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Mažmožiai

Vieno Lietuvos mokslininko kelias

Mielai klausausi Los Angeles 
lietuvių radijo šeštadieninės lai
dos anglų kalba pranešėjo Kęs
tučio Reivydo. Sugeba jis lanks
čiai postringauti ir apie Lietu
vos politinę padėtį. Tačiau ne
patinka man, kai jis protarpiais 
pagraudena: mes „tiny little na- 
tion”, „tiny country”... Pasijuntu 
menkas.

Argi tikrai esame nykščio di
dumo tauta pusės delno plote? 
Ar nėra pasaulyje daug už Lie
tuvą kur kas mažesnių valsty
bių? Ar būtinai reikia viską ma
tuoti Amerikos, Rusijos, Kini
jos, Indįjos dydžiais? Man regis, 
visatoje lietuvių pakanka. Visus 
paėmus, tie keturi su kaupu 
milijonai yra šis tas. O dabarti
niai lietuviai vyrai ir moterys 
didžia dalimi yra gražiai nuau
gę, veržlūs, apsišvietę žmonės. 
Nesame jau tokie „taini tyni” 
nykštukai.

* • *
Kas atsitiko su didoka Jugos

lavija? Ėmė ir suskilo į ma
žesnes valstybes, savitai skir
tingas, su ilgom istorijom, pa
pročiais, religijom, tikslais... 
Gyvybių aukomis tautos atsis
kyrė, nes troško mieliau būti 
„tiny”, negu priklausyti jugo” 
imperijai.

Na, ir tie patys serbai praradę 
savo naudai sukurtą federaciją, 
neliko jau tokie bėdiškai maži. 
Dar vis agresyviai skriaudžia 
Kosovo gyventojus albanus. Dar 
vis gerai žaidžia krepšinį ir fut
bolą, dar tebekuria įdomų me
ną. Žinoma, negali serbai lygin
tis su lietuviais pavardžių įvai
rumo srityje. Kai perskaičiau jų 
futbolo rinktinės sąrašą, net 
aiktelėjau — koks pilkas galū
nių vienodumas: Dorovič, Mi- 
hailovič, Kameljenovič, Petro- 
vič, Janovič, Jugovič, Stankovič, 
Mijatovič, Savičevič, Miloševič, 
etc.*

Kaip sumenkėtų Lietuva, jei 
95% Lietuvos gyventojų dabar 
puoštųsi tik vienodomis prie- 
sagomis-galūnėmis. O dabar 
yra puiki įvairovė. Sąja skamba 
kitaip negu Bložė. Selelionis ki
taip nei Binkis. Nagys kitaip 
negu Bradūnas ar Martinaitis, 
ar Marcinkevičius. Žinia, daž
nai netrumpos mūsų pavardės, 
ypač kai jos sumoterinamos, 
kad ir mano dukterėčios — Ei- 
manavičienė.

♦ ♦ ♦
Paminėjau futbolą. Kol kas 

pasaulio čempionato žaidynėse 

gerai pasirodė ne tik jugoslavai, 
kroatai, rumunai, bet ir vokie
čiai. Vieno laikraščio sporto 
skyriuje skaičiau žinutę, kad 
Hamburg’e populiari estrados 
žvaigždė gražuolė Anilita pasi
žadėjo — kiekvieną kartą, kai 
vokiečių rinktinė laimės Pasau
lio taurės rungtynes, nusivilkti 
vieną savo aprangos dalį. Rei
kės maždaug septynių pergalių, 
kad Anilita atsiskleistų kaip 
foto menininko Rimanto Dicha- 
vičiaus „Gėlė tarp gėlių”. Kol 
kas vokiečių vyrai kovoja šau
niai. Tik su jugoslavais sužaidė 
lygiomis. Pamatysime, ar šis 
striptyzas bus įkūnytas. Šiuos 
sakinius rašau antrojo rato 
rungtynėms prasidėjus. Verta 
pagirti danus ir norvegus. Jie 
žaidė kaip šiaurės dievai. Skai
čiumi nedidelės tautos, o vis 
tiek žymios.

• • *

Kažkodėl pastaruoju laiku 
praradau bet kokią sporto dievų 
malonę. Tenisą ėmiau žaisti 
prastai. Net ir mano ilgametis 
partneris gitaristas-kompozito- 
rius Jene, kurį anksčiau be var
go supliekdavau, vis dažniau . Vokietijoje
laimi, švilpaudamas naują me
lodiją.

Pasidariau perdėm jautrus. 
Kaimynai miegamojo pusėje 
turi didoką gąjų šunį. Jis kar
tais bėgioja kieme. O kai staiga 
suloja, pašoku kaip įgeltas. Ta
da kurį laiką esu apdujęs, gir
džiu tik skardų lojimą.

Net ir toks paikas dalykas 
išmuša mane iš balno. I Čikagą 
išvykdami, draugiški gretimo 
buto lietuviai paliko man keletą 
daiktų, kurių niekada neįsigi- 
jau, nors ir galėjau lengvai nu
sipirkti. O kam? Galiu ir be to 
apsieiti. Taigi iš jų gavau ir tos
terį duonai gruzdinti. įkišu rie
kę, nuspaudžiu žemyn, kad 
kaistų, ir susimąstęs tvarkau
si virtuvėje. Staiga, be perspė
jimo, drioksteli tosterio spy
ruoklė ir išstumia į viršų paru
dusią riekę. Rodos, kas čia to
kio. Bet man tas netikėtas 
driokstelėjimas reiškia žudikiš
ką granatsvaidį fronte. Pasįjun- 
tu pakirstas. Užtrunka kelios 
minutės, kol atsigaunu. Kas yra 
tūnojęs mūšio apkasuose, žino, 
ką tai reiškia. Instinktyvų nuo
gąstį.

Ne, ne, nesiskundžiu tuo. Gy
venime reikia prie visko pri
prasti. Prie telefono skambučio 
naktį. Prie skardžiai irzlaus

Chemijos profesorius, VDU rektorius 
Antanas Purenąs (1881-1962)

ROMUALDAS BALTRUŠIS

Lietuvos sūnaus, aukštaičio, 
profesoriaus Antano Pureno nu
gyventas laikotarpis pažymėtas 
stambiais pakitimais Lietuvos 
visuomenės, tautos ir valstybės 
gyvavime. Antanas Purėnas gi
mė 1881 m. vasario mėn. 16 d. 
Skapiškio valsčiuje, Tatkonių 
kaime, ūkininkų Anastazuos 
(gim. Bukauskaitės) ir Konstan
tino Purėnų šeimoje antras ir 
paskutinis vaikelis. Tuo laiku 
visa Lietuva vilko Rusijos impe
rijos okupacijos jungą. Lietuvių 
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės troškimas, prasiveržęs 1831 
ir 1863 metais sukilimais, jau 
buvo sukilėlių kraujuje paskan
dintas. Vienintelis Lietuvoje 
Vilniaus universitetas uždary
tas. Universiteto biblioteka ir 
mokslo priemonės išdrabstyti ir 
išsiuntinėti į Rusiją. Lietuvos 
vardas išbrauktas iš žemėlapio 
(ji pavadinama Šiaurės-Vakarų 
kraštu), lietuviams raštas ir 
kalba uždrausta. Lietuva susi
gūžusi tūnojo didžiuliame Rusi
jos tautų kalėjime.

Tačiau išsimokslinę Rusijos, 
Vokietijos bei Prancūzijos uni
versitetuose gabūs lietuvių ūki
ninkų vaikai ėmė organizuoti 
tautos pasipriešinimą, pradėjo 
spausdinti lietuviškas malda
knyges, knygas ir laikraščius 

(Rytprūsiuose), o 
knygnešiai nelegaliai jas atga
bendavo į Lietuvą. Nelegalioji 
spauda pasiekdavo ir Purėnų 
namus. Čia ji slaptai nuo rusų 
žandarų buvo skaitoma ne tik 
saviškių, bet perduodama ir 
kaimynams. Tokioje aplinkoje 
Antanas Purėnas augo ir bren
do. Sesers Kastutės padedamas, 
iš tų knygų išmoko ne tik lietu
viškai skaityti bei rašyti, bet 
įgavo ir konspiracinės veiklos 
pradmenis. Jis nuo vaikystės 
tapo kovotoju dėl lietuvybės. 
Antai, gimtąjame Tatkonių 
kaime, pradžios mokykloje jis 
buvo priverstas mokytis rusų 
kalba, bet mokyklą baigęs ir 
tebūdamas vos dvylikos metų 
tėvų gryčioje ėmė žiemomis 
Slaptai mokyti kaimo vaikus lie
tuviškai skaityti ir rašyti. Ūki
ninkai labai norėjo, kad jų vai- 

šuns lojimo. Prie pasitaikančio 
moters riksmo kitame name. 
Rytmetį kokio nors bukagalvio 
vairuotojo nekantraus autosig- 
nalo. Priprasti ir prie dovanoto 
tosterio, apšaudančio mane ska
niomis gruzdžiomis riekėmis... 
Tačiau prie spengiančios tylos 
negaliu... Aš ją gerai pažįstu ir 
vengiu kiek pąjėgdamas.

. Pranas Visvydas 

kai mokėtų gimtosios kalbos 
rašto. Antanas tapo kaimo “da
raktoriumi” (taip buvo vadina
mi nelegalūs mokytojai, slaptai 
mokę vaikus lietuviškai).

Užsidirbtais “daraktoriavi- 
mu” pinigais ir tėvų paremtas 
išvyko mokytis į Šiaulių gimna
ziją. Tačiau čia trumpai teko 
pabūti, lies tos gimnazijos di
rektoriaus sūnui ėmus iš jo kaip 
lietuvio kaimiečio šaipytis, An
tanas Purėnas, gindamas savo 
asmens orumą, trenkė kumščiu 
suįžūlėjusiam miesčioniukui į 
veidą. Suprantama, jog po to 
teko palikti Šiaulių gimnaziją, 
išvykti į Kurlandijos guberniją 
ir, globojamam lietuvio kunigo, 
Liepojos gimnazijoje tęsti moks
lą. Ten Antanas Purėnas įsijun
gė į slaptą latvių ir lietuvių so
cialdemokratinę veiklą ir arti
mai susibičiuliavo su Liepojoje 
besimokiusiu būsimuoju rašyto
ju Jonu Biliūnu. Liepojos gim
nazijoje susiformavo jo socialde
mokratinė pasaulėžiūra. Jis vir
to ryžtingu kovotoju už Lietu
vos išsivadavimą iš Rusijos im
perijos.

1902 metais baigęs Liepojos 
gimnaziją Antanas Purėnas 
įstojo į Tartu (Estijos) universi
teto Fizikos-matematikos fakul
teto chemijos skyrių. Antanas 
Purėnas, nors ir sėkmingai stu
dijavo, tačiau stipendijos nega
vo, nes carizmui nepalanki jo 
socialdemokratinė veikla Liepo
jos gimnazijoje buvo pasiekus 
Tartu universiteto vadovybę, ir 
jis universitete .buvo laikomas

Aleksandras Marčiulionis (1911-1998)
Iš Algimanto Kezio spaudai paruoštos monografijos „Aleksandras Marčiulionis”.

Šių metų liepos 17 dieną sukako 65 metai nuo Amerikos lietuvių, Girėno žuvimo Soldino miške.
„Lituanicos” lakūnų, perskridusiu Atlantą, Stepono Dariaus ir Stasio

Profesorius Antanas Purėnas Kauno Politechnikos instituto organinės 
chemijos katedroje savo kabinete 1956 metais.

politiškai nepatikimu asmeniu. 
Lėšų stoka, ribotos galimybės 
tokiame mažame mieste užsi
dirbti pragyvenimui ir nuolati
nis saugumiečių persekiojimas 
vertė Pureną palikti Tartu.

Tada jis nutarė kaip nors 
pakliūti į Rusijos sostinę, kur 
galėtų studijuoti pas žymiau
sius Rusijos mokslininkus. Ta
čiau tam, kad patekus į Sankt 

Romualdo Baltrušio nuotrauka

Peterburg’o imperatoriškąjį uni
versitetą, reikėjo turėti iš jame 
gyvenančio įtakingo asmens re
komendaciją ir pragyvenimo už
tikrinimą. Tokią rekomendaciją 
jam parašė giminystės ryšiais 
susietas su Lietuva caro kance
liarijos viršininkas J. Dobkevi
čius. 1904 metais Antanas Pu
rėnas buvo priimtas studentu 
chemiku į Imperatoriškąjį uni

versitetą. Čia jam teko klausyti 
itin žymių chemijos profesorių, 
kaip A. Pavorskio, V. Tiščenko, 
D. Konovalovo, E. Birono pa
skaitų.

Studijuodamas Sankt Peter- 
burg’e Purėnas įsįjungė į lietu
vių chorą, saviveiklą, bet neat
sisakė ir politinės veiklos^ todėl 
ne kartą saugumiečių buvo tar
domas. 1905 metais kilus revo
liucijai Rusijos imperijoje, rim
tai subraškėjo imperijos pama
tai ir iškilo reali galimybė pa
vergtoms tautoms atgauti ne
priklausomybę. Tokios minties 
vedinas Antanas Purėnas palie
ka- studijas Peterburg’e ir iš
vyksta į tėvynę, į Vilnių, kad 
ten galėtų visomis išgalėmis ko
voti prieš okupaciją >r siekti 
Lietuvos išlaisvinimo.

Vilniuje jis aktyviai bendra
darbiauja anticarinėje socialde
mokratinėje spaudoje ir net 
pats redaguoja savaitraštį Žari
ja. Slaptai įsigyja revolverį ir 
ruošiasi su ginklu rankoje kovo
ti dėl savo krašto laisvės. Nors 
1905 metų revoliucįja buvo nu
malšinta ir carizmo apologetai 
pranašavo kovotojams Rusijoje 
laisvę tik mirusiems, o gyvie
siems kalėjimus, tačiau fak
tiškai imperijos galybė rimtai 
susiūbavo. Lietuviai, pasinau
dodami revoliucijos išdavomis, 
atgavo savąjį raštą, o Rusijos 
Dūmoje prašneko apie Lietuvos 
autonomiją.

1907 metais Antanas Purėnas 
grįžta į Sankt Peterburg’o uni
versitetą ir jį 1911 metais sėk
mingai baigęs įgijo chemiko spe
cialybę, bet dėl nelojalumo Ru
sijos valdžiai valstybinės vietos 
negalėjo gauti. Tik pasinaudo
damas protekcija galėjo pakliūti 
į direktoriaus pavaduotojo pa-

I
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Nijolė Jankutė

Koalos, kengūros ir kukabūros
(Australiški atvirukai)

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Mėlynieji kalnai

Pakeliui į tuos kairius mudvi su dukra 
sustojom senoviškame viešbutyje — Hydro 
Majestic Hotel. Kiek jis beturi ryšio su gy
dančiais vandenimis, nežinau, bet „majes
tic” jis tikrai. Puošnus dvidešimtojo am
žiaus pradžios pastatas primena Hercule 
Poirot filmų hotelius, kuriuose vyksta su
painioti kriminalai. Viduje sunkių baldų, 
storokų kilimų ir paveikslų gausa dvelkia 
britų imperijos buvusiu prašmatnumu. 
Vestibiulyje senos nuotraukos pasakoja 
apie šio viešbučio gyventojus: skrybėlėtus 
damos persmaugtais liemenėliais ir ūsoti 
džentelmenai lankėsi čia „priimti gydan
čias vonias” Meadlow Bath vandenyse. O 
tie vandenys, kaip 1904 metų reklama 
skelbia, gydė nuo: neurastenijos, hipochon- 
drijos, migrenos, diabeto ir 1.1.

Karališkai erdviame valgomajame su 
nuostabiu vaizdu į eukaliptų slėnį mudvi 
pusryčiaujam, ir aš pirmą kartą paragauju 
garsiąją „pavlovą”. Tai baltymų, cukraus 
ir kremo kūrinys, pavadintas ano meto 
garsios rusų balerinos vardu. Patiekalas 
be galo saldus, jo kremas be galo riebus... 
Kuri balerina drįstų rizikuoti tiek kalo
rijų? Tarp baltos pavlovos viename austra
liškos kulinarijos spektro gale ir dervos 
juodumo „vegemite” (populiarus ant duo
nos tepamas gaminys iš alaus statinėse su
kietėjusių mielių nuosėdų) — kitame ren
kuosi „per . vidurį” — kuklią, minkštą 
„scone” bandelę.

Trys seserys ir Digeridoo

Apsistoti Hydro Majetic viešbuty mudvi 
tikrai neplanuojam, nes pusryčiai, pietūs . 
ir nakvynė „tik” — $209! Apsieisim.

Stadionas laukia atletų — Olympic Park, Homebush, new South Wales, Australija.

Mėlynųjų kalnų tikrasis šeiminipkas
Katoomba, New South Wales, Australija

Visos australiškos kainos man atrodo la
bai aukštos. Gal todėl, kad pamiršau kilo
gramus ir litrus. Kaip „Harriet the Spy”, 
sekiojau dukrą ir drauges po krautuves, 
užsirašinėdama kainas: „steikas” $5.99 
kg, veršiena $7.99 kg, pieno litras $1.16, o 
šluota kažkodėl net $7! Visam pasauly 
pamėgtas „hamburger with fries” $10.50, 
o mažiukas aštunkojis $11.90! Ačiū, ne.

Palikę Hydro Majestic, važiuojam į Ka
toomba pažiūrėti į Tris seseris, išgarsintą 
Mėlynųjų kalnų ūolų formaciją.

Katoomba ir kiti miesteliai (Meadlow 
Bath, Bullaburra, Warrimoo), išsirikiavę 
pagal vingiuotą Great Western vieškelį, 
zigzaguojantį plokščiakalnių briaunomis, 
apdovanoti įspūdinga gamta ir turistų 
gausybe. Katoomba ypačiai, nes čia yra pa

mėgtas „Echo Point” ir tos Trys seserys. 
Čia vėl sutinkam būrius drausmingų ja
ponų, čia skamba įvairios kalbos, ir niekas 
per tą šurmulį negirdi, ar aidas nuo 
„Echo Point” atsiliepia.

Aido negirdžiu, bet pamatau aborigeną. 
Jis tikrai tikras, juodas ir nuogas: „G- 
^tring”, kengūros ūodega, baltais dažais 
išrašytas kūnas. Stovi jis saū prakilniai 
ant raudono kilimėlio ir pučia digeridoo. 
Tai ilgas, kreivas vamzdis, puošniai 
išmargintas. Jo garsas duslus, kažkaip 
grąsinantis, laukinis. Tuos vamzdžius 
pūsti galį tik vyrai. Moterims juos liesti 
nevalia!

Dudena aborigenas savo digeridoo, o tu
ristai meta jam pinigėlius po kojom. Prie 
jo japųnai ieško „fotogeniškų” pozų savo 
ponioms. Stovi jos, priglaustos prie didelių 
juodų šlaunų, gėdingai krizendamos, „sta- 
te-of-the art” aparatams spragsint. Hum- 
hum-hum dudena digeridoo, um-um-um 
atsišaukia tarpeklis. Akmens amžius čia 
nebegrįš. Vargas jame pasilikusiems ir pa
liktiems... 1

...this is the erom land, 
this is the brotvn land, 
this land mušt change, 
or land mušt burn...
(iš „Midnight Oil”)

Olimpiados miestas

Kuriomis gatvėmis ar keliais čia bevaži- 
nėtum, akys visad užklius už būrio milži
niškų kratų, dinozaurų kaklais stypsančių 
Sydney horizonte. Tai „Olympic Gamės— 
2000” pranašai. Olimpiados miesto staty
ba tebevyksta Homebush apylinkėje.

Tai buvusi „prasta vieta” — bjaurusis 
ančiukas, skubiai virstąs į 2000-ųjų metų 
gulbę. Margarita veža mane pažiūrėti tos 
„metamorfozės”.

Proga puiki, nes būsimų žaidynių vietoje- 
vyksta „Royal Easter Show”. Tai kasme
tinė žemės ūkio, meno, rankdarbių paroda, 
sutraukianti tūkstantines minias žiūrovų. 
Šįmet ji išsistačiusi čia, kad olimpiados 
planuotojai galėtų pamatyti ir patikrint, 
kaip/ar olimpinio miesto įrangos, pastatai, 
transportas, aparatūra sklandžiai veikia. 
Žodžiu, viena iš daugelio „repeticijų”.

Mudvi išbyram kartu su didele minia iš 
specialiai olimpiadai įrengto naujutėlio 
niškų kranų, dinozurų kaklais stypsančių 
palmių alėja traukiam į patį miestelį. Ką 
ten miestelis — miestas! Pasiimam ir 
planą, kad surastume, ką norime matyti.

„Welcome to the sunrise of our new 
showground” sveikina mus ūkininkų pa
viljonas, kuriame viskas, ką jie nori pasa
kyt ir parodyt, sukurta vaisių-daržovių pa
veikslais. Čia kasdieniški pomidorai ir 
salierai, egzotiški ananasai ir pomegrana- 
tai, kiwi, persikai ir apelsinai sudaro 
žymių australų portretus, pastatus, įman
triausius raštus. O „Arts and C-afts” pa
viljonas užima turbūt kelis futbolo lau
kus. Čia savo kūrybą sunešė ne tik Syd
ney, bet ir kitų miestų dailininkai, kerami
kai, mezgėjos, siuvėjos, tortų puošėjos, 
etc., etc. Margarita, mano nagingoji me-

Ant „mėnulio” akmens — sudie! Autorė su Australijoje gyvenančia dukrele Dovile Berowra Valley,
New South Wales.

mškoji draugė, nardo kaip žuvis aplink 
mezginių ir paveikslų vitrinas, vienus 
eksponatus girdama, kitus kritikuodama. 
Aš tik skubu paskui, priblokšta spalvų ir 
rankdarbių grožio.

Aplink kunkuliuoja šventiška nuotaika. 
Tai viename, tai kitame paviljone arba tie
siai gatvėje vyksta įvairiausios programos. 
Mudvi sužavi „line dancing”. Galbūt, kad 
šokėjos „auksinio amžiaus”, kaip ir .mes. • 
Skrybėlėtos, kelnėtos ir čebatuotos, šoka 
jos lengvai ir vikriai, garsiųjų Australijos 
„Country music” dainininkų dainoms 
skambant:

She is a member of the outback club —
One job is done, ahother is begun.
She lives in the land she loues —
She is a member of the outback club...” 
Norėtųsi būt „member of their dancing 

club”
Virš viso to šurmulio kyla apvalios pavil

jonų bonios, aukšti šviestuvai, TV ir radijo 
įrangų griaučiai. Nueinu į vieną jau visai 
įrengtą stadioną. Raudonų kėdžių eilės 
dar tuščios, milžiniškam amfiteatre dar 
niekas nerungtyniauja, dar nešaukia azar
to pagautos žiūrovų minios. Stadionas 
lankia ateinančio tūkstantmečio — už 
dvejų metų!

Išvažiuodama nusiperku atvirukų su 
olimpiados ženklu. Kas jį sugalvojo, ver
tas aukščiausios premijos. Jame nėra nei 
kengūros, nei koalos (būtų per daug nune
šiota tema), tačiau visai aišku, kad tai 
žaidynės, kad — Australijoj, kad — Sicf- 
ney mieste.

Gal, kad esu tik turistė, žiūriu į tą olim
piadą taip entuziastingai. „Sydneysiders” 
tuo tarpu yra pikti ir nusiminę: daugeliui 
žaidynes teks matyti tik per televiziją. Da
bar bankų siūlomi bilietai — 3,486 dole
riai devynioms varžyboms. Be to, reikia 
įmokėti $750 rankpinigių, o po to — $144 
į mėnesį. „Ponai ‘milijonieriai’, iki pasima
tymo žaidynėse!” ironiškai kviečia lietuvi
us V. Bakaitis Mūsų pastogės puslapiuose.

Sudie, Australija

...So fareivell to the Norfolk pines — 
No amount of mąke believe 

Can help this heart o f mine...
(„Dreamworld”)

Tarytum vieną puslapį storos knygos at
vertus ir dar perskaityt nespėjus, jau reik
ia užverst, taip ir šio keisto žemyno vieną 
miestą pamačius, reikia jį palikti.

Sudie, švarios gatvės su „kalbančiom” 
šviesom (garso signalai neregiams skersai 
gatvę pereiti), su „round-abouts” (cemento 
plokštės nutrūktgalviams vairuotojams 
pristabdyti). Sudie, fantastiški žvėreliai ir 
paukščiai; sudie, eukaliptai, balti kaip 
nuogos Afroditės, kai numeta savo šiurkš
čią žievę; sudie, Berovvra upės uolėti skra
džiai, kur uolos apvalios, kaip mėnulio pil
natis, nusėtos pilkų samanų krateriais. 
Sudie, malonūs ir brangūs žmonės, korių 
dėka taip gera buvo čia viešėti!

Žiūriu į juos keliautojo akim, pirmųjų 
įspūdžių pagauta, norėdama į mdrgą ke
lionės lankstinuką sutalpinti tai, kas nesu
talpinama. Iš tikrųjų, kraštą ar miestą 
pažinti reikia jame gyvent, kai saulėta ir 
kai lyja, kai užsikemša keliai, kai užsidega 
miškai, kai reikia toli važiuoti ir ilgas va
landas dirbti... Betgi ne tam kelionė. Ke
lionė — rašyt atvirukus, nuspalvintus 
įspūdžių momentais.

Alpha Centauri
v

Ypatingą kelionę baigt ypač sunku, ne
bent ji netikėtai prasitęsia sutikus ypa
tingą bendrakeleivį. Ir man teko toks ma
lonumas: perskridau Ramųjį vandenyną 
šnekučiuodama su... astronomu! Tai buvo 
jaunas olandas, ką tik apgynęs savo diser
taciją „Large scale structures behind the 
Milky Way”. Ar gali būt geresnė vieta 
kalbėti apie astronomiją, kaip ankštai virš 
vandenyno, kai pro lėktuvo langą šviečia 
Pietų kryžius ir Alpha Centauri, Žemei ar
timiausia žvaigždė? Linkiu dr. Patrick, 
kad jis pagarsėtų suradęs, kas yra tas 
kosminis magnetas už Paukščio tako, trau
kiąs į save mūsų galaktiką 500 km/sek. 
greičiu.

Dvylika ir pusė valandos per Ramųjį 
vandenyną prabėgo, kaip dešimt minučių. 
Kada keliauji su astronomu, labai aki
vaizdžiai „pasitvirtina” Einšteino reliaty
vumo teorija!

Olimpiada — 2000. Tai autorės minimas Sydney mieste, Australijoje, laukiamu ateinančiu ' ’impiniu 
žaidynių ženklas.

Žvilgsnis į 21-ojo amžiaus Lietuvą

Lietuvos teritorijos bendrojo 
plano kūrėjai, prognozuoja, 
kad Europos Sąjungos sudė
tyje Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas didės dvigubai grei
čiau, pramonės 21 amžiuje 
laukia staigmenos, o ūkinin
kai išmoks užauginti daugiau 
produkcijos mažesniuose plo
tuose.

Ateities Lietuvos žemėlapis 
turi būti baigtas kurti šių me
tų pabaigoje, o visi Lietuvos 
teritorijos bendrojo plano dar
bai — 2000 metais. Kol kas 
juodraščiuose esančias prog
nozes pristato „Verslo žinios”.

Teigiama, kad Lietuvai pat
ekus į Europos Sąjungą, jos 
bendrasis produktas 2000- 
3000 metais kasmet viduti
niškai augtų po 6-6,5 proc. De
ryboms užtrukus, šis rodiklis 

vidutiniškai didėtų po 3 proc. 
per metus.

Studijoje teigiama, kad Va
karų Europa, spaudžiama Azi
jos ir kitų kraštų konkurenci
jos, norėtų perkelti savo ga
mybą į Rytus. Lietuvai ją rei
kėtų pasitikti mažomis sąnau
domis, greitai didėjančiu dar
bo našumu, pasitelkti tradi
cinius charakterio bruožus — 
darbštumą ir taupumą. Vaka
riečiam gaminti Lietuvoje turi 
būti trečdaliu pigiau nei jų 
tėvynėje.

Iki 2005 metų turi būti klo
jami pamatai ateities pramo
nei. Studijoje prognozuojama, 
kad apie 2000 m. Vakarų rin
kos bus perpildytos Rytų Eu
ropoje pagamintų prekių. Jų 
kaina nukris, Lietuvos lengva- 
jai, medienos bei kitoms pra

monės šakoms bus sunku Va
karuose parduoti savo produk
ciją. Sulėtės pramonės augi
mas. Dėl neefektyvios ekono
minės politikos Lietuva gali 
patekti į užburtą ratą — seno
mis gamybos priemonėmis bus 
štampuojama pasenusi ir bran
gi produkcija, kuri neduos 
pelno. Pagal šį scenarijų Lie
tuvos pramonė praranda dalį 
Lietuvos ir užsienio rinkų.

Teigiamų pokyčių laukiama 
tik tose pramonės šakose, ku
rios iš vietinių žaliavų gamina 
vietinei rinkai. Tai agrarinė, 
lengvoji, statybos ir baldų pra
monė. Lietuvos pramonė ek
sportuotų produkciją į besivy
stančių ir Rytų šalių rinkas.

Tačiau yra ir optimistinis 
scenarijus. Jeigu pramonė ne
bus įtraukta į šį užburtą ratą, 
tai jos struktūroje dominuos 
mašinų ir prietaisų gamybos, 
biotechnologijos, inžinerinės 

genetikos, lazerinės technikos 
ir kitos mokslui imlios pra
monės šakos. Tuomet su Lie
tuvos pramone darbais da
lintųsi Vakarų Europos pra
monės atstovai. Lietuva jiems 
tiektų pusfabrikačius ir kom
plektuojamąsias dalis. Kitą eks
porto dalį sudarytų aukštos ko
kybės gaminiai.

Prognozuojama, kad suma
žės dirbamos žemės plotai, ta
čiau produkcijos bus gamina
ma gerokai daugiau nei dabar. 
Ypač daug bus auginama 
grūdų ir cukrinių runkelių. 
Mažiau nei dabar — bulvių ir 
linų. Žemės ūkyje dominuos 
trys ūkininkavimo formos. 
Didelėms bendrovėms .priklau
sys iki pusės milijono ha 
žemės. Prognozuojama, kad 
išliks apie 500 stambių ben
drovių. Stambūs ūkininkai

(Nukelta j 4 psl.)
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Į Čikagą atvyksta italas baltistas Pietro U. Dini
Profesorius Pietro U. Dini gi

męs 1960 m. Spalio 10 d. Pie- 
trasanta, Versilija, Italija. Da
bar profesorius Basilicata uni
versitete Potenzoje, tačiau nuo 
šių metų rudens vadovaus Pi- 
sa universitete, Toscanoje, įs
teigiamai Baltistikos katedrai.

Be daugelio straipsnių pe
riodikoje Pietro U. Dinis yra 
išleidęs nemažai knygų, susi
jusių su Lietuva .ar baltų kul
tūra. Pasižiūrėjus į jo lituanis
tinių ir baltistinių knygų len
tyną kartais atrodo, kad tas 
knygas jam atneša gandrai. 
Profesorius Dinis kūrybiškai 
dirba keliose srityse. Viena iš 
jų yra literatūra. Pavyzdžiui, 
Dinis Italijoje yra išleidęs ats
kiras knygas — antologijas: 
Žemė (La nostalgia dei terres- 
tri: Cinųue poeti lituani, 1989) 
ir latvių erotinę knygą (Eroti- 
ca: Lirica d’amore lettone, 
1992) — poezijos vertimus į 
italų kalbą. Vertė kitų lietuvių 
poetų, prozininkų kūrybos, 
skelbė ją įvairiuose Italijos pe
riodiniuose leidiniuose. Dabar 
norėtų parengti Tomo Venclo
vos kūrybos vertimų knygą. 
Iš vertimų reikia paminėti ir 
atskirai itališkai paskelbtus 
Lietuvos valstybininko Juozo 
Urbšio atsiminimus.

Iš knygų apie baltų kraštus 
visų pirma reikia nurodyti 
Baltijos' žiedą (L’anello balti- 
co, 1991), kur Dinis pristato 
trijų Baltijos valstybių — Lie
tuvos, Latvijos, Estijos — kul
tūras, istorijas, literatūras. Ki
ta jo knyga apie šias šalis yra 
Baltijos respublikos (Repub- 
bliche baltiche, 1994). Tai tam 
tikrąs vadovas , po Baltuos ša
lis, bet kartu inne vien turisti
nis vadovas — jame daug ir is
torinių, literatūrinių temų — 
net poezijos vertimų ištrau
kėlių.

Iš mokslo veikalų reikšmin
gos yra Dini’o parengtos senų 
lietuviškų tekstų publikaci
jos. Jis yra atradęs ir atskira 
knyga Vilniuje paskelbęs iki 
tol nežinotą aštuonioliktojo 
amžiaus lietuvišką rankraš
tinį Lizijaus katekizmą 
(1992) su gausiais komenta
rais,, žodžių indeksu ir pa
našiai. Panašų senos lietu
viškos knygos kritinį leidimą 
jis išleido ir Italijoje, pasitik
damas lietuviškos knygos me
tus — tai Martyno Mažvy
do antroji knyga Giesmė 
švento Ambraziejaus fL'inno 
di Sant'Ambrogio di Marty
nas Mažvydas,1994). Marty
no Mažvydo vardas buvo vie
nas iš tų , kurie įtraukė Dinį 
į lituanistinę veiklą. Dar bū
damas paskutinių metų Pisa 
universiteto studentas, Dinis 
1983-1984 metais stažavosi 
Vilniaus universitete ir rašė 
ten savo diplominį darbą, bū
tent apie šitą Mažvydo kny
gą. Kaip nedaugelis iš už
sieniečių, kurie ima mokytis 
lietuvių kalbos, Dinis jos mo
kytis pradėjo, galima sakyti 
simboliškai — nuo Mažvydo 
tekstų. Ir kalba lietuviškai jis 
labai neblogai.

Naujausia, pernai rudenį 
išleista Dini’o knyga yra Bal
tų kalbos (Le Lingue Bal-< 
tiche, 1997). Tai įspūdingas 
veikalas apie visas baltų kal
bas — „didžiąsias” lietuvių, 
latvių ir prūsų bei „mažą
sias” kuršių, sėlių, jotvingių, 
žiemelių ir kitas. Beveik še
šių šimtų puslapių veikalas 
visų pirma yra įvada į baltų 
filologijos studijas, tačiau 
kartu tai daug platesnė kny
ga, apibendrinanti daugybės 
specialistų šioje srityje dar
bus, taip pat atspindinti pa
ties Dini'o tyrinėjimus, pa
vyzdžiui — baltų kalbų sam

Pietro U. Dini savo kabinete

pratą Renesanso Europoje.
Jau ne vienas garsus pasaulio 
baltistas yra pareiškęs, kad la
bai gaila, kad tokia knyga nė-

Vilniaus universiteto biologų 
užsienyje draugija

arnas palaima.
University of Miami

Užpraeitų metų pavasarį, ly
giai prieš dvejus metus, susi
kūrė Vilniaus universiteto bio
logų užsienyje draugija (VU 
BUD). Jos susibūrimą iniciavo 
vis didėjantis būrys VU Gamtos 
mokslų fakulteto auklėtinių, 
dirbančių ar tęsiančių studijas 
daktarantūroje įvairiuose užsie
nio šalių universitetuose ir ins
titutuose. Šiuo metu Draugijos 
veikloje dalyvauja dvylika 
mokslininkų ir daktarantų iš 
penketo šalių: JAV, Švedijos, 
Šveicarijos, Vokietijos ir Lietu
vos. Pagrindinis Draugijos tiks
las dvilypis: palaikyti ryšius 
tarpusavyje, drauge nepasime
tant šimtatūkstantinėje pasau
lio mokslininkų armijoje, ir kar
tu organizuotai išreikšti tai, kas 
mus visus vienija ir labai mums 
rūpi: biologijos mokslo lygis Lie
tuvoje, o visų pirma — mokslas 
Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete.

VU BUD yra atvira dirban
tiems ir besimokantiems užsie
nyje profesionaliems biologams 
ir daktarantams. Mes taip pat 
mielai bendradarbiaujame su 
visais, pritariančiais Draugijos 
veiklai ir norinčiais joje daly
vauti. VU BUD biudžetą sudaro 
savanoriški narių įnašai.

Šiuo metu mūsų pagalba VU 
GamtoŠ mokslų fakultetui yra 
dviejų krypčių. Mokslinėje 
kryptyje mūsų veikla siekia pa
dėti informacijos srityje: ieško
me ir kopijuojame straipsnius 
bei kitą mokslinę literatūrą, ku
rios negalima gauti Lietuvoje, 
užmezgame kontaktus su užsie- 

ra prieinama kitomis -kalbo
mis, kuriomis rašomi baltų ty
rinėjimai: jokio panašaus išsa
mumo ir apibendrinimo darbo 

nio mokslininkais. Pedagoginėje 
kryptyje kasmet pavasarį or
ganizuojame konkursus nau
jiems vadovėliams įsigyti. Nu
pirkti vadovėliai saugomi VU 
GMF bibliotekoje ir yra prieina
mi visiems, norintiems, jais pa
sinaudoti. Kaip tik šiuo metu 
priimame prašymus šių metų

Pragaro vartai — 
vokiečių Stutthof as

. STASYS DŽIUGAS

Neseniai Lietuvoje pasirodė 
knyga Pragaro vartai Stuttho- 
fas , kurią sudarė Alica Rup
šienė, redagavo Rūta Kar
velytė, išleido Lietuvos genocido 
ir rezistencijos tyrimo centras 
Vilniuje, kurio generalinė direk
torė yra Dalia Kuodytė. Ši kny
ga, kaip rašoma įvadoje, išleista 
minint 50-ąsias metines kai 
1943 m. kovo 16-17 d. buvo, 
koncentracijos stovyklą 46 Lie
tuvos inteligentai. O kiek vėliau 
ten pateko- šešiolika spaudos 
darbuotojų ir žurnalistų. Kny
gos įvade minima, kad likę gyvi 
buvę koncentracijos stovyklos 
kaliniai ir žuvusiųjų artimieji 
norėjome tik įamžinti jų atmi
nimą, bet suteikti galimybę su 
ja supažindinti didesnę visuo
menės dalį.

Knygos pirmosios dalies me
džiaga suskirstyta pagal tai, 
kur tie žmonės buvo suimti,- ir 
atskirai išskirta darbuotojų ir 
žurnalistų grupė. Stengtasi kiek 
įmanoma, netrumpinti atsimi
nimų, bet truputį perredaguota, 
taipgi iliustracinė medžiaga su
derinta su knygos tematika. 
Prie kalinių nuotraukų pridėtos 
jų biografijos, duomenys surink
ti iš įvairių šaltinių.'

Antroje dalyje įdėta pasakoji
mai vilniečio Rapolo Mackonio 
ir Leono Puskunigio. Aleksan
dro Kontvilo kalinius charakte
rizuojantys atsiminimai yra 
iliustruoti jo paties piešiniais. 

nėra ne tik anglų, vokiečių, 
lenkų, rusų, bet net pačių bal
tų — lietuvių ar latvių — kal
bomis. Dabar Baltų kalbos jau 
pradėtos versti į lietuvių kal
bą, tebėra aktualu surasti ver
tėją ir išversti ją į anglų kalbą.

Pietro U. Dini šiuo metu kar
tu su profesoriumi Nikolajumi 
Mikhailovu taip pat rengia 
baltų mitologijos antologiją 
itališkai. Dar vienas svarbus 
baras, dirbdamas Dini’o kartu 
su Mikhailov’u — jųdviejų re
daguojamas metinis italų bal- 
tistinis žurnalas Res Balticae, 
kurio jau išėjo keturi tomai. 
Tai ne vien siauras lingvisti
nis baltistikos žurnalas, o pla
tesnis baltų kultūrų leidinys: 
jame dominuoja studijos, strai
psniai, recenzijos iš lingvisti
kos, mitologijos, literatūros 
sričių. Darbai Res Balticae 
skelbiami įvairiomis kalbo
mis: italų, lietuvių, latvių, vo
kiečių, anglų, rusų ir kitomis.

* * *

Taigi baltistikos studijoms 
Pisa universitete vadovau
siantis profesorius Pietro U. 
Dini dabar atvyksta dviem 
mėnesiam stažuotis į Univer
sity of Illinois at Chicago, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
Lituanistikos katedrą.

vadovėliams.
1997 metų biržeio mėnesį išė

jo Mokslo ir gyvenimo (mokslo 
ir populiarinimo žurnalas Lie
tuvoje) numeris, kurio daugu
ma straipsnių buvo parašyti 
Draugijos narių.

Daugiau informacijos apie 
Draugiją galite rasti Interneto 
puslapyje adresu: http://www- 
unix.oit.umass.edu/~skirma/ 
BUD/bud.html. Taip pat galite 
parašyti bet kuriam Draugijos 
nariui.

Įvado autorė Alisa Rupšienė 
daro išvadą, kad Lietuvos visuo
menė buvo griežtai nusistačiusi 
prieš SS dalinių kūrimą Lietu
voje, nes antinacines nuotaikas 
padėjo suformuoti aktyvioji vi
suomenės dalis — 1941 m. 
birželio 23 d. sukilimo, Lietuvių 
aktyvistų fronto, o vėliau — lie
tuvių fronto dalyviai bei po
grindžio spauda.

Arūno Bubnio straipsnis 
„Lietuvių kelias į Stutthofą” 
išsamiai aprašo lietuvių tautos 
iškentėtą dvejopą okupaciją — 
komunistų, nacių ir kurie bea
todairiškai naikino mūsų tautą. 
Laisvės kovų aukos, palaikiu
sios Nepriklausomybės dvasią 
ir viltį, žuvusių idealai buvo 
įgyvendinti, todėl amžinai mi
nėsime savo kančios simbolius 
—Rainius, Červenę, Pravieniš
kes, Pirčiupius, Stutthofą. Pra
sidėjęs karas ir 1941 m. birželio 
23 d. lietuvių sukilimas neat
nešė Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės. Hitlerinė Vokieti
ja, išvadavusi iš komunizmo, 
įvedė nacių okupaciją. Arūnas 
Bubnys, remdamasis duomeni
mis, nacių okupacijos laikotarpį 
pristato nuo Lietuvos Laisvo
sios vyriausybės išvaikymo, 
nacių civilinės valdžios įvedimo, 
lietuvių SS legiono^ organizavi
mo ir jo visišką nepasisekimą, 
nurodant priežastis. Naciai, at- 
sikeršydami, uždarė universite
tus, suėmė tam tikrą skaičių 
Lietuvos inteligentų, spaudos 
darbuotojų ir žurnalistų ir be jo

Stasė Vanagaitė

Stasė Vanagaitė Petersonienė

BARNIS SU DIEVU

Man gerą vienai po šešėliu, 
Man gera vienai po žvaigždėm. • 
Tiktai neatimkit svajonės — 
Žmogus tepalaukia eilėj.

Baruosi, Dieve, su Tavim 
Kaip blogas, nepaklusnus vaikas.
Ir, vis dėlto, kad ko prašau, «
Neduodi man arba atidedi toliau, 
Kai nuo maldavimų esu pavargus jau.

SAMANA

Norėčiau būti samana
Ant seno, žalio stogo.
Visad jauna, visad žalia — 
Gyventi nepabostų.

Pirmasis saulės spindulys 
Rytais mane prikeltų.
Ir taip toli, toli matyt
Už beržynėlio balto.

Prie kamino kaukai nakčia 
Susėdę laimę žarsto,
Jiems pašnibždėčiau paslapčia 
Man vieną brangų vardą. •

Norėčiau būti samana
Ant seno, žalio stogo: 
Visad žalia, visad jauna- 
Gyvenimas viliotų.

Aš vis eilės gale, 
Nes už burbėjimą 
Dažnai man užtrenki duris.

Tačiau, jei nori išmokyti 
Mane bent kiek klusnumo, 
Paglostyk retkarčiais.
Juk aš vis tiek esu Tavasis vaikas, 
Nes kas gi kitas, jei ne Tu, 
Įdiegei tą teisybės alkį.

SAPNAI IR ŠEŠĖLIAI

Tu sakai, kad tah reikia žmogaus. 
O man? Nežinau.
'Tiktai neatimkit svajonių, 
Tiktai neatimkit sapnų.

MUMIJA

Neateini ir jau daugiau neklausi, 
Kaip man gyventi sekas.
Pradingo mūsų bendras šauksmas 
Kartu keliauti žiemą, 
Pavasariniams vėjams siaučiant.

Tokia tyla, tokia rami ramybė, 
Kaip prieš perkūniją.
Širdis ir žodžiai tyli,
Tik gyvenimą kažkas vynioja
Į išdžiovintą mumiją.

kio kaltinimo išvežė į Stut
thofą.

Bubnys vaizdžiai aprašo ko
kius žiaurumus turėjo išgyventi 
lietuviai kaliniai iki buvo 
išlaisvinti. Ne visų likimas buvo 
laimingas. Vieni buvo užmušti 
jau pirmomis kalėjimo dieno
mis, kiti staiga mirė nuo žiau
rių gyvenimo sąlygų, smurto, 
treti nuo dėmėtosios šiltinės. 
Autorius pateikti žinių ir apie 
Stutthofo koncentracijos sto

va.

Juras Palukaitis “Pabėgimai (Egiptą“, 1089 
Bronza, 12” 5” x 6" 
Pjedestalas — granitas

vyklos atsiradimo istoriją, pas
kirtį, struktūrą. Iš eilės iš
vardina buvusius stovyklos ko
mendantus. Stovykla buvo vi
siškoje SS tarnybos žinioje. 
Straipsnis pailiustruotas Stut
thofo kai kuriomis nuotrauko
mis. Stutthofo koncentracijos 
stovykloje kentėjo 28 pasaulio 
valstybių gyventojai.

Si knyga — dalis mūsų tautos 
istorijos su kuria turėtų susi
pažinti dabarties kartos. Tai 

įamžinimo paminklas, dar likęs 
gyviems, buvusiems vokiečių 
koncentracįjos stovyklos kali
niams ir žuvusiųjų artimie
siems.

Leidinys turi 486 puslapius, 
kietais viršeliais. Dailininkas 
Alfonsas Žvilius. Tiražas — 
1500 egzempliorių. Kaina sutar
tinė. Užsakymus siųsti: Lietu
vos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimų centras, Didžioji 
gatvė 17/1, 2001 Vilnius, Lietu

http://www-unix.oit.umass.edu/%7Eskirma/
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Vieno Lietuvos 
mokslininko kelias

(Atkelta iš 1 psl.)

reigas privačioje Sankt Peter- 
burg’o Komercinėje mokykloje. 
Pradėjęs tarnauti ir gaudamas 
neblogą algą, jis dalį savo pini
gų ėmė siųsti savo seseriai Kas
tutei, kad ši juos panaudotų 
gimtosiose vietose lietuvybės 
reikalams: kluono teatrams, 
chorams bei knygoms.

1915 metų rudenį, užplūdus 
Sankt Petereburg’ą Pirmojo pa
saulinio karo Lietuvos pabėgė
liams, suprasdamas šviesuolių 
reikšmę tautai, siekiančiai ne
priklausomybės, jis pasinaudojo 
savo tarnybine padėtimi ir Ko
mercinės mokyklos patalpose 
suorganizavo jų vaikams moky
mo kursus, kuriuose lietuvių 
kalbą dėstė žymusis lituanistas 
Kazimieras Būga.

Praūžus 1917 metų revoliuci
joms Rusįjoje, Komercinė mo
kykla buvo suvalstybinta ir 
perėjo į bolševikų rankas. Anta
nas Purėnas nepakeičia savo
įsitikinimų, netampa boševiku 
ir iš mokyklos pasitraukia. Jis
1918 metais su žmona L. Purė- 
niene (Vienožinskaite) paskubo
mis grįžta į Nepriklausomą Lie
tuvą, į žmonos gimtąsias vietas 
— Rokiškį. Čia randa dar bolše
vikinę valdžią, kuri jį priima 
dirbti Švietimo skyriaus vedėju.
1919 metų vasarą Lietuvos ka
riuomenei išvijus bolševikus, 
Antanas Purėnas Lietuvos Re
spublikos vyriausybės paskiria
mas Rokiškio gimnazijos direk
toriumi. Gimnazijoje nesant lie
tuvių kalbos mokytojo, jis imasi 
dėstyti lietuvių kalbą. Norėtųsi 
pažymėti, kad Antanas Purėnas 
visą savo gyvenimą daug dėme
sio skyrė lietuvių kalbai ir visa
da mandagiai pataisydavo kiek
vieną netaisyklingai pasakantį 
ar parašantį. Rokiškio gimnazi
joje jis suorganizuoja mokytojų 
ir mokinių saviveiklą, ruošia 
vaidinimus. Net pats spektaklių 
metu įlenda į suflerio būdelę, 
kad padėtų vaidintojams.

1921 metais Kaune įsisteigus 
Aukštiesiems kursams (tai buvo 
universiteto užuomazga Kaune) 
ir gavęs kvietimą juose dėstyti 
organinę chemiją, Antanas Pu
rėnas palieka Rokiškį. 1922 m. 
vasario mėn. 16 d. Aukštuosius 
kursus perorganizavus į Lietu
vos universitetą, jis tampa pir
muoju to universiteto organinės 
chemijos dėstytoju, organinės 
chemįjos katedros įkūrėju ir jos 
vedėju. Jam suteikiamas eks
traordinarinio profesoriaus var
das. Kelis kartus tiek Lietuvos, 
tiek Vytauto Didžiojo universi
tete (pažymint 500 metų sukak
tį nuo Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto Didžiojo mir
ties, 1930 metais Lietuvos uni
versitetas buvo pavadintas jo 
vardu) Purėnas buvo renkamas 
universiteto prorektoriumi bei 
Tarybos sekretoriumi. Besidar
buodamas universitete jis su
tvarkė organinės chemijos lietu
višką nomenklatūrą, daug metų 
redagavo Matematikos-Gamtos 
fakulteto leidinius, išvertė iš vo
kiečių kalbos A. F. Holleman’o 
septynioliktojo leidimo (supran
tamas knygos populiarumas) or
ganinės chemijos vadovėlį uni
versitetams. Profesorius Anta
nas Purėnas yra vienas iš Vy
tauto Didžiojo universiteto sta
tuto sudarytojų, aktyviai daly
vavo Lietuviškosios enciklopedi
jos leidime, straipsnius spausdi
no Kosmoso, Kultūros, Gamtos 
ir kituose žurnaluose. Profesori
us be tiesioginio darbo universi
tete vykdė ir švietėjišką veik
lą visuomenėje, suorganizavo 
Liaudies universitetą Kaune, 
įkūrė Lietuvos gamtininkų 
draugiją, kurios pirmininku ne 
kartą buvo renkamas. Visa tai 
buvo skirta Lietuvos žmonių 
švietimui ir lavinimui, siekiant, 
kad kiekvienas pilietis būtų są
moningu tautos nariu.

Antanas Purėnas nesišalino 
nuo politinės veiklos, aktyviai

reaguodavo i Lietuvą liečian
čius svarbius politinius įvykius. 
Tokiais atvejais jis nebijodavo 
viešai pareikšti savo nuomonę, 
nepaisant, jei ji nepatiktų vy
riausybei. Kartą taip atsitikus 
buvo priverstas atsisakyti pro
rektoriaus pareigų, tačiau neil
gam, nes universiteto Senato 
vėl buvo išrinktas prorektoriu
mi.

Profesoriaus Antano Pureno 
atleidimo iš prorektoriaus pa
reigų procedūrą teko atlikti tuo 
metu buvusiam Švietimo mini
strui agronomui J. Tonkūnui. 
Kai po daugelio metų nekaltai 
kalinamas Sibiro konclageriuo- 
se Tonkūnas 1955 metais buvo 
išleistas, jį kaip gerą «6.:—"»i- 
jos mokslo žinovą (pievininką^ 
komunistų partijos buvo nutar
ta išrinkti Lietuvos TSR Moks
lų akademijos nariu korespon
dentu. Juos rinkdavo tikrieji 
akademijos nariai. Taigi dalyva
vo ir akademikas profesorius
Antanas Purėnas. Mokslų aka
demijos salėje prieš pat balsa
vimą, matyti, turėdamas dėme
syje Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvusį įvykį, Tonkūnas priėjo 
prie Pureno ir jam pasakė: “Tai 
kažin kaip jūs į mane dabar 
pažiūrėsit...” Profesorius Purė
nas jam taip atsakė: “O kaipgi 
aš galėčiau į tamstą žiūrėti! 
Tada būdamas ministru ne
galėjote kitaip pasielgti. Aš bal
suosiu už tamstą!” Iš šio Anta
no Purėno elgesio ryškiai ma
tyti realus aplinkybių vertini
mas, humaniškumas kolegos at
žvilgiu ir noras padėti žmogui, 
kuris be kaltės tiek iškentėjo 
savąjai tėvynei.

Universiteto organinės chemi
jos paskaitas studentams profe
sorius skaitydavo, nesinaudoda
mas jokiais užrašais, o rankoje 
teturėdamas kreidos gabalėlį, 
kuriuo nenutrūkstamai rašyda
vo formules lentoje. Jo puikus 
organinės chemijos mokėjimas 
ir gausios mokslo žinios skatino 
studentus labiau gilintis į šią 
discipliną ir ne vieną paragino 
ją pamėgti.

1940 metais Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, daug profe
sorių,‘komunistų partijos nuro
dymu, buvo NKVD suimti, kaip 
Pranas Dovydaitis, Izidorius 
Tamošaitis, docentas D. Cese
vičius, docentas A. Tamošaitis. 
Komunistų partijos ir sovietinės 
vyriausybės paliepimu, vos tik 
įžengus Raudonąjai armijai į 
Lietuvą, Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius Stasys Šal
kauskis buvo taip staigiai at
leistas, kad patys atleidėjai ne
suskubo į jo vietą kito atrasti.

Pažaislio Muzikos festivalio solistai (iš kairės): Algirdas Janutas, Teresa Seidl iš Vokietijos ir Benno Schollum 
iš Austrijos, liepos 8 d. atliko Haydn oratoriją „Pasaulio sutvėrimas”, diriguojant Yehudi Menuhin.

Nuotr. Eltos

JAV lietuviai Antrosios pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai, eisenos į Vingio parką metu liepos 6 d.

Tada universiteto Senatas sava
rankiška nutartimi pavedė lai
kinai eiti rektoriaus pareigas 
profesoriui Pranui Jodelei ir tik 
po geros savaitės (1940 m. 
rugpjūčio 5 d.) Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriumi sovietų 
valdžios buvo paskirtas nepar
tinis, buvęs socialdemokratas 
profesorius Antanas Purėnas.

Antanas Purėnas, būdamas 
ryškaus patriotinio mąstymo 
savos tėvynės atžvilgiu žmogu
mi, gynė universitetą nuo stai
gaus sovietizavimo (1940 met
ais buvo pavadintas Kauno uni
versitetu, 1944 metais — Kau
no valstybiniu Vytauto Di
džiojo universitetu, 1950 metais 
išformuotas) ir kiek beišgalėda
mas saugojo universiteto profe
sūrą nuo j Am dar iš Rusijos 
laikų pažįstamo bolševikinio su
naikinimo. Jis išreiškė didelę 
pilietinę drąsą Lietuvoje vyk- 

'domų trėmimų metu (1941 m. 
birželio 14 d.), raštu kreipdama
sis 1941 m. birželio 20 d. į 
LTSR vyriausybę, prašydamas 
paleisti ir grąžinti į universitetą 
tremiamuosius į Sibirą dėstyto
jus. Jis vyriausybei rašė:

“Kauno valstybinis universi
tetas nuolankiai prašo grąžinti 
jam šiuos mokslo darbininkus:

1. Stikliorius Jurgis — vokie
čių kalbos dėstytojas. Griežtas 
antihitlerininkas, kada jo tėvai 
repatriavo į Vokietiją, jis nevy
ko. Žmogus labai lojalus, silp
nos sveikatos, kariuomenėje ne
tarnavo, geras specialistas.

2. Žvirzdinas Stasys — asis
tentas. Iki 1940 m. tarnavo b. 

saugumo departamente kaip ty
rimo specialistas.

3. Kripaitis Jonas — inžinie
rius, geologuos katedros asis
tentas. Studentu būdamas, pri
klausė ateitinkų organizacijai, 
bet aktingai politiniame darbe 
nebuvo pasireiškęs.

4. Jagminas Bernardas — la
borantas, gabus mokslininkas, 
buvęs studentų “Grandis” pir
mininkas, kilęs iš darbininkų.

5. Jankauskas Eduardas — 
architektūros kompozicijos ka
tedros technikas, kartu studi
juoja. 1933-35 m. priklausė 
“Lietuvos” korporacijai (volde- 
marininkų), išstojo nepritaręs 
jų ideologijai.

6. Juozapavičius Antanas — 
medžio technologijos katedros 
asistentas, labai gerai baigė 
universitetą per 5.5 metų, vals
tietis, tėvai turėjo 19 ha žemės. 
Studentavimo pradžioje pri: 
klausė “Grandies” korporacijai, 
pusę metų buvo jos pirmininkas 
ir metus vicepirmininkas. Poli
tikoje aktingai nesireiškė. Me
džio technologijos katedra prašo 
jį apginti, kaipo reikalingą ka
tedrai, tarybinei santvarkai ne
kenksmingą. Jis dar nėra išvež
tas, nes valstybės saugumo or
ganai atsitiktinai nesuradę jo 
namuose.

7. Jankųs-Jankevičius Jonas 
— gerklės ir nosies ligų kate
dros asistentas. Jo tėvas turi 30 
ha žemės, priklausė “Sūduvijos” 
korporacijai, bet tautininkų są
jungai nepriklausė. Politikoje 
buvo neaktingas.

8. Kregždys Juozas — jurist- 

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

konsultas. Būdamas studentu 
priklausė “Varpo” draugijai, vė
liau kurį laiką tautininkų są
jungai, bet pats išstojo. Univer
sitetui labai reikalingas.

Dėl išvardintų asmenų turiu 
pasakyti, kad, mano surinkta 
informacija, visi jie nėra tarybi
nei santvarkai priešingi u ver
tėtų jie grąžinti. Mažiau žinių 
turiu apie Jankų-Jankevičių, 
dėl kurio rėmiaus prof. Zubkaus 
apibūdinimu”.

Suprantama, kad profeso
riaus Antano Purėno laiškas vy
riausybei nedavė teigiamų re
zultatų, nes komunistų partija 
skelbė, jog tremiami liaudies 
priešai ir esą su jais tik taip ir 
reikia susidoroti. Jeigu tuo lai
ku kas viešai tuo suabejotų, 
būtų tuojau pat suimtas ir 
įkalintas. Purėno nesibaimini- 
mas parodo, kad jis priešingas 
tokiems veiksmams ir visomis 
savo kaip vadovo išgalėmis sie
kia nukentėjusiems padėti.

Profesorius Antanas Purėnas, 
sužinojęs, kad iš Dotnuvos Že
mės Ūkio akademijos ištremtas 
buvęs rektorius profesorius V. 
Vilkaitis, šiuo atveju, jau kaip 
LTRS Mokslų akademijos vice
prezidentas, kreipėsi laišku į 
vyriausybę: “Kaipo Akademijos 
viceprezidentas, prašyčiau grą
žinti Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demijos profesorių botaniką V. 
Vilkaitį, kaipo žymų moksli
ninką, reikalingą akademijos 
darbams. Politika jis nesidomė
jo. Ar jis kur priklausė, nemo
kėčiau pasakyti’. Tik man viena 
aišku, kad jo išvežimas s\idarys 
didelę spragą mūsų krašto kul
tūriniam darbui”.

1941 metų birželio mėnesio 
pabaigoje vokiečiams okupavus 
Lietuvą, profesorius Purėnas, 
kaipo sovietų vyriausybės pa
skirtas rektorius buvo suimtas 
ir atsidūrė mirtininkų kameroje 
Gestape. Tiktai generolo Stasio 
Raštikio laiduojamasis raštas 
padėjo jam išeiti iš Gestapo rū
sių. Paremtas universiteto pro
fesūros Antanas Purėnas gavo 
teisę dirbti universitete, bet 
jam reikėjo kas dvi savaites re
gistruotis Gestape.

1944 metų vasarą sugrįžus 
sovietų okupacijai į Lietuvą, 
profesorius Purėnas vėl paski
riamas Kauno valstybinio Vy
tauto Didžiojo universiteto rek
toriumi. Tačiau jis, kad ir paty
ręs vokiečių okupacijos metu 
sunkius išgyvenimus, nepakeitė 
savo pažiūrų, vėlgi nestojo į ko
munistų partiją ir liko neparti
niu. Antanas Purėnas yra pa
sakęs: “Jeigu stočiau į partiją, 
tai savaime turėčiau pripažinti, 
kad jos vykdomi nekaltų žmo
nių trėmimai, žudymai, Lietu
vos okupacija yra teisinga. Aš 
su tuo niekada negalėčiau su
tikti”.

Profesorius labai nepakęsda

vo melo ir visad siekė teisybės. 
Net tokiais atvejais, kai išklau
sęs besiaiškinantį studentą, dėl 
kąkių priežasčių jis negalėjęs 
pasiruošti egzaminui, pasaky
davo “purėniškai”: “Tai, ką tam
sta sakai, kaip ir panašu į teisy- < 
bę”. Atseit, dar reikėtų įsitikinti 
ar tai teisybė. Jis taip pat nie
kaip negalėdavo sutikti su so
vietinių komunistų melu, kad 
Lietuva “geranoriškai” įsijungė 
į SSSR. Todėl suprantama, kad 
jis net rėmė tuos, kurie prieši
nosi tam melui. Antai, oficiali 
profesoriaus Antano Purėno at
sistatydinimo iš rektoriaus pa
reigų versįja esą sveikatos pa
krikimas, tačiau iš esmės jis 
buvo priverstas išeiti iš tų pa
reigų po to, kai KGB kariai, 
užėmę netoli Prienų (?) parti
zanų bunkerį, rado jame pini
gais juos remiančių asmenų są
rašus, kuriuose buvo ir profeso
riaus Antano Purėno pavardė. 
Šį faktą straipsnio autoriui, bū
nant kartu su profesorium J. 
Degučiu, papasakojo buvęs LT
SR Mokslų akademijos prezi
dentas profesorius J. Matulis, 
mudviems atvykus jį pakviesti į 
akademiko profesoriaus Antano 
Purėno 100-ųjų metinių proga 
ruošiamą minėjimą.

Kad Antanas Purėnas pasi
rodė komunistams nepriimtinu 
ir kad norėta juo nusikratyti, 
ryškiai matyti iš Maskvos at
siųsto į Kauno valstybinio Vy
tauto Didžiojo universiteto Mar
ksizmo-leninizmo katedros ve
dėjo kalbos, pasakytos Kauno 
miesto komunistų partijos kon
ferencijoje. Štai jo žodžiai:

“Pirmiausia kalbėsiu apie 
Kauno universitetą, čia siautė
ja profesorius Purėnas, kuris 
pergyveno visokias valdžias. Ža
da ir šią peYgyventi. Taigi, vi
siems turėtų būti aišku, kad to
kios pareigos ne jam. Tačiau, 
kad ir labai keista, visi jį palai
ko [...]. Niekas nekreipia dėme
sio į tai, kas universitete deda
si, todėl jo rektorius Purėnas el
giasi kaip nori. Kadrus jis pasi
renka neklausdamas partinės 
organizacijos. Pavyzdžiui, Purė
nas ordinatoriumi paskyrė pro
fesorių Janulaitį, aršų tarybi
nės santvarkos priešą, o ne kokį 
nors komunistą. Tai jis darė 
drąsiai ir ryžtingai [...].”

Už partizanų rėmimą ir ne- 
klaužadišką veiklą komunistų 
partijos atžvilgiu Antaną Purė- 
ną galėjo areštuoti, bet turbūt jį 
į rektorius paskyrusi partija ne
norėjo viešumon tos problemos 
iškelti ir “dailiai” viską užbaigė 
— atleido iš rektoriaus pareigų, 
apdovanodama dar ordinu už 
1905 metų revoliucinę veiklą.

Išėjęs iš rektoriaus pareigų 
profesorius Antanas Purėnas 
liko Organinės chemijos kate
dros vedėju, o galutinai išfor
mavus Kauno valstybinį Vytau
to Didžiojo universitetą (1950 
m. gruodžio 31 d.), jis buvo pa
skirtas naujai suformuoto Kau
no politechnikos instituto (KPI) 
Organinės chemijos ir technolo
gijos katedros vedėju. Būdamas 
ir šiose pareigose, jis išlieka 
“purėnišku” — humaniškas, 
jautrus, visad ištiesia ranką su
vargusiam žmogui. Antai, ėmus 
grįžti į tėvynę politiniams kali
niams ir Sibiro bei tolimos 
šiaurės tremtiniams, Antanas 
Purėnas priima į savo katedrą 
laborantu politinį kalinį Adomą 
Mačiulį (paskiau pasiekusį ha
bilituoto daktaro, profesoriaus 
laipsnį ir vardą, tapusį žymiu 
polimerų chemijos bei fizikos 
tyrėju), vėliau Lietuvos kariuo
menės kapitoną politkalinį Ber
nardą Sidarą. Dar norėjo priim
ti taip pat politkalinį Liudą 
Dambrauską, dabar chemijos 
daktarą, rašytoją, bet nepavy
ko, nes užprotestavo KPI part
orgas Jūrelė, ir direktoriaus 
(rektoriaus) Kazimiero Baršau
sko geriausi ketinimai nuėjo 
per niek.

Dar norėtųsi prisiminti ir tokį 
faktą: dėl kapitono Bernardo Si- 
daro priėmimo Purėnas nutarė 
su pareiškimu eiti pas direkto

rių Kazimierą Baršauską aąme- 
niškai ir kartu pasikvietė asis
tentą, šio straipsnio autorių. 
Profesorius Baršauskas, per
skaitęs pareiškimą, išsikvietė 
KPI Kadrų skyriaus viršininkę 
ir paprašė pasakyti, ar yra lais
vas laboranto etatas. Tačiau, 
kai ši pastebėjo, kad norima 
priimti “sibirioką”, ji ėmė prieš
tarauti, sakydama, kad KPI ne 
tik mokomoji, bet ir auklėjamoji 
įstaiga, ir tokie asmenys never
tėtų būti priimtais, o svarbiau
sia, kad jau šitokie septyni esą 
priimti. Profesorius Baršaus
kas, maloniai nusišypsojęs, ra
šydamas ant pareiškimo “Priim
ti”, kalbėjo: “Mane bara, mane 
bara ... kad aš tokius priimu. 
Bet jis ilgai nebus ... jis greitai 
išeis ... jis ilgai nebus”. Supran
tama, kai žmogus sugrįžęs iš 
konclagerio priimamas į KPI, 
tai jis be kliūčių įregistruoja
mas Kaune, o paskiau pereiti į 
kitą įstaigą jau problemų nebė
ra.

Profesoriaus Antano Purėno 
nuomonė daugelio kolegų bei 
bendradarbių buvo vertinama 
kaip nuoširdi, apgalvota ir tei
singa. Žymus JAV lietuvis inži
nierius chemikas Kazys Sekma- 
kas (200 patentų autorius), ga
vęs 1944 metais Vytauto Di
džiojo universiteto diplomą, jau 
visai artėjant antrąjai sovieti
nei okupacijai, susitikęs Kaune 
su belipančiu Kauko laiptais 
profesorium Purėnu, paklausė 
profesoriaus, kaip galvotų, jeigu 
jis iš Kauno pasitrauktų į Vak
arus nuo sovietų. Purėnas atsa
kė: “Jeigu tik gali, išvyk”. Ka
zys Sekmakas paklausė savo 
profesoriaus, pasitraukė ir ten 
pasinaudodamas išsimokslini
mu ir savo sugebėjimais, JAV- 
ėse tapo iškiliu inžinieriumi 
chemiku, polimerų specialistu. 
Jis pats bekalbėdamas apie sa
vo asmenį, yra pasakęs, kad 
“karas su Vokietija išsprendė 
mano likimą palankesne ateiti
mi — nereikėjo vergauti Rusi
joje”.

Antrosios sovietinės okupaci
jos metu profesorius Antanas 
Purėnas daugiausia vykdė mok
slinę veiklą, buvo 14-os siekian
čių daktaro laipsnį įgyti vado
vu, redagavo organinės chemi
jos vadovėlių vertimus į lietuvių 
kalbą, dalyvavo LTSR Mokslų 
akademijos darbe. Ir tik labai 
pašlįjus sveikatai, jis atsisakė 
katedros vedėjo pareigų (1962 
m. rugsėjo 1 d.), bet liko dirbti 
ištikimai profesoriumi iki pat 
mirties 1962 m. lapkričio 5 d.

Antano Purėno ir jo žmonos 
amžino poilsio vieta — Petra
šiūnų kapinės Kaune. Jų kapą 
puošia skulptoriaus Vlado Žuk- 
lio bareljefinis medalionas.

Žvilgsnis į 21-ojo 
amžiaus Lietuvą

(Atkelta iš 2 psl.)
valdys apie pusantro milijono 
ha žemės. Kitose žemėse triūs 
po tris ha žemės turintys 
žmonės.

Programos rengėjai pastebi, 
kad žemės reformos politika 
trukdo susiformuoti ūkininko 
ūkiui. Žemė grąžinama pagal 
įvairias eiles, o ne stengiantis 
suformuoti ūkius. Tik treč
dalis iš gavusiųjų žemės ten 
gyvena ir ją dirba. Iš visų 
savininkų tik 20 proc. yra dar
bingo amžiaus ir turi žemės 
ūkio technikos. Galimybių 
steigti ir plėsti ūkio centrą 
apie 20-30 proc.

Rima Jakutytė

• Tie, kurie atsisako Dievo, 
kaip savo moralinio gyvenimo 
centro, nustoja krypties savo 
gyvenime ir tuo pačiu, iš
duodami savo žmogiškumą, jo 
netenka. Jie tampa aklai pri
klausą nuo aplinkybių ir nuo 
tų, kurie pakankamai guvūs ir 
galingi kiekvieną padėtį iš
naudoti savo tikslams.

Thomas Merton


	1998-07-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1998-07-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1998-07-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1998-07-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004

