
Jus turite gražią Lietuvą

Profesorius Jonas Gonys. Igno Šumeikos nuotr.

Pokalbis su Amerikos Lietuvių 
Tarybos įgaliotiniu Amerikos pabal
tijiečių organizacijoje Vašingtone 
Dr. Jonu Geniu.

• Kokie keliai Jus dabar atvedė į 
Lietuvą? Kokius klausimus spren
dė Lietuvos Seime?

- Tikslai buvo du: Amerikos lie
tuvių taryba, viena didžiausių lietu
vius jungianti organizacija Ameri

koje, buvo paprašyta pasiųsti savo at
stovus j dvi Seimo komisijas. Vienoj 
- padiskutuoti, kaip pagerinti Lietu
vos pilietybės įstatymą, antra grupė 
turėjo sukurti nuolatinę komisiją, 
kuri koordinuotų užsienio ir vietos 
lietuvių veiksmus. Aš dalyvavau 
abiejuose komitetuose. Pilietybės rei
kalų komitetas labai efektyviai veikė, 
kelias dienas iš eilės diskutavom ir

priėjom įvairių išvadų, balsavom, 
ypač sunku buvo suderinti nuomones 
apie Amerikos lietuvių statusą.

Koks jis? Žmonės pasitraukė iš 
Lietuvos kaipo pabėgėliai, užaugino 
užsienyje vaikus, kurie kalba lietu
viškai. Sutarėm: jie yra Lietuvos pi
liečiai, jų vaikai bei vaikaičiai bus 
irgi Lietuvos piliečiai, jeigu, žinoma, 
jie to panorės...

- Juk buvo laikas, kai nepriklau
soma Lietuva ėmė ir nepripažino 
savo vaikų išeivijoje. Kaip tai pri
ėmė Amerikos lietuviai?

- Sakyčiau, su tam tikru šaltumu. 
Tie, kam brangi Lietuva, jautėsi tarsi 
nesuprasti, tarsi juos kažkas nori 
nuskriausti. Ta pilietybė Amerikos 
lietuviams, žinot, yra simboliška. 
Svarbi, bet simboliška. Ji kokios 
nors materialinės reikšmės neturi. 
Pasidaręs Lietuvos piliečiu, nepasi
darysi turtingesnis ar protingesnis. 
Čia daugiau tikrųjų lietuvių meilės 
pasireiškimas Lietuvai, savo Tėvy
nei, savo tėvų ir protėvių namams.

- Kur Jūsų gimtieji namai, Jūsų 
gimtasis kaimas ar miestas Lietu
voje?

- Pakruojo rajone, prie Mūšos, 
ten nauja ’’parapija“ įkurta - Pamū
šis. Ten yra tėvų kaimas, kuris vadi
nasi Marijampolis. Kiti galvoja, kad 
aš esu suvalkietis.
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Iš žaidynių istorijos

I Pasaulio lietuvių žaidynės
Išvykę iš Lietuvos sunkiomis 

karo ar pokario sąlygomis sporto 
entuziastai kūrė lietuviškus sporto 
klubus bei juos jungiantį centrinį 
komitetą Vakarų Vokietijoje - Fizi-

liepos 1d. įvyko I Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės. Jose dalyvavo 1100 
sportininkų iš Kanados, JAV, Di
džiosios Britanijos, Vakarų Vokieti
jos, Australijos ir Argentinos, atsto-

šulas dr. J. Žmui- 
dzinas su ponia ir 
sportininkai - N. 
Morkūnaitė ir J. 
Karpis, jn. Šventi

nio auklėjimo ir sporto komitetą 
(FASK-ą). Ypač geri laimėjimai 
buvo krepšinio, stalo teniso, leng
vosios atletikos srityje.

vavusių 11 sporto šakų.
Knygoje ’’Išeivijos lietuvių spor

tas 1944-1984“ (autoriai Kęstutis 
Čerkeliūnas, Pranas Mickevičius,

nimo apeigas atliko Tėvas Augus
tinas Simanavičius OFM ir evange
likų kunigas J. Žilinskas. Sugiedojus 
Lietuvos himną, sportininkų gretos

Lietuvybės salelė 
Senojoje Europoje

1995 metų Vasario 16-osios gimnazijos abiturientai.

Vasario 16-osios gimnazija kasmet švenčia naujus rekordus. Praeitais 
metais ji išleido 9 abiturientus ir tai buvo didžiausia abiturientų laida gim
nazijos istorijoje, o šiais metais net 14 jaunuolių įsigijo vokišką brandos ates
tatą, kuris visur pripažįstamas. 9 abiturientai yra išeivijos, tai reiškia Vokie
tijos lietuvių vaikai, o 5 abiturientai buvo atvykę iš Lietuvos.

Plačiau apie Vasario 16-osios gimnaziją - 5 psl.

Knyga apie 
Bradfordo lietuvius

Tačiau prasidėjus lietuvių emi
gracijai į Ameriką, Australiją, Euro
poje sumažėjo sporto klubų ir spor
tininkų. Šiaurės Amerikoje šie skai
čiai kaip tik augo. Ten pradinis spor
tinis sąjūdis išsivystė į tvirtą išeivi
jos lietuvių organizaciją. Amerikoje 
įsikūrė Šiaurės Amerikos lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto sąjunga 
(ŠALFASS), kuri atvėrė duris įvai
rių pasaulėžiūrų lietuviams.

Daugėjant sportininkų, steigėsi 
klubai New Yorke, Chicagoje, Cle- 
velande, Detroite, Toronte, Hamilto-

Sigitas Krašauskas)“ taip aprašomas 
šių žaidynių atidarymas:

’’Ketvirtadienio vakare (birželio 
29 d.) vyko PLS žaidynių ir Pasaulio 
Lietuvių Dienų atidarymas Etobi
coke Olympium salėje. Pasigirdus 
maršo garsams, pradėjo žygiuoti vė
liavos, kurias sekė būrelis 1938 m. 
Pirmosios Tautinės Olimpiados da
lyvių, po jų pasirodė gausios, tvar
kingai uniformuotos, gražioje ri
kiuotėje australiečių gretos, kurias 
3000 žiūrovų sutiko griausmingo
mis ovacijomis, toliau žygiavo įvai-

išžygiavo iš salės“. Pasak knygos 
autorių, I Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės padarė pradžią artimes- 
niam pasaulio lietuvių sportininkų 
bendradarbiavimui ir padėjo stiprų 
pamatą kitoms pasaulinėms lietuvių 
sporto Žaidynėms“.

Po sėkmingų I Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių gimė mintis išleisti 
veikalą, kuris apimtų išeivijos lietu
vių, pokario sportinės veiklos laiko
tarpį. Taip gimė vertinga knyga ’’Iš
eivijos lietuvių sportas 1944-1984“, 
dabar jau tapusi bibliografine rete

Lietuvoje ką tik pasirodė puoš
niai išleista (su trispalviu aplanku ir 
gausiai nuotraukomis iliustruota 
120 puslapių) knyga "Bradfordo lie
tuvių veikla Didžiojoje Britanijoje". 
Ta proga "Europos lietuvis" pateikė 
kelis klausimus dr. Algimantui Bu
čiui, kuris parengė šį leidinį spau
dai.

- Kas Jus paskatino rašyti apie 
Brajfordo lietuvių veiklą?

- Turiu prisipažinti, kad akstinų 
net keletas. Pirmiausia, žinoma, liki
mas lėmė, kad Bradforde nuo pir
mųjų pokario metų gyvena mano tė
vas Anicetas Bučys, visus tuos de
šimtmečius dalyvavęs Didžiosios 
Britanijos lietuvių veikloje, dabar jis 
DBLS Garbės narys. O tiesiogiai pa
skatino patys lietuviai bradfordie- 
čiai, dar 1972 m. išleidę sukaktuvinį 
savo veiklos leidinį ’*25 metai. Brad
fordo ir apylinkės lietuvių veikla“ ir 
vėliau savo susirinkime nutarę iš
leisti tęsinį. Anas leidinys šiandien 
jau bibliografinė retenybė, tai buvo 
pirmas tokio pobūdžio lietuviškas 
leidinys visoje Didžiojoje Britanijo
je. Naujoji knyga aprėpia ir ankstes
nį (nuo 1947 m. rudens iki 1972 m.)

laikotarpį, ir, žinoma, naujausius 
metus nuo 1972 m. iki 1995 m.

- Kur teko susipažinti su me
džiaga naųįąjam leidiniui ir kada?

- Užpernai viešėjau Bradforde ir 
kilo mintis ten pat pradėti darbą. Ži
noma, vargu ar būčiau ką pajėgęs, 
jei ne ta didžiulė pagalba, kurią man 
suteikė tuometinė Bradfordo lietu
vių klubo “Vytis“ valdyba, pirmiau
sia jos pirmininkas ponas Vytautas 
Gurevičius, sekretorius ponas Stasys 
Grybas, administratorė ponia Roma 
Vaičekauskaitė, ponai Irena ir Algis 
Gerdžiūnai, ponas Romas Karalius. 
Taigi valdyba man rado klube kam
barį poilsiui ir darbui, galėjau ramiai 
ir atidžiai susipažinti su visais tų de
šimtmečių DBLS Bradfordo sky
riaus ir “Vyčio“ klubo susirinkimų 
bei valdybų posėdžių protokolais, 
nuotraukų albumais, po ranka buvo 
klubo bibliotekoje saugomi “Euro
pos lietuvio“, “Šiaurinės Anglijos 
lietuvių biuletenio“, dar tuomet 
Nottinghame leisto “Šaltinio“, ’Tė
viškės žiburių“, kitų išeivijos spau
dos leidinių komplektai. Mano pa-
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ne ir kitur. 1951 m. spalio 27-28 d. 
Toronte “Vytis“ surengė krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso žaidynes, ku
rias pavadino T-oji Kanados ir JAV

rių vietovių bei sporto klubų sporti
ninkai. Parado pabaigoje žygiavo 
gausus būrys lietuviškų mokyklų 
mokytojų. Eisenos dalyviams išsiri-

nybe. Pasinaudodami ja ir galėjome 
daugiau papasakoti ”EL“ skaityto
jams apie Pasaulio lietuvių žaidynių 
atsiradimą.

lietuvių olimpiada“. 1976 m. Toron
te vykusių žaidynių metu buvo iš
keltas sumanymas rengti Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes 1978 m. To
ronte, su tikslu pažymėti 60 m. nuo

kiavus, po Etobicoke burmistro 
Flynn, senatoriaus P. Bosą ir VLIK- 
o pirmininko dr. K. Valiūno sveiki
nimų, Pasaulio Lietuvių Dienas ati
darė Pasaulio Lietuvių Bendruome-

Lietuva ir šiemet pasitiks pasau
lio lietuvius sportininkus. V Pasau
lio lietuvių sporto žaidynių dalyvius 
vienys dailininko iš Toronto Teles
foro Valiaus (1914-1977) dar I Pa-

Nepriklausomybės atgavimo ir 40 
m. nuo pirmosios Tautinės olimpa- 
dos Kaune. Tiesa, ši mintis nebuvo 
sutikta vieningu pritarimu, atsirado 
ir skeptikų, abejojančiųjų.

Vis dėlto 1978 m. birželio 26-

nės pirm. Bronius Nainys, o Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynes 
ŠALF-as pirm. Pranas Bemeckas.

Atidarymo metu buvo pašventinta 
Žaidynių vėliava, kurios krikšto tė
vais buvo Lietuvos Generalinis Kon-

saulio Lietuvių sporto žaidynėms 
suprojektuotas ženklas, priminsian
tis Pasaulio lietuvių sportininkų ben
dradarbiavimo tęstinumą nuo pir
mosios Tautinės olimpiados Kaune 
1938 m. ELI

Aviacijos šventė Vilniuje
Liepos 29 d., šeštadienį, 9 vai., 

Vilniaus aerouoste vyks Aviacijos šventė, 
šventėje dviejų lietuviškų "Boeing“ ir "Jet Star“ lėktuvų 

skrydis. Bus kitų lėktuvų paroda, aeroakrobatika, 
šuoliai parašiutu.

Aviacijos šventės programa rūpinasi 
kapitonas Kazimieras Lazdauskas. 

Jis kviečia vilniečius šioje šventėje gausiai dalyvauti.
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Knyga apie Bradfordo lietuvius
Atkelta iš 1 psl.

prašytas maloniai suteikė informaci
jos kun. kanauninkas Valentinas Ka- 
maitis. Kas būdavo neaišku, čia pat 
paaiškindavo ponas Grybas arba po
nas Gurevičius.

Tėtis pats parašė DBLS Brad
fordo skyriaus veiklos apžvalgą. O 
Bradfordo lietuvių filmuotojas ir 
metraštininkas ponas Povilas Puce- 
vičius net kelias dienas sugaišo, ro
dydamas televizoriaus ekrane savo 
turtingo asmeninio archyvo filmų 
juostas apie Bradfordo lietuvių ren
ginius, jo nufilmuotus tarptautinius 
Laisvės mitingus Bradforde ir kitur. 
O kad troškuliu ir badu nepasilpčiau 
betriūsdamas, maloniai rūpinosi po
nia Margaret Grybienė. Visiems 
jiems norėčiau šio darbo pabaigtu
vių proga didžiai padėkoti.

- Kaip ilgai užtruko knygos su
darymas ir galutinis jos išspausdi
nimas?

- Apie trejetą savaičių padirbėjęs 
Bradforde, baigiau rašyti jau Lietu
voje, nes teko pasėdėti renkant me
džiagą ir Nacionalinėje M. Maž
vydo bibliotekoje. Juk be minėto su
kaktuvinio leidinuko ir Kazimiero 
Barėno ’’Britanijos lietuvių“ pirmo
sios dalies (laukiam nesulaukiam iš
spausdinant, kaip girdėjau, jau para
šytos antrosios), beveik nieko mono- 
grafiško neturime. O spausdinimas 
Lietuvoje iškėlė savų problemų. Per 
tuos porą metų kainos baisiai mainė
si ir vis kilo aukštyn - ir už popierių, 
ir už rinkimą kompiuteriais, ir už 
spaustuvės patarnavimus. ’’Vyčio“ 
klubas visam leidiniui buvo pasky
ręs savo metu pakankamą sumą, bet 
ilgainiui, man berengiant tekstą ir

Knyga ąpje Švedijos 
lietuvius

Apie tai rašoma ’Respublikoje“ 07 
15.

Švedijos lietuvių bendruomenė 
ruošiasi išleisti knygą apie šioje ša
lyje gyvenusius lietuvius.

Prieš 50 metų į Švediją atvykę 
lietuviai pabėgėliai, norėdami pa
dėti vienas kitam, sukūre savo ben
druomenę, gyvuojančią ir šian
dien. Tuo metu, kai Lietuva buvo 
atkirsta nuo išorinio pasaulio, lie
tuviai dirbo savo gimtinės labui. 
Dauguma jų buvo rašytojai, daili
ninkai, gydytojai, medicinos sese
rys, kunigai ir bibliotekininkai. Ką 
šie žmonės nuveikė per 50 metų, 
bus aprašyta knygelėje ’’Lietuviai 
Švedijoje“. Joje apie 60 puslapių, 
pusė jų parašyta švediškai, pusė 
lietuviškai, nemažai nuotraukų.

Knygelė bus įdomi ne tik lietu
viams Švedijoje ir Lietuvoje. Jau 
dabar galima ją užsisakyti, sumo
kant 100 Švediškų kronų už eg
zempliorių į lietuvių bendruome
nės Švedijoje sąskaitą. Bendruo
menė tikisi, kad tokiu būdu surink
ti pinigai palengvins knygelės iš
leidimą.

Niujorke mūši priming 
ii..tatori.u vėliavos

Apie Žalgirio mūšio 585-ųjų metinių 
minėjimą Niujorke rašo "Lietuvos 
rytas“ 07 17.

Šeštadieni, liepos 15-ąją, Niu
jorko Centriniame parke, šalia pa
minklo Jogailai, susirinko gausi 
grupė įvairiataučių žmonių. Pir
mieji su vėliavomis atžygiavo Kry

maketą, leidybos kaštai pasikeitė. 
Šia proga norėčiau padėkoti jau ne
priklausomoje Lietuvoje 1993 m. 
įsikūrusio Lietuvos literatūros fondo 
pirmininkui ponui Algirdui Alioniui, 
nes būtent Litfondas, labdaros orga
nizacija Lietuvos kultūrai remti, pa
rėmė ir šį leidinį.

- Ar manote, kad ir kiti Didžiojo
je Britanijoje esantys lietuvių telki
niai apie savo veiklą turėtų byloti 
panašiu leidiniu?

- Manau, kad tiesiog privalėtų net 
iš paskutiniųjų pasistengti. Ir taip pat 
dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia, 
turiu pasakyti, kad dauguma lietuvių 
Tėvynėje neturi jokio gilesnio supra
timo apie mūsų išeivijos gyvenimą 
ir veiklą visus tuos ilgus dešimtme
čius toli nuo gimtojo krašto. Dažnai 
visas jų supratimas taip ir baigiasi 
mintim, kad išeiviai gražiai ir turtin
gai gyvena, taigi ir privalo be saiko 
aukoti skurstantiems tautiečiams 
Lietuvoje.

O kas besupras pačios išeivijos 
dešimtmečių žygius ir vargus, kuri 
taip pat galėtų tarti Maironio žo
džiais: ’’Jei po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris/ Ir vaikams užtekės 
nusiblaivęs dangus/ Mūsų kovos ir 
kančios, be ryto naktis/ Ar jiems 
besuprantamos bus?“. Juk jau dabar 
nebesupranta! Ir net tie, sakytum, 
šviesiausieji. Jei suvoktų, argi galėtų 
ir ana Aukščiausioji Taryba, ir nau
jasis Seimas taip gėdingai ir nevyku
siai spręsti Lietuvos pilietybės pripa
žinimo išeivijos lietuviams klausi
mą? Sugriuvus sovietinei ’’geležinei 
uždangai“, sava lietuviška biuro
kratija ’’sugebėjo“ visokiausiais že
minančiais formalumais atkirsti išei
vius nuo Tėvynės, neduoti naujų lie

mo totoriai. Folkloro muzikantai re
petuodami grojo tradicinio džiazo 
temas, bet kai pasirodė lietuviai su 
istorinėmis pulko vėliavomis, trenkė 
įkvepianti totorišką maršą.

Renginio scenografiją sukūre ar
chitektas Glennas Urbonas. Jis gau
siems žiūrovams paaiškino, kodėl 
bronzinis Jogaila ant žirgo laiko iš
kėlęs du kalavijus, vėliau žodį tarė 
svečias iš Lietuvos, Jungtinių Tautų 
Asociacijos prezidentas Algis To
mas Geniušas.

Neišsigandusios 38 laipsnių kait
ros temperamentingai šoko tauti
niais drabužiais pasipuošusios toto
rės, drauge su jomis ratelyje sukosi 
keli juodaodžiai, svečias iš Tibeto, 
naujųjų emigrantų iš Lietuvos pus
nuogiai vaikai. Iki sutemų parke 
plaikstėsi vėliavos, skambėjo links
mi, dažniausiai lietuviški žodžiai.

’’Saulės“ solistė laimėjo 
konkursą Anglijoje

Apie tai "Lietuvos ryte“ 07 18.
Iš tradicinio tarptautinio muzikos 

konkurso Didžiojoje Britanijoje su
grįžo Šiaulių pedagoginio instituto 
liaudiškos muzikos ansamblis ’’Sau
lė“. Jo solistė Ona Balkutė solinio 
dainavimo konkurse laimėjo pir
mąją vietą, o šokių konkurse daly
vavę ’’Saulės“ šokėjai iš dvidešimt 
dviejų grupių buvo dešimti.

Sis populiarus konkursas Velse, 
Langoleno miestelyje, jau 49. Jame 
dalyvavo per 2000 dalyvių iš 40 
pasaulio šalių.

Šiaulių pedagoginio instituto ab
solventė O. Balkutė, padainavusi lie
tuvių liaudies dainą ”Oi, ką kalba 
linelis“, kurią atliko be akompani

tuviškų pasų lietuviams, kurie juk 
niekados neatsižadėjo turėtos Lie
tuvos pilietybės ir tiek savo gyveni
mo metų atidavė lietuvybei išsaugoti 
ir Lietuvos nepriklausomybei pa
siekti... Tėtis iki šiol negali gauti lie
tuviško paso, nors visi iš eilės Lie
tuvos įgaliotiniai ir besikeičiantys 
atstovai Anglijoje žadėjo ir tebežada 
’’artimiausiu metu sutvarkyti“. Ir 
tvarko jau ketvirti metai... Ir kiek to
kių atvejų vien Anglijoje? Tiems po
nams valdininkams ir visai Lietuvai, 
ypač skaitančiajam jaunimui, tiesiog 
būtina papasakoti, kokį didžiulį po
litinį ir tautinį darbą dirbo lietuviai 
išeiviai Didžiojoje Britanijoje, Lon
done, Bradforde, Mančesteryje, No- 
ttinghame, Škotijoje, Halifakse ir ki
tur. Bijau ir minėti kitas vietoves, 
miestus ar apylinkes, nes ten mažai 
ir belikę iš kažkada gausių lietuvy
bės telkinių. Reikia paskubėti, nes 
laikas nelaukia, lietuvių pajėgos Di
džiojoje Britanijoje tirpsta dėl skau
džių netekčių, negalime leisti, kad jų 
ilgametė patriotinė veikla nueitų be 
pėdsako užmarštin ir ilgainiui liktų 
nežinoma jų vaikams, anūkams, gi
minėms tiek Anglijoje, tiek Lietu
voje.

Norėtųsi tikėti, kad ir naujoji 
knyga liks kaip kuklus paminklas vi
siems lietuviams Bradforde ir jo 
apylinkėse nuo 1947 m. iki pat Šios 
dienos - visiems, kas ilgus dešimt
mečius nublokšti nuo Lietuvos grū
mėsi su vargais ir dar rado savyje jė
gų palaikyti laisvos Tėvynės dvasią 
ir lietuvybę tolimoje senoje ūkanoto 
Albiono žemėje.

- Bradfordiečių pavyzdys, matyt, 
įsidėmėtinas. Dėkojame už pokalbį.

Eli

mento, ir, pritariant ’’Saulės“ muzi
kantams, atlikusi dzūkų krašto dainą 
’’Mažutukė“, tapo laureate ir buvo 
viena populiariausių konkurso daly
vių. Miestelyje sutikusieji daininin
kę iš Lietuvos atpažindavo ir kreip
davosi į ją vardu. Interviu su ja 
transliavo radijas ir televizija, o dai
nininkės nuotraukos puošė laikraš
čių puslapius.

Vyrai žaidžia karą
Apie naują karinį žaidimą peintbolą 
rašoma "Lietuvos aide“ 07 18.

Vilniečiai, savaitgalį aplankę 
Vingio parką, jautėsi tarsi pratekę į 
vakarietišką kovinį filmą: unifor
muoti ir kaukėti vyrai, ginkluoti ne
matytos konstrukcijos šautuvais... 
žaidė karą. Pasirodo, parke vyko 
keisto kovinio žaidimo - peintbolo - 
varžybos. Vakaruose šis žaidimas 
gana populiarus, rengiami net jo pa- 
saulio čempionatai. Lietuvoje Žaidi
mą propaguoja keletas klubų.

Vingio parke rungtyniavo dvi 
geltonraiščių ir raudonraiščių ko
mandos. Jų nariai šįkart - patyrę 
SKAT, kitų apsaugos struktūrų vy
rai. Žaidimo įrankis - tikro ginklo iš
vaizdą turinti šaudyklė, užtaisoma 
spalvotu želatinų pripildytu ’’šovi
niu“. Jis, pataikęs į ’’priešą“, sprogs
ta, žaliai nudažydamas kovotojo uni
formą. Žaidėjų ir žiūrovų veidai ap- 
saugoti kaukėmis. Žaidimas vyksta 
aptvertoje teritorijoje.

ArJbtts sušvelninta 
bausmš-B,, Ubartvi?

Apie tai rašoma "Dienoje“ 07 18.
Sušvelninti olimpinio disko meti

mo čempiono vilniečio Romo Ubar
to diskvalifikaciją žada Tarptautinė 
atletikos mėgėjų federacija (IAAF). 
Apie tai papasakojo grįžęs iš Monte 
Karlo, kur įsikūrusi IAAF, Lietuvos

Keliais sakiniais
□ Apdovanotas JAV verslininkas ir 
lietuvių bendruomenės veikėjas. Lie
pos 14 d. dekretu Prezidentas A. 
Brazauskas už nuopelnus Lietuvos 
valstybei, jos ūkiui ir mokslui bei už 
asmeninį indėlį plėtojant Lietuvos ir 
JAV verslininkų ryšius Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3- 
iojo laipsnio ordinu apdovanojo Juo
zą Kazicką.
□ Pagerbtas mokslininkės, archeo
logės Marijos Gimbutienės atmini
mas. Liepos 22 d. Kaune, prie namo 
A. Mickevičiaus g. 15 atidengta ar
chitekto J. Lukšės ir skulporiaus V. 
Žuklio sukurta memorialinė lenta, 
skelbianti, kad šiame name 1931- 
1942 m. gyveno M. Gimbutienė.
O Kauniečiai susitiko su Australijos 
lietuvių savaitraščio ’’Mūsų pasto
gė" redaktorium, žurnalistu, dviejų 
poezijos knygų autoriumi Bronium 
Žaliu. Jis atvyko į Lietuvą kartu su 
bičiuliu inžinieriumi Vytautu Vait
kum. Iš Biržų krašto kilęs B. Žalys 
sakė, kad Tėvynbėje savo eilėraščius 
skaito pirmą kartą.
□ Parama iš JAV žydus gelbėjusių 
lietuvių šeimoms. Lietuvoje šeštą 
kartą viešėjo žymus žydų tautybės 
chirurgas B. E. Lesinas. Jis lankė 
Antrojo pasaulinio karo metu žydus 
gelbėjusių lietuvių šeimas, dalijo 
jiems pinigus ir teikė Dorų nežydų 
instituto sertifikatus. Toks sertifika
tas buvo įteiktas ir žydus gelbėjusios 
Uršulės Šleževičienės sūnui minist
rui pirmininkui A. Šleževičiui.
□ Lietuvoje vyko tarptautinė konfe
rencija, skirta orlaivių skrydžių val
dymo riboms virš Baltijos jūros nus
tatyti Dalyvavo Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos, Len
kijos ir Švedijos delegacijos, suinte
resuotos skrydžių valdymu šiame re
gione.

lengvosios atletikos federacijos pre
zidentas Vitalis Vilimas.

1993 m. rugpjūčio 21 d. per pa
saulio čempionatą Štutgarte R.Ubar- 
to organizme buvo aptikta dopingo 
substancijų. Dėl to sportininką dis
kvalifikavo ketveriems metams - 
švelnesnių bausmių tuomet neskir- 
davo. Neseniai Tarptautiniam olim
piniam komitetui pareiškus pageida
vimą, kad įvairių sporto šakų atsto
vams nebūtų skiriamos skirtingos 
bausmės, lengvosios atletikos vado
vai ketina mažinti diskvalifrkacijų 
terminus iki dvejų metų. Nors tokio 
nutarimo dar nėra, IAAF generalinis 
sekretorius Ištvanas Diulajis pažadė
jo per IAAF kongresą pasaulio čem
pionate Geteborge - jis įvyks rugpjū
čio 4-13 d. - palankiai spręsti Ubar
to klausimą. Tuokart jis galėtų daly
vauti ir Atlantos žaidynėse.

Buvo taip pat kalbama apie vidu
tinių nuotolių bėgikės Dalios Matu- 
sevičienės bausmės sušvelninimą: 
šios sportininkės organizme dopingo 
aptikta praėjusią žiemą. Kadangi ji 
tuo metu sirgo ir vartojo vaistus, ga
limas dalykas, jog kartu su jais į or
ganizmą pateko ir uždraustų vartoti 
per varžybas preparatų. Šios spor
tininkės klausimą taip pat žadėta 
svarstyti per IAAF kongresą.

SuSaudvmo faktas
.buy? Iaik9mas-p.asa.lpt.yjg 
Apie mirties bausmės įvykdymą Bo
risui Dekanidzei, teismo nuosprend
žiu sušaudytam už žumaSsto V. Lin
gio nužudymo organizavimą, rašo
ma "Lietuvos ryte“ 07 19.

Liepos 12-ąją, greitojo reagavi
mo rinktinės ’’Aras“ automatinin
kams apsupus Lukiškių kalėjimą, ja
me apsilankė VRM bei Generalinės 
prokuratūros vadovai. Po to B. De- 
kanidė buvo išvežtas nežinoma

□ Lietuva tapo 69-ąja pasaulio Sa
limi prisijungusia prie informacinis 
WTC Network sistemos. Prie šios pa. 
šaulyje žinomos sistemos prisijungė 
bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė 
’’Pasaulio prekybos centras Vilnius“.
□ Europos Sąjungos Parlamentai 
pritaria priimti Baltijos valstybes } 
ES ir ragina, kad jos būtų įtrauktos} 
Europos saugumo struktūras. Euro
pos Parlamento raporte, kurį rai. 
giant vadovavo buvusi Švedijos už
sienio reikalų ministrė M. af Uglas, 
siūloma Baltijos šalyse įsteigti ES 
atstovybes. Kartu raporte pareikštas 
pageidavimas stiprinti bendradar
biavimą su Baltijos regiono šalimis.
□ Europarlamentas priėmė rezoliu
ciją, kurioje pritariama, kad Baltijos 
jūros regiono valstybes ir ES jungtu 
modernūs susisiekimo keliai Lenki
ja, Baltijos valstybės, Kaliningradas 
ir Sankt Peterburgas turėtų būti 
įtraukti į transeuropinių transporto 
tinklų kūrimo projektus. ES turėtų 
remti energetikos tinklų Baltijos 
regione plėtojimą ir jų sujungimą, o 
planuojamam dujotekio iš Norvegi
jos per Švediją į Baltijos valstybes 
projektui teikti prioritetinę reikšmę.
□ Patvirtinta 32,2 milijono JAV do
lerių paskola Lietuvai. Ją patvirtino 
Tarptautinio valiutos fondo direk
torių valdyba. Paskola suteikta atsi
žvelgiant į gegužės mėnesį įvyku
sios TVF misijos ataskaitą, kaip ša
lyje vykdomas TVF pasirašytas trejų 
metų ekonominės politikos memo
randumas.
□ Vašingtone vyko Tarptautinio w- 
liutos fondo direktorių tarybos posė
dis. Jame išskirta Lietuva, kaip viena 
geriausių rezultatų pasiekusių vals
tybių, kuri orientuojasi į rinkos eko
nomiką. Pažymėta tai, kad šalyje bu
vo sustabdytas nacionalinio produk
to mažėjimas, infliacijos augimas, 
teigiamai įvertinti fiskalinės politi
kos rezultatai, biudžeto vykdymas.

kryptimi ir sušaudytas. Gydyto
jams surašius mirties liudijimą, 
karstas su B. Dekanidzės kūnu bu
vo parvežtas į kalėjimą. Kitą rytą 
jis buvo išvežtas iš Lukiškių ir pa
laidotas.

Nors laidojimo vieta buvo 
griežtai slepiama, ’’Lietuvos ryto" 
žurnalistai ją surado ir nufotografa
vo. Ant neseniai supilto kapo - jo
kios lentelės, paaiškinančios, kieno 
jis. Gelsvame molžemyje įspaustas 
neryškus kryžius. Maža puokštelė 
geltonų lauko gėlių ant kapo buvo 
jau nuvytusi.

Patį egzekucijos faktą, nekal
bant apie detales, buvo mėginta 
slėpti. Redakcijos žiniomis, visuo
menei bei B. Dekanidzės artimie
siems apie nuosprendžio įvykdymą 
buvo ketinama pranešti tik po 5 
dienų. Tačiau, kai "Lietuvos rytas“, 
remdamasis neoficialiais šaltiniais, 
pranešė apie B. Dekanidzės sušau
dymą, Aukščiausiasis Teismas per
davė Vidaus reikalų ministerijos 
oficialų pranešimą Eltai.

Sušaudytojo tėvas G. Dekani
dzė dienraščio žurnalistams saki 
apie sūnaus mirtį sužinojęs iš laik
raščio. Jis iš pradžių šia žinia neti
kėjęs, skambinęs į Aukščiausiąjį 
Teismą, VRM, ir tik vakare gavęs 
šios žinios patvirtinimą. Tėvas ir jo 
antroji žmona Tamara apgailesta
vo, jog jiems nebuvo pasakyta, kur 
yra sūnaus kūnas. Pasak jų, norė
dami gauti leidimą perlaidoti sūnų, 
kelias dienas buvo ’’vedžiojami už 
nosies“. Prašyme Vidaus reikalų 
ministrui G. Dekanidzė parašė: 
’’Mes ketiname Borisą palaidoti 
dalyvaujant tik patiems artimiau- 
siems giminėms, neatkreipiant jo
kio pašalinių dėmesio. Palaidoti 
Borisą planuojama žydų kapinėse, 
šalia mano motinos kapo“.
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Lietuvybės versmės - kur jos
Kas toji lietuvybė, dėl kurios 

ateities dabar vis dažniau išsakomas 
susirūpinimas? Kokios versmės gai
vina lietuviškos kultūros erdvę, ne
duodamas jai ištirpti agresyvaus, 
permainingo pasaulio kontekste?

Turbūt neapsiriksime, teigdami, 
jog visų pradžių pradžia - Lietuva, 
jos žemė ir žmonės. Skausmas, kurį 
kentėjo pavergta tauta, tragedija, pra- 
siliejus laisvėn besiveržiančių Lie
tuvos vaikų kraujui, pasididžiavimas, 
kad buvome ir tebesame, triumfas 
dėl vienos ar kitos pergalės, dėl S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydžio, dėl 
Lietuvos sportininkų pergalių, dėl 
Sąjūdžio žengimo per Lietuvą...

Kažkur kitur, kitos tautos pergy
vena turtingo gyvenimo, aukštos ci
vilizacijos žavesį... Beje, sovietme
čiu kitoms "broliškoms respubli
koms“ ir Lietuvos TSR atrodė esan
ti sotaus ir civilizuoto gyvenimo 
oaze, bet pačioje Lietuvoje tada ne 
lietuvybė klestėjo, o tylus ir todėl dar 
nuožmesnis nulietuvėjimas... Toji 
"oazė“ traukė į save kitataučius iš 
įvairių SSRS regionų, ir lietuviai sa
vame krašte duso nuo sovietinių pi
liečių vis didėjančios masės. Gal ne 
perdaug kuklinantis ir buvo galima 
laikyti Lietuvą civilizuotesnių kraštu 
už kitas SSRS respublikas, bet dėti 
lygybės ženklą tarp civilizacijos ir 
kultūros gali nebent daug mokęsi, 

bet taip nieko ir neišmokę sovietinių 
aukštų ir neaukštų mokyklų absol
ventai ir abiturientai. O ir tos civi
lizacijos tikrąją vertę pamatėme bū
tent dabar, atsivėrus durims į platųjį 
pasaulį... Šiaip ar taip, kol daugmaž 
soti ir švari Lietuva ramiai čespėjo 
didžiausios sovietų fermos aptva
ruose, jos bičiulių būrys užsienyje 
buvo gana ribotas - vos ne etninių 
lietuvių išeivių ir jų dar nenutautėju- 
sių palikuonių ribose.

Tautos dvasinis ir politinis atgi
mimas, Sąjūdžio įvilktas į aktyvių, 
nesmurtinių veiksmų formą, sukėlė 
nepaprastą rezonansą, galima sakyti, 
visame pasaulyje. Ir vienas to rezo
nanso rezultatų buvo tas, kad atsivė
rė iki tol jau užakusios lietuvybės 
versmės, prasiveržė naujos. Mes pa
sijutome beturį tiek daug bičiulių 
įvairiose tautose, ir jie energingai 
ėmėsi tiesti tiltus į Lietuvą - arba tie
siogiai, arba per lietuvius, kurie gy
veno kitose valstybėse, miestuose. 
Daugelis jų, save laiką rusais, žy
dais, prancūzais, vokiečiais, lenkais 
ir t. L, atsiminė turį senas šaknis Lie
tuvoje ir savo veikla, parama suteikė 
naujų impulsų lietuvybei tarpti...

Daug metų buvau pažįstama su 
Maskvoje gyvenančiu ir dirbančiu 
vienu iš įžymiausių Kaukazo kalbų 
specialistu, profesoriumi G. Klimo- 
vu. Pažintis buvo dalykinė, susitik

davome konferencijose ar mūsų ins
tituto Mokslinės Tarybos posėdžiuo
se. Korektiškas, santūrus mokslinin
kas atrodė paskendęs savo moksli
nėse problemose... 1991 m. pavasa
rį, atvykęs į eilinį posėdį, G. Klimo
vas iškart priėjo prie manęs ir prabi
lo... gražiai lietuviškai. Ne tik pasila
bino, bet ir anekdotus ėmė lietuviš
kai pasakoti. Pamatęs, kad iš nuste
bimo aš ir juoktis nebeišgaliu, G. 
Klimovas paaiškino, jog kažkuris jo 
senelių buvo lietuvių kilmės, bet iki 
šiol šita šeimyninės kronikos detalė 
jam neatrodžiusi esanti svarbi. Sąjū
dis ir 1991 m. Sausis ne tik nuskaid
rino jo genetinę atmintį, bet ir paska
tino mokytis lietuvių kalbos ir jį, ir 
jo žmoną, irgi kalbininkę, bet jau be 
jokių lietuviškų šaknų...

Tarp tų šviesių Peterburgo žmo
nių, kurie ne tik gražiais žodžiais, 
bet ir konkrečiomis pastangomis pa
deda man neprarasti galimybių kal
bėti su peterburgiečiais ir apie Rusi
ją, ir apie Lietuvą, yra talentingas li
teratas, kritikas Samuilas Lurje. Ke
letą jo sąmojingų publicistinių 
straipsnių esu pateikusi ir Lietuvos 
skaitytojams. Prieš porą mėnesių 
Peterburge vyko tarptautinė konfe
rencija, skirta Josifo Brodskio kū
rybai ir asmenybei (joje, beje, daly
vavo ir įžymus lietuvių poetas ir 
mokslininkas iš JAV Tomas Venc

lova). S. Lurje pranešimas buvo vie
nas iš ryškiausių ir originaliausių - 
retai tenka išgirsti taip poetiškai, 
įkvėptai kalbant apie poeziją! Iš
klausęs mano negrabius pagyrimus, 
S. Lurje, vylingai dirsčiodamas į ne
toliese stovėjusi T. Venclovą, pa
klausė: "Ar aš esu jums sakęs, jog 
mano motina yra kilusi iš Lietuvos 
didikų?“ Ir paaiškino: "Mano moti
nos pavardė Giedroje. Girdėjote apie 
tokius kunigaikščius?“

O prieš kelias dienas sužinojau 
apie lietuviškas šaknis dar vienos iš
kilios asmenybės - Paryžiuje gyve
nančios rusės Irinos Ilovajskajos- 
Alberti. Intelektualioji publika ją ži
no kaip savaitraščio "Russkaja 
myslj“ ir radijo laidos "Blagovestj“ 
redaktorę. Per vieną savo senelį iš 
tėvo pusės p. Ilovajskaja susijusi su 
Lietuva, o Ūovajskių giminė ją suri
šo su garsios rusų poetės Marinos 
Cvetajevos gimine. Be to, p. L Ilo
vajskaja-Alberti - katalikė, kas ją dar 
labiau artina prie Lietuvos.

Kažkada ji buvo prisiekusi kojos 
nekelti į šalį, kur lizdą susisuko ko- 
munizas, sugriovęs Bažnyčią, išnie
kinęs Tikėjimą. Tačiau istorijos po
sūkis, daug ką pakeitęs ir Rusijoje, ir 
jos pavergtuose kraštuose, atvėrė 
emigracijos rusams kelius į tėvų 
kraštą, o poniai Irinai - ir į Lietuvą, 
kur ji išbuvo dvi su puse dienos. Per 
tą laiką ji suspėjo duoti interviu radi
jui, televizijai, susitikti su visuome
ne. Po pastarojo susitikimo, kuriame 
šalia aršių "jedinstvininkų“, "sovie- 
tininkų“ sėdėjo įvairių tautybių žmo
nės, besidomintys ekumenizmo, 

žmonių bendravimo per Dievą ir su 
Dievu klausimais, aš pasiteiravau 
viešnios iš Paryžiaus, kas, jos nuo
mone, geriau ją supranta: Rusijos ru
sai, ar Lietuvos rusai? P. Ilovanskaja 
su neslepiamu apgailestavimu atsa
kė: "Deja, Lietuvos rusai. O jei dar 
tiksliau - tai, ko gero, lietuviai...“

Klausimas, kuo skiriasi Rusijos 
rusai nuo Lietuvos rusų, vertas atski
ros diskusijos ar bent straipsnio, o Šį 
kartą reikėtų apsiriboti lietuvybės 
problemomis. Ir šiuo atveju susitiki
mas su I. Ilovajskaja-Alberti buvo 
kaip reta informatyvus, nes jame be 
genetinių, kraujo ryšių (versmių!), 
buvo prisimintas ir dvasinis-kultūri- 
nis ryšys. "Lietuva mano gyvenime 
dalyvavo ir vėliau, kai aš tapau žmo
gumi, aktyviai dirbančiu Rusijai ir 
viskam, kas su ja buvo susiję - ge
ruoju ar bloguoju. Lietuva čia daly
vavo kaip pavyzdys, kaip garbinimo 
ir susižavėjimo objektas. Ir - kaip 
gėdą žadinantis faktorius. Savo bai
siojo kaimyno sutraiškyta, Lietuva 
sugebėjo išsaugoti tautinį tapatumą, 
savo lietuvišką dvasią. O kaip rusė, 
aš jaučiu gėdą dėl to, ką dart Rusija 
su ja iki revoliucijos ir po jos“, - saki 
pranešėja.

Buvo malonu klausytis šitų prin
cipingų ir, kas be ko, širdį glostančių 
žodžių. Bet prisiminus, kiek daug 
negerovių, moralinio nuopolio iškilo 
į paviršių išsilaisvinusioje Lietuvoje, 
imi bijoti, kad tokia Lietuva gražiu 
pavyzdžiu išliks vėlgi kitataučiams, 
o ne patiems lietuviams.

Jūrate Laučiūti

42-osios Europos lietuviškųjų 
studijų savaitės

1995 07 30-1995 08 06 
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Vasario 16-osios gimnazijoje,
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20 vai. Žibuntas Mikšys (Paryžius) ”O. Milašius iš gimtosios 
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"Postalininė Lietuvos politika“
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nius, Praha) "Lietuvos politinės partijos: 1990-1995“
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Martinaitis (Vilnius)
Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. 10 vai. Darius Kuolys (Vilnius) "Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir šiandieninės Lietuvos rai
dos tendencijos“

17 vai. Savaitės vertinimas ir kitos savaitės problemos
20 vai. Koncertas. Dainuoja sopranistė Audronė Gaižiūnienė (Belvi

dere, JAV)
Sekmadienis, rugpjūčio 6 d. 10 vai. Pamaldos. Savaitės uždarymas

Studijų savaitės moderatoriai - Darius Kuolys ir Vincas Natkevičius, 
kapelionas - kun. Jonas Dėdinas.

Organizatoriai - Alina Grinienė ir Robertas Šneideris.

Pragyvenimas dienai, gyvenant viengubom kambary - 55 DM, 
dvigubam - 45 DM.

Registracijos mokestis - 100 DM, jaunimui - 50 DM.

Prašom registruotis pas Aliną Grinienę:
A. Grinius, Diamanstr. 7,80995 Miinchen, Deutschland.

Likimų vingiai

Nemylimas, ar kitų nemylintis?
Priešais sėdėjo septintą dešimtį 

tik pradėjęs vyras. Tvirtai suręstas, 
sakyčiau, tikras žemaitis, bet kalbos 
maniera aiškiai sakė, jog tasai žmo
gus seniai negyvena Lietuvoje.

Kai guodžiasi vargeta, pajunti 
užuojautą, kai guodžiasi negalios iš
tiktas, taip pat jauti užuojautą ir norą 
šiek tiek padėti. Bet šis atvejis buvo 
kitoks. Žmogus kaltino visus, minė
jo garbių Lietuvos valdžios vyrų 
vardus, - vardus, ne pavardes, o tai 
reiškė daugiau nei familiarumą. Gal
būt tuose kraštuose, kur jis per tris 
dešimtis metų gyvena ir dirba (ar 
dirbo?), kur jis sakosi buvęs didelės 
organizacijos vadovas, pažįstantis 
tos valstybės patį prezidentą ir jam 
verčiąs kai kuriuos dokumentus į 
lietuvių kalbą, esąs vos ne Lietuvos 
neoficialus ambasadorius toje Vidu
rinės Azijos valstybėje, galbūt tenai 
visiškai normalu įeiti į bet kurį kabi
netą ir reikliu tonu išsakyti savo 
priekaištus, nepasitenkinimą ir L t.

Daugiau nei valandą kalbėjausi 
su šiuo žmogumi, tiksliau, klausiausi 
iškalbingų jo išvedžiojimų. Čia jo 
niekas nemyli, nemyli visų lietuvių, 
gyvenančių Rytuose. Nemyli lietu
vių musulmonų kraštuose. "Man, 
kartu ir porai tūkstančių lietuvių 
(tiek manoma esant jų Vidurinėje 
Azijoje ir Kazachstane), gresia mir
tinas pavojus, nes, patys suprantate, 
esame katalikai, esame nepageidau
jami. Nors prieš trisdešimt metų bu
vome laukiami: ir šilkus audėme, ir 
žemių gelmes tyrėme, ir elektros 
energijos kompleksus kūrėme, mies
tus statėme“, kalbėjo žmogus.

Štai šitoje vietoje ir norėtųsi gar
siai apsvarstyti šio žmogaus (ir ne tik 
šio) dabartinę padėtį. Paprašiau Pa
saulio lietuvių bendruomenės atsto
vo Lietuvoje Juozo Gailos apibūdin
ti šį konkretų atvejį. Tuo labiau, kad 
minėtas žmogus, inžinierius energe
tikas, baigęs mokslus Kijeve, pagal 

instituto paskyrimą išvykęs dirbti į 
Vidurinę Aziją, ten vis dėlto nebuvo 
koks juodadarbis, vadinasi, galėjo 
sau pats užsidirbti nors šiokią tokią 
pensiją. Iš tiesų jis ir užsidirbo, bet 
toji pensija esanti tokia menka, kad, 
norėdamas iš savo dabartinių namų 
atskristi į Lietuvą, turįs paaukoti vi
są metų pensiją. Jis norėtų grįžti į 
Lietuvą, bet čia jo niekas nepriima. 
Parduotų savo dviejų kambarių butą 
tos valstybės sostinės centre, gautų 
ne daugiau kaip porą tūkstančių do
lerių. Bet doleriai toje Vidurinės 
Azijos valstybėje nepripažįstami... 
Taigi ką jam daryti?

- Ką daryti? - pakartojo klausimą 
J. Gaila. - Pirmiausia, liūdna, kad 
žmogus ateina prašyti lyg ir išmal
dos. Sveikas tvirtas vyras, turėjęs 
gerą darbą, dabar jo atsisakęs. Gal 
tikėdamasis paramos iš mūsų? Jis at
vyksta į Lietuvą kasmet, ir kasmet 
prašo mūsų pinigų. Iš kur mes jų ga
lime gauti? Iš kur jų gali gauti Lietu
va? Iš dangaus pinigai nekrenta, rei
kia patiems užsidirbti. Jeigu mes, tu
rku galvoje Pasaulio Lietuvių bend
ruomenę, ir Lietuva remsime tokius 
žmones, ar galės tikėtis paramos ne
galingieji? Pagaliau to žmogaus, 
apie kurį mes kalbame, paramos su
pratimas yra labai keistas. Priminsiu 
jums tokį pavyzdį. Prieš porą metų 
jis rašė mums, Pasaulio lietuvių ben
druomenei, rašė Kanados, rašė Aust
ralijos lietuvių bendruomenėms ir 
visų prašė rašomosios mašinėlės... 
Aš nežinau, kiek jam tų mašinėlių 
reikėjo ir kiek jų gavo. Dabar jis at
važiavo į Lietuvą ir vėl prašo... pini
gų, nes neturįs iš ko gyventi. Ištrau
kiau iš kišenės dvidešimt litų ir pa
daviau, - nepatiko. Gal per mažai?

Kita vertus, jis eina per visas ins
tancijas ir visose kažko prašo. Ten 
niekas nuo jo nenusisuka, priešingai, 
parūpina, kur apsistoti, parūpina po
ilsio namuose savaitę kitą pagy

venti... Bet juk tasai žmogus turėtų 
suprasti, kad toji malonė pagrįsta vi
sų Lietuvoje gyvenančių ir dirbančių 
sąskaita...

Pagaliau ar kas nors kaltas dėl to, 
kad kažkada - prieš trisdešimt, prie! 
dvidešimt ir net dešimt metų - vyras 
ar moteris pasirinko būtent tokį gy
venimą? Vienus paviliojo egzotiška 
atrodžiusi Vidurinė Azija ar Kauka
zo respublikos, kiti savo valia pa
traukė į didžiąsias statybas Sibire ir 
Tolimuosiuose Rytuose, statė Bai
kalo ir Amūro geležinkelį, dirbo 
Tiumenės naftos verslovėse, dar ki
tus paviliojo Maskva, Sankt Peter
burgas... Todėl dabar gana apmaudu 
girdėti priekaištų Lietuvai dėl abe
jingumo jų likimui. Skundžiasi vi
soms įmanomoms instancijoms tiek 
vyrai, tiek moterys. Ir dažniausiai 
kaltinama nejautrumu. Galbūt iš 
tiesų esame kiek nejautrūs. Bet mes 
čia, Lietuvoje, po truputį imame su
vokti, jog savo gyvenimu turime 
pasirūpinti patys. Praėjo rjj raikai, 
kai partija ir vynsjisypį rūpinosi nuo 
gimimo ifcį mirties, užtikrindama so
čią ir laimingą vaikystę bei dar lai
mingesnę senatvę.

Nenorėjau smerkti to žmogaus, 
kuris atsivėrė vienos įstaigos kabi
nete, tuo labiau kad tame kabinete 
jam jau buvo paaiškinta, ką ir kaip 
reikėtų daryti, norint pradėti tvarkyti 
dokumentus grįžti į Lietuvą. Nuo
skauda jo balse iš pradžių mane su
trikdė, girdi, niekas jo neišklauso, 
vienas nuo kito stumdo, o jis esąs 
įgaliotas ar ne pusės šimto tremtinių 
ir politinių kalinių, kurie iš tremties 
vietų patraukę tuomet ne į Lietuvą, o 
į šiltesnius kraštus... Šiltesnius kraš
tus? Kaip tik todėl ir suklusau: šian
dien jie Lietuvą regi kaip šiltųjų 
kraštų įvaizdį ir todėl veržiasi šilu
mos link. O jei ir Lietuvoje pa
sirodys ne taip šilta? Kas tada?

Salomėja ČičiškiM
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Geriausiai egzaminus išlaikė Dai
na Schusterytė. Jos pažymių vidur
kis - 1,2. Ji žada studijuoti bioche
miją. Dainos mama jau yra gimusi 
Vokietijoj ir lankiusi Vasario Iri
osios gimnaziją prieš 30 metų.

Antras pagal vidurkį buvo Anta
nas Karčiauskas. Jo vidurkis 1,4. 
Antanas yra prieš tris metus atvykęs 
ii Lietuvos, žada Vokietijoj studi
juoti ekonomiką ir grįžti į Lietuvą. 
Gimnazijoj jis buvo veiklus ateiti
ninkas, tarnaudavo mišioms, yra lai
mėjęs keletą rašinių konkursų.

Trečioji buvo Zita Kalesinskaitė 
su vidurkiu 2,2. Tai buvo viena iš 
aktyviausių mokinių. Veikė ateiti
ninkuose, buvo net pirmininkė, su- 
mošdavo nemažai pasirodymų į Vai
nomis progomis, pradedant nuo ta
lentų vakaro iki programėlių šv. Mi
lių metu ypatingų švenčių proga, šo
ko tautinius šokius, dainavo chore, 
aktyviai reiškėsi Jaunimo sąjungoj. 
Jeigu kiekvienas abiturientas kalba 
bent trimis kalbomis visai laisvai, tai 
Zita gali pasidžiaugti 5 kalbų mokė
jimu. Ji gimusi Seinuose ir todėl ge
rai moka lenkiškai. Gimnazijoj mo
kėsi angliškai, rusiškai, vokiškai ir 
savaime aišku, lietuviškai. Žada dar 
keletą kalbų išmokti ir studijuoti 
vertėjavimą.

Kiti abiturientai iš Vokietijos bu
vo: Živilė Galinskaitė, Tanja Geh- 
bauer, Elvyra Kalvėnaitė, Renius 
Klimaitis, Edita Lorencaitė, Tomas 
Pienius ir Jutta Wiebemeityte. Iš 
Lietuvos buvo Justinas Čekuolis, 
Kazimieras Kaminskas, Rytis Me
džius ir Rasa Slankauskaitė. Du iš jų 
buvo finansuojami Amerikos lietu
vio Jono Kaminsko, viena iš pradžių 
buvo išlaikoma giminių Vokietijoj,

Kiekvienas esame girdėję apie lietuvišką Vasario 16-osios gimnaziją 
Hiutenfelde. Bet ar daug žinome apie ją? ”EL“ redakcijoje Vilniuje lankėsi 
gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. Jis papasakojo daug įdomių dalykų 
apie gimnaziją, taip pat padovanojo ’’Vasario 16-osios gimnazijos metraštį 
1995/4“. Pagal metraštį redakcija parengė straipsnį, kuris, tikimės, 
sudomins “EL“ skaitytojus (ypač Lietuvoje).

Gimnazijos istorija
Antrojo pasaulinio karo pabaigo

je apie 66 000 lietuvių pasitraukė į 
Vakarus. Dauguma jų gyveno Vo
kietijoje, DP ( angliškų žodžių ’’dis
placed person“ santrumpa) stovyk
lose. Čia jie išvystė didelę kultūrinę 
veiklą, leido lietuviškus laikraščius, 
žurnalus, knygas, steigė chorus, an
samblius, sporto klubus ir mokvV'^ 
Pinneberge buvo įtarias Pabalti- 
jiečių uny.'įrsitetas. 1947 m. Vakarų 
Vokietijoje veikė 26 lietuviškos 
gimnazijos, 14 progimnazijų, 5 pro
fesinės ir 112 pradžios mokyklų.

Prasidėjus emigracijai į Ameriką, 
Kanadą, Australiją, kitas Europos 
valstybes, mokyklos viena po kitos 
užsidarė. Sumažėjus mokinių skai
čiui, Vokietijos lietuvių bendruome
nės (VLB) valdyba, kurios pirminin
ku tuo metu buvo Pranas Zunde, nu
tarė įsteigti vieną gimnaziją ir ben
drabutį. 1950 m. Dypholco (Diep
holz) kareivinėse įvyko gimnazijos 
atidarymas. 1951 m. vasario mėn. 16 
i, švenčiant Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną, jai buvo suteiktas Va
sario 16-osios vaidas, kuris ir api
brėžė gimnazijos tikslą.

Kai kareivines reikėjo grąžinti 
vokiečiams, 1953 m. VLB nupirko 
Hiutenfelde Renhofo pilį ir 5 ha par
ką. Šią vietą surado ir banko paskolą 
parūpino tėvas Alfonsas Bernatonis, 
OFMCap. "Pirkti Renhofo pilį buvo 
labai drąsus žingsnis, nes pirkimui 
reikėjo pasiskolinti pinigų ir per ke
letą metų sugrąžinti, - rašoma gim

o vėliau gavo Tautos fondo admi
nistruojamo a. a. Reginos ir Antano 
Purų fondo stipendiją. Kitų mokinių 
tėvai patys pajėgė sumokėti už mok
slą ir bendrabutį.

Vienas žada studijuoti Lietuvoje, 
kiti Vokietijoje. Iš Lietuvos atvyku
sieji žada po studijų grįžti į Lietuvą. 
Vokietijoj jie pagal griežtus imigra
cijos įstatymus ir negalėtų likti.

Abiturientų išleistuvės vyko iš
kilmingos vakarienės metu birželio 
16 d. gimnazijos valgykloje. Čia abi
turientus pristatė gimnazijos direkto
rius A. Šmitas, kuris priminė, kad tai 
ne paskutinieji jų egzaminai. Iš tik
rųjų jie tik įrodė, kad yra pajėgūs 
studijuoti, o studijų metu jie turės 
daug daugiau egzaminų laikyti negu 
gimnazijoj. Be to, ir mokslas su abi- 
tūra nepasibaigė. Šiais laikais moks
las ir technika tokiais tempais žengia 
pirmyn, kad žmogus visą laiką turi 
mokytis, kad neatsiliktų ir nepraras
tų savo darbo. Toliau direktorius pri
minė, kam ši gimnazija išlaikoma, ir 
išreiškė viltį, kad bent tie, kurie iš 
Lietuvos atvyko, grįš į ją su vakarie
tišku diplomu, o gal ir kiti prie jų pri
sijungs, nes Lietuvoj dar trūksta Va
karuose išmokslintų žmonių. O išei
vijoj liekantiems siūlė įsijungti į lie
tuvių bendruomenę ir aktyviai joje 
reikštis.

Toliau abiturientus sveikino kla
sės auklėtoja L. Manss, Vokietijos 
LB pirmininkas Arminas Lipšys ir 
mokytoja Marytė Dambriūnaitė- 
Šmitienė, kuri kiekvienam abiturien
tui šokėjui arba ateinininkui įteikė 
nuotraukų rinkinį. Abiturientų vardu 
dėkojo Daina Schusterytė ir Zita Ka
lesinskaitė. Tėvų vardu gimnazijai 
dėkojo gydytojas Povilas Slankaus- 
kas iš Kauno.

A. Š.

nazijai vadovaujančios kuratorijos 
valdybos žodyje "Lietuvių Vasario 
16-osios gimnazijos metraštyje“. - O 
vienintelis pajamų šaltinis tuo metu 
buvo aukos. Jas buvo nelengva su
rinkti, nes netrūko abejojančių gim
nazijos reikalingumu. Kiti netiVįjo? 
kad ji ilgai išsilaikys į svajojo 
apie tinkjsiiesnes patalpas dideliame 
mieste. Nežiūrint visų diskusijų ir 
sunkumų, Laisvojo pasaulio lietu
viai pajėgė šias patalpas nupirkti ir 
gimnaziją išlaikyti“.

Parkas ir pilis kainavo 150 000 
markių. Jos remontas, pritaikymas 
klasėms ir bendrabučiui bei dviejų 
barakų statyba (klasėms ir valgyklai) 
kainavo 180 000 markių. Lietuviai 
per šešerius metus surinko 300 000 
markių. 1965 m. buvo pastatytas 
naujas klasių ir administracijos pas
tatas. Mokymo ir gyvenimo sąlygos 
gimnazijoje buvo gerinamos ir to
liau. 1972 m. pastatytas mergaičių, o 
1987 m. berniukų bendrabutis.

Nepaisant Vokietijos valdžios fi
nansinės paramos, be lietuvių pagal
bos gimnazija vargiai būtų išsilai
kiusi. Ilgus metus, kai gimnazija gy
veno vien tik iš rėmėjų būrelių įnašų, 
finansinė našta gulė beveik vien tik 
ant JAV ir Kanados lietuvių pečių, 
nes kituose kraštuose lietuvių skai
čius mažas ir jie gyveno vargingiau. 
Tuo rūpinosi a.a. kun B. Sugintas, 
kuris diena iš dienos lankydavo 
žmones ir rinkdavo po 1 dolerį gim
nazijai. Po jo mirties darbą tęsė a.a. 
O. Zailskienė, kuri tam reikalui įkū-

Taip atrodo Vasario 16-osios gimnazija.

rė komitetą. Tačiau po jos mirties 
komitetas iširo. Ir tik vėliau buvu
sios PLB vicepirmininkės švietimo 
reikalams B. Jasaitienės iniciatyva 
buvo įkurtas centrinis komitetas Va
sario 16-osios gimnazijai remti.

1983 m. buvo įsteigtas Fondas 
Vasario 16-osios gimnazijai remti. 
Jo tikslas - telkti lėšas gimnazijai. 
Fondo reikalais rūpinasi Vokietijos 
lietuvių bendruomenės rinkti nariai.

1984 m. pilyje kilo didelis gais
ras. Sudegė mokyklos biblioteka, 
baldai, labai nukentėjo pastatas. Re
monto darbų sąmata siekė 7 200 000 
markių. Užjausdama gimnaziją ir 
Vokietijos lietuvių bendruomenę, 
Vokietijos valdžia pilies atstatymui 
skyrė 2 713 000 markių. Pusę visos 
sumos išmokėjo draudimo bend
rovė. Katalikų bažnyčia paaukojo 
300 000 markių, 100 000 paskolino 
bankas, 410 000 vėl sudėjo dosnūs 
išeivijos lietuviai.

1989 m. įvyko iškilmingas Ren
hofo pilies atidarymas. Dabar čia įsi
kūrusi gimnazijos biblioteka, muzi
kos klasės, Vokietijos lietuvių bend
ruomenės valdybos raštinė, salė, po
sėdžių kambariai ir Kultūros institu
tas, įrengti butai. Trečiame pastato 
aukšte įrengta koplyčia.

Šiuo metu gimnazijos sodybos 
turto vertė siekia 20 mln. markių.

Vasario 16-osios gimnazistai
1950 m. gimnaziją lanRį 50 mo

kinių, tačian psr dvejus metus jų 
^’karčius išaugo iki 200. 1954 m., 
gimnaziją perkėlus į Hiutenfeldą, 
joje mokėsi 156 mokiniai. 1960 m. 
jų buvo apie 120. Septintame de

Kunigo pašaukimas

Nuotraukoje matome kunigą 
Hermaną Šulcą su savo globotiniais 
iš Ruandos prie Vasario 16-osios 
gimnazijos Hiutenfelde, kur jis nese
niai lankėsi.

Hermanas Šulcas, 1945 m. žuvus 
tėvui, Klaipėdos krašto vokiečiui, 
pasitraukė su mama į Vokietiją. Jis 
yra mokęsis Vasario 16-osios gim
nazijoje (vėliau dirbo gimnazijos

šimtmetyje mokinių skaičius svyra
vo tarp 80 ir 100. Mažiausiai vaikų 
mokėsi 1970-1984 metais - tarp 60- 
70. Pastaraisiais metais mokinių 
skaičius padidėjo, kadangi vis dau
giau jų atvyksta iŠ kitų valstybių ir 
Lietuvos. 1995-1996 m. mokslo me
tams užsiregistravusiųjų yra apie 90, 
beveik 40 jų iš Lietuvos.

Vasario 16-osios gimnazijoje 
mokslas trunka devynerius metus - 
nuo 5 iki 13 klasės. Žemesnėse kla
sėse dalykai dėstomi vokiškai. 7-8 
kl. dalykai dėstomi vokiškai ir lie
tuviškai, 9-11 kl. - lietuviškai, o 12- 
13 kl. tik vokiškai. Gimnazijoje yra 
trejų metų pradiniai lietuvių kalbos 
kursai. Ketvirtaisiais mokslo metais 
mokiniams dėstomas reguliarus lie
tuvių kalbos kursas. I 11 kl. moki
niai priimami tik gerai kalbantys lie
tuviškai, nes paskutinius trejus me
tus dėstoma lietuvių literatūra.

Lietuviškos gimnazijos abitu
rientai laiko 8 egzaminus: 4 raštu ir 
4 žodžiu. Sėkmingai išlaikiusiems 
išduodamas pažymėjimas, sutei
kiantis teisę stoti į visas aukštąsias 
mokyklas lygiomis teisėmis su vo
kiečių gimnazijų abiturientais.

Padaugėjus mokinių iš JAV ir 
Kanados, gimnazijos mokslo pro
grama buvo pertvarkyta taip, kad ji 
atitiktų tų šalių švietimo sistemos 
reikalavimus. Vokietijoje išeitas 
mokslas arba įgytas brandos atesta
tas pripažįstamas ir aukštai vertina
mas Amerikoje bei Kanadoje. Mo
kantis Vasario 16-osios gimnazijoje, 
PSAT ir SAT egzaminus galima lai
kyti Manheimo amerikiečių gimna
zijoje. Užsienyje baigusieji gimna

ziją priimami į 13b klasę. Atsiradus 
didesniam skaičiui mokinių iš Lietu
vos, kurių tikslas geriau išmokti 
vokiečių kalbą, sustiprintas šios kal
bos dėstymas vyresnėse klasėse.

Mokykloje dirba virš 30 moky
tojų, du trečdalius pamokų dėsto lie
tuviai mokytojai.

Gimnazistų laisvalaikis
Gimnazijoje yra daug galimybių 

įdomiai ir prasmingai leisti lais
valaikį. Bendrabučiuose yra televizi
jos, skaityklų, kompiuterių kamba
riai, vestibiulyje - teniso stalas, ’’fut
bolo“ dėžė. Pilyje yra du muzikos 
kambariai, kuriuose vyksta orkestro, 
choro repeticijos ir individualūs nor
inčių groti užsiėmimai. Stalių dirb
tuvėse vyksta darbų pamokos. Mėgs
tantieji šokti gali mokytis tautinių šo
kių, iš muzikantų sudaromas gimna
zijos orkestras. Dauguma mokinių 
įsijungia į skautų ir ateitininkų veik
lą. Mokykloje vyksta įvairūs minėji
mai, susitikimai, viktorinos.

Vasarą yra puikios sąlygos važi
nėtis dviračiais, bėgioti, žaisti krep
šinį, tinklinį, futbolą, lauko tenisą. 
Žiemą mokiniai vežami į plaukymo 
baseinus. Taip pat organizuojamos 
išvykos į teatrus, roko muzikos kon
certus, parodas bei istorines Vokieti
jos vietas. Mokiniai, atvykę iš kitų 
kraštų, turi gerą galimybę pabuvoti 
senojoje Europoje, aplankyti tėvų, 
senelių gimtąjį kraštą Lietuvą.

Vasario 16-osios gimnazija turi 
du bendrabučius. Nesilaikantys mo
kyklos darbotvarkės ir grubiai pažei
dę bendrabučio taisykles mokiniai 
gali būti pašalinti iš bendrabučio ar
ba iš mokyklos. Tačiau taisyklės yra 
labai liberalios. Pavyzdžiui, rūkyti 
galima nuo 16 metų, turint tėvų arba 
globėjų raštišką leidimą, tačiau tik 
rūkorių kambaryje, rūkorių kampe
lyje parke arba už gimnazijos ribų. 
Mokiniai nuo 16 metų su saiku gali 
gerti alaus arba vyno, jeigu turi tėvų 
raštišką leidimą, tačiau tik už gim
nazijos ribų. Mokinius bendrabuty
je prižiūri auklėtojai. Jų darbas - ug
dyti vaikų savarankiškumą, žadinti 
Tėvynės meilę, diegti krikščioniškos 
moralės idealus.

Kuratorijos valdyba gimnazijos 
metraščio įžanginiame žodyje rašo: 
"Pažvelgę į Lietuvos mokyklų sun
kią padėtį, matome, kad ši gimnazi
ja dar reikalinga išeivijos lietuvių 
vaikams ir Lietuvai, kaip ryšys su 
Vakarų mokslo įstaigom“.

EU

bendrabučio vedėju), baigė Romoje 
Saleziečių mokyklą. Baigęs kunigų 
seminariją jau 27 metus kunigauja. 
Hermanas Šulcas šiuo metu negali 
grįžti atgal į Ruandą, kur jis 17 metų 
misionieriavo Mushos parapijoje, 
įsiliepsnojus kruvinam karui kuni
gas iš ten buvo išvytas ir dabar yra 
ieškomas, jam gresia mirtinas pavo
jus. Šiuo metu kunigas Hermanas 
Šulcas keliauja po Europą (prieš me
tus lankėsi ir Lietuvoje) su savo glo
botiniais iš Ruandos - dviejų kovo
jančių genčių tutcių ir hutų jaunimu. 
Jie pasakoja žmonėms, kas įvyko tė
vynėje, atlieka folklorinę programą 
ir renka aukas sodybos, kurią Mu
shos parapijoje buvo pastatęs kuni
gas H. Šulcas, atstatymui.

Hermanas Šulcas dabar turėtų 
gauti kokį nors naują uždavinį Euro
poje. Apie šį garbų žmogų papasa
kojo "EL“ redakcijoje Vilniuje lan
kęsis Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas ir pami
nėjo norįs, kad kunigas H. Šulcas 
taptų gimnazijos kapelionu.

EU
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Jus turite gražią Lietuvą
Atkelta iš 1 psl.

-Ir ii to Maryampolio keturias
dešimt ketvirtaisiais pasitraukėte į 
Vakarus?

- Mūsų šeima buvo žemdirbiška, 
nedalyvavo politikoje, tiktai dirbo 
žemę. Aš mokiausi gimnazijoj, nesi- 
dėjau į jokias partijas, bet, nepaisant 
to, mus buvo įrašę keturiasdešimt 
pirmųjų birželio keturioliktą į numa
tytų išvežti sąrašus. Surašė ūkio pa
dargus, gyvulius, paskui seniūnas 
pasakė: "Man sąžinė neleidžia to da
ryti. Kaip man bus, taip, aš jūsų į 
sąrašus netrauksiu“. Ir mes palikom 
neišvežti.

O mūsų kaltė buvo ta, kad tėvas 
išsikėlė iš kaimo į viensėdiją ir gavo 
truputį daugiau žemės, kurios turė
jom per 50 hektarų. Taigi pasidarėm 
"buožės“, kuriuos sovietai pasmer
kė, ir mus turėjo išvežti. Toks yra at
sakymas į klausimą, kodėl mes trau
kėmės iš Lietuvos. Tėvas nebeno
rėjo laukti, kada rusai užeis antrą 
kartą.

- Ir tokie paprasti kaimo žmonės 
patraukei su manta į Vakarus?

- Tas traukimasis buvo labai sun
kus. Važiavom pro Klaipėdą. Mies
tą jau bombardavo, mūsų arklius už
mušė, mus visus išblaškė: tėvas atsi
dūrė Silezijoj, mama - Meklenburge, 
aš - Berlyne. Miesto nepažinau, 
kalbą mokėjau silpnai. Mieste siau
bas. Anglai bombarduoja dieną, 
amerikiečiai - naktį. Dieną - naktį! 
Siaubas! Skeveldros švilpia. Neži
nai, sulauksi ryto ar ne!

- Ir kaip toj suirutėj išgyvenot?

Australijoje gyvenantis mūsų 
tautietis Jonas P. Kedys 1994 m. 
pabaigoje išleido knygą "Terorizuo
jama ir naikinama Lietuva (1938- 
1991)“. Ši 576 puslapių knyga po 
kelerių ar keliolikos metų, kai apie 
nagrinėjamą laikotarpį pasirodys 
akademiniai leidiniai, bus kiek kitaip 
vertinama. Tačiau dabar, kai istori
kams tik neseniai tapo prieinamos 
slaptųjų archyvų ir specfondų bylos, 
o leidybą varžo finansinės galimy
bės, J. Kedžio knyga tapo svarbiu 
postūmiu tiriant tragišką mūsų šalies 
istoriją, kuri tebėra daugelio žmonių 
atmintyje. Pavartykime šį leidinį, 
kurį J. Kedys išleido savo lėšomis, 
beje, ir redagavo. Knyga išspausdin
ta 5000 egzempliorių tiražu.

Po trumpos įžangos pirmiausia 
rašoma apie 1938 m. Lenkijos ulti
matumą Lietuvai. Parodomos ir 
Lenkijos pretenzijų į Lietuvą ir į Vil
nių ištakos - Lenkijos ir Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės tamprūs 
ryšiai bei lietuvių polonizacija XIV 
a. pabaigoje - XVIII a.

"Vokietijos ultimatumas“ - antra
sis knygos skyrius. Jam rašyti J. Ke
dys pasinaudojo ir užsienio reikalų 
ministro J. Urbšio atsiminimais. Dar 
platesnis skyriaus - "Ribentropo- 
Molotovo paktas: sąmokslas į karą“ 
- literatūros sąrašas. Šiame skyriuje 
yra net du žemėlapiai, išvados. Šie 
pirmieji trys skyriai - autoriui tarsi 
raktas į tolimesnius skyrius, kuriuo
se publikuotas ne tik J. Kedžio rašy
tas tekstas, bet ir kitų tyrinėtojų dar
bai, atsiminimai, laikraščių ir žur
nalų straipsniai arba jų ištraukos.

Skyriaus apie Lietuvos opukavi- 
mą 1940 m. tekste pasigendame 
naudotos literatūros skaitmeninių

Juk reikėjo kažkur permiegot, rei
kėjo pavalgyt?..

- Valgyklose tokiems pabėgė
liams vargšams duodavo be kortelės 
sriubos, lietuviais rūpinosi Lietuvių 
pagalbos įstaiga, kuri išduodavo 
maisto korteles, šiek tiek sviestui, 
duonos kriaukšlelei. Taip ir išgyve
nau. Susiradom vieni kitus, suvažia- 
vom Berlynan.

Susirinkom į šeimą keturiasde
šimt penktųjų vasario antrą, prieš pat 
baisųjį miesto bombardavimą, kai iš 
Berlyno liko tik plytų krūva. O mes, 
kaip žinodami, tą naktį patraukėm 
Danijos link, įsidarbinom pieninėj. 
Paskui tėvus ir mane pasiėmė dar
bams ūkininkas. Vakarais žiūrim 
Hamburgo pusėn: padangė raudona, 
dega miestai, dega kaimai. Ūki
ninkas į Hamburgą pieną veždavo. 
Nuvežam ir antskrydis. Nėr kur 
dingti: lendam į rūsius, į slėptuves, 
tylim dantis sukandę, nes prabilt su 
akcentu negali: pagalvos, kad lenkai 
ar kiti. Prasideda grasinimai...

- O kaip atsidūrei Amerikoje?
- Labai negreit. Kai baigėsi ka

ras, aš įstojau į vokiečių Getingeno 
universitetą, kur mokiausi ketve
rius metus. Į mokslų pabaigą mano 
tėvai susižinojo su tolimais gimi
naičiais Viskonsino (Wisconsin) 
valstijoj ir 1949 m. vargais negalais 
gavom galimybę išvažiuot į Ame
riką.

Viską reikėjo pradėt nuo vieno 
paslėpto dolerio. Jokio turto nebuvo 
galima įsivežL Važiuoji ir pradedi 
visą gyvenimą iš naujo. Anglų kal
bos nemokėjau, nes mokiausi vokie

Knyga, skatinanti tirti šalies istoriją

nuorodų, kurios yra pirmuosiuose 
trijuose ir dalyje kitų skyrių. O vadi
namojo mokslinio aparato elementai 
būtini vien dėl to, jog skyreliuose ra
šoma pirmuoju asmeniu, nenurodant 
atsiminimų autoriaus. Tik iš skyrelio 
"Kokią reikšmę galėjo turėti sim
bolinis pasipriešinimas?“ ir susipaži
nę. su literatūros sąrašo eilutėmis, 
galime suprasti, jog tai K. Musteikio 
ir J. Urbšio atsiminimai. Na, anot J. 
Kedžio, 9-ojo pulko simbolinis pasi
priešinimas (su keletu patrankų) prie 
Kybartų "galėjo turėti tam tikros po
litinės diplomatinės reikšmės“.

Skyriuje "Antrasis pasaulinis 
karas“ aprašyti ne tik svarbiausi 
politiniai ir kariniai įvykiai, bet ir 
pateikta ištrauka iš Hitlerio testa
mento, kiti įdomūs faktai. Po šio 
visuotinės istorijos teksto - skyriai, 
susiję su nacių okupacijos laikotar
piu. jį apibūdina istorikas A. Bubnys 
("Nacistų okupacinio režimo politi
ka Lietuvoje 1941-1944 m.“ ir "Lie
tuvių antinacinė rezistencija 1941- 
1944 m.“), o 1941 m. lietuvių anti- 
soyietinį sukilimą - J. Kedys. Sovie
tiniams trėmimams iš Lietuvos paro
dyti pasitelktas istoriko E. Grunskio 
tekstas ("Lietuvos gyventojų depor
tacijos 1940-1952 m.“), kuris papil
dytas tremtinės I. Čaplikaitės-Vil- 
činskienės atsiminimais.

Pats J. Kedys parašė apie poka
rio metų lietuvių ginkluotą rezis
tenciją bei tolesnį pasipriešinimą. 
("Pogrindžio disidentinė veikla 
1956-1985m“).

Kiek painoka tolesnių knygos 
skyrių struktūra, nes nebesilaikoma 
chronologijos. Po J. Kedžio aprašytų 
1988-1991 m. įvykių Lietuvoje ana
lizės atsidūrė straipsniai apie nacių 

čių univesitete. Kitai kalbai mokytis 
trūko laiko.

Pradėjęs nuo to paslėpto dolerio, 
dariau pažangą net kol tapau Ame
rikos profesorium, o išeidamas į 
pensiją, gavau ir labiausiai nusipel
niusio profesoriaus titulą, - "profes
sor emeritus“.

- O Jūsų specialybė?
- Augalų genetika. Biologijos su

dėtinė dalis. 1990 m. Amerikos val
džia pasiuntė mane mokyti gene
tikos į Vilniaus universitetą, siųsda
mi atseit į Sovietų Sąjungą. Beje, 
prieš pučą sovietų saugumas į Lie
tuvą manęs neįsileido. Vizas gavo 
žmona, dukros, o aš likau už durų... 
Tik devyniasdešimt pirmaisiais Vil
niaus universitete praleidau vieną 
semestrą.

- Kodėl neįsileido?
- Buvau aktyvus lietuvis, kalbė

davau per "Amerikos balsą“, daly
vaudavau demonstracijose už Lietu
vą, visur būdavau, ir jie mane, ma
tomai, įtraukė į juoduosius sąrašus.

- Vadinasi, Jūs susįįę su Lietu
vos vadavimo byla, kuri tęsėsi tiek 
metų?

- Aš lietuvių veikloj dalyvavau 
labai aktyviai daugiau kaip 30 metų. 
Pradėjau veiklą Lietuvių bendruo
menėj. Buvau Vašingtono lietuvių 
bendruomenės pirmininkas, paskui 
lietuvių apygardos pirmininkas. Be
rods, septyniasdešimt šeštais sušau- 
kėm Pasaulio lietuvių bendruome
nės kongresą: aš buvau organizaci
nio komiteto pirmininkas. Vėliau 
Amerikos Lietuvių Tarybai Vašing
tone prireikė žmogaus, kuris gerai 

okupaciją. Jų autoriai - B. Raugas 
("Lietuvos batalionai vokietmety- 
je“) ir A. Kramilius ("Vietinės rink
tinės tragedija“).

Nemažai dėmesio skiriama lietu
vių išeivijai ir jos veiklai. Ji atsispin
di J. Kedžio straipsnyje-skyriuje 
"Politinių pabėgėlių politinė ir kul
tūrinė veikla“, B. Raugo - "Lietuvių 
karių veteranų sąjunga“ ir kitur. 
Raudame žinių taip pat apie Ameri
kos Lietuvių Tarybą (ALT) ir Vy
riausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą (VLIK). Apie šias organiza
cijas publikuojamų tekstų autoriai - 
A. Budreckis ir J. Kedys. Taip pat 
paliesta Mažosios Lietuvos (Kara
liaučiaus krašto) problema (K. Bud- 
gino str.), apibūdinamas Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos vaid
muo. J. Kedžio požiūrį į Niurnbergo 
tribunolą rodo jau skyriaus (dėl 
apimties jam tiktų labiau skyrelio 
pavadinimas) "Niurnbergo Tribuno
las - tarptautinės teisės išniekini
mas“ pavadinimas. Yra ir daugiau 
fragmentiškų teksto dalių. Tačiau 
paskutinieji fragmentai, patalpinti 
priede, kuris patikslintas žodžiais 
"autorius-redaktorius politikos sū
kuriuose“, turi išliekamąją vertę is
torikams ir publicistams kaip šalti
niai. Tai daugiausia paties J. Kedžio 
atsiminimai, susiję su žymiais žmo
nėmis ir svarbiais įvykiais. Tuo tar
pu dar neminėtuose skyriuose "Lie
tuvių tauta ir tautinės mažumos“ (J. 
Kedys, J. Jasaitis) ir "Kas sukūrė So
vietų S-gą ir kas ją sunaikino?“ (J. 
Kedys) bandyta aptarti pernelyg 
daug problemų.

Dar reikia pridurti, jog knygos 
pabaigoje yra 30 puslapių santrauka 
anglų kalba, o puslapių dalys, liku

mokėtų anglų kalbą, turėtų moksli
ninko prestižą, ir jie mane pakvietė 
būti ALT atstovu. Tame poste jau 
daugiau kaip dvidešimt metų esu. 
Užimdamas tas pareigas, aš lietuvius 
reprezentuoju Jungtiniame Ameri
kos Baltų komitete, tai yra, lietuvių, 
latvių ir estų vyriausiajame komite
te. Ten pirmininkauja kasmet naujas 
pirmininkas, šiemet - aš. Turiu biu
rą, telefonus, kompiuterius, tarnau
tojus, vis dar tebedirbant Lietuvos 
labui. Anksčiau rūpėjo išlaisvini
mas, dabar - parama, politinis palai
kymas, ginam Lietuvą, jei koks nors 
Kozyrevas pradeda jai grasinti.

- Aš puikiai įsivaizduoju Jus 
kaip politikos veikėją išeivijoje. O 
mokslinė veikla?

- Esu parašęs daugiau kaip šimtą 
mokslinių straipsnių, skaičiau pa
skaitas pasauliniuose kongresuose 
Japonijoje, Vokietijoje, Kaselyje, 
Jugoslavijoje, Kanadoje, Italijoje. O 
kaipo lietuvių organizacijų žmogus 
dalyvavau Europos saugumo ir ko
operacijos konferencijose Helsinky
je, Madride, Ženevoje, o 1991 m. net 
Maskvoj. Beje, Helsinkyje mus, lie
tuvių, latvių ir estų atstovus, buvo 
suėmę, grėsė pavojus, kad gali per
duoti Sovietų Sąjungai, kuri mus bū
tų baudus kaip tėvynės išdavikus, 
nes mus laikė sovietiniais piliečiais, 
kokiais buvom tapę keturiasdešim
taisiais metais.

- Daug vedinėjai, daug matot, ne 
kartą lankėtės gimtojoj Lietuvoje. 
Kaip vertinate padėtį mūsų krašte?

- Jokiu būdu negalima vertingi 
blogai! Jūs turite labai gražią Lietu- 

sios pasibaigus skyriaus tekstui, 
užpildytos pokario lietuvių partizanų 
dainomis ir eilėraščiais. Tai irgi ne
įprasta. Kaip ir visos knygos struktū
ra. Dėl jos, kaip ir dėl leidinio atskirų 
dalių vertės ir kai kurių teiginių, ga
lima ginčytis, nesutikti su autoriumi. 
Tačiau neužmirškime, kad J. Kedys 
ir kiti autoriai nagrinėja labai skau
džius nesenos Lietuvos istorijos įvy
kius.

Stanislovas Buchaveckas 
******
Jonas Kedys gimė 1914 m. 

ManjampoiČS apskrityje.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją ir 

Eriingeno universitete baigė ekono
mikos mokslus. 1945 m. Kasselio 
lietuvių stovykloje įsijungė į visuo
meninę veiklą ir buvo vienas iš lie
tuvių gimnazijos organizatorių, rūpi
nosi švietimo reikalais. 1950 m. at
vyko į Australiją. Čia irgi aktyviai 
įsijungė į lietuvių bendruomenės 
veiklą. Priklausė bendruomenei, ra- 
movėnams, Miškininkų draugijai ir 
Lietuvių žurnalistų sąjungai. Dar 
Lietuvoje prieš karą rašė "Lietuvos 
aidui“, "Lietuvos žinioms“, "Trimi
tui“, "Jaunajai kartai“ ir žurnalui 
"Mūsų girios“. Australijoje rašė į 
"Mūsų pastogę“, "Tėviškės aidus“ ir 
"Australijos lietuvį“, bendradarbia
vo Amerikos lietuvių spaudoje.

Prieš 25 m. su keletu bendradar
bių pradėjo leisti žurnalą "News Di
gest International“ anglų kalba, kur 
buvo spausdinamos žinios iš pasau
lio spaudos apie okupuotą Lietuvą. 
Leidžiant žurnalą susirinko daug dar 
niekur nespausdintos ir svarbios 
medžiagos, kurią surinkęs autorius 
nutarė išleisti Lietuvoje knygą "Te
rorizuojama ir naikinama Lietuva“. 

vos teritoriją su Vilnium, su Klaipė
da, jūs turit demokratiją, kuri veikia, 
jūs turit pinigus, kurie yra stabilūs, 
jūs turit gražią žemę, nudrenuotą, 
sutvarkytą, kur gali augti javai ir 
daržovės, turit gražius kelius, o kad 
šiek tiek tarpusavy pasibarat - tai 
nieko blogo! Tas ir reiškia demokra- 
tiją. Tikėkime, kad ekonominis lygis 
pagerės.

- Papasakokite apie savo įeinu
- Šeima gyvena Vašingtono pa

šonėj, žmona dar dirba Maryland 
universitete, kur aš 33 metus dirbau. 
Dukterys baigusios universitetus.

Aš ateity rengiuos ilgesnį laiką 
pagyvent Lietuvoj. Gal padėsiu Mil
kų ūkio ministrui kaipo biologai 
Ministras labai rūpinasi Lietuvos 
miškais. Aš esu atlikęs daug geneti
nių tyrimų, kooperuodamasis su Vo
kietija, Naująja Zelandija, Australi
ja, Kanada. Taigi galiu duoti daug 
patarimų. Kai išeis į pensiją žmona, 
gal ir ji atvyks į Lietuvą. Dirbsiu 
kartu.

- O savo tėviškę, be abejo, esah 
aplankęs?

- Žinoma! Aš vienas iš laimiu 
gųjų: man Pakruojo valdžia grąžino 
tėvų ūkį. Retas Amerikos lietuvis to
kią laimę patyrė. Kaimynas žemę 
dirba, juk nelaikysi dirvonuojančią. 
O tas kaimynas - buvęs Žemės savi
ninkų sąjungos pirmininkas M. 
Liaugaudas. Žemė graži, sovietai 
nudrenavo, sutvarkė laukus, tiktai, 
žinoma, nieko neliko iš pastatų, miš
kelius iškirto, bet jie vėl užaugo...

Kalbėjosi Adolfas Strakty
■ - - — --- - - :

Sugrįžimai
VILNIUS

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

Argentinos lietuvių dailinin
kų kūrybos paroda.

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

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

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

Australijos ir Okeanijos saly
nų genčių dievai ir apeigų at- 
rioL’Jjka-

Australijos lietuvių oi'.'?- '

KAUNAS
M. Žilinsko dailės galerija 
(Nepriklausomybės a. 12).

Juozas Bagdonas (JAV). Kū
rybos paroda.

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

M. B. Stankūnienės (JAV) 
kūrybos paroda.

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

Paroda "Felikso Vaitkaus 
skrydžiui per Atlantą - 60“.

Lietuvius, atvykusius iš tri
sienio, gali sudominti ir dauį 
kitų kultūrinių renginių, pa
rodų, apie kuriuos rašomi 
kituose leidiniuose.

________________ ■_________ __ J)
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'Naujoji Romuva“ - savaitinis 
žurnalas, ėjęs Kaune 1931-1940 m., 
svarstęs psichologijos, meno ir kūry
bos problemas. Pasak Vilniaus uni
versiteto profesores Viktorijos Dau
jotytės, įsipareigojęs būtent intelek
tualiai, sąmoningai kultūrai, siekė 
ugdyti profesionalumą, susitelkimą. 
Jo įkūrėjas ir leidėjas, Kauno ir Sor- 
bonos universitetų auklėtinis Juozas 
Keliuotis buvo iškili, šviesi priešta- 
ringa ir tragiška asmenybė. Neoka- 
talikiškosios estetikos šalininkas, 
kovojantis už taurią intelektualią as
menybę, žurnalo steigėjas ir redak
torius sugebėjo sutelkti aplink 
"Naująją Romuvą“ geriausius ano 
meto jaunosios kartos, moderniosios 
pakraipos dailininkus, rašytojus, fi
losofus. Tarp jos bendradarbių ir rė
mėjų buvo J. Tumas-Vaižgantas ir J. 
Vienožinskis, J. A. Herbačiauskas ir 
M. Dobužinskis, F. Kirša ir P. Rim
ša, I. Šeinius ir P. Galaunė. Apie žur
nalą būriavosi B. Brazdžionis ir A. 
Valeika, A. Vaičiulaitis ir A. Gudai
tis, J. Kossu-Aleksandravičius (J. 
Aistis) ir V. K. Jonynas, P. Orintaitė 
ir A. Samuolis, A. Miškinis ir V. 
Vizgirda...

Ne visiems žurnalas buvo prie 
širdies. Pavyzdžiui, po J. Keliuočio 
straipsnio "Demagogija ir fanatiz
mas“ žurnalas neteko kelių šimtų 
prenumeratorių (numeris buvo lei
džiamas 5000 egz.), o prelatas A. 
Jakštas-Dambrauskas grąžino žur
nalo numeri, ant jo viršelio piktai 
užrašęs: "Prašau toliau man nesiun
tinėti šio bolševikinio laikraštėlio“.

Būtina pasakyti, kad "Naujosios 
Romuvos“ leidėjas ir redaktorius 
Juozas Keliuotis bolševikų buvo du 
kartus įkalintas: kartą trejiems, o 
kartą ir visiems 25 metams. Pats žur
nalas, be abejo, buvo uždarytas dar 
1940 m. Viso buvo išleista 494 nu
meriai.

Pernai žurnalas jaunų literatų ir 
menininkų buvo atkurtas. Jo steigė
jais pasirašė politiniai kaliniai Liu
das Dambrauskas, Mindaugas Bloz- 
nelis ir aktyvusis Atgimimo veikėjas 
filosofas Arvydas Juozaitis, o redak

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD 
parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 

užsaką viešbučius.

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

Skrydžiai Austrijos oro linija - 
kaina £261.00 + mokesčiai.

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

(Skrendantieji šiuo skrydžiu turės vieną naktį 
permiegoti Helsinkyje.)

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

Bilieto kaina - £305.00 + mokesčiai.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis:
Gunnel Travel Service LTD 

45 Woodthorpe Road 
HADLEIGH, Suffolk, IP7 5JB 

Tel 01473 828855 
Fax 01473 828866

’’Naujosios Romuvos“ 
penkiašimtasis

toriumi tapo jaunas talentingas poe
tas, kritikas ir žurnalistas Vaidotas 
Daunys.

Ir štai ant ”EL“ redakcijos stalo 
naujas 1995 m. numeris. Skliauste
liuose skaičius 500. Vadinasi, nu
meris jubiliejinis. Tokio pat "kirpi
mo“, tokios pat išvaizdos kaip anas 
Juozo Keliuočio augintinis.

Pradedamas jis dviejų Lietuvai 
didžiai nusipelniusių, Gulago praga
rus praėjusių žmonių, kunigo Česlo
vo Kavaliausko ir Viktoro Petkaus 
pokalbiu su žurnalo redaktoriumi V. 
Dauniu. Senieji veteranai atgaivina 
naujaromuvinę epochą ir dvasią, 
prisimena taurųji kultūrininką J. Ke- 
liuotį.

Žurnalo istorijai skirta didžioji 
numerio medžiagos dalis, analizuo
jamas jo turinys, kryptis. Tam skirta 
V. Daujotytės studija "Šalia triukš
maujančių“, kur punktyrais nubrė
žiami J. Keliuočio estetikos bruožai. 
("J. Keliuotis buvo įveikęs provin
cialo sindromą - žavėtis tuo, ką Va
karai pateikia kaip paskutinį laimė
jimą, bet kas dažnai tėra chaoso pa
liudijimas“).

Kalėjimo kameros draugas M. 
Bloznelis pasakoja apie Juozą Ke- 
liuotį sovietų metais. (’’Keliuotis ne
buvo patiklumo auka - jis buvo są
moningai apsisprendęs pasipriešini
mo dalyvis“).

A. Juozaitis prisimena vakarus, 
praleistus su J. Keliuočiu Vilniuje. 
Konkrečiai jis pateikia skaitytojui 
keletą diktofono įrašų apie rašytojo 
pažintį ir bičiulystę su dabartiniu 
Nobelio premijos laureatu, Vilniaus 
universiteto studentu nuo Kėdainių, 
žymiu lenkų poetu Česlovu Milašiu
mi (vėliau, pasveikintas su Nobelio 
premija, senasis bičiulis atsakė tele
grama: "Apkabinu tave, brangus 
Juozai. Džiaugiuosi, žinodamas, kad 
tu esi tarp gyvųjų“).

Bibliografas ir dailės kolekcio
nierius VI. Žukas vaikšto su įžvalgiu 
ir giliu meno vertintoju J. Keliuočiu 
po tapybos, skulptūros, grafikos par
odas, sustoja prie atskirų paveikslų ir 
klauso subtilaus žinovo pastabų. 

("Geras paveikslas, nutapytas ne 
drumzlinom spalvom, ką paskutiniu 
metu darąs šis dailininkas, - vertina 
J. Keliuotis A. Savicko "Senamies
čio gatvelę“.)

Aldona Ruseckaitė sklaido J. Ke
liuočio archyvo puslapius, atspin
dinčius jo, kaip "Naujosios Romu
vos“ redaktoriaus, veiklą, pateikia 
ištraukas iš žurnalo bičiulių, prieši
ninkų laiškų. ("Mielas Keliuoti, 
sveikinu Patį su Naujaisiais metais, 
linkėdamas kloties ir Pačiam, ir žur
nalui. Jonas Aleksandravičius iš 
Grenoblio“.)

Antanas Strabulis prisimena, ko
kią didelę įtaką ano meto gimnazis
tams ir studentams darė "Naujoji 
Romuva“, primena 1936 m. romu
viečių deklaraciją, polemines pamo
kas, valdžios diversijas prieš žurnalą 
ir jos redaktorių (1936 m. rugsėjo 13 
d. "Naujosios Romuvos“ numeris 
buvo konfiskuotas).

Juozo Keliuočio ir jo "Naujosios 
Romuvos“ poveiki ir įtaką pri
simena rašytojai - buvę politiniai 
kaliniai V. Girdzijauskas ir V. Ma- 
čiuika.

Ir kita numerio medžiaga, tiesio
giai neliečianti jubiliatės, sklidina 
"Naujosios Romuvos“ dvasios. Tai 
teatralų pokalbis prie apskrito stalo 
"Nacionalinė dramaturgija ir nacio
nalinis teatras“, Gilberto Keitho 
Chestertono straipsnis ”Šv. Tomas 
Akvinietis“, A. PlėŠnio studija 
"Priešstata: liberalizmas ir krikščio
niškoji socialinė doktrina“, A. Ko- 
nickio diskusija "Darsyk, matyt, ne
paskutinį apie leninizmą“.

Kaip senajai, taip ir dabartinei 
"Naujajai Romuvai“ netrūksta poe
zijos. Jos pateikia O. Baliukonytė, 
A. Balbierius. Pasirodo, ir J. Keliuo
čio - prozininko ir publicisto - 
plunksna sykiais pasiduodavo poezi
jai: spausdinamas jo 1981 m. rašytas 
eilėraštis "Grožis ir poezija“. V. 
Rubavičius skelbia savo verstą S. 
Kavafio eilėraštį "Termopilai“.

Pateikta plati J. Keliuočio biblio
grafija, kita informacinė medžiaga.

Petras Keidošius

V. Vitkauskas 
įkopė į Monblaną

Alpinistas Vladas Vitkauskas 
sėkmingai įkopė į aukščiausią Va
karų Europos viršūnę Monblaną 
(4810 m). Be V. Vitkausko viršu
kalnę pasiekė tėvas ir sūnus Vitalis 
ir Arūnas Stepuliai, Algis Baublys, 
Arvydas Sekmkas.

Alpinistai, kaip žygio "Lietu
vos vėliava - pasaulio viršūnėse“ 
štabui pranešė V. Vitkauskas, pra
dėjo kopti liepos 15-ąją prastomis 
oro sąlygomis, tačiau liepos 16 d. 
jau pasiekė viršūnę.

Pirmą kartą į šią viršukalnę 
1786 m. įkopė J. Balmatas. Alpi
nistus šis kalnas vilioja kaip aukš
čiausioji Alpių viršūnė.

Lietuvos vėliavos žygį į aukš
čiausiąsias viršukalnes, įkopęs į 
Everestą (8848 m), V. Vitkauskas 
pradėjo 1993 m. gegužės 10 d. 
Rugpjūčio ketvirtą jis įkopė į El
brusą (5633 m), 1994 m. birželio 
12 d. iškėlė Lietuvos vėliavą aukš
čiausiame Šiaurės Amerikos kalne 
Makinlyje (6194 m), gruodžio 5 d. 
- Antarktidoje, Vinsono viršūnėje 
(5139 m), o šių metų vasario 5 d. 
aukščiausiame Afrikos kalne Kili- 
mandžare (5895 m).

Sportas

Lietuvos tenisininkai 
grjžta į trečią grupę

Vilniuje baigėsi tris dienas trukęs 
"Davis Cup“ pirmenybių Europos ir 
Afrikos zonos antroje grupėje žaidu
sių Lietuvos ir Lenkijos teniso rink
tinių mačas. Galutinis rezultatas - 
1:4.

Pernai Slovakijoje vykusių "Da
vis Cup“ pirmenybių Europos ir Af
rikos zonos trečiosios grupės pusfi
nalyje Lietuvos vyrų teniso rinktinė 
įveikė Maltos komandą. R. Muraška 
ir F. Mažonas tuomet laimėjo dveje
tų susitikimą ir iškovojo teisę Lietu
vos rinktinei iš trečios pakilti į ant
rąją grupę. Šiemet antroje grupėje 
išlikti nepavyko.

Per susitikimą su lenkais vienin
telį tašką Lietuvai laimėjo pajėgiau
sias mūsų tenisininkas Rolandas 
Muraška, įveikęs Tomaszą Lichonį. 
Mūsiškių R. Muraškos ir D. Ivanco- 
vo dvejeto susitikimą su B. Dam- 
brovvskiu ir T. Lichoniu svečiai lai
mėjo 6:2, 6:2, 6:2. Lenkijos koman
dos lyderis B. Dambrowskis pirmąją 
varžybų dieną nugalėjo D. Ivanco- 
vą, o vėliau ir R. Murašką. D. Ivan- 
covas ir T. Lichonis žaidė po to, kai 
Lenkijos komana jau pirmavo 3:1. 
Lenkų tenisininkas laimėjo šią dvi
kovą be didelio vargo.

Tad viltys, jog galime įveikti len
kų tenisininkus ar bent jau rimtai 
pakovoti, neišsipildė.

Jaunių krepšinis 
Graikijoje

Graikijoje vykstančiame pasaulio 
jaunių krepšinio čempionate Lietu
vos rinktinė, žaidžianti A grupėje, į 
ketvirtfinalį įžengė nepatyrusi pra
laimėjimų. Pirmasis ketvirtfinalio 
susitikimas baigėsi pralaimėjimu is
panams 79:91. Tačiau žaidžiant su 
Argentinos krepšininkais lietuviai 
pelnė pergalę 71:66 ir tuo įgijo vil
čių patekti į pirmenybių pusfinalį. 
Deja, Lietuvos jaunių rinktinė rezul
tatu 58:94 pralaimėjo Australijos 
krepšininkams ir nepateko į Pasaulio 
jaunių krepšinio čempionato finalą. 
Dabar lietuviai kovos tik dėl 5-8 
vietų.

Stipriausias lietuvis 
rungtyniaus Bahamuose

Liepos 16 d. Klaipėdoje baigėsi 
dvi dienas trukęs konkursas "Pasau
lio ir Lietuvos galiūnas-95“. Susu
mavus visų rungčių rezultatus, pa
saulio galiūnų grupėje nugalėtojo ti
tulą pelnė Didžiosios Britanijos at
stovas, Velso atletas Herry Tayloras. 
Antras buvo škotas Cowanas Forbe- 
sas. Trečiąją vietą iškovojo klaipė
dietis Stasys Mėčius. Lietuvis pa
kviestas dalyvauti oficialiame pa
saulio galiūnų Čempionate, kuris šie
met vyks Bahamų salose.

Stasys Mėčius stipriausiu Šalies 
vyru tapo pirmą kartą. Jis nugalėjo 
panevėžietį Karolį Raubą ir mari
jampolietį Alvydą Kirkliauską.

Konkurso finale rungtyniavo de
šimt stipriausių atletų, tarp jų buvo 
trys lietuviai. Tarptautinės galiūnų 
federacijos prezidentas škotas Doug
las Edmondsas favoritais vadino 
1993 m. pasaulio galiūnų čempio
nato nugalėtoją H. Taylorą ir šiais 
metais stipriausiu Europos vyru pri
pažintą C. Forbesą. D. Edmondsas, 
beje, turi sąsajų su Lietuva: jo mo
čiutė Pirmojo pasaulinio karo išva
karėse iš Vilniaus emigravo į Ang
liją. Svečias apgailestavo, kad kon
kurse nedalyvavo Raimundas Zen
kevičius - pagal kanadiečio J. Clau
de rungčių sistemą rengiamų pasau
lio galiūnų konkursų daugkartinis 
prizininkas ir nugalėtojas.

Galiūnai dvi konkurso dienas aiš
kinosi, kas toliau numes 25 kg sve
riantį akmenį, kas greičiau sukraus 

ant laiptinių pakylų metalinę grandi
nę (250 kg), inkarą ( 120 kg), gumi
nį ritinį (85 kg), akmeninį rutulį (85 
kg) ir maišą (75 kg). Po to poromis 
suskirstyti stipruoliai, kaip gladiato
riai įsikibę į rąstą su rankenomis, 
stengėsi išstumti vienas kitą iš teisė
jų apibrėžto rato. Tai iš škotų nacio
nalinio sporto perimta rungtis, kurio
je dažniausiai nugali sunkiausio svo
rio vyrai. Po trijų rungčių jau pavar
gę galiūnai ištiestomis rankomis ne
šė du metalinius "lagaminus“ po 85 
kg. Šioje rungtyje labiausiai sekėsi 
lietuviams - turbūt pripratę nešioti 
sunkumus. Konkurso pabaigoje stip
ruoliai, užsivertę ant pečių 100 kg 
sveriančius smėlio maišus, lenkty
niavo 100 m distancijoje.

Lengvaatlečiai grjžo 
iš Anglijos su auksu

Anglijoje, Bato mieste, baigėsi 
Europos jaunimo olimpinės dienos, 
kuriose buvo rungiamasi penkiose 
sporto šakose. Lietuvos atstovai len
gvaatlečiai Agnė Visockaitė ir Min
daugas Pūkštąs laimėjo aukso meda
lius. A. Visockaitė 200 m bėgimo fi
nale pakartojo pusfinalyje pasiektą 
rezultatą - 24,21 sek., kuris jos var
žovėms tą dieną buvo neįveikiamas. 
Beje, Agnė yra žinomos Lietuvos 
bėgikės Purvinskaitės-Visockienės 
duktė. M. Pūkštąs Didžiojoje Brita
nijoje visus pralenkė 2000 m bėgi
mo su kliūtimis distancijoje. I pir
muosius šešetukus pateko plaukimo 
varžybose ketvirtą vietą užėmęs 
Eugenijus Rakitinas, dziudo turnyre 
penktąją vietą laimėjęs Giedrius 
Jančauskas ir 400 m bėgimo finale 
šeštoji finišavusi Miglė Žalnieravi- 
čiūtė.

Europos jaunimo olimpinėse die
nose Lietuvos atstovai dalyvauja jau 
antrą kartą. Užpernai Olandijoje de
biutavo dviratininkai ir šeštąją vietą 
užėmę krepšininkai, kurie pernai Iz
raelyje tapo savo amžiaus grupės 
čempionais, rašoma "Lietuvos ryte“.

Lietuvis jojikas laimėjo 
pasaulio taurės etapą
Taline surengtas pasaulio konkū- 

rinio jojimo taurės "Volvo World 
Cup“ Vidurio Europos lygos devin
tojo etapo varžybas laimėjo Antanas 
Ruškys su žirgu Harperiu. Šiose var
žybose Lietuvai atstovavo 5 raiteliai 
ir trijose rungtyse pelnė aukščiausius 
apdovanojimus bei vieną antrąjį 
prizą.
Lietuvis disko metikas - 

trečias
Lietuvos disko metikas Vaclavas 

Kidykas užėmė trečiąją vietą tarp
tautinėse lengvosios atletikos varžy
bose Ingolštate, nusviedęs įrankį 
61,52 m. Nugalėtoju tapo vokietis 
lengvaatletis L. Riedel is.

Pirmauja lietuvių 
buriuotojas R. Šlugždlnis

Prancūzijos Hourtino mieste vy
ko "Lazer-Radial“ jachtų klasės 
Europos taurės antrasis etapas, ku
riame startavo 120 buriuotojų iš 
įvairių šalių.

Pirmąją etapą, balandžio mėnesį 
vykusį Italijoje, laimėjo kaunietis 
Raimondas Siugždinis. Sėkmė lietu
vį lydėjo ir etape Prancūzijoje. 27 m. 
Barselono olimpinių žaidynių daly
vis, Lietuvos buriavimo centro auk
lėtinis bei treneris R. Šiugždinis ant
rą kartą laimėjo Europos taurės eta
pą ir pirmauja bendroje įskaitoje.

Lietuvis Linas Gabnickas užėmė 
12-ąją vietą. Pirmajame etape jis bu
vo šeštas, o po dviejų etapų pakilo į 
antrąją vietą.

Jurgita Maleckaitė moterų grupė
je užėmė penktąją vietą ir po dviejų 
etapų yra varžybų lyderė.

Paskutinis Europos taurės varžy
bų etapas vyks rudenį Portugalijoje.

EU
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LONDONAS
LIETUVIŲ ŠVENTO 
KAZIMIERO KLUBO

METINIS SUSIRINKIMAS
Metinis Šv. Kazimiero klubo na

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

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

Visi klubo nariai kviečiami daly
vauti savo organizacijos susirin
kime.

VEDYBŲ AUKSINIS 
JUBILIEJUS

Š. m. liepos 16 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje Londone Jonas 
Grupiljonas ir žmona Zosė (Mockų-

LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIA 
LONDONE

21 The Oval, E2 9DT 
rytinėje Londono 

centro dalyje.

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

Artimiausia pgitemioė stotis;
Bethnal Green centrine linija.

Autobusai i? micsto-csntro;
26, 48, 55.

PAMALDOS
Leicester - liepos 23 d., 14 vai., 

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

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

vai., Šv. Lauryne. Craven St
Manchesteryje - liepos 30 d., 

12.30 vai.
Bradforde - rugpjūčio 6 d., 

12.30 vai.
Eccles - rugpjūčio 13 d., 12.15 

vai.

tė) šventė jų vedybinio gyvenimo 
50-ties metų Auksinį jubiliejų.

Minėjimas prasidėjo Šv. Mišio- 
mis, kurias atlaikė bažnyčios klebo
nas kun. Jonas Sakevičius, pasaky
damas ta proga prasmingą pamoks
lą, ir prie Didžiojo altoriaus abiems 
sukaktuvininkams suteikė palaimi
nimą su šv. Komunija, gražiai gie
dant bažnyčios chorui ir atvykusiam 
iš Lietuvos Vilniaus operos tenorui 
Vytautui Kumickui, kuris meistriš
kai atliko S. Bacho ”Ave Maria“, A. 
Stradelos ’’Pieta Signora“ ir G. F. 
Mendelio "Largs“ iš oratorijos.

Po mišių, suėjus į bažnyčios sve
tainę, choro vadovas Justas Čemis 
pasveikino choro vardu sukaktuvi
ninkus ir apibūdino jų abiejų nuo pat 
atvykimo po II Pasaulinio karo į 
Londoną dalyvavimą aktyviai chore 
ir lietuviškoje veikloje.

Grupiljonai išaugino sūnų Joną, 
kuris gyvena Kanadoje ir dukrelę 
Reginą, gyvenančią Amerikoje. 
Tėvelių bendro gyvenimo sukakties 
proga susirinko visa šeima ir gimi
nės kartu.

Žodžiu sveikino DBLS vardu c. 
v. pirmininkas Jaras Alkis. Jubiliatas

PADĖKA
I "Europos lietuvio“ redakcijos 

skelbimą "Reikalingos knygos“ 
pirmieji atsiliepė J. Gudynas iš 
Birmingham© ir A. Dziuvė iš So- 
merseto. Jų turimų knygų perveži
mu į Vilnių rūpinsis Balys Butri
mas. "Europos lietuvio" redakcija 
jiems iš anksto dėkoja.

ELI

P.iaiaLe.ar£lu.Qdamas 
butas Trakų miesto 

centre.
I aukšte, 2 kambariai, 

50 kv. m, 
100 m nuo ežero.

Rašyti: 
"Europos lietuvis“, 
A. Strazdelio 1, 
2600 Vilnius, Lietuva. 

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

J. Grupiljonas padėkojo savo ir 
žmonos vardu visiems juos sveiki
nusiems, pastebėdamas, kad jo visa 
šeima yra tikrai lietuviška.

J. Cemis perskaitė atsiųstus svei
kinimus raštu ir įteikė gražiai įrė
mintą atsiųstą iš Šv. Tėvo Jono Pau
lius II Palaiminimo raštą sukaktu
vininkams. Po to kun. J. Sakevičius 
palaimino vaišių stalą, prie kurio bu
vo pakviesti visi svetainėje susirin
kusieji.

Svečių tarpe buvo matyti ne vien 
tik nuolatiniai Londono gyventojai, 
bet ir keletas atvykusių laikinai čia 
apsistojusių svečių iš Lietuvos, kurie 
nevengia kartu pabuvoti su mūsų 
sena lietuviška išeivija.

Beužkandžiaujant ir gurkšnojant 
alutį pasipylė ir dainų pynė. Mūsų 
garbingas svečias iš Lietuvos Vy
tautas Kumickas padainavo keletą 
lietuviškų liaudies dainų ir porą arijų 
iš operų, nepasidavė ir mūsų choro 
dainininkai bei jaunimas iš Lietuvos 
- trys jaunos panelės visus nustebino 
puikiu dainavimu.

Deja, tokių garbingų jubiliejų 
mūsų lietuviškame gyvenime būna 
labai retai. Linkime sukaktuvinin
kams sulaukti Deimantinio jubilie
jaus!

Klemensas Tamošiūnas
Londonas

AUKOS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

Jautriai, dosniai ir kasmet atsilie
pia P. B. Varkala, Lietuvių skautų 
sąjungos garbės narys iš Basingsto
ke. Ponas P. B. Varkala rašo: "Aš vis 
dar gyvas ir lietuviški reikalai man 
vis dar rūpi, kaip ir anksčiau rūpėjo. 

REIKALINGOS KNYGOS
"Europos lietuvio“ redakcijai Vilniuje skubiai 

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

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

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

Vaistai į Lietuvą
Priimame užsakymus ir siunčiame į Lietuvą visų 
rūšių visame pasaulyje gaminamų vaistų.
Siunčiame ir tokių vaistų, kurių be gydytojo recepto 
negalima pirkti. Mums receptas nereikalingas, jei 
vaistų pavadinimas yra žinomas.
Taip pat pristatome Lietuvoje ir kitur rašomąsias 
mašinėles su lietuvišku šriftu.
Elektroninė "Optima“ rašomoji mašinėlė su 
lietuvišku šriftu, su pristatymo išlaidomis kainuoja 
150.00 sv., doleriais - 230.00. Rašomoji juostelė, 
cartridge - 4.00 sv., doleriais - 6.00. Klaidų atitaisy
mo juostelės (5) - 7.00 sv., doleriais -10.00.
Pristatome į rankas pinigines dovanas Lietuvoje.

Baltic Managment Company.
* (Z. Juras & A.Juras).

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England, telef. 0181 460 2592, 

fax 0181 402 9403.

Tad čia pridedu mano 50 svarų auką 
skautų vasaros stovyklai. Įdomu, ar 
turėsite skautukų iš Tėvynės. Būtų 
naudinga palaikyti lietuvišką skau- 
tybę. Linkiu geros sėkmės ir pras
mingos stovyklos visiems“. Prane
šame, jog skautukų iš Lietuvos turė
sime.

******
Pensininkas Juozas Kuliukas, gy

venantis Kirkby-on-Ashfieki, atsku
bėjo su 30 svarų auka skautų ir skau
čių vasaros stovyklai paremti. Jis ra
šo: "Linkiu kuo geriausios sėkmės ir 
toliau sėkmingai vesti Lietuvos jau
nimą skautišku keliu bei prasmingos 
ir saulėtos stovyklos“.

Gerbiamiesiems rėmėjams P. B. 
Varkalai ir J. Kuliukui išreiškiamas 
nuoširdus, didelis ir skautiškas Ačiū! 
Skautiškas Ačiū už sveikinimus ir 
linkėjimus stovyklautojams.

v. s. J. Maslauskas
*******
Vėl esame 46-osios tradicinės 

Europos rajono skautų ir skaučių va
saros stovyklos išvakarėse. Stovykla 
įvyks liepos 29 - rugpjūčio 5 die
nomis.

Mielus tėvelius, rėmėjus, kurie 
nepailstamai ir dosniai remia mūsų 
stovyklas pinigine parama, o taip pat 
ir visą mielą lietuvišką visuomenę, 
maloniai kviečiame aplankyti mus 
stovyklaujančius Lietuvių Sodyboje, 
ypač per stovyklos uždarymo iškil
mes ir atsisveikinimo laužą šeštadie
nį, rugpjūčio 5 dieną, 3 valandą po 
pietų. Lauksime visų!

Iki malonaus pasimatymo skautų 
stovyklos ąžuolų ir beržynėlio kal
nelyje.

Stovyklos organizatoriai

PASAULYJE
Vaikams - taikos ateitis

Paskelbta busimosios pasaulinės 
taikos dienos tema. 1996 m. sausio 
1-ąją minėsimai taikos dienai Šv. 
Tėvas parinko temą: "Duokime vai
kams taikos ateitį“.

Pasaulinės taikos diena bus mini
ma jau 29 kartą. Pirmoji, popiežiaus 
Jono VI valia, buvo švenčiama 
1968-ųjų sausio 1-ąją. Savo kreipi
mesi, skirtame taikos dienai, Šv. Tė
vas rašys apie vaikų žmogiško oru
mo pažeidimus mūsų laikais vyks
tančiuose karuose, apie pusei viso 
pasaulio vaikų šiandien dar nepriei
namą švietimą, apie socialinius ir 
ekonominius pasaulio valstybių 
kontrastus, dėl kurių pirmiausiai vai
kai kenčia badą ir skurdą.

Anglikonų pastoriai 
ieško vienybės 

su Romos Bažnyčia
Aktuali tema tebelieka Didžio

sios Britanijos anglikonų Bažnyčio
je įvykęs skilimas po sprendimo 
moterims teikti kunigystės šventi
mus. Dalis anglikonų tikinčiųjų 
sprendimą priėmė su pasitenkinimu 
bei entuziazmu. Tačiau tarp angliko
nų tikinčiųjų ir ypač kunigų atsirado 
dalis nepritariančių Sinodo sprendi
mui. Pastarieji prašosi priimami į ka
talikų Bažnyčią.

Popiežius patvirtino naują proce
dūrą, kaip vedę anglikonų pastoriai 
gali būti peršventinti katalikų kuni
gais. Anglijos pirmas kardinolas 
Basil Hume savo laiške informuoja, 
kad vedusių anglikonų pastorių by
los nebebus peržiūrimos Romoje, 
kaip buvo iki šiol. Anglijos ir Velso 
vyskupų konferencijos parinkta trijų 
vyskupų komisija keturis metus 
galės teikti specialią dispensą nuo 
celibato. Reikėjo paspartinti šią pro
cedūrą, nes anglikonų pastoriai, pa
norėję pereiti į katalikų Bažnyčią dėl 
sprendimo šventinti kunigais mote
ris, skaičiuojami šimtais ir jų skai
čius vis didėja.

Leidimas šventinti kunigais šiuos 
vedusius vyrus yra Šventojo Tėvo 
suteikta išimtis, nekeičiant pagrindi
nės celibato nuostatos Bažnyčioje. 
Kunigystės ir santuokos sakramentai 
bus apjungti, nes nemažina vienas 
kito vertės. Anglikonų pastoriams, 
priėmusiems kunigystės šventimus 
katalikų Bažnyčioje, bus patikėtos 
įvairios pareigos švietimo ir volun- 
tariato srityse: jie galės eiti kapelio
nų pareigas ligoninėse, mokyklose 
ar įkalinimo įstaigose, tačiau negalės 
tapti parapijų klebonais. "Priimdami 
juos į savo tarpą, priimkime ir jų j 
šeimas“, - rašo kardinolas Hume. 
Laiške neaplenkiamas ir kunigų, dėl ( 
vedybų atsisakiusių savo pašauki- z( 
mo, klausimas. "Šie kunigai gali pa
sijusti nuskriausti ir sužeisti dvasio- j 
je, kad leidžiama eiti kunigiškas pa- > 
reigas vedusiems, kai tuo tarpu jie ; 
turėjo apleisti kunigišką tarnystę. 
Galime suprasti jų jausmus, tačiau 
negalima pamiršti, kad kalbama apie 
du skirtingus dalykus. Tai, kas lei
džiama vedusiems anglikonų pasto
riams, yra atsiliepimas į jų nueitą ke
lią tikėjimo brandoje, prasidėjusį to
je Bažnyčioje, kur dvasininkų san
tuoka buvo leidžiama“.

Iki šiol anglikonų Bažnyčią yra 
apleidę ir pareiškę norą pereiti į ka
talikybę netoli 300 anglikonų pasto
rių, daugelis kurių susiduria pir
miausiai su materialiniais sunku
mais, turėdami išlaikyti šeimas. Ka
talikų Bažnyčia kol kas jiems neuž
tikrino jokios ekonominės paramos, 
tačiau yra ieškoma naujų materiali
nės pagalbos formų.

Vatikano radijo lietuviškų laidu 
redakcijos žinios
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