvenimo išlai
das. Ne kartą teko pačiam stebėti 
Frankfurto sendaikčių turguje "kom
binuojančius“ lietuvaičius... Mergi
noms tenka "parsiduoti“ už 10 mar
kių... Berniukams taip pat.

Nejaukiai jautiesi, kai dažnai mo
tinos iš Lietuvos, sužinojusios mano 
telefono numerį, skambina ir ieško 
vaikų. Paskui tenka joms pranešti, 
kad jų numylėtiniai sėdi kalėjime ir 
nieko negali padėti.

Frankfurte apsistoję lietuviai (ir 
kiti) nukenčia ir taip. Po ilgos kelio
nės išvargusiems žmonėms siūloma 
pigi nakvynė. Ten, kur ji suteikiama, 
žmonės prigirdomi (nes lietuviai 
mėgsta arielką), primušami ir atima
mi pinigai.

tuvą Vokietijos žiniasklaidoje liko 
toli praeityje. Dabar apie gintarų 
kraštą randame tik trumpų žinučių 
(taip pat kartais Europos ar Baltijos 
kraštų žemėlapiuose parodoma ”Li- 
tauen“ bei jos sostinė "Wilno“). 
Pirmoje vietoje - Čečėnija bei Bos
nija ir Hercegovina. Skaitant šias 
eilutes karas Čečėnijoje gal bus jau 
pasibaigęs, tačiau, tikiuosi, bus 
įdomu ”EL“ skaitytojams sužinoti, 
jog labai dažnai vokiečių spaudoje 
rašant apie Čečėniją buvo minimi ir 
Baltijos valstybių vardai. Žinomas 
politologas Valteris Serif "Mannhei- 
mer Morgen“ dienraštyje sausio 10 
d. rašė, kad B. Jelcinas susilaukė to 
paties likimo, kaip ir M. Gorbačio
vas, norėdamas Baltijos valstybėse 
įvykdyti trumpą "procesą“, kartu 
mėgindamas sustabdyti Sovietų 
Sąjungos žlugimą. Panašus procesas 
rengiamas ir Čečėnijoje. Bulvarinis 
dienraštis "Bild“ sausio 10 d. iš
spausdino gan liūdną laišką, bylo
jantį, kaip Rusijoje vertinami įvykiai 
Čečėnijoje. Jis iškrito iš vieno su
žeisto vyr. leitenanto kišenės, kai ru
sų kariai jį mėgino gelbėti ir nu
tempti į saugesnę vietą. Tas laiškas 
rašytas žmonos ir dukros: "Mielas 
Vanečka (maloninis Ivano vardas), 
namuose viskas tvarkoje. Laukiame 
tavęs sugrįžtant. Aš klausau žinių. 
Jie kas valandą perduoda skirtingus 
pranešimus. Mes nežinome tikrovės. 
Kas gali įvykti už dviejų dienų, kada 
jūs pradėsite Grozno puolimą. Man 
darosi bloga vien tik pagalvojus apie 
tai. Vanečka, būk atsargus, saugokis, 
saugok savo gyvybę. Tas Kremliaus 
mėšlas gali tik rankomis skeryčiotis. 
Tas š... B. Jelcinas siunčia žmones į 
kovą, o pats atsigula į ligoninę 
nosies operacijai, užuot organizavęs 
pasitarimus, kad rastų taikią išeitį. 
Kremliui žmonės yra niekis. Svarbu, 
kad jie yra saugūs. Kaip ilgai tas 
viskas tęsis? Kaip jūs tvarkotės, kur 
prausiatės, kur miegate? Vanečka, 
kaip dėl Naujųjų metų. Ar gali at
vykti? Mesk šią velnio armiją, nes 
gyvybė yra brangesnė. Valė ir Ta
nia“. Deja, kaip pastebi "Bild“, nu
temptas į saugesnę vietą tas karinin
kas mirė.

Miuncheno "Suedeutsche Zei- 
tung“ korespondentas iš Kapstadto 
pranešė, kad Pietų Afrikoje po sun
kios ligos mirė komunistų partijos 
pirmininkas Joe Slovo. Dienraščio 
bendradarbis rašė, kad J. Slovo gimė 
1926 m. Lietuvoje ir būdamas de- 
vynerių metų su tėvais atvyko į Pietų

Pastaruoju metu daug problemų 
dėl "tarnaičių“. Lietuvoje įsikūrusios 
agentūros už gerus pinigus mergai
tėms visko prižada, bet tos "naivuo- 
lės“ čionai atvykusios konfliktuoja su 
šeimininkais ir turi būti grąžinamos.

Panašių dalykų būna ir su ”prak- 
tikantais“ žemės ūkyje. Jie turi dirbti 
už labai mažą atlyginimą, kaip ku
mečiai...

Prisideda visokios pasų, vizų 
problemos, iškylančios naujai atvy- 
kusiems. Bet pati skaudžiausia 
mums, "senbuviams“, patirtis yra ta, 
jog neįmanoma naujai atvykusius 
kaip nors suvienyti, kad bendrai būtų 
sprendžiamos jų problemos. Žiūrėk, 
studentai nieko bendro nenori turėti 
su darbininkais, Lietuvos žydai - su 
lietuviais, katalikai - su "Tikėjimo 
žodžio“ išpažintojais ir apskritai 
kiekvienas naujai atvykęs lietuvis 
turi kažkokią nepasitikėjimo bacilą...

Pokalbiuose su senais pokario iš
eiviais, kurie dabar įsikūrę Amerikoj 
ar Australijoj ir kažkada gyveno lai
kinai Vokietijoj, neprisimename, kad 
jie vienas kitą būtų galėję apvogti, 
reketuoti...

Lietuvos ir lietuvio vardą jie 
stengėsi laikyti aukštumoj.

R otrias Šileris

Afriką. Bendradarbis nepažymėjo, 
kad jis buvo žydų tautybės.

Jau minėto laikraščio "The Stars 
and Stripes“ sporto kronikoje įvertin
tas Š. Marčiulionis, puikiai sužaidęs 
Seattle komandoje prieš Washingto- 
ną. Atkreiptas dėmesys, kad liūdna 
yra "Hamburgo SV“ žaidėjo Valdo 
Ivanausko padėtis. Nuo balandžio 
mėnesio jis neįkirto nė vieno įvarčio. 
Vadovybė pateikė ultimatumą: arba 
tu pradėsi įmušti įvarčius, arba turė
sime nutraukti sutartį. Be to, klubas 
nupirko du gerus puolėjus: vieną 
švedą ir iš Japonijos vokietį Orde- 
newitz.

Kaip žinoma, 29-tosios Europos 
vyrų krepšinio pirmenybės įvyks 
birželio 21-liepos 2 d. d. Graikijoje, 
įgijusios teisę jame žaisti valstybės 
buvo išskirstytos į du pogrupius: į 
”A“ pateko Lietuva, Vokietija, Grai
kija, Italija, Švedija, Izraelis ir grei
čiausia Jugoslavija (dėl jos dar turi 
būti nuspręsta). Tą pranešimą Vokie
tijos žiniasklaida sutiko nevienodai. 
Vokiečių televizija sporto žiniose 
iškart pažymėjo, kad jau pirmose 
rungtynėse prieš Lietuvą Vokietiją 
sutinka labai sunkų ir stiprų prieši
ninką. Tuo tarpu kiti dienraščiai pa
žymėjo (daugiausia pasiremdami 
"Sport International Dienst“ agentū
ra), kad Vokietijos rinktinė yra paten
kinta burtų traukimo pasekmėmis. 
Kiti dienraščiai pripažįsta, kad Vo
kietijos laukia sunkios kovos, ypač 
prieš Barselonos bronzos medalio 
laimėtoją Lietuvą.

Antras Vokietijos televizijos ka
nalas sausio 10 d. parodė Rygos tur
gavietę. Joje policijos inspektorius 
tikrino pardavėjų leidimus ir su jais 
kalbėjo tik latviškai. Tačiau daržovių 
ir mėsos pardavėjai daugiausia kalbė
jo rusiškai. A. Niedra (inspektoriaus 
pavardė) televizijos atstovui sakė, 
kad jiems greičiausia bus atimti lei
dimai, arba jie turės išmokti latvių 
kalbą. Vienas praeivis vokiečiui sa
kė: meškos, lapės cirke po kelių me
tų išmoksta kalbėti, o rusai po 50- 
ties metų neišmoko latviškai. Senutė 
rusė verkdama sakė, kad ji neturi 
Latvijos pilietybės, nemoka latviš
kai, tad greičiausia bus išprašyta iš 
Latvijos. Ji negali vykti į Rusiją, ten 
niekas jos nelaukia, nes duktė ir sū
nus bedarbiai.

Lietuvos rusai nežino, kokius auk
sinius laikus jie gyvena Lietuvoje!

Kazys Baronas 
Vokietija

Boksininkas Gitas Juškevičius, aštuonis kartus Lietuvos ir Baltijos šalių 
supersunkaus svorio čempionas, per neseną apsilankymą Londone pa
laimintas lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios klebono dr. J. Sakevičiaus, ry
žosi jungtuvėms su Gitana. Jos įvyko Kauno katedroje. Gitas ruošiasi 
pasaulio bokso pirmenybėms, gegužės mėnesį įvyksiančioms Berlyne.

Eduardo Prastos-Prostovo nuotr.

Sportas
Kilimandžaras jau įveiktas

Lietuvos trispalvė virš aukščiau
siojo Afrikos kalno Kilimandžaro 
(5895 m) suplevėsavo vasario 5 d., 
pusę aštuonių ryto Lietuvos laiku 
(Tanzanijoje tuo metu taip pat buvo 
rytas - pusė devynių).

Šią žinią pranešė "Lietuvos ryto“ 
žurnalistas Edmundas Ganusauskas, 
kartu su vilniečiu alpinistu Vladu 
Vitkausku bei kitais grupės nariais, 
įkopęs į viršūnę.

"Vladas Vitkauskas paskutiniuo
sius metrus į aukščiausiąjį tašką ėjo 
iškėlęs prie alpinisto lazdos pririštą 
trispalvę. Žvarbus aukštumų vėjas 
blaškė vėliavą, kurią V. Vitkauskas, 
įgyvendindamas Lietuvos vėliavos 
pasaulio viršūnėse idėją, jau užnešė 
į Everestą, Elbrusą, Makinlį, Vinso- 
ną. Dabar šioje vėliavoje bus išsiu
vinėtas ir aukščiausios Afrikos 
viršūnės vardas“. Kilimandžaro sta
tistika rodo, jog tai, kad į kalną 
įkopė visa grupė, yra labai retas 
atvejis.

Jubiliejinės lenktynės 
ant Sartų ežero

Po septynerių metų pertraukos ant 
Sartų ežero vėl surengtos lietuvių 
taip mėgiamos žirgų lenktynės. Or
ganizatorių teigimu, šiemet sukanka 
200 metų, kai Sartų lenktynės pami
nėtos rašytiniuose šaltiniuose pirmą 
kartą, o 130 metų, kai jos čia rengia
mos nuolat, ir 90 metų, kai jos tapo 
tradicinėmis.

Varžybose dalyvavo 12 komandų, 
kuriose buvo 58 žirgai. Tiesa, anks
čiau bėgdavo dvigubai daugiau žirgų. 
Iš viso buvo dešimt važiavimų dėl 
dešimties prizų. Per pirmąjį važiavi
mą visus nustebino antrąją vietą už
ėmęs žurnalistas iš Norvegijos Ole 

ROCHDALE TRAVEL 
CENTRE

Specialist Eastern European Travel

Kelionė į Vilnių (Lietuva) 
iš Londono ir Mančesterio.

Kainos nuo £225.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis;

ROCHDALE TRAVEL CENTRE
Tel 0706 868765

Kristianas Anderssenas. Jis tokiose 
lenktynėse dalyvavo pirmą kartą, bet 
to tik vieną kartą buvo pasitreniravęs 
ant Sartų.

Varžyboms įpusėjus pasiektas 
Sartų rekordas: greičiausiai per visą 
200 metų šių lenktynių istoriją 1600 
m nuotolį nuvažiavo širvintiškis 
Pranas Navalinskas. Jis jau 11 kartą 
tapo greičiausiu vadeliautoju. Jo 
žirgas Spendy Bandito (Greitaeigis 
banditas) - grynakraujis Amerikos 
ristūnas. Netikėta buvo penkioli- 
mečio jonaviškio G. Antanavičiaus 
pergalė Dusetų krašto prizo lenktynė
se. Didįjį žiemos prizą pelnė Kazi
mieras Trata. Jam premjeras A. Šle
ževičius be 11 tūkst. litų įteikė ir 23 
kg sverianti rūkytą šamą.

Karnišovas lieka "Cholet 
Basket“ komandoje

Lietuvos krepšinio rinktinės 
puolėjas Artūras Karnišovas (203 
cm), kuriam balandžio mėn. sukaks 
24-eri, iki šio sezono pabaigos 
atstovaus "Cholet Basket“ komandai 
Prancūzijos čempionate. Telefonu 
krepšininkas pranešė "Lietuvos 
rytui“, jog Šolė klubas nusprendė 
pratęsti prieš tai iki vasario 25 d. 
pasirašytą sutartį.

Prancūzijos "Pro A“ (stipriau
sių) komandų lygos čempionate ir 
toliau pirmauja Antibo "Olym- 
pique“, o "Cholet Basket“ su 11 
pergalių užima penktąją vietą. A. 
Karnišovas vidutiniškai per rung
tynes pelno 20 taškų (asmeninis re
kordas - 33), atkovoja 7 kamuolius 
po krepšiais (daugiausia kol kas 
buvo 15). "Lietuvos rytas“ prime
na, jog lietuvis krepšininkas įsikūrė 
erdviame bute Šolė miesto centre, 
važinėje naujo modelio "Renault“ 
automobiliu.
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AUKOS SPAUDAI
A. Ąžuolaitis - 20 sv.
K. Bražinskas - 5 sv.
S. Blotnys - 10 sv.
C. Budrys - 20 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENOS PROGA

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjunga vasario 18 dieną, šeštadienį, 
6 vai. 30 min. vakaro laiku, kviečia 
jus į koncertą, kuriame dalyvaus 
svečiai iš Lietuvos: Eglė Janulevi- 
čiūtė, Rusnė Mataitytė, Veronika Po
vilionienė, Petras Vyšniauskas.

Renginys įvyks The Bishopsgate 
Institute 230, Bishopsgate, London 
EC2. Po koncerto - trumpas pri
ėmimas. įėjimo mokestis - 3 svarai.

ŠVENTINĖS PAMALDOS
Vasario 19 dieną, sekmadienį, 11 

valandą Londono lietuvių Švento 
Kazimiero šventovėje 21 The Ovai, 
London E2 bus švenčiama Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Šiais metais tradicinis sporto ir 

socialinio klubo Užgavėnių blynų 
vakaras įvyks vasario 25 dieną, 
šeštadieni, 20 valandą, klubo patal
pose (345A, Victoria Park Road, 
London E9).

DBLS LONDONO 
I SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Didžiosios Britanijos lietuvių są

jungos Londono I skyriaus narių me-

PAMALDOS
Birininghame - vasario 1 1 d., 

14.30 vai., Šv .Onoje, 96 Bradford St.
Eccles - vasario 12 d., 12.15 vai.
Nottinghame - vasario 12 d.,

11.15 vai.. Židinyje.
Nottinghame - Vasario 16 d.,

11.15 vai.. Židinyje už Lietuvą.
Derbyje - vasario 18 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame - vasario 19 d.,

11.15 vai.. Židinyje.
Stoke on Trente - vasario 19 d., 

14.30 vai., Šv. Vulstane.
Nottinghame - vasario 26 d.,

11.15 vai. už Lietuvą DBLS 
prašymu.

Coventryje - vasario 26 d., 14 
vai., Šv. Elzbietoje.

Leamingtone Spa - vasario 26 
d., 16 vai., Sv. Petre. 

tinis-visuotinis susirinkimas įvyks 
kovo 19 dieną. Jis prasidės 14 valan
dą, Londono lietuvių parapijos menė
je 21 the Oval, London E2. Susirin
kimo programoje - valdybos praneši
mai, naujos valdybos rinkimai, ats
tovų rinkimai į DBL S-gos metinį su
važiavimą, įvyksiantį balandžio 22- 
23 d. d. Lietuvių namuose, Londone.

Kad išrinktieji atstovai galėtų ge
riau atstovauti skyriaus nariams su
važiavime ir išreikštų jų nuomonę, 
vyks diskusijos, kas darytina su Lie
tuvių namais Londone ir kuria krypti
mi lietuviška veikla turėtų būti plėto
jama. Kviečiame dalyvauti!

NOTTINGHAME
VASARIO 16-OSIOS 

MINĖJIMAS
Š. m. vasario 25 d. DBLS Nottin- 

ghamo skyriaus valdyba rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
77 metų paminėjimo sukaktį.

Minėjimas įvyks Latvių klubo pa
talpose: 1A Standhill Road, Nottin
gham (kampe Carlton Road ir Stand
hill Road). Pradžia 6.30 vai. (18 vai.).

Paskaitą skaitys visuomenininkas 
Juozas Maslauskas.

Meninėje dalyje pasirodys pagar
sėjęs, jau seniai Nottinghamą visur 
reprezentuojantis ’’Gintaro“ choras.

Pasivaišinsime Moterų draugijos 
paruoštais užkandžiais ir kavute. 
Veiks turtinga loterija.

{ėjimas - aukos pagal išgales.
Valdyba mielai kviečia visus apsi

lankyti, susitikti draugus, pasilinks
minti, padainuoti ir lietuviškai pra
leisti mums taip brangų vakarą.

Kitą dieną 11.15 vai. ryto visi 
kviečiami dalyvauti Sielovados Židi
nyje DBLS vietos skyriaus aukoja
mose mišiose už Lietuvą.

DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS
Š. m. vasario 26 d., sekmadienį, 

DBLS Derby skyrius rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą. Jis 
įvyks ukrainiečių klubo patalpose: 27 
Chamwood Str. Derby, 2 vai. p. p.

Programoje oficialioji dalis su 
DBLS Centro valdybos pirmininko J. 
Alkio paskaita.

Vėliaus bus meninė dalis. Joje pa
sirodys meninės pajėgos iš Nottin
ghamo. Po minėjimo susirinkusieji 
bus pavaišinti kavute bei sausainiais. 
Veiks įvairi ir turtinga loterija.

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

Visus vietos bei apylinkės, taip 
pat ir iŠ toliau tautiečius bei svečius 
maloniai kviečiame į minėjimą gau
siai apsilankyti, kur visi kartu atšvę- 
sime mūsų brangią tautinę šventę, 
pasigrožėsime lietuvišku menu bei 
pasidalysime įspūdžiais.

DBLS Derby skyrius

MANČESTERYJE
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 18 d. DBLS Mančesterio 
skyrius lietuvių klube rengia Vasario 
16 d. ir Kovo 11 d. minėjimą. Pa
skaitą skaitys H. Vaineikis. Bus me
ninė dalis. Kviečiame gausiai daly
vauti.

DBLS Mančesterio 
skyriaus valdyba

DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 25 d., Šeštadienį, 5 vai. 
vakare punktualiai DBLS Mančeste
rio skyriaus valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys praneši
mus, bus renkama valdyba 1995 me
tams, nagrinėjami skyriaus reikalai ir 
renkamas atstovas į DBL Sąjungos 
suvažiavimą Londone.

Tuoj po susirinkimo prasidės Už
gavėnių vakaras.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

BRADFORDE
ŠVENČIŲ ATGARSIAI

Kūčių vakarienė
Roma Vaičekauskaitė su mama 

padarė malonią staigmeną suruošda- 
mos Kūčių vakarienę pareiškusiems 
norą ta proga susirinkti ’’Vyties“ 
klube.

Vakarienė buvo iš 12 patiekalų, 
be mėsos, panaudota žuvis ir kiti pro
duktai. Buvo tradicinis lietuvių pa
tiekalas: kūčiukai su aguonų pienu. 
Apie 20 asmenų susėdo prie stalų, ir 
Teresė Grabienė sukalbėjo maldelę. 
Besivaišinant sugiedotos lietuviškos 
ir angliškos kalėdinės giesmės.

Pareikšta padėka šeimininkėms už 
pasiryžimą tą vakarienę paruošti ir 
už kulinarinį meną.

Antra Šv. Kalėdų diena
Klubo valdyba visiems atvyku

sioms nariams ir svečiams parūpino 
po kalėdinę dovanėlę išgėrimo for
ma, davė užkandžių, kuriuos paruošė 
M. Grybienė.

Naujųjų metų sutikimas
Naujieji metai sutikti naujai de

koruotose ir kalėdiniais vainikais 
paruoštose baro patalpose. Ten išsi
skyrė kalėdinė eglutė. Tai buvo ba
ro administratorių M. ir S. Grybų 
sumanumo ir pastangų rezultatas. 
Jie taip pat paruošė gausius užkan
džius ir pasirūpino muzika šokė
jams.

Vidurnaktį, 12 valandą, pasigir
dus laikrodžio dūžiams, klubo sek
retorius Vitas Gurevičius pasveiki
no visus ir palinkėjo laimingų 1995 
metų! Visi pakėlė pilnesnes taures, 
prasidėjo nuoširdūs linkėjimai ir 
pasibučiavimai.

PAGERBIMO PIETŪS 
KUN. V. KAMAIČIUI

Ponai Margareta ir Stasys Grybai 
kasmet pirmojo mėnesio pirmą sek
madienį, kaip anksčiau savo na
muose, taip dabar, gyvendami klu
be, suruošė priėmimo ir pagerbimo 
pietus kan. V. Kamaičiui. Šį kartą 
jie buvo sekmadienį, Naujųjų metų 
dieną. Po pamaldų bažnyčioje prie 
iškilmingai paruoštų stalų susė
do apie 20 asmenų, giminaičiai ir 
kviesti draugai bei artimieji ben
dradarbiai. Trumpu žodžiu visus pa
sveikino klubo sekretorius V. Gure
vičius. Daugybė sveikinimų buvo 
gauta raštu.

Vasarą S. Grybas lankėsi Lie
tuvoje, po 50 metų susitiko su 
dviem savo broliais ir jų šeimomis, 

taip pat ir su savo dukterim iš Ame
rikos. Ji dainavo Dainų šventės 
chore, o jos dukra šoko tautinius 
šokius. Deja, Stasys Gedimino kal
ne paslydo ir buvo skaudžiai užsi
gavęs koją. Dabar galėjo pasidi
džiuoti iš Amerikos ir Lietuvos 
gautais meniškais ir poetiškais 
sveikinimais Naujųjų proga.

35 METŲ JUBILIEJUS
Ponai Ona ir Albertas Brazdei

kiai sausio 15 d. klube paminėjo sa
vo 35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Albertas klubo revizijos 
komisijos narys, prižiūri ir tvarko 
klubo aplinką, šeštadieniais budi 
prie baro, noriai padeda patarnauti 
įvairių renginių metu, o bažnyčioje, 
lietuvių pamaldų metu, renka aukas 
bažnyčios reikalams. Žmona Ona - 
maloni ir nuolatinė savanorė šeimi
ninkių padėjėja įvairių vaišių metu.

Jiems linkėtina dar ilgiausių lai
mingų metų savo viliukėje ant kal
vos Bradforde!

VASARIO 16-OSIOS IR 
KOVO 11-OSIOS 

MINĖJIMAS
1995 m. vasario 19 d., sekmadie

nį, 3.30 vai. p. p. "Vyties“ klubo sa
lėje DBLS Bradford© skyrius ir lietu
vių klubas ’’Vytis“ rengia Vasario 
16-Kovo 11d. minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Bučys. Bus 
meninė dalis.

Kviečiame vietinius ir apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti.

DBLS Bradfordo skyrius ir 
lietuvių klubas „Vytis“

A.fA. VITAS REKEŠIUS
Gimęs 1928 m. rugsėjo 17 d. 

ūkininkų šeimoje, Jurbarke. 1944 
m. įstojo Plechavičiaus rinktinę. 
Rinktinę likvidavus išgabentas Vo
kietijon darbams. 1947 m. pateko į 
amerikonų stovyklą Fulsutone. Vė
liau paskirtas į žemės ūkį darbui 
Tadcaster. Iš ten persikėlė į Man
česterį, iš čia atvyko į didelę Brad
ford© lietuvių koloniją ir dirbo vil
nų audyklose. Čia vedė ir susilaukė 
dviejų sūnų.

Buvo DBL S-gos ir "Vyties“ 
klubo ilgametis narys. Tautiečiai jį 
rinko į klubo valdybą. Kurį laiką 
dirbo "Vyties“ klubo baro vedėjo 
pareigose.

Sulaukęs 65 metų, pensijos am
žiaus, vis dar dirbo, kol negailestin
ga liga pakirto sveikatą. Padaryta 
sunki operacija.

Būdamas jautrus patriotas, nors 
sirgdamas, aplankė du savo brolius 
Lietuvoje, bet plačiau pasidairyti tė
viškėje nepajėgė. Brolių kalbintas 
pasilikti Lietuvoje nesutiko ir grįžo 
į Bradfordą beveik bejėgis. Skaus
mų nukankintas mirė ligoninėje 
pernai spalio 21 d.

Liko du sūnūs, gyvenantys Ang
lijoje. Jaunasis sūhus Andrius tar
navo Anglijos laivyne ir dalyvavo 
Falkland kare. Apdovanotas meda
liu.

Laidotuvių apeigas bažnyčioje ir 
krematoriume atliko kan. V. Ka- 
maitis. Dalyvavo ypač daug žmo
nių - lietuvių ir draugų kitataučių. 
Daug sunešta gėlių. Gėlių vainikai 
parūpinti brolių iš Lietuvos, pusbro
lio kunigo E. Putrimo iš Kanados. 
Buvo ir "Vyties“ klubo trijų spalvų 
tautiškas vainikas.

Malonu pažymėti, kad laidotu
vėse ir arbatėlėje "Vyties“ klube 
dalyvavo net trys atstovai iš A.fA. 
V. Rekešiaus darbovietės. Toje dar
bovietėje Druhmonds Textile PLC 
velionis išdirbo apie 15 metų. Daly
vavusių atstovų žodžiais A.fA. Vi
tas buvo prityręs ir kvalifikuotas są
žiningas darbininkas.

Organizavo ir maistą, kavutę su 
išgėrimais pateikė Ona Rekešienė ir 
Roma Vaičekauskaitė su padėjėjo
mis.

A. Bučys

PASAULYJE
Lenkijos vyskupų 

pareiškimas
Lenkijos vyskupų konferencijos 

dialogo su judaizmu komisija paskel
bė pareiškimą, kuriame, viena vertus, 
smerkia nacių nusikaltimus prieš 
žmogiškumą ir prieš žydų tautą bei 
tuos Lenkijos krikščionis, kurie tie
siogiai ar netiesiogiai prisidėjo prie tų 
nusikaltimų, o antra vertus, kritikuoja 
bandymą apkaltinti lenkų tautą ir 
Lenkijos Bažnyčią antisemitizmu. 
Pareiškime primenama, kad daugelio 
amžių bėgyje Lenkija buvo Europoje 
persekiojamų žydų prieglobsčiu ir 
kad iki Antrojo pasaulinio karo nė 
vienas žydas nebuvo ištremtas iš 
Lenkijos. Tarp Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų Lenkijoje kilę kon
fliktai tarp lenkų ir žydų buvo psi
chologinės, ekonominės, politinės ir 
religinės, bet ne rasinės prigimties, 
sakoma kreipimesi.

Jėzuitų suvažiavimas
Jėzaus Draugija, kaip vadinasi jė

zuitų ordinas, sausio 5 d. Romoje su
sibūrė savo 34-tai Generalinei kon
gregacijai. Dalyvavo 223 atstovai iŠ 
60 valstybių; pirmą kartą po Antrojo 
pasaulinio karo Vidurio bei Rytų 
Europos jėzuitų provincijos galėjo 
pasiųsti išrinktus atstovus. Lietuvos- 
Latvijos provincijai atstovavo vienas.

Dažniausia Generalinės kongre
gacijos sušaukiamos, kai miršta vie
nuolijos vadovas - generolas (nuo lo
tyniško pavadinimo ’’bendras vyres
nysis“), tačiau šį kartą buvo svarstyti 
naujai ruošiamo teisyno, pritaikyto 
katalikų Bažnyčios 1983 metų teisy
nui, ir svarbiausieji gyvenimo bei 
veiklos reikalai.

Pokario metais lietuviams jėzui
tams atstovavo nuo 1937 metų užsie
nyje dirbantis t. Jonas Kidykas, daly
vavęs naujo generolo rinkimuose. 
31-osios kongregacijos atstovas buvo 
t. Bruno Markaitis, 32-osios - t. Ge
diminas Kijauskas, 33-osios - t. An
tanas Saulaitis.

Prieš metus sausio mėnesį Kaune 
įvyko Lietuvos provincijos suvažia
vimas arba provincijos kongregacija 
(1992 m. nuo Lietuvos provincijos 
buvo atskirti 12 narių į naujai sudary
tą Rusijos sritį, o 7 nariai iš Latvijos 
bei Estijos misijos prijungti prie 
dabar vadinamos Lietuvos-Latvijos 
provincijos). Antanas Saulaitis iš
rinktas dalyvauti 34-oje kongregaci
joje.

Lietuvos-Latvijos provincijoje yra 
73 nariai, 47 dirba savo šalyse. Vie
nuolika Lietuvos jėzuitų mokosi ai 
dirba užsienyje, likusieji jau dešimt
mečius darbuojasi tarp latvių bei lie
tuvių Europoje, Pietų Amerikoje, 
Šiaurės Amerikoje, misijose ir Drau
gijos bendruose darbuose Romoje.

Parduotuvės pelnas - 
vargšų reikmėms

Šventojo Egidijaus bendruomenė 
- prieš 30 metų Romoje gimęs tarp
tautinis bažnytinis pasauliečių judėji
mas - savo veiklos tikslu laiko vargo 
mažinimą ir taikos bei teisingumo 
įtvirtinimą pasaulyje. Jau kuris laikas 
Romoje, šalia Trastevere rajone esan
čios bendruomenės būstinės veikia 
parduotuvė, kurioje prekiaujama tre
čiojo pasaulio kraštų amatininkų dir
biniais. Čia galima įsigyti indiškų pa
puošalų, turkiškų metalo dirbinių, 
meksikietiškos tekstilės ir keramikos. 
Parduotuvėje dirba savanoriai ben
druomenės nariai, todėl prekyba pra
sideda pavakare, kai baigiasi darbo 
diena. Trastevere rajone yra daugybė 
restoranų, barų, įvairaus tipo klubų, 
tad šis rajonas yra gausiai turistų it 
pačių romiečių lankomas. Šventojo 
Egidijaus parduotuvė yra atdara iki 
vidurnakčio, kada restoranų lankyto
jai pajuda namų link. Parduotuvės 
gaunamas pelnas panaudojamas pa
galbai Romos ir kitų miestų bei 
kraštų vargšams.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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