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D. BRITANIJOS LIETUVIUS

VISI TALKON!
PABALTIEČIŲ TAIKOS IR 

LAISVĖS RYŽTO ŽYGIS
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos ren

giama ekskursija Baltijos jūroje ir 
Teismas Kopenhagoje sudarys nemaža 
išlaidų. Nors dalyviai turės patys ap
simokėti, labai daug išlaidų turės ir 
rengėjai — Pasaulio Pabaltiečių San
talka, kurią sudaro pagrindinės estų, 
latvių ir lietuvių organizacijos. Pagal 
sąmatą lietuviai turės surinkti apie 
30.000-40.000 dol. teismo išlaidoms ir 
apie 30.000 dol. išlaidoms, susijusioms 
su Taikos ir Laisvės išvyka.

Todėl rengėjai kreipėsi į DBLS Val
dybą, prašydami pravesti tam tikslui 
aukų rinkimo vajų ir D. Britanijoje.

DBLS Valdyba iš savo pusės krei
piasi į DBLS skyrius, Sąjungos narius 
ir visus D. Britanijos lietuvius, prašy
dama dosniai aukoti šiam reikalui. 
Siūloma Vasario šešioliktosios minėji
muose pravesti aukų rinkimą pagal at
skirus lapus. Pavieniui gyvenantieji 
tautiečiai prašomi tuo pat laiku siųs
ti aukos Tautos Fondo Atstovybei D. 
Britanijoje, 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT, lydraščiuose pažy
mint, kuriam tikslui pinigai yra siun
čiami.

Tikimės, kad D. Britanijos lietuviai 
kartu su kituose kraštuose gyvenan
čiais tautiečiais solidariai prisidės prie 
reikiamos sumos surinkimo.

DBLS Centro Valdyba

JALTA IR LIETUVA
Šiais metais pasaulis minės II-ojo 

pasaulinio karo pabaigos 40 metų su
kaktį, apie kurią jau dabar daug kal
bama įvairių kraštų spaudoje ir tele
vizijoje. Paskiros valstybės minės dar 
ir kitas sukaktis, kuriomis jos gali pa
sidžiaugti. Bet nedaug bus tautų, ku
rios minės ar džiaugsis Jaltos sukakti
mi, kurią ruošiasi paminėti Rytų Eu
ropos pavergtos tautos.

1945 m. vasario 4-11 dienomis Jal
toje įvyko trijų didžiųjų valstybių (J. 
A.V., D. Britanijos ir Sov. Sąjungos) 
konferencija, kurioje buvo sutarta kaip 
turi atrodyti pokarinė Europa, nuga
lėjus nacių Vokietiją. Praėjus 30-čiai 
metų po įvykių, jau 1975 metais viešu
mai buvo prieinami D. Britanijos už
sienių reikalų ministerijos (Foreign 
Office) dokumentai, iš kurių galima 
susidaryti vaizdą apie karo metu vyku
sias tarp sąjungininkų derybas ir jų iš
davas.

Min. pirmininkas W. Churchillis dar 
1944 m. sausio 16 dieną paprašė savo 
užs. reik, ministrą Edeną peržiūrėti 
vyriausybės nusistatymą Baltijos vals
tybių atžvilgiu, ypač dėl to, kad sovie
tų kariuomenė Rytų fronte žygiuoja 
pirmyn ir netrukus gali įžengti į Balti
jos valstybių teritoriją. Teherano kon
ferencijoje buvę sutarta, kad Rytų 
Prūsija su Karaliaučiumi turi atitekti 
Sov. Rusijai, bet tuo laiku buvo nuty
lėtas Baltijos valstybių klausimas. 
Churchillis paprašė Edeną paruošti pa
siūlymus dėl Baltijos valstybių ateities.

šė planą, kuriuo galima buvo laikinai 
nuraminti Staliną (jis reikalavo kuo 
greičiau pripažinti Baltijos respublikas 
Sov. Sąjungai), paliekant tą klausimą 
išspręsti taikos konferencijai. Tuo bū
du rusai buvo nuraminti ir sutiko lai
kinai to klausimo viešai nekelti. Tuo 
pat laiku kariuomenės vadams buvo 
duoti įsakymai žygiuoti pirmyn ir „iš
laisvinti“ Lietuvą ir kitas Baltijos res
publikas.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS LONDONE
ŽYGIAI

Britų užs. reikalų ministerijos archy
vuose dabar galima rasti dokumentų, 
kurie rodo, kiek susirūpinę susidariu
sia padėtimi buvo mūsų diplomatai, 
politiniai veiksniai ir net pavieniai as
menys. Lietuvos laisvės klausimu me
morandumus jie siuntė D. Britanijos 
vyriausybei kiekvienos tarptautinės 
konferencijos proga.

Jaltos konferencija įvyko 1945 m. 
vasario 4-11 d. Jos išvakarėse Baltijos 
valstybių diplomatiniai atstovai Lon
done atsiuntė Foreign Officeui notas, 
kuriose buvo pareikštas susirūpinimas 
dėl naujos sovietų okupacijos. Min. B. 
K. Balutis savo notoje pažymėjo, jog 
atsižvelgiant į galimybę, kad didžiųjų 
valstybių galvos ateinančioje konferen
cijoje gali svarstyti klausimus, kurie 
gali liesti Lietuvą, jis turįs pareikšti, 
kad „lietuvių tautos pasiryžimas atgau
ti laisvę ir valstybės suverenumą yra 
nepalaužiamas. Todėl lietuvių tauta

1944 m. sausio 25 d. Edenas paruo- karštai tiki, kad Jo Didenybės vyriau-

sybė nesutiks su pasiūlymais ir nesank- 
cionuos veiksmų, kurie galėtų turėti 
■Takos į lietuvių tautos saugumą ir iš 
/anksto nuspręstų Lietuvos [laisvės ir 
nepriklausomybės likimą“.

Foreign Office gavo tas notas 1945 
m. sausio 30 d., bet į jas nieko neat
sakė. Byloje dabar galima matyti at
sakingo pareigūno paaiškinimą, ku
riame sakoma, kad į tas notas nerei
kia kreipti dėmesio.

Kaip žinome, Jaltoje buvo sutarta 
dėl Vokietijos besąlyginės kapituliaci
jos reikalavimo, okupacinių zonų, kon
trolės komisijos ir dėl karo nusikaltė
lių teismo. Patvirtinta Atlanto Charta, 
sutarta dėl Lenkijos rytinių sienų (pa
gal Curzono liniją) ir bandyta susitarti 
dėl Lenkijos vyriausybės. Bet Balti
jos valstybių ateities klausimas nebu
vo svarstytas. Tuo klausimu tarp D. 
Britanijos ir Sov. Sąjungos vyriausybių 
buvo provizoriniai sutarta anksčiau.

VLIKo MEMORANDUMAI

išva-
VLI

LIET. DIENOS AUSTRALIJOJE
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Aus

tralijos sostinėje Kanberoje įvyko XIII- 
sios Australijos lietuvių dienos. Tuo laiku 
ten vyko ir XXXV-ji Australijos lietuvių 
sporto šventė, Jaunimo sąjungos suvažia
vimas, VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ruošos komiteto konferencija, Aus
tralijos lietuvių katalikų federacijos su
važiavimas, lietuvių dvasiškių konferenci
ja ir Australijos „Ramovės“ skyrių atsto
vų suvažiavimas.

Lietuvių dienų svarbiausiu įvykiu buvo 
tris dienas vykęs Australijos lietuvių ben
druomenės krašto tarybos suvažiavimas.

Per šešiasdešimt atstovų turėjo progos 
pasitarti ir aptarti įvairius Australijos lie
tuvių organizacinio gyvenimo reikalus. 
Bendruomenė Australijoje nėra įregistruo
ta organizacija ir nevaldo jokio turto. Ji 
tik koordinuoja ‘įvairių veikiančių lietu
viškų organizacijų veiklą. Jos nutarimai 
moraliai įpareigoja lietuvius laikytis ben
dro kelio. Bet nors savo turtą turintieji 
įregistruoti Australijos lietuvių klubai pir
moje eilėje yra atsakingi savo nariams, bet 
dėl daugumoje tų pačių žmonių vadova
vimo ir dalyvavimo bendruomenėse ir 
klubuose, randamos išeitys suderinti ben
druomenės ir klubų interesus.

Lietuvių dienų rengimas sostinėje Kan
beroje buvo išimtis. Paprastai šios dienos 
vykdavo paeiliui trijuose miestuose: Ade
laidėje, Melburne ir Sidnėjuje. Bet 1982 
metų suvažiavimo metu Melburne, Kan
beros lietuvių bendruomenė išreiškė pa
geidavimą XIII-sias dienas surengti pas 
juos. Finansiniai pažadėjo juos remti Kan
beros lietuvių klubas, padengti nuostolius 
(jei tokių būtų) iki 20,000 dol. Suvažiavi
mas pritarė, ir vietoj Sidnėjuje dienos 
įvyko Kanberoje.

Kanberos lietuvių nėra daug. Gal apie 
pora šimtų, iš kurių tik apie 40 dalyvau
ja veikloje. Vadovaujamas V. Martišiaus, 
kuris yra Australijos sostinės teritorijos 
(Australian Capital Territory) vyriausias 
administratorius, rengimo komitetas savo 
darbą atliko pasigėrėtinai.

Suvažiavimas prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis katalikų katedroje, kurias at
laikė apaštališkasis nuncijus Australijai 
arkiv. L. Barbarito, asistuojant lietuviams 
kunigams.

Tą pačią dieną Kanberos valstybiniame 
teatre, dalyvaujant ir sakant kalbas vy
riausybės ir opozicijos atstovams, PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas oficialiai 
atidarė Lietuvių dienas.

Pasaulio lietuvių bendruomenė šiose 
Lietuvių dienose buvo atstovaujama jos 
pirmininko V. Kamanto, vicepirm. ir na-

krašto tarybos sesijos 
nutarimas, kur rengti 
dienas. Dėl Kanberos 
sekančias dienas su
neš ten 1986 metais,

I rio jaunimo ir sporto reikalams R. Dirve
nio, VI Pasaulio lietuvių seimo komiteto 
pirm. dr. p. Kisieliaus ir PL Jaunimo 
sąjungos pirm. G. Grušo. VLIKas atsiun
tė savo vicepirm. organizaciniam reika
lam V. Jokūbaitį ir Tautos fondo pirm. 
J. Giedraitį. Jie visi aktyviai dalyvavo 
Australijos krašto tarybos atstovų sesijo
je. Dr. P. Kisielius ilgoje paskaitoje per
žiūrėjo išeivijos santykius su Lietuva ir 
konstatavo, kad lankymas giminių, rašy
mas laiškų, siuntimas siuntinių yra būti
ni ir reikalingi veiksmai, naudingi tautai 
ir išeivijai.

Tris dienas vykusios Australijos lietu
vių bendruomenės 
buvo svarbiausias 
sekančias Lietuvių 
įsiterpimo, siūlyta 
rengti Adelaidėje,
švenčiant Pietų Australijos 'įkūrimo 150- 
sias metines, būtų galima iš jos valdžios 
gauti finansinės paramos. Bet stipriai pa
sipriešinus Sidnėjui, atstovai nutarė se
kančias Australijos lietuvių dienas atiduo
ti Sidnėjui. Kanberos rengimo komitetas 
iš federalinės valdžios gavo 10,000 dolerių 
paramą.

Iš Amerikos, be politinių ir bendruome
ninių asmenų, Lietuvių dienose dalyvavo 
ir Klivelando vyrų oktetas, vadovauja
mas Ryto Babicko. Oktetas dainavo ati
darymo iškilmėse, o sekančią dieną davė 
koncertą, kuriame buvo 800 klausytojų. 
Pasibaigus Kanberos dienoms, oktetas kon
certavo Adelaidėje, Melburne ir Sidnėju
je, visur sutraukdamas šimtus klausyto
jų. Kuo toliau, tuo didesnis skaičius Ame
rikos lietuvių dalyvauja Australijos lie
tuvių gyvenime, oficialioje ir privatinėje 
plotmėje.

Vienu iš svarbiausių renginių visada 
yra chorų koncertas. Šiais metais dalyva
vo trys chorai: Melburno, Sidnėjaus ir 
Adelaidės, vadovaujami penkių dirigentų. 
Iš jų keturios moterys, trys jaunesnės kar
tos. Choristų eilės retėja: ne taip dar se
niai dalyvaudavo šeši chorai, apimą apie 
300 dainininkų, šįmet jų buvo 150, bet en
tuziazmas neišblėsęs — 900 klausytojų 
šiltai priėmė pavienių ir jungtinio choro 
išpildytas dainas.

Daugiausia žiūrovų sutraukė Tautinių 
šokių šventė. Tūkstantis trys šimtai žmo
nių suplaukė į erdvų Kanberos sporto 
centrą pasigėrėti net septyniomis grupė
mis: trim iš Melburno, dviem iš Sidnėjaus 
ir po vieną iš Adelaidės ir Kanberos.

Žiūrovus žavėjo šokėjai nuo 5 iki 50
metų, dailiai išpildydami kartu ir atskirai mo balius į Kanberos lietuvių klubą su- 
17 tautinių šokių. traukė apie 900 žmonių. Kanberai, kuri

Toje pačioje salėje dienos metu per pen
kias dienas vyko Australijos lietuvių spor
to šventė, sutraukusi apie 300 sportuojan
čio jaunimo. Sportininkai dažnai apkalti
nami nepakankamu tautiniu sąmoningu
mu, vienok jie sugeba į savo klubus ir 
sporto šventes, vykstančias kasmet, su
traukti didelį skaičių lietuviškų ir mišrių 
šeimų jaunimo.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
ruoša įgavo konkrečias formas, kai Pasau
lio ir Australijos lietuvių bendruomenės 
viešai ir nedvejojančiai pareiškė, kad 1987 
metų pabaigoje Australijoje įvyksiantis 
Jaunimo kongresas bus svarbiausias 'įvy
kis tų metų užsienio lietuvių kalendoriu
je. Siūlymai prieš tai pravesti III-ją Pasa- 
saulio lietuvių sporto šventę buvo atmesti. 
PLB vadovų ir Australijos lietuvių fizinio 
lavinimo sąjungos valdybos pasitarimuo
se buvo nutarta tą šventę surengti 1988 
metų pabaigoje, taip pat Australijoje.

Suvažiavime paaiškėjo, kad Jaunimo 
kongreso rengimui jau pažadėtoji finan
sinė parama siekia 40.000 dol.: 30.000 iš 
PLB ir apie 10.000 dol. iš įvairių Australi
jos lietuvių organizacijų, bendruomenei 
įsipareigojant pradžiai duoti 3000 dol. Tu
rint stiprią paramą iš Australijos ir šiau
rės Amerikos, rengėjai tikisi paremti jau
nuolius iš mažiau pasiturinčių kraštų.

Lietuvių dienų metu vyko ir metiniai 
Lietuvių katalikų federacijos, Jaunimo 
sąjungos, „Ramovės“ skyrių atstovų ir 
Australijos lietuvių kunigų sekretariato 
suvažiavimai.

Neabejotina, kad šių organizacijų suderi 
nimas savo suvažiavimų su Lietuvių die
nomis, padėjo sutraukti didesnį skaičių 
žmonių. Tai padėjo užpildyti sales ir su
teikti džiaugsmo ilgą laiką besiruošusiems 
įvairių sričių menininkams. Jaunimo va
karo salė net negalėjo sutalpinti visų žiū
rovų. Programos išpildytojai pasinaudojo 
įvairiais sceniniais metodais, pradedant 
visiems įprastu dainavimu ir deklamavi
mu bei gyvais paveikslais, baigiant įman
triu vakaruose išmokslinto jaunimo priė
jimu prie Lietuvos ir išeivijos socialinių 
ir politinių problemų.
Pritrūkus vakarų, 

kai savo meninius 
popietę, atlikdami 

Lietuvių dienos
baigtos visų atvykusiųjų linksmu paben
dravimu. Pirmąją dieną, tuoj po oficialaus 
atidarymo, parke prie Kanberos ežero, 
įvyko susipažinimo gegužinė, sutraukusi 
didelį skaičių lietuvių. Tai padėjo visiems 
atnaujinti senus ir užmegzti naujus ry
šius su iš įvairių vietų atvykusiais tau
tiečiais. Pabaiginis ir Naujų metų sutiki-

San Francisko konferencijos 
karėse, 1945 m. balandžio 18 d. 
Kas atsiuntė Britų vyriausybei per gen. 
D. Eisenhoverį, sąjungininkų ekspedi
cinės kariuomenės vyr. vadą, 18-kos 
puslapių memorandumą. Jį buvo pasi
rašę: J. Kaminskas, V. Sidzikauskas, 
St. Žymantas, Br. Pakriaunys, Jonas 
Pakalnis ir Balys Silvūnas. Visų pasi
rašiusiųjų tikros pavardės ir trumpos 
biografijos buvo surašytos atskirai. Jų 
prašymas perduoti šio memorandumo 
antrą egzempliorių Lietuvos Pasiun
tiniui Londone p. Balučiui nebuvo pa
tenkintas.

Antras VLIKo memorandumas bu
vo parašytas Potsdamo konferencijos 
išvakarėse, 1945 m. liepos 10 d. Kaip 
ir į ankstyvesnius memorandumus bei 
notas, Foreign Office nieko neatsakė.

Potsdamo konferencijoje, vykusioje 
nuo 1945 m. liepos 17 iki rugpjūčio 1 
dienos, buvo sutarta dėl Lenkijos va
karinių sienų — Oder-Neisse linijos, 
dėl vokiečių iš Čekoslovakijos, Ven
grijos ir Lenkijos repatriacijos ir dėl 
okupacinio režimo Vokietijoje. Rytų 
Prūsiją sutarta padalyti tarp Lenkijos 
ir Sov. Sąjungos, Karaliaučių ir rajo
ną į šiaurę nuo jo paliekant Sov. Są
jungai. Derėtis dėl Baltijos valstybių 
likimo palikta vėlesniam laikui.

Netrukus po Potsdamo konferenci
jos D. Britanijos vyriausybė apsvarstė 
teritorijų, įjungtų į Sov. Sąjungą po 
1939 m. rugsėjo 1 dienos „inkorpora
cijos pripažinimo klausimą“. Foreign 
Office aplinkraštis Nr. 19 iš 1945.IX. 
13 d. (dok. Nr. 47995) apžvelgia Sov. 
Sąjungos vakarų sienų, išskyrus Lenki
jos, dėl kurio jau buvo sutarta Jaltoje, 
planą.

SĄLYGOS INKORPORACIJOS
PRIPAŽINIMUI

patys jaunieji lietuviu 
gabubus parodė vieną 
ištisą eilę dalykėlių.
buvo pradėtos ir už-

LIETUVOJE
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Poeto A. Baranausko metinės
Sausio 17 d. sukako 150 metų, kai gimė 

įžymus lietuvių poetas vysk. Antanas Ba
ranauskas.

Sausio 10 d. Lietuvos Mokslų Akademi
joje įvyko mokslinė konferencija, kuria 
buvo pažymėtos lietuvių literatūros klasi
ko Antano Baranausko 150-šios gimimo 
metinės. Gausiai susirinkusiai auditorijai 
buvo perskaityti devyni pranešimai.

Mažvydo skaitymai
Lietuvos valstybinė tarpžinybinė biblio

tekų komisija ir Valstybinė respublikinė 
biblioteka sausio 8 d. surengė mokslinį 
knygotyros seminarą — pirmuosius Mažy- 
do skaitymus. Jį atidarė kultūros minis
tras J. Bielinis.

Seminarus, nagrinėjančius Lietuvos raš
tus ir knygas nuo seniausių laikų iki mū
sų dienų, numatoma rengti periodiškai.
„Dievų miškas“

„Vagos“ leidykla šių metų pradžioje iš
leidžia pakartotin'į leidinį Balio Sruogos 
„Dievų miškas“. Knygos iliustracijų au
torius — dail. Edmundas Žiauberis.
Turistai

Profsąjungų tarybos užsienio turizmo 
skyriaus vedėjas Jonas Koženiauskas El
tos korespondentui pasakojo, kad šiais 
metais Europoje, Azijoje, Afrikoje ir Ame
rikoje lankysis daugiau kaip keturiolika 
tūkstančių turistų iš Lietuvos.

Kaip ir ankstesniais metais, numatoma 
rengti atskirų sričių darbuotojų speciali
zuotas keliones.
„Baltijos gintarėliai—85“

Lietuvos moksleivių pramoginių šokių 
konkurso „Baltijos gintarėliai-85“ laimėto
jais pripažinti Edita Balčaitytė ir Saulius 
Rubežius.

Moksleivių atostogų dienomis Sporto 
halėje vykusiame tradiciniame konkurse 
dalyvavo per 300 jaunųjų saviveiklininkų 
iš visos Lietuvos. Devynerių-aštuoniolikos 
metų šokėjai atliko klasikinius, Lotynų 
Amerikos ir tarybinius pramoginius šo
kius.

Kiek liečia Estiją, Latviją ir Lietu
vą, — sakoma aplinkraštyje, — mes 
negalime būti laikomi davę de-įacto 
pripažinimą jų inkorporacijai į Sovie
tų Socialistinių Respublikų Sąjungą, 
bet derybų metu su Sov. Sąjunga dėl 
Santarvės sutarties 1942 metais, D. 
Britanija vieną kartą sutiko įterpti 
klauzulę, pagal kurią Jo Didenybės vy 
riausybė būtų pasižadėjusi pritarti so
vietų pretenzijoms.

Tačiau ši klauzulė nebuvo įrašyta į 
sutarties galutinį tekstą. Kaip tuo klau 
simu buvo sutarta vėliau, dabar dar 
laikoma paslaptyje. Neabejotina, ta
čiau, kad Jaltos susitarimai, kad ir ne
tiesioginiai, nulėmė Baltijos respubli
kų likimą ilgiems metams.

D.B.

Vaikams turi būti šilta...
„Tiesoje“ B. Šaknys rašo:
Moksleiviai grįžo j mokyklas po žiemos 

atostogų. Grįžo žvalūs, pailsėję. Vėl pra
sidėjo pamokos.

Štai vieno laiško ištrauka: „Antri me
tai mūsų sūnūs ir dukros mokosi naujoje 
Alytaus rajono Butrimonių vidurinėje mo
kykloje. Iš išorės jauki, bet kai ateina žie
ma... Neaišku, kaip mokykloje įrengtas 
šildymas, nes kabinetuose labai šalta — 
2 ar 4 laipsniai šilumos. O per didesnius 
šalčius ir tiek nebūna...“

Užsuki į mokyklą, bendrabutį, o čia 
žvarbu, pro langus vėjai pučia. Korido
riuose reikia šilto apsiausto.

— Žiema, ką padarysi, — kalba mokyto
jai.

O padaryti galima. Užkamšyti langus, 
sutvarkyti duris.

šį darbą galėtų padaryti ir vyresnieji 
mokiniai po pamokų. Tai būtų ir šeimi- 
ninkiškumo, tvarkingumo pamokos.

Pati žiemos rūstis. Ji nebus tokia baisi, 
jeigu būsime tvarkingi, šiltai rengsimės, 
sandariai uždarysime duris. Tai labai 
svarbu vaikų darželiuose, mokyklose, kur 
auga mūsų pamaina.

’AMALUOS III DIMONSTRACIJA

negali pasigirti gausia bendruomene, tas 
impozantiškas skaičius įrodė ne tik Aus
tralijos lietuvių pasitikėjimą sostinės lie
tuvių pajėgumu, bet ir visos Australijos 
lietuvių solidarumą.

Kol lietuviai įvairiuose Australijos 
miestuose varžysis dėl teisės rengti Liet, 
dienas, panašūs suvažiavimai dar daugelį 
metų bus nuolatiniu įvykiu šio krašto lie
tuvių gyvenime.

A. Pynys

Jaltos 40 m. sukakties proga, Rytų Eu
ropos cgzilų organizacija ELG, kurioje da
lyvauja ir lietuviai, Londone rengia pa
maldas ir demonstraciją.

Pirmadieni, vasario 4 d„ 7 vai. vak„ 
Brompton Oratorijoje, South Kensington, 
bus ekumeninės mišios, kurias atnašaus 
čekoslovakų kunigas dr. J. Lang. Kviečia
mi dalyvauti visi kitataučiai ir anglai. 
Tuoj po mišių, 8 vai. vak., prie Jaltos Au
kų paminklo Thurioe Place (prie pat Ora
torijos) įvyks susirinkimas, kuriame kvie
čiami dalyvauti visų Rytų Europos tautų 
atstovai su savo tautinėmis vėliavomis ir 
plakatais.

Susirinkime kalbės ir ragins D. Britani
jos vyriausybę atsisakyti Jaltos sutarties 
parlamento atstovai Winston Churchill ir 
Alex Carlile, o taip pat ELG pirm. R. 
Marcetic.
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EUROrOS LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ PRIE 
VERONOS, ITALIJOJE

1985 m. rugpjūčio 11-18 d.d.
Nors netikėtai užėjo žiemos šalčiai, net 

speigai su sniegu ir šiauriais vėjais, bet 
kas nepagalvotų jau dabar apie vasa
rą. saulę, atostogas? Su vasara ir ato
stogomis daugeliui Europos lietuvių 
neatskiriamai surištos Studijų savai
tės. Bet visgi dar yra likusi dalis tokių, 
kurie apie jas yra skaitę tik spaudoje 
arba girdėję pasakojant kitus. Kas tad 
yra tos Studijų savaitės, kurių įvyko 
jau lygiai trisdešimt ir viena? Į klau
simų nelengva atsakyti.

Per trisdešimt metų jas ruošė 50 or
ganizatorių, joms vadovavo 7 modera
toriai, ten buvo skaityta 320 paskaitų, 
jas skaitė 110 paskaitininkų, šalia to 
ten pasirodė 17 solistų-dainininkų, 5 
pianistai, 1 fleitistas, 7 aktoriai, 18 
dailininkų, 15 rašytojų, 4 meno ansam
bliai ir 6 tautinių šokių grupės. Be to. 
buvo surengta visa eilė simpoziumų, 
tėvynės valandėlių, parodų, linksmava- 
karių, iškilų... O dalyvių — buvo vi
suomet daug.

Tad kas tos Studijų savaitės? Ar 
skaitytos rimtos paskaitos, ar karštos 
diskusijos, ar iškilūs meniniai pasiro
dymą i-koncerta i, ar išsineštos bei ki
tiems duotos naujos mintys, gautas bei 

kitiems duotas akstinas darbams, tau
tinė atgaiva, tremtiniškos sąmonės su
stiprinimas, ar susitikimai ir bičiuliš
kas bendravimas, bendros vakarienės, 
linksmavakariai, dainos prie laužo iki 
aušros?

Atsakymų į klausimą yra turbūt ne
vienas. Nuolatiniams Studijų savaitės 
dalyviams savaime aišku, kodėl jie da
lyvauja. Dar niekad nebuvusiems, 
telieka atvažiuoti ir patiems pamatyti, 
kas ten darosi.

32-ji Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė įvyks rugpjūčio 11-18 d.d. prie 
Veronos. Italijoje, Jaunimo dvasinio 
auklėjimo centre apie 4 km nuo mies
to. (Jis lengvai pasiekiamas autobusu 
— kaina 400 lyrų).

Adresas: Centro Pastorale 
,Mons. G. Carraro' 

Lungadige Attiraglio 65 
37124 Verona, Italia.

Tel. 045-915877 arba 915423

Vieta yra rami. Pastatai erdvūs su 
visais patogumais ir kambariais ben
dram naudojimui laisvalaikio metu. 
Šalia jų yra sporto aikštės ir graži ap
linka pasivaikščiojimams. Netoliese ga-

Šimtmečiais visame pasaulyje gyve
nantieji brangino knygas, kitokią ra
šytinę medžiagą, jų saugojo, tam tiks
lui statė tvirtus namus, knygoms pri
žiūrėti samdė patyrusius tarnautojus. 
Visi didžiavosi knygomis, juo senesnė
— tuo pagarbesnė. Ir dabar įvairiose 
valstybėse specialiose parodose išstato
mos, rodomos senos knygos, kurios 
įdomios savo popieriumi, įrašymo ar 
spausdinimo būdu, piešiniais, įrašais, 
aiškinimais, įrišimais, vandens ženklais 
ir kitkuo. Svarbiausia — jų buvimas, 
galėjimas pamatyti kas ir kaip padary
ta, galimybė knygas stebėti, asmeniš
kai vertinti, kai kam net pavartyti, pa
čiupinėti, pajusti.

Knygas naikinantieji vadinami bar
barais, kultūros, civilizacijos, žmoni
jos priešais. Jie negali būti verti kul
tūringo žmogaus vardo.

Jau ne kartų lietuviškoje spaudoje 
skaitėme, kad JAV-se žymios ameri
kiečių bibliotekos naikina lietuviškas 
knygas, net senas, labai vertingas, mu
ziejines. Net specialiai nupirktus lie
tuvių archyvus su senomis, nepakarto- 
tinomis knygomis.

Neseniai lietuvių spaudoje skaitėme, 
kad net keturiolika amerikiečių biblio
tekų JAV-se sunaikino ar naikina lie
tuvių kalba knygas. Girdi, prieš jas iš
metant tas knygas fotografuoja, nega
tyvus pasilieka, kad norintieji galėtų 
naudotis. Esą, turima tiek daug kny
gų, nėra kur jų laikyti, tai mažiau rei
kalaujamas, mažiau skaitomas naiki
na, prieš tai nufilmavę-nufotografavę.

Aiškinimas siaubingas, nepriimtinas. 
Tolygiai protaujant, tektų žudyti nau
jagimius ar bendrai žmones, nes jų tiek 
daug, nėra kur dėti, iš jų menka nau
da...

Nugirsta, iš Šveicarijos nupirkta 
garbingo lietuvio biblioteka, archyvas,
— sunaikinta ją nupirkusio Pennsylva- 
nijos universiteto Philadelphijoje! Jei

Įima maudytis. Maistas bus itališkas— 
geras ir sveikas.

Paskaitininkais yra pakviesti žymūs 
įvairių sričių žinovai tiek lietuviai, tiek 
kitataučiai, gyvenantys Europoje ar 
Šiaurės Amerikoje. Pramatyta taip pat 
iškili meninė bei įdomi linksmoji pro
grama.

Už savaitės pilną pragyvenimą ir 
teikiamą programą reikės mokėti DM 
315,—; registracijos mokestis — DM 
65,—, nedirbančiam jaunimui reg. 
mokestis DM 25,—. (Tad viena diena 
studijų savaitėje kainuos DM 45,—, 
plius reg. mokestis).

Jau dabar maloniai kviečiame daly
vauti 32-je EL Studijų savaitėje. Ypa
tingai laukiamas jaunimas. Smulkes
nės informacijos ir registracijos reika
lais rašykite:

Jūratė Barasas, Rubinstr. 1
8000 Muenchen 50, BR Deutschland.

Tel. 089-150 3742.

NAIKINA KNYGAS
GINKIMĖS NUO TO BARBARIŠKO POLINKIO

tikrai taip, tai amerikiečiai nuperka 
didžiulės vertės lietuvišką biblioteką, 
archyvų (gal prel. šaulio, ministro 
Klimo ar kitų), o paskui jas sunaikina, 
pasilikę foto negatyvus, kurie, many- 
tina, irgi bus netrukus sunaikinti, kaip 
mažai pareikalaujami.

Foto negatyvai gali būti kur kas 
mažiau patvarūs už knygas, nes juos 
drėgmė greičiau paveiks, jie lengvai 
suraižomi, greit suplyšta juos gadins 
dulkės, saulė ar dienos šviesa, rodomo 
įtaiso elektra, neatsargių tarnautojų 
elgesys. Be to, pametami, gabalais su
plėšomi, svarbiausia — neatkartotini, 
sunaikinta jų esmė — knygos lapai.

Kai kurie užsienio lietuviai naujų 
knygų spausdina vos kelias dešimtis 
egzempliorių, girdi, daugiau nerei
kia... Tai visiškai klaidingas galvoji
mas. Juo mažiau spausdinama, tuo 
greičiau jos išnyks, dings. Net tūkstan
čiais spausdintų knygų, po kelių dešim
čių metų sunku rasti. Kur jos? Vienos 
suplyšo, kitas neatsargūs skaitytojai 
išmetė, trečias bibliotekos neišsaugo
jo (netgi skaitytojai negrąžina, pava
gia). Belieka pavieniai egzemplioriai, 
kuriais naudojasi ne vien bibliografai, 
bet ir platesnės skaitytojų grupės.

Spausdinant vos kelias dešimtis egz. 
(kaip pasikalbėjime dr. J. Račkauskas 
pasakoja „Draugo" kult. skyr. 1985. 
1.5 d.), netrukus neliks nei vieno egz., 
visas autorių darbas bus dingęs. At
spausdinant didesnį skaičių, jei net 
tūkstančiais, tai bent šimtais, atlieka
mas knygas galima ir reikalinga pa
siųsti įvairioms bibliotekoms. Ne vien 
į JAV-jas, bet ir į svarbesnes Europo
je, net Azijoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje. Įkurkime lietuviškas bi
bliotekas ir toliau nuo pagrindinių lie
tuvybės centrų, toliau nuo Lietuvos, 
kad blogiausiu atveju galėtume kny
gas atrasti, pasinaudoti, iš naujo at
spausdinti. Ir svetimieji žinos apie lie
tuvius, gal tada pradės domėtis lie
tuviais, mūsų tautai bus įvairiopa nau
da. Sakysime, Helsinkyje latviai turi 
stambų savo raštų archyvą. O kur lie
tuvių? Daugelyje Amerikos bibliote
kų latviškų knygų daugiau, negu lietu
viškų. Ar daug lietuvių k. knygų yra 
Meksikos miesto universiteto biblio
tekoje, gi Meksikos miestas, kaip ap
skaičiuojama, netrukus bus pasaulyje 
didžiausias miestas. Kur lietuviškos bi
bliotekos Australijos, Brazilijos, Ar
gentinos, Venesuelos, Urugvajaus mies 
tų bibliotekose, universitetuose? Spaus
dinant tūkstančiais — jų būtų galima 
pasiųsti, spausdinant po kelias dešim
tis — nei artimiesiems neliks.

Minėtame laikraštyje skaitome, kad 
Čikagoje Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas išleido 32 egz. kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus knygos apie laumes. 
Girdi, „kai kurių knygų tiek ir užten
ka“.

Mes manome, tiek neužtenka. Lie
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tuviškas knygas reikia platinti, garsin
ti. Kartais ne autoriai, bet leidėjai kai
li. kad knyga neišeina į skaitančią vi
suomenę. Apie jas reikia pranešti. An
tai, amerikiečiai savo gaminius garsi
na ne tiktai kasdien per televiziją, ra
diją, bet per visus pagrindinius televizi
jos tinklus rodo patrauklius skelbimus 
kas dešimt ar trisdešimt minučių! To 
lietuviai negali, bet reikia garsinimo 
per leidėjams giminingus vienetus, 
kaip per mokyklas, kultūrines organi
zacijas, susirinkimų, švenčių, sąskry
džių metu. Ar kas matė pardavinėjant 
lietuviškas knygas lietuviškų šokių, 
lietuviškų dainų švenčių metu? Tai 
kaip parduoti knygas? Laukti, kol 
žmonės ateis pas leidėją, pasibeldę į 
duris paprašys naujos knygos ar kny
gutės?

Kaip amerikiečiai naikina knygas, 
pacituosime iš minėto rašinio, „Drau
go“ kult, priedo 1985.1. 5 d. laidoje, 
antrašte: „Savo kultūrines vertybes tei- 
šsaugosime mes patys“. Skaitome:

JONAS RAČKAUSKAS: Mintis 
kilo IV Mokslo ir kūrybos simpoziu
mo Chicago] metu, 1981 metais. Atė
jo pilietis iš Philadelphijos į Pedagogi
nį lituanistikos institutą ir parodė Auš
ros numerį, kurį jis pirko už JO cen
tą senų knygų parduotuvėje. Ten jis 
atsirado, kadangi buvo išmestas iš uni
versiteto knygyno. Ir čia nėra joks at
sitiktinis įvykis, nes tai kartojasi nuo
latos — pavyzdžiui, 1960 metais Chi- 
cagoje išmestas iš John Crear biblio
tekos Pennsylvanijoje leisto The Boo
ster Žurnalo komplektas (iš 1916-17 
metų), kurio mūsų žiniomis egzistuo
ja tik du egzemplioriai, buvo parduo
damas už du dolerius. Arba, Hoover 
Institution Californijoje, kur mikro
filmuojami dokumentai, originalai me
tami lauk. Reikalinga lietuvius išju
dinti kultūriniam nepriklausomumui 
nuo šio krašto institucijų. Principas, 
kurį nuolat reikia kaltis į galvą: ,,jeigu 
mūsų kultūrinės vertybės bus išsaugo
tos, tai jos bus išsaugotos tik lietu
vių“.

Nuo išspausdintų knygų skaičiaus 
daug kas priklauso. Ne visos knygos 
yra didžiai vertingos, kaip ir ne visi 
žmonės, bet kiekviena turi savo vietą, 
paskirtį, be silpnesniųjų nebūtų kaip 
palyginti stipriųjų, kūrybinė eiga būtų 
užgniaužta, jai neprasidėjus.

Rašykime lietuvių kalba knygas, 
jas stenkimės išspausdinti ant gero 
popieriaus įmanomai didesniu skaičiu
mi, paskleisti ne tik tarp savųjų, bet ir 
tarp svetimųjų. Nemikime knygų nai
kinimo pavyzdžio iš amerikiečių—tai 
barbariška; netrukus (skaičiuojant vai 
stybiniu mastu) amerikiečiai tatai pa
jus, gailėsis. Mes kurkime lietuvišką 
kultūrą, jos neleiskime svetimiesiems 
žaloti, naikinti.

RAŠYTOJUI VINUUI RAMONUS OO Mo
2. „KRYŽIŲ“ ROMANO 

PROBLEMA. LIBERALIZMAS IR
KOMUNIZMAS GIMINĖS?

„Kryžių“ romanas emigrantinėje lietu
vių visuomenėje sukėlė daug triukšmo. 
Svarbiausia dėl to, kad jame įžiūrėta idė
ja: komunizmą esą pagimdęs materialisti
nis liberalizmas, prieš kurį tas pats komu
nizmas atsisuka ir jį sunaikina, šiai idė
jai pravesti autorius pasirinkęs romane Su 
valkijos „buožės“ Kreivėno šeimą. Tam 
ypač tinkąs svarbiausias „Kryžių" veikė
jas, ūkininkas Zigmas Kreivėnas, netikįs 
nei j Dievą, nei į sielą, kovojąs su kunigais 
kaip pažangos stabžiais ir apgavikais. Jo 
pažiūrų Šaltinis — šiauliškis „Kultūros" 
žurnalas, palaikąs ir stiprinąs Kreivėno 
tikėjimą, jog visas problemas išsprendė 
ar tuoj išspręs mokslas. Todėl jis daro vi
sa, kad savo ūkį sutvarkytų ir sumoder
nintų pagal paskutinį mokslo žodį, kurį 
skelbia net karvės, pramintos mokslinę 
pažangą išsakančiais vardais: Elektra, Tor 
pėda, Turbina, Pažanga. Kreivėno dorovė 
liberali, ją apsprendžia nauda. Ji leidžia 
jam laisvai elgtis su moterimis, iš kurių 
vienos jis turi pavainikį sūnų — račių 
Giružį. Kreivėnas kariauja su savo kata
like žmona, kuri vaikus auklėja katalikiš
kai. Vis dėlto jam pavyksta sūnų Petrą, 
agronomijos studentą, padaryti varpinin
ku, tačiau šio liberalinė pasaulėžiūra nė
ra gili. Nuosekliausiai ir giliausiai Krei

vėno pažiūromis yra persiėmęs nelegalu
sis sūnus Giružis. šiam aišku, kad pagrin
dinis gyvenimo dėsnis yra kova už būvį; 
ją laimįs stipresnis ir gudresnis. — Krei
vėnas samdo tik gražias ir sveikas mer
gaites tainaitėmis, kad galėtų su jomis 
sanguliauti. Paprastai jis ieško tokių sam 
dinių, kurie yra „pažangūs“, t.y., nevaikš
to bažnyčion. Komunistams 1940 okupa
vus Lietuvą, Kreivėnas tikisi iš savo „pa
žangiųjų" bernų ir tarnaičių gero žodžio 
ir užtarimo. Bet jie sukyla prieš jį, pa
siimdami geriausius sklypus sau per že
mės skirstymą. Jie nemato skirtumo tarp 
Kreivėno ir kitų „buožių". Atsisuka prieš 
Kreivėną ir jo sūnus Petras; pamatęs, kad 
socialistai ir „pažangieji“ yra rusų ko
munistų įrankiai ir kone išduoda savo 
kraštą ir žmones, Petras — kataliko ūki
ninko Grūšto dukters Elziutės Įtaka — 
pamažu grįžta tikėjiman. Jis įdomiais 
samprotavimais kritikuoja liberalizmą, to
kį, kokį jį skelbė jo tėvas, teigdamas, jog 
tokiiĮ kairiųjų kelias veda į Maskvą. Gi
ružis tampa komunistiniu veikėju. Kreivė
nas stengiasi su juo palaikyti gerus san
tykius. Visa sugenda, kai Giružis patiria, 
jog Kreivėnas meilinasi audėjai Magdutei, 
Giružio mylimajai. Visai pašėlsta, kai su
žino, jog Kreivėnas jo tėvas. Tada Giru
žis nusprendžia sunaikinti visą Kreivėno 
klasę — „buožes“. Prasidėjus vokiečių- 
bolševikų karui, Giružis priverstas bėgti 
su pasitraukiančiais rusais. Kreivėnas, pa
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sislėpęs kaimo kapinaitėse, su pasitenkini
mu stebi bėgančius raudonarmiečius. Čia 
atsiranda ir Giružis. Įsiutęs, kad Kreivė
nas pasiliks Lietuvoje ir toliau gerai gy
vens, Kreivėnas, kuris nori paveržti iš jo 
mylimą mergaitę, įduoda jį ir Grūstą en
kavedistams neva už telefono vielų nu
pjovimą. Tie greitosiomis atstato Kreivė
no nukirstus kryžius kapinaitėse ir prie 
jų prikala Kreivėną ir Grūstą.

Kai kurie mūsų partiniai ir nepartiniai 
liberalai bei socialistai romaną priėmė 
kaip pamfletą prieš jų pažiūras, pamfletą, 
kurį autoriui parašyti pavedęs katalikų 
politbiuras... Dėl mūsų liberalų įsižeidi
mo tenka visų pirma pastebėti, kad ir ši
tame romane, kaip ir „Dulkėse raudona
me saulėleidy", Ramonas parodo reakci
ją. laikyseną lietuviškojo kaimo ir iš jo 
kilusių inteligentų, komunistams 1940 me
tais užėmus Lietuvą. Idėja, kad komuniz
mą pagimdė liberalizmas, romane nedo
minuoja, ji nėra žūt būt vedama: nuose
kliai perduodama tik antraeilio veikėjo, 
studento Petro Kreivėno, pažiūra, o pats 
vyriausias veikėjas, liberalas ūkininkas 
Kreivėnas, komunistams tik simpatizuoja 
ir ilgainiui nuo jų visai nusisuka. Kitais 
žodžiais, romanas neperša tezės, o tik fik
suoja tam tikrą veikėjų laikyseną juos už
griuvusių įvykių akivaizdoje. Pažiūrėkim 
į tai atidžiau.

Kas yra pagrindinis „Kryžių“ veikėjas, 
ūkininkas Kreivėnas? Ar jis iš tikrųjų 

liberalas? Vargu. Tai kelių klasių prasi
lavinęs ūkininkas, kurio dvasioj švyti ne 
kokia kilniųjų liberalizmo idėjų, sąžinės 
laisvės, tolerancijos, žmoniškumo, meilė. 
Ne. Joje už vis labiausiai kunkuliuoja gaš- 
los aistra, kilusi iš stipraus vitalumo, ku
ris šalia to prasiveržia stipriu suvalkieti- 
niu noru būti aukščiau kitų, kitiems pri
mesti savo valią ir mintį. Kreivėnas šitai 
išsako jam priežodžiu tapusiu posakiu 
„truks-laikys“. Suvalkiečiai šių savybių 
žmogų vadina Erodu. (Rašytojas šio žo
džio, tiesa, nenaudoja Kreivėno charakte
ristikai.) Šiuo požiūriu Kreivėnas yra gi
minė Dostojevskio „Brolių Karamazovų“ 
veikėjui senajam Karamazovui. Gašluolis 
„Erodas“ turėjo sueiti konfliktan su kuni
gais ir religija, kuri tramdo lytiškumą ir 
„erodiškumą“. Jis kovoja su religija to
dėl, kad ji neduoda gašlai ir „erodišku- 
mui“ laisvės. Tik tiek Kreivėnas „libera
las“. Romanas šiai nuomonei duoda pa
kankamai įrodymų.

Kreivėnas nuo pat romano pradžios ro
domas gašluoliu ir „Erodu". Jau pirmaja
me puslapy matome šitokį vaizdą, kaip 
Kreivėnas kelia savo žmoną: „Apsiren
gęs jis eina iš miegamojo, bet tarpdury su 
stoja ir šūkteli žmonai: „Kelkis pusryčių 
virt. Man laikas važiuot.“ Ir tuoj uždaro 
duris. Jis nenori matyti, kaip ji keliasi. 
Kai ji iškelia kojas iš lovos, jam nesma
gu darosi. Jis visuomet pasijunta lyg nu
skriaustas — tokios liesos jos kojos. Jis 
nenori žiūrėti į tas kojas. Ką čia dailinti 
— jos kojos bjaurios. Be to, išlipusi iš lo
vos, ji žegnojasi. Lyg norėdama dar la
biau jį paerzinti. „Gašlusis vitalumas čia 
badyte bado akis. Ir Kreivėno despotinis 

noras valdyti ne tik žmones, bet ir daik
tus, jo „erodiškumas“, tuojau čia pat svie 
ūžiamas skaitytojui 'į akis: „Kreivėnas li
pa laiptais į viršų. Laiptai girgžda. „Truks 
laikys, bet aš jus remontuosiu. Laiptai ne 
tam, kad girgždėtų“.

Šitoks Kreivėnas nuosekliai nuo pirmo 
romano puslapio siekia gašluolio tikslų. 
Jis, jau turįs pavainikį sūnų, laukia žmo
nos mirties, net kėsinasi ją sergančią pri
baigti, kad galėtų vesti audėją Magdutę. 
Kad ši netektų sūnui Giružiui, jį nori pri
piršti Grūšto Elziutei. Kai planai nesise
ka, net padega iš pykčio ir apskaičiavimo 
Grūšto kluoną. Kartu jis suvedžioja tar
naitę Petronę, kuri laukia iš jo kūdikio 
ir, padariusi abortą, miršta. Taip gašla 
Kreivėną veda į sugedimą. Ir jis tikisi jai 
laisvės iš komunistų, laisvės, kurios jis 
negali sulaukti iš religijos. Dėl to jos ir 
neapkenčia.

Kreivėno pažangumas, kuris jį ■ verčią 
visokias naujoves įvesti ūkin, yra labiau 
jo „erodiškumo", o ne liberalumo pasėka. 
Dėl to jis išvirsta karikatūra, kai net kar
ves „pažangiais" vardais pakrikštija. Bū
ti pirmuoju, pažangiu kilo iš jo vitaliojo 
„erodiškumo“ — visa padaryti geriausiai, 
kilus nurungti, pasirodyti. Jis lenda iki ka 
klo 'į skolas, kad tik jo ūkis išoriškai ži
bėtų. Taigi liberalizmo laisvės ir pažan
gos idėjų mažamokslis Kreivėnas nepajė
gė suprasti, jas iškreipė pagal savo pri
gimties įgeidžius, tuo budu atstovauda
mas ne tikrajam liberalizmui, o grečiau jo 
karikatūrai. Todėl tiesiog sunku suprasti, 
kaip mūsų kai kurie liberalai galėjo kone 
susitapdinti su Kreivėnu ir apšaukti au
torių liberalizmo šmeižėju. Panašiai nie-

2
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PRAŠO P
LIETUVOS VYRIAUSYBEI 
AMERIKOJE IR VISIEMS

UŽSIENIO LIETUVIŲ 
SUSIVIENIJIMAMS

Stasės MENDZIENĖS-
STANK ŪNA1TĖS,

tarybų valdžios aukos, gyv.
Lietuvos TSR, Šalčininkų raj., 

Butrimonių kaime

PAREIŠKIMAS
Prašau Jus apginti mane ir padėti 

man išvykti iš TSRS. Siekdami užgrob
ti mano namą ir turtą, mane persekio
ja nuo 1974 m. apylinkės tarybos pir
mininkas Zujevičius, o dabar Bogde
vičius, kurie įvairiais barbariškais me
todais stengėsi mane iškeldinti ir patys 
apsigyventi.

1982 m. balandžio 27 man neteisė
tai iškėlė baudžiamąją bylą pagal Lie
tuvos TSR BK straipsnius: 92 1 d., 199 
I d. ir 132 I d. ir norėjo mane suimti, 
bet nerado namie. Tuomet jie, tai yra, 
Kriminalinio skyriaus viršininkas Na- 
chajus ir Butrimonių apylinkės tary
bos pirmininkas Janas Bogdevičius, 
namą atidarė laužtuvu. Visi daiktai, 
daugiau kaip už 10.000 rb. dingo. Na
minius gyvulius — 64 triušius ir 3 šu
nis nušovė ir išvežė. Po to paskelbė 
mano paieškas.

1983 m. sausio 10 tie patys asmenys 
sučiupo mane namie, sumušė padedant 
Bogdevičiaus bei Nachajaus giminai
čiams ir milicininkui Budrevičiui ir nu 
gabeno į miliciją, o iš ten į beprotna
mį. 1983 m. vasario 6 aš pabėgau iš 
beprotnamio ir apie viską pranešiau 
TSRS prokuratūrai, bet iš ten pareiš
kimą persiuntė į mano gyvenvietę. Vėl 
pradėjo manęs ieškoti, jau kaip bepro
tės. Milicijoje ant sienų išlipdė mano 
pavardę. 1983.6.29 mane neva palei
do pagal 1982 gruodžio 27 amnestiją 
ir pranešė man bei mano seseriai, kad 
manęs paieškojimas nutrauktas. Ta
čiau jis vyksta ir toliau. Būtent: 1983 
balandžio 29, gegužės 14, 16, liepos 13, 
rugpjūčio ir gruodžio pradžioje mane 
gaudė. Taip pat ir 1984: balandžio 30 
Raudonės kaime mane sumušė pasiųs
ti draugovininkai Baltrušaitis ir kiti. 
Birželio 29, liepos 3 vėl gaudė milici
ja: apsupo tėvų namą, norėjo mane 
sučiupti ir nusiųsti atgal į beprotnamį, 
nors aš sveika ir niekada niekuo nesir
gau. Mano skundų nesvarsto. Apylin
kės tarybos pirmininkas Bogdevičius 
su savo giminaičiais bei draugais, siek
damas pasisavinti mano namą, organi
zavo prieš mane 20 žmonių sąmokslą, 
kad galėtų sufabrikuoti baudžiamąją 
bylą. Jam talkina milicija ir VSM, ku
rie veikia neteisėtai kartu ir nėra kam 
jais pasiskųsti. Mano skundų niekur 
nenagrinėja, o ieško manęs pačios. Ma
no namo-lūšnelės langai išmušti, visi 
baldai sugadinti, vanduo bėga į vidų 
pro langus ir stogą. Ant durų kabo lyg 
ir plomba, bet pro langus landžioja 
vaikai ir suaugusieji. Iš namų viskas

AGALBOS
išvogta, net indai ir inventorius. Į val
džią niekur kreiptis negaliu, nes ma
ne gaudo. Pailsau klajodama be na
mų, be daiktų ir be pinigų. Legaliai 
gyventi niekur neleidžiama, o pasi
skųsti dėl visų tų neteisėtų veiksmų 
nėra kam — mano pareiškimus visur 
neigia.

Todėl kreipiuosi į visus geros valios 
žmones — lietuvius bei kitus, gyvena- 
čius emigracijoje, taip pat į teisininkus 
ir medikus (mano kolegas): padėkite 
man išvykti iš Tarybų Sąjungos, kur 
sužlugdė ir taip katorgišką mano gyve
nimą (egzistavimą), visą mano turtą 
išgrobstė, o mane sumušė ir nužudyti 
norėjo, apkaltino nebūta politinė vei
kla ir įmetė į beprotnamį, kad jie visi 
liktų teisūs ir neturėtų už nieką atsaky
ti. Gaunu apgaulingus raštus: esą nie-

JAKOBAS GRIMMAS
200 metų nuo vokiečių filologo Jakobo Grimmo gimimo

Sausio 4 d. sukako 200 metų, kai Hanau 
mieste gimė busimasis vakiečių germanis- 
tikos įkūrėjas ir pasakų rinkėjas Jakobas 
Grimmas. Jis buvo teisininko sūnus ir vi
są gyvenimą artimai bendradarbiavo su 
savo jaunesniu broliu Wilhelmu. Jaunasis 
Jakobas Grimmas studentavo Marburge ir 
susibičiuliavo su istorinės teisės mokyklos 
įkūrėju Carlu von Savigny. J. Grimmas, 
būdamas 20 metų, pasidaro jo asistentu 
Paryžiuje ir pradeda rodyti susidomėjimą 
senąja vokiečių literatūra. Abu broliai su 
jaunatvišku įkvėpimu pradėjo rinkti liau
dies dainas, pasakas ir legendas, kurios 
buvo išlikusios pasakų sekėjų „nesudrums 
toje fantazijoje“. Senoji vokiečių litera
tūros poezija būtų užmiršta, jeigu ją ne
būti! išsaugoję broliai Grimmai. Jie duoda 
pasakoms pasaulinėje literatūroje naują 
prasmę. Šios pasakos: „Raudonkepuraitė“, 
„Pone Holle“, „Bremeno miesto muzikan
tai“ ir kt. žinoma, broliai Grimmai, perim 
darni pasakų šaltinius iš liaudies, juos ge
rokai apdorodavo ir suvokietindavo.

Napoleono karų suirutės metu J. Grim
mas buvo prancūzų 'įpareigotas vadovauti 
privačiai karališkai bibliotekai, kuri bu
vo Kasselio pilyje. Nuo to laiko bibliote
kininko profesija nepaliko jį ramybėje. 
Po hercogo sugrįžimo, J. Grimmas perei
na keliems metams į diplomatinę tarny
bą, kur- jam teko dalyvauti ir Vienos kon
grese. 1830 m. Grimmas paskiriamas filo
logijos profesorium Goettingene, taip pat 
Goettingeno universiteto bibliotekos vedė
ju. <5ia sukuria jis savo gramatines studi
jas, atranda priebalsių kaitos dėsnį ir pra
deda vis stipriau vadovautis etimologija. 
J. Grimmo darbo vaisius palyginamųjų žo
džių tyrinėjimu buvo „Vokiečių kalbos 
gramatika“ (1819-1837), „Vokiečių mito
logija“ (1854-1860). Mokslininkas nagrinė
jo kartu literatūrą, kalbą ir religiją ir at
sižvelgė į istorinį foną. Tuo būdu susida
rė mokslinis' palikimas, kur'į Heinrikas 
Heine pagerbdamas pavadino „gotiška ka
tedra, kurioje visos germanų tautos gali 
pakelti savo balsą“.

Politiškai apsišvietęs ir pažangiai nusi- 

kas manęs iš namų nevijo ir nekeldi- 
na, niekas nepersekiojo, nekaltino, ne
mušė, neapvogė, gyvulių nenaikino, o 
namas tvarkoje ir galiu jame ramiai gy
venti. 1983 sausio 10 aš ten ir grįžau. 
Tačiau tuoj pat buvau sugriebta, su
mušta ir įmesta į beprotnamį pagal 
keletą baudžiamųjų politinių straips
nių. Labai prašau Jus visus padėti 
man, tai yra, apginti mane ir padėti iš
vykti iš TSRS, nes ten iš manęs tyčio
jasi nuo 1957 metų, nors aš niekuo 
nenusikaltusi. Pailsau nuo šmeižtų ir 
bausmių be kaltės. Nusibodo vaikščio
ti apdriskusiai, alkanai, slėptis nuo 
tarybinės valdžios.

Tarybų Sąjungoje neturiu daugiau į 
ką kreiptis, nes visi mano pareiškimai 
persiunčiami į gyvenamąja vietą, tai 
yra tiems, kuriais aš skundžiuosi.

1984 m. rugpjūčio 3 d.

(pas.) S.K. Mendzienė

statęs, Grimmas dalyvavo 1837 m. Goet
tingeno septynių mokslininkų proteste 
prieš hercogą Ernstą Augustą, kuris įsa
kė uždrausti konstituciją, šitas žingsnis 
privedė prie to, kad jis turėjo atsisakyti 
profesūros, bet tuo pačiu su savo broliu 
jis tampa liberalizmo simboliu Vokietijo
je. 1846 m. J. Grimmas vadovavo pirma
jam germanistų kongresui Frankfurte ir 
buvo 1848 m. steigiamojo seimo narys 
Frankfurto Povilo bažnyčioje.

Tuometinis Prūsijos karalius, kuris ger
bė Grimmus, pakviečia abu brolius į Ber
lyną. Vyresnysis J. Grimmas čia tampa 
mokslų akademijos nariu ir apie 20 metų 
darbavosi „Vokiečių žodyno“ leidime, ku
rį jis ne mokslininkams skyrė, bet liau
džiai. Jis pats pasiekė žodį „Frucht“ (vai
sius), kada jam 1863 m. rugsėjo 20 d. mir
tis paėmė plunksną iš rankos, žodynas 
vėlesniųjų Vokietijos generacijų moksli
ninkų buvo užbaigtas tiktai 1961 m.

jk

ŠV. KAZIMIERO IŠKILMŲ ROMOJE 
VIDEO JUOSTA

Lietuvių Katalikų Federacija praneša, 
kad už 100 dolerių auką galima įsigyti ofi
cialiai Vatikano televizijos pagamintą 
Šv. Kazimiero sukakties iškilmių Romoje 
video juostą. Spalvota, 45 min. ilgio, VHS 
formato juosta apžvelgia šv. Tėvo mišias, 
jo kalbą lietuviškai, Grandinėlės ansam
blio ir Sikstinos choro programa. Šv. Petro 
bazilikoj. Su lietuvišku arba anglišku ko
mentaru.

Čekius rašyti: Lithuanian RC Federat
ion of America, St. Casimir Jubilee Com
mittee, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N. 
Y. 11207.

DAR GALIMA ĮSIGYTI 
ENCIKLOPEDIJAS

Prie žinutės apie Lietuvių Enciklopedi
jos leidinius, (E.L. Nr. 3) buvo praleistas 
leidyklos adresas, kur reikia kreiptis.

Adresas yra toks: Encyclopedia Litua- 
nica, 395 West Broadway, P.O. Box 95, 
South Boston, MA 02127, USA.

SAVAITGALIO PABIROS
STEBUKLINGI PIRŠTAI

6.
(Tęsinys iš pr. nr.)

Himmleris niekad neįtarė Kersteną pa
laikant ryšius su olandų pogrindžiu. Bet 
Heydrichas, po olandų deportacijų plano 
atidėjimo, pradėjo ypač atidžiai sekti 
Kersteno žingsnius. Laimei, 1941 m. rugsė 
jo mėnesį pasiųstas į Bohemiją, Heydri
chas 1942 m. birželio 4 d. buvo čekoslova- 
kų patriotų nušautas. Gestapo viršininko 
vietą užėmė Ernstas Kaltenbrunneris.

Prasidėjus karui su Sov. Sąjunga, Hit
leris savo būstinę nukėlė į Rytų Prūsiją. 
Himmlerio privatus traukinys taip pat 
riedėjo į rytus. Ir Kerstenas kartu.

Vokiečiams jau įklimpus Rusijoj, Him
leris vieną kartą aiškino Kerstenui:

— Jau kelis kartus Hitleris bandė siū
lyti taiką Anglijai, bet ji atsisakė. Kraštą 
valdo žydai. Taikos nebus, kol mes neiš- 
naikinsim visų žydų pasaulyje! Tą užda
vinį pavedė fiureris man.

— Tačiau to jūs negalite daryti! — su
šuko Kerstenas. — Ką pasaulis galvos apie 
Vokietiją?!

— Didieji turi žygiuoti j pergalę per 
lavonus, tai yra jų tragedija, — atsakė 
Himmleris.

Vieną 1942 metų žiemos dieną Himmle- 
i is netikėtai paklausė Kersteną:

— Ar tu gali gydyti žmogų, kuris serga 
nemiga, svaiguliu ii’ nuolatiniu galvos 
skaudėjimu?

— AB turėčiau pamatyti jį, — atsakė 
Kerstenas.

— Tai yra didžiausia paslaptis, — tyliai 
pradėjo Himmleris, — niekam neturi pra
sitarti. Fiureris serga progresyviu sifilio 
paralyžium.

— Gaila, šiame reikale aš negaliu pa
gelbėti. Kiek žinau, tai nepagydoma liga. 
Ai- kas gydo Hitlerį? — paklausė Ker
stenas.

— Žinoma. Jis yra nuolatinėje savo pri
vataus gydytojo Morellio priežiūroje, — 
atsakė Himmleris. — Jei sąjungininkų 
žvalgyba apie tai sužinotų — Vokietijai 
būtų didžiausias smūgis!

1943 m. rugsėjo mėn. suomių užsn. rei
kalų ministerija paprašė Kersteną atvyk
ti į Helsinkį. Suomija buvo vokiečių są
jungininkė, o Kerstenas — jos pilietis ir 
atsargos karininkas. Himmleriui nebuvo 
patogu sustabdyti tą kelionę.

— Gal tu pasiteirausi ten, kodėl suo
miai dar iki šiol neperdavė mums savo žy
dų? — pažymėjo Himmleris.

Tuo pačiu metu ir švedų ambasadorius 
pasiūlė Kerstenui pakeliui sustoti Stock- 
holme kažkokiam pasitarimui. Oficialioji 
to vizito priežastis buvo aplankyti suo
mių sužeistuosius karius, kurių neutra
lios Švedijos ligoninėse gydėsi apie 5,000.

— Gerai, gali aplankyti tuos karius, — 
sutiko Himmleris, — bet duok žodį, kad 
pats sugrįši.

— Argi aš esu nusipelnęs tokio įtarimo, 
— lyg ir pyktelėjo Kerstenas, — aš turiu 
tris sūnus, kurių du lieka Vokietijoje, o 
tik žmona ir jaunesnysis sūnus vyksta su 
manim.

Atvykęs švedijon, Kerstenas pirmą kar
tą po ketverių metų pasijuto laisvu žmo
gum. Pasikalbėjime su švedų ministru 

Guntheriu, Kerstenui daug kas paaiškėjo 
apie švedų žygius gelbėti koncentracijos 
lagerių kalinius. Kerstenas turėjo padėti 
— išgauti iš Himmlerio leidimus tuos žmo
nes išleisti į Švediją.

Atlikęs reikalus Suomijoj, Kerstenas 
grižo į Berlyną. Pirmasis Himmlerio klau
simas buvo, ar jis paliko žmoną ir sūnus 
Suomijoj.

— Aišku, ne! — atsakė Kerstenas. — 
Visa mano šeima Berlyne.

— Iš tikrųjų? — apsidžiaugė Himmle
ris. — Taigi tu tiki Vokietijos pergale! 
Atsiprašau, bet aš esu tiek daug visokių 
gandų apie tave girdėjęs... Dabar matau 
•— tu esi mano tikras draugas!

Gautiems uždaviniams pildyti, Kerste
nas turėjo rasti patikimų draugų vokie
čių tarpe. Pirmieji kandidatai, jam atro
dė, būtų pulkininkas Valteris Schellen- 
bergas ir SS generolas Gottlobas Berge
ris. Abu jie dirbo Himmlerio žinioje. Pik. 
Schellenbergas jau iš seniau buvo įsitiki
nęs Hitlerio pralaimėjimu, o gen. Berge
ris iš viso piktinosi Gestapo žiaurumais.

Ilgesnį laiką Kerstenas laikėsi atsar
giai — nebandė prašyti kokių nors kalinių 
paleidimų. Tik priminė, kad lageriuose 
yra daug suimtų danų, norvegų ir olandų, 
kurie yra germaniško kraujo, ir apie juos 
reikėtų pagalvoti.

Ir tik tada, kai 1944 m. birželio mėn. 
sąjungininkai išsikėlė Normandijoje, 
Himmleris pamažu pradėjo abejoti Hit
lerio pergale.

— Aš manau, kad tu teisus, — tarė Ker
stenui, — mes neturime išžudyti visą pa
saulį.

(Pabaiga sek. nr.)

PRISIMINĖ UKRAINIEČIUS

JAV prezidentas Reaganas praėjusiais 
metais specialia proklamacija prisiminė ir 
pagerbė septynis milijonus ukrainiečių, 
kurie 1932-33-jų metų laikotarpyje buvo 
sovietinės valdžios sąmoningai numarinti 
badu, siekiant sužlugdyti ukrainiečių tau
tos politines, kultūrines ir pilietines tei
ses. šis epizodas ukrainiečių tautos isto
rijoje, pažymi prezidentas proklamacijo
je, yra juo tragiškesnis, kad jį sukėlė ne 
vien gamtos nelaimė, bet taip pat sąmo
ninga sovietų vyriausybės politika. Tuo
metinės Sovietų Rusijos vadovai, rašo pre
zidentas, nors ir žinodami apie Ukrainoje 
kilusio bado mastą, nesiėmė jokių skubių 
priemonių badaujantiems ukrainiečiams 
padėti, nors tam turėjo priemonių, taip 
pat neatsižvelgė į užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų nuolatinius ra
ginimus. Tokiu būdu nuo bado mirė dau
giau kaip septyni milijonai ukrainiečių. 
Šios tragedijos padarytos žaizdos ukrai
niečių tautai dar nėra užgijusios. Jos ne
paprastai sulėtino ukrainiečių tautos kul
tūrinį, socialinį ir politinį vystimąsi. Pre
zidentas baigė proklamaciją, išreikšdamas 
pagarbą ukrainiečių tautos rezistencinei 
dvasiai, pasmerkdamas režimą dėl kurio 
ukrainiečiai patyrė tiek daug kančių, taip 
pat užtikrindamas, kad amerikiečiai taip 
pat ir ateityje nesiliaus kovoję už visų 
tautų apsisprendimo teisę ir laisvę.

kas nesielgė iš katalikų, kai tas pats Ra
monas „Dulkėse raudoname saulėleidy“ 
parodė iškrypėlį kataliką mokytoją Nor- 
kaitį. Niekam tada neatėjo į galvą ap
šaukti rašytoją katalikybės šmeižėju...

Kreivėnas ilgainiui pamato, kad komu
nistai atims ūkininkams žemę ir sugriaus 
jų egistenciją; jis gal net įžvelgia jų vi
sos pasaulėžiūros pragaištingumą ir nu
stoja jiems simpatijos. Taigi atšalimas nuo 
komunistų visų pirma įvyksta todėl, kad 
jie griauja žemės ūkį ir atima privačią 
nuosavyb;. šis Kreivėno prisirišimas prie 
nuosavybės jau galėtų būti laikomas prak
tinio liberalizmo žyme. Bet savojo žemės 
gabalo meilė yra būdinga kiekvienam ūki
ninkui, ypač lietuviui ūkininkui. Vadinas, 
ir anuo prisirišimu prie žemės negalėtume 
Kreivėno priskirti prie tipingų liberalų. 
Viena tikra, kad šitokių ūkininkų, kaip 
Kreivėnas, aprašomuoju laikotarpiu buvo 
Lietuvoje vadinamųjų Suvalkijos „stor
kaklių“ tarpe, ir čia autorius tikras realis
tas. Jie nebuvo kokie idėjiniai liberalai, o 
tik sumaterialėję savanaudžiai, kuriems 
kairė atrodė patogi dėl to, kad jų 'įgei- 
džiams davė didesnę laisvę nei dešiniųjų 
religija.

Idėjiniam liberalizmui romane turėtų 
atstovauti studentas Petras Kreivėnas. Jis 
„Varpo“ korporacijos narys, galėtų tam 
tikti geriausiai. Betgi matydamas komu
nistinę praktiką gyvenime, be to, įsimy
lėjęs religingą Grūsto dukterį Elziutę, jis 
kaltina bedievius, liberalus, apskritai kai
riuosius, paruošus dirvą komunizmui. Jo 
manymu, vadinamieji bedieviai, liberalai, 
kairieji, jei būtų nuoseklūs, turėtų nueiti 
į komunizmą, nes jie kartu su komunistais 

atmeta religiją, tuo pačiu sielos nemirtin
gumą, žmogų kildina iš gyvulių ir galų ga
le jį laiko gyvuliu. Jie kartu su komunis
tais tiki mokslu, kuris religinę moralę, de
kalogo įsakymus padarysiąs nereikalin
gus. Vis dėlto liberalai, atmetę 10 Dievo 
įsakymų, — mano Petras — ypač vieną 
nori palikti galioti — nevok. Tuo siekia
ma išgelbėti nuosavybę. Ir čia jų nenuo
seklumas. Vadinas, pagal Petrą Kreivėną 
liberalai tesiskiria nuo komunistų tik pri
sirišimu prie nuosavybės.

Mūsų liberalai, kaip sakyta, dėl šitokių 
Petro pažiūrų užsigavo. Jie prikišo, kad 
Petras neturi supratimo, kas yra tikrasis 
liberalizmas, o patį rašytoją kaltino šmei- 
žiant liberalizmą. Man rodos, kad tokiais 
priekaištais autoriaus kritikai užmiršo pa
grindinę rašytojo teisę, keliant idėjines 
problemas, duoti 'į jas atsakymus tokius, 
kurie atitinka vaizduojamojo personažo 
psichologiją, pažiūras, aprašomojo laiko
tarpio istorinę tikrovę ir net pagaliau pa
ties autoriaus įsitikinimus. Grožinės lite
ratūros kūriny svarbiausia ne pats atsa
kymas į keliamą problemą — teisingas 
jis ar ne —, o ar jis meniškai ir psicholo
giškai įtikina. Ogi Petro pažiūra yra pa
grįsta, kaip jau minėta, komunistinės san
tvarkos praktika ir religine Elziutės įtaka. 
Literatūriškai ji perduota puikiu dialogu 
tarp tėvo ir sūnaus, dialogu, kuris savo vi
dine jėga ir išorine išraiška yra labai pa
vykęs. (Gaila, kad dėl šio dialogo ilgumo 
jo neįmanoma čia perduoti).

Taip pat reikia atsiminti, kad Ramonas 
į keliamą problemą duoda ne šį vieną at
sakymą: jų yra trys. Tuo jis išvengia vie
našališkumo. — Petro Kreivėno atsaky

mui, kad liberalai turi nuosekliai baigtis 
komunizmu, atstovauja romane nelegalu
sis Zigmo Kreivėno sūnus Juozas Giružis. 
Pats Petras, nors taip pat liberaliai tėvo 
auklėtas, kaip Giružis, nueina antru ke
liu: nusigręžia nuo liberalizmo ir artėja 
prie katalikybės. Trečiąjį kelią pasirenka 
senasis Kreivėnas: simpatizavęs komuniz 
mui, jis išlieka liberalas, bedievis. — Šis 
trejopas atsakymas, trejopa pagrindinių 
romano veikėjų reakcija komunizmo at
žvilgiu, be abejo, griauja stereotipinį tei
gimą, kad autorius sukūrė tezinį romaną, 
t.y., kad jis žūt būt norėjo pravesti idėją, 
jog komunizmas kilęs iš liberalizmo. Bū
tų teisingiau įžvelgti, kad autorius ne šią 
tezę per fas et nefas veda, o simboliškai, 
netiesiogiai kelia mumyse nuojautą, kad 
iš tikrųjų yra iš dalies — religijos neigi
mu, absoliučiu pasitikėjimu mokslu, žmo
gaus nuvertinimu iki gyvulio — giminys
tės tarp partinio liberalizmo ir komuniz
mo. Simboliškai tai perduota komunisto 
Giružio personažu, kuris nelegalus „libe
ralo“ Kreivėno sūnus. Giružio nelegalioji 
padėtis kaip tik simboliškai nurodo, jog 
komunizmas nėra laikytinas oficialiuoju 
tam tikro liberalizmo vaiku ... Patinka 
kam ši nuomonė ar ne, — ji yra tokia, jai 
autorius turi teisės; svarbiausia, kad ji 
vedama romane, kuris iki šiol turbūt dar 
vis yra pats geriausias lietuviškas roma
nas po Putino „Altorių šešėly“.

„Kryžiai“ sukėlė stiprią audrą lietuviš
kame emigrantų gyvenime. Po audros pa
prastai esti šviesiau. Ir iš tikrųjų, praėjus 
beveik 10 metų nuo romano pasirodymo 
— tiek metų tęsėsi ir minėtas ginčas dėl 
liberalizmo — pasidarė aiškiau, kas yra 

tikrasis liberalizmas, šviesos ypač įnešė 
dr. J. Girnius, paskelbęs iš dalies ryšium 
su romanu studijėlę apie liberalizmą 
(„Aiduose“ 1956, 4 nr.). Jis pažiūrėjo į 
liberalizmą principinė, o ne specialiai par
tine prasme, t.y., apie j'į sprendė ne iš li
beralinių partijų praktikos. (Ta praktika, 
pvz, prancūzų radikalsocialistų sluoks
niuose išėjo aikštėn garsiu posakiu „man
ger le eure“—ėsk kleboną.) Jis vertino li
beralizmą pagal jo teorijų esmę. Šitą esmę 
jis mato: „Ne nusistatyme prieš ką nors 
(taigi ir ne antiklerikalizme), o pagarboje 
žmogui kaip žmogui. Liberalizmo pagrin
das yra tikėjimas nelygstamu asmens ver
tingumu ir santykiuose su žmogumi atsi
sakymas bet kokios diskriminacijos (reli
ginės, politinės, rasinės, tautinės).“ Toliau 
sekant Girniaus mintis, reikia su juo su
tikti, jog atmestinas anas partinis libera
lizmas, kuris nėra vien moralinis nusista
tymas laikytis tolerancijos santykiaujant 
su žmogumi ii- kovoti už sąžinės laisvę vi
suomenėje. šitas liberalizmas nėra vien 
metodas, forma, o tam tikras turinys, pil
nai išvystyta pasaulėžiūra, kurios pagrin- 
dan padėtas tiesos reliatyvumas, t.y., abe
jojimas tiesa kaip tokia, ir laicizmas, t.y. 
bet kokios pasaulėžiūros, juo labiau reli
ginės, stūmimas iš viešojo gyvenimo. To
kiu būdu pasaulėžiūrinis liberalizmas re
miasi tokia tolerancijos samprata, kuri 
imasi pakeisti tiesą apskritai, ją laikyda
mas dogmatinio fanatizmo liekana. Belie
ka vien tiesos ieškoti, tarsi ji būtų lyg 
koks pamestas daiktas. Dažnai šitas ieško
jimas išsigimsta į ieškojimą dėl paties ieš
kojimo, minant po kojų tai, kas būtų ver
ta į rankas paimti, kad tik būtų išsaugota 

rankų laisvė... Užmirštama, teigia vaiz
džiai Girnius, kad „laisvos rankos žmo
gui duotos ne tuščiomis likti, o tiesai neš
ti.“ šitoks pasaulėžiūrinis kairusis libera
lizmas tiesos reliatyvinimu ir laicizmu, 
be abejo, yra artimas tam suvulgarintam 
liberalizmui, kuriam „Kryžiuose“ atsto
vavo Zigmas Kreivėnas.

„Kryžiai“ nenustojo aktualumo ir praė
jus 38 metams nuo jų pasirodymo, nes ko
munizmo problema šiandien tapo pasauli
ne. Lietuviams išeiviams ji pasidarė net 
aktualesnė nei pokario metais. Anuomet 
mums visiems buvo būdinga viena vienin
telė laikysena — jokių ryšių su komunis
tais Lietuvoje, šiandien yra kitaip. Kul
tūriniai ryšiai su kraštu nepaprastai išau
go. Kaip „Kryžių“ veikėjams, 1940 Lietu
vą okupavus raudonajai armijai, buvo ne
išvengiama apsipręsti už vienokią ar ki
tokią laikyseną komunizmo atžvilgiu, taip 
panašiai šiandien mums, išeiviams, jau 
net būtina su kraštu bendrauti. Svarbiau
sias klausimas — kiek platūs ir gilūs šie 
ryšiai gali būti. Ir štai, man rodos, mūsų 
tarpe ima rastis Kreivėno „giminių“, ku
rie ryšius išplečia iki tam tikros simpati
jos komunizmui ar bent Lietuvos komu
nistams ar eina net iki kolaboravimo, tegu 
dar tik kultūrinio. Taigi „Kryžių“ Krei
vėnas daros aktualus...

Dėl aktualumo ir svarbiausia dėl aukš
tos literatūrinės vertės reikia „Kryžius“ 
būtinai perskaityti, ypač tiems, kurie jų 
dar neskaitė. Tik šiandien šito romano 
niekur nenusipirksi: seniai jis išgraibsty
tas. Tad gyvas reikalas ji naujai išleisti. 
Tai būtų geriausias prisiminimas ir pa
garbos pareiškimas iškiliajam autoriui.
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DBLS atstovų suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas — balandžio 13-14 d., 
Lietuvių Namuose, Londone.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

Nepriklausomybės minėjimas Vasario 16 
gimnazijoje — vasario 23 d. Huettenfelde. 
Pamaldos — 14.30 vai. Minėjimas — 16 
vai. Buergerhaus salėje.

Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mas Hamburge — vasario 16 d. Pamaldos 
bažnyčioje — 18 vai. Minėjimas parapi
jos salėje, Winterhude, Alsterdorfer Str. 
73-75, — 19.30 vai.

Vasario 16 d. minėjimas Londone — 
vasario 16 d., šeštadienį, 7-9 v.v., Leighton 
House, 12 Holland Park Rd., W.14.

Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas Derbyje — vasario 
16 d., šeštadieni, Ukrainiečių klubo patal
pose, 27 Charnwood St. Pradžia punktua
liai 6.30 vai. vak.

Nepriklausomybės minėjimas Coventry- 
je — vasario 9 d. Whitfriars Lane, Lenkų 
karių klube. Pradžia 6.30 v.v.

Vasario 16 d. minėjimas Manchesteryje 
vasario 9 d., šeštadienį, Lietuvių klube, 
121, Middleton Rd., Crumpsall, Manches
ter, M.8.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties vakaras — vasario 16 d., Lon
dono Sporto ir Soc. klube, 345A Victoria 
Park Rd., E.9. Pradžia 8.30 v.v.

Vasario 16 Dienos minėjimas Notting
hame — kovo 2 d., 6.30 v.v., Ukrainiečių 
salėje.

Vasario 16 ir šv. Kazimiero minėjimas 
Paryžiuje — kovo 2 d.

Koeln-Bonn LB apylinkės Vasario 16 
minėjimas — vasario 16 d., Bad-Godes- 
berg, Annaberger Str. 400.

Tradicinis blynų balius — vasario 9 d., 
rengia Šv. Onos Draugija Londono Liet. 
Sporto ir Soc. klube, 345A Victoria Park 
Road.

AUKOS TAUTOS FONDUI
M. Linkevičius — 5 sv.
A. Mykolaitis — 2.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TF Atstovybė D. Britanijoje

PASITARIMAS „EUROPOS LIETUVIO“ 
REIKALAIS

Sausio 26 d. Lietuvių Namuose įvyko 
pasitarimas „Europos Lietuvio“ leidimo 
reikalais. Pasitarime dalyvavo leidėjai, 
trys redakcinio kolektyvo nariai, spaus
tuvės vedėjas ir laikraščio administrato
rius.

Dėl padidėjusių pašto (apie 8000 sv. me
tams) ir kitų prisidėjusių išlaidų „Euro
pos Lietuvis“ yra sunkioje finansinėje pa
dėtyje. Apie 160 prenumeratorių dar nė
ra užsimokėję, iš jų kai kurie labai įsi
skolinę. Prenumeratoriai bus prašomi už
simokėti 'į priekį. Naujiems skaitytojams 
verbuoti, ieškoti platintojų ir prenumera
tų rinkėjų užsienyje pakviestas redakci
nio kolektyvo narys M. Bajorinas.

Nuo 1986 laikraščio prenumerata bus 
17 sv. metams, užsieniui — 25 US dol. 
Į užsienį laikraštis siunčiamas oro paštu.

Susirinkusieji nutarė paskubinti spaus
tuvės modernizavimo projektą. Naujas 
spausdinimo būdas palengvins ir pagrei
tins darbą. Bus dedamos pastangos pla
čiau išpopuliarinti Nidos Fondą, kurį šiuo 
metu jau remia 29 nariai (pilnai susimo
kėję). Fondo kasoje yra 1767 svarai, įskai
tant palūkanas.

Nottinghamas
EKSKURSIJA j COVENTRĮ

DBLS Nottinghamo skyrius vasario 9 
d. rengia ekskursiją į Coventrį — Vasario 
16 Dienos minėjimą.

Išvykstama 4.30 vai. p.p. iš Skills auto
busų stoties. Mount St.

Norinčius vykti prašome skubiai regis
truotis. Skyriaus valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MIRĖ JURGIS KIRŠINĄS
Sausio mėn. 9 d. University ligoninėje, 

Nottinghame, mirė Jurgis Kiršinąs.
Palaidotas Wilford Hill kapinėse sau

sio 17 dieną. Laidotuvių mišias aukojo 
kun. S. Matulis, MIC, švento Barnabo ka
tedroje.

Velionis buvo gimęs 1910 metais, Šiau
lių apskrityje. Atvyko į Angliją, Mkt. 
Harborough 1947 m., ilgiausiai gyveno 
Nottinghame.

Jurgis sugebėjo neblogai susitvarkyti 
savo ekonominį gyvenimą, turėjo nuosa
vus namus, nuolat rėmė gimines Lietu
voje ir rūpinosi jų gerbūviu.

Velionis nepražuvo savo kasdieninio gy
venimo rūpesčiuose, buvo aktyvus lietu
vių bendruomenės Nottinghame narys.

Per visą savo gyvenimą Nottinghame 
priklausė DBL Sąjungai, buvo Nottingha
mo DBLS Skyriaus valdybos narys, eilę 
metų buvo kruopščiu ir energingu sky
riaus kasininku. Prisiminsime Jurgį Kir
šiną kaip nuolatinį lietuviškų parengimų 
dalyvį, lietuviškos veiklos rėmėją, pavyz
dingą pareigų atlikėją, lietuvį patriotą.

Turėdamas daug giminių Lietuvoje, ve
lionis paliko nurodymus kaip jo likusis 
turtas turi būti padalytas. Buvo daromi 
žygiai atsikviesti seseris į laidotuves, bet, 
deja, nepavyko.

Kapinėse, DBLS Tarybos vardu ir Not
tinghamo DBLS skyriaus vardu atsisveiki
no K. Bivainis, DBLS Centro Valdybos ir 
LN B-vės vardu atsisveikino Z. Juras.

Londonas
SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS

Šiomis dienomis Londone lankėsi inž. 
Ramutis Zakarevičius, NSW Universiteto 
Sidnėjuje elektronikos dėstytojas. Baigęs 
prieš 25 metus technikos mokslus Austra
lijoje, jaunas mokslininkas liko dirbti 
universitete. Prieš 12 metų jis buvo at
vykęs vieneriems metams pagilinti studi
jas į Londoną, o dabar jis grįžta iš Kana
dos, kur per pusę metų dirbo mokslinį 
darbą Ottavos universitete.

Iš Londono R. Zakarevičius vyksta po
rai savaičių į Europos kontinentą, kur ke
tina aplankyti Prancūziją, Vokietiją, Švei
cariją ir Italiją. Po to grįš į namus.

Bradfordas
IR VĖL BRADFORDE!

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS minėjime, 
kuris rengiamas kaip tik vasario 16 d., 
šeštadienį, Vyties klube, pranešimą darys, 
Anglijos bei Amerikos universitetuose pro
fesoriaująs, pasaulinio masto konferenci
jose dalyvaująs ir spaudoje autoritetingai 
pasižymėjęs dr. Aleksandras Štromas.

Šia pačia proga, savo dainų koncertą 
mielai sutiko atlikti pagarsėjusi daininin
kė VIOLETA RAKAUSKAITĖ-ŠTROMIE- 
NĖ, paskiausiu metu sėkmingai gastrolia
vusi Amerikoje bei Kanadoje ir 'įdainavu
si savo antrą plokštelę — VIOLETA II, ku
rią išleidžiant talkininkavo ir mūsų Vy
ties klubas!

Minėjimo pradžia 6.30 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami ir iš tolimesnių 

apylinkių gausiai šiame neeiliniame minė
jime dalyvauti ir nepraleisti tokią retą 
progą!

DBLS-gos skyriaus ir Vyties klubo 
valdybos

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 9 d., šeštadienį, Lenkų karių 

klubo patalpose, Whitfriars Lane, DBLS 
Coventrio skyrius rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Programą atliks Nottinghamo lietuvių 

meno grupė.
šokiams gros V. Stirbio vadovaujama 

kapela.
Pradžia 6.30 v.v. Pabaiga 24.30 v.
Salė bus atidaryta 6 v.v.
Visus vietos tautiečius ir iš tolimesnių 

apylinkių svečius maloniai kviečiame at
silankyti. Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas Huettenfelde įvyks vasario 23 
d.

14.30 vai. pamaldos.
Katalikams — Huettenfeldo kat. baž

nyčioje. Vysk. dr. A.L. Deksnys.
Evangelikams — Huettenfeldo evang. 

bažnyčioje. Kun. Fr. Skėrys.
16 vai. — minėjimas Buergerhaus salė

je.
Programoje: atidarymas ir sveikinimai, 

dr. Otto von Habsburg kalba.
Vasario 16 gimnazijos mokinių tautiniai 

šokiai, choro dainos ir orkestras.
Po programos — smagus pobūvis su šo

kiais. Gros JAV karo aviacijos orkestro 
grupė iš Ramsteino.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Koeln-Bonn LB apylinkė yra labai veik
li lietuvių kultūriniam gyvenime. Ir šiais 
metais rengiami suėjimai ir minėjimai.

Vasario 16 d. minėjimas įvyks vasario 
16 d. Bad-Godesberge, Annaberger Str. 
400. Paskaitininkas Vincas Bartusevičius. 
Meninę dalį atliks p. Paltinienė ir jos vy
ras p. Paltinis. Po programos šokiai ir lo
terija.

Apylinkės pirmininkas Jonas Ivanaus
kas nuoširdžiai prašo visus lietuvius daly
vauti, o ypatingai kviečiami LB Koeln- 
Bonn apylinkės nariai.

Apylinkės valdyba

OPERACIJA DEK. V. ŠARKAI
Hamburgo ir apylinkių lietuvių kape

lionas dek. Vaclovas Šarka jau ilgesnį lai
ką sirguliavo. Ligoninėje paaiškėjo, kad 
būtinai reikalinga inkstų operacija.

Sausio 20 d. Hamburgo lietuviai lankė 
jį ligoninėje, ir kun. V. šarka ligoninės 
koplyčioje atlaikė jiems pamaldas.

Sausio 22 d. padaryta sunki operacija 
— išpjautas vienas inkstas. Ligonis pama
žu sveiksta.

Per vokiečių Raudonąjį Kryžių išsiųs
tas pakvietimas į Lietuvą kunigo seserims 
atvykti Vokietijon aplankyti sergančio 
brolio, kurio nematė 40 metų.

Gerbiamam kunigui linkime kuo grei
čiau sustiprėti.

Ligoninės adresas: Marienkrankenhaus, 
Alfredstr. 9, 9000 Hamburg 76, W. Ger
many.

PAMALDOS
Wolverhamptone — vasario 2 d., šešta

dienį, 16 vai., šv. Petre-Pauliuje, North 
Street.

Nottinghame — vasario 3 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Leamingtone Spa — vasario 3 d., 14 vai., 
šv. Petre.

Coventryje — vasario 3 d., 16 vai., šv. 
Elzbietoje.

Nottinghame — vasario 10 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Leicesteryje — vasario 10 d., 14 vai., 
Švč. Širdyje.

Nottinghame — vasario 17 d., Vasario 
16 proga, Aušros Vartų Židinyje, 11.15 v.

Derbyje — vasario 17 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Bradforde — vasario 3 d., 12.30 vai.
Eccles — vasario 10 d., 12.15 vai.
Leeds — vasario 17 d., 13 vai., Šv. Ro

žančiaus Bažn., Chapeltown Rd.
Manchesteryje — vasario 24 d., 12.30 v.

Boltonas
ŠOKIAI — KARNAVALAS

šeštadienį, vasario 2 d., 7.30 vai. vak., 
Ukrainiečių klube, 99 Castle St., Bolton, 
įvyks Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
rengiami metiniai šokiai — karnavalas.

Bus gera muzika, baras, maistas, prizai 
už gražiausias kaukes, turtinga loterija ir, 
svarbiausia, graži kompanija.

Visi apylinkės tautiečiai yra kviečiami 
šiuose šokiuose gausiai dalyvauti.

Manchesteris
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 9 d., šeštadienį, Lietuvių klubo pa
talpose rengia

Vasario 16 Dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys svečias iš Derby p. Jo

nas Zokas.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius 

kviečiame ir prašome kuo gausiau daly
vauti ir praleisti keletą valandų lietuvių 
klube.

Klubo adresas: 121, Middleton Rd., 
Crumpsall, Manchester, M.8.

Iki pasimatymo klube.
Skyriaus valdyba

VASARIO 16 GIMNAZIJA
TREČIAS: „SEKMADIENĮ ŠVĘSK!“

Ir labai skanus patiekalas ilgainiui 
prašosi pakeičiamas kitu, ir labai pui
kiai pravedamos pamaldos dalyviams 
kiek nusibosta. Tai pergyvena jaunuo
liai, kuriems gyvenime viskas greit da
rosi neįdomu, kurie trokšta kaleidos- 
kopinio gyvenimo, t.y. nesikartojančiai 
įvairaus, neatspėjamai naujo. Ir sek
madienio pamaldos turi keistis savo 
apipavidalinimu, savo forma, jeigu jau 
ne turiniu.

Gimnazijoj kelios vyresniųjų kla
sių katalikės merginos pasiūlė pirmą
ją pamaldų dalį — pamokomojo žo
džio dalį — nukelti nuo altoriaus ir 
pamokslo pulto, pavesti patiems tikin
tiesiems, nes toji dalis priklausanti 
jiems. Tegul pamokslą sakosi vieni ki
tiems, suteikia progą šv. Dvasiai veik
ti tiesiai per maldininkus.

Sumanyta — padaryta. Nors Baž
nyčios aukštieji tvarkytojai nėra pa
lankūs kokioms pamaldų improvizaci
joms, tačiau labai uždarose pamaldose, 
kaip gimnazijos mokinių, kokio nors 
dėl to pasipiktinimo neturėtų kilti. Jo 
ir nekilo, kaip matysime,tik buvo daug 
nustebimo.

Vieną pokalėdinį sekmadienį pa
maldų liturgas tad ir perleido religin
goms aktyvistėms evangelijos raktą — 
pamokslą. Viena jų, kukli šviesi mer
gina, religinę susikaupino valandėlę 
pradėjo paskaitėle. Ir štai jos pagrin
dinės mintys, kurios turėtų dominti ir 
kitur jautresnius bažnyčių lankytojus 
tėvus, pedagogus, dvasininkus, kultū
rininkus.

„Kodėl maža mokinių lanko sekma
dieniais mokiniams skirtas pamaldas?“
— klausė kalbėtoja. Ir toliau bandė 
problemą lukštenti. Nagrinėdama 
klausimą, kodėl vis labiau retėja gim
nazijos katalikų maldininkai sekma
dienio lietuvių mišiose, problemą įjun
gė į aplamą fenomeną —kodėl krikš
čioniškuose vakaruose mažėja pamal
dų dalyviai, o ateistų valdomoje Lie
tuvoje yra priešingai. Rėmėsi oficia
liai nepatikrintomis statistikomis. Da
vinius rinko iš sovietinės, religinės ir 
kitos Vakarų spaudos, iš laiškų bei 
žinovų pranešimų. Daviniai, aišku, 
spėliojamos vertės.

Tokiais duomenimis besiremdama, 
sakė; Lietuvoje sekmadieniais pamal
das lanko apie 10-15 proc. pagal ofi- 
ciozinę statistiką, ar apie 70 proc. vi
sų katalikų (kitais liudijimais). Lietu
voje, kiekvienam žinoma, religinei kul
tūrai yra užmauti cenzūriški apinas- 
riai, o visgi procentais ten žymiai dau
giau katalikų dalyvauja religinio gy
venimo apraiškose, negu vakaruose, 
t.y. ten daugiau tikinčiųjų naudojasi 
sakramentais ir kitais bažnytiniais pa
tarnavimais.
Apie 80 proc. naujagimių lietuviukų 

krikšto sakramentu įjungiami į Kris
taus Bažnyčią. Beveik visi krikštytieji 
yra sutvirtinami (apie 70 proc.). Vys
kupas Vaičius pernai vien savo (Tel
šių) vyskupijoje suteikė sutvirtinimo 
sakramentą penkiems tūkstančiams ka
talikų. Apie 60 proc. visų valstybinių 
santuokų pakartojamos bažnyčiose. 
Apie 70 proc. mirusių laidojami su 
bažnytinėmis apeigomis, ar bent už
prašomos mišios už juos, nes, kaip ži
nia, valstybės tarnautojus ir kitus jos 
pareigūnus religiškai laidoti netoleruo
ja motina valstybė ir jos „šv. dvasia“
— komunistų partija.

O kokios statistikos Vakaruose?
V. Vokietijoje vokiečių katalikų 

sekmadienių pamaldose dalyvauja apie 
40 proc., iš jų jaunimo (15-25 m. am
žiaus) — gal 5 proc. Suaugusių evan
gelikų sekmadieniais bažnyčios slenks
tį peržengia ligi 20 proc., o jaunimo — 
2 proc. (Miuncheno radijo duomeni
mis), Miuncheno mieste (katalikiško
je Bavarijoje!) 50 proc. katalikų šeimų 
naujagimiai nekrikštijami. Hamburge 
evangelikų krikštija dar mažiau. Iš Baž 
nyčios organizacijos kasmet išstoja (ofi 
cialiai) suaugusių katalikų apie 0,2 
proc. (80.000), evangelikų apie 0,6 
proc. (200.000). Hesseno Lande (pro
vincijoje) 1 proc. evangelikų dvasinin
kų yra arba DKP (komunistų partijos) 
nariai, arba labai stipriai simpatizuo
ja jų idėjoms.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vasario 16 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 
M. lietuvių klubas rengia

BLYNŲ BALIŲ.
Kviečiame visus narius su savo artimai

siais dalyvauti parengime.
Klubo valdyba

Jaunų kunigų problema yra šitokia. 
Lietuvoje kunigų seminarijoje komu
nistų valdžios nustatytas „numerus 
clausus“ ca. 100 vietų. Tos vietos yra 
visada 100 proc. užimtos, ir jų dar 
trūksta. V. Vokietijoj katalikų semi
narijų vietos užimtos tik 10 proc. V. 
Vokietijoje katal. kunigų stoka jau 
žymi, ir kunigai turi kai kur aptarnau
ti ne vien savo parapijas, šv. Kazimie
ro kolegijoje (Romoje) studijuoja 6 
teolog. studentai, ne visi gi lietuviai. 
Vasario 16 gimnazija per dešimtme
čius neprisiaugino sau jaunų kapelio
nų. Tik neseniai vienas evangelikų 
gimnazistas pasirinko teologijos studi
jas. Lietuvių sielovadoje darbuojasi iš 
neprikl. Lietuvos kilę kunigai ir jau 
gerokai „subrendę“.

Pernai lietuvių gimnazistų pamal
das lankė pasigėrėtinas skaičius: metų 
pradžioje — 80 proc. Ypač gausūs bu
vo „amerikiečiai“, kurių dauguma te
sėjo ir iki metų pabaigos, šiemet „ame
rikiečių“ maldininkų skaičius išgąstin
gai susitraukęs, vos per 0 proc. Vokie
tijos lietuviukų tiek pernai, tiek šiemet 
maldininkų skaičius prilygsta (ar net 
nesiekia) vokiečių jaunimo statistikai. 
Tie patys kiekiai ir suaugusiųjų eilėse.

Atrodo, kad Vakaruose krikščionys 
rieda į sunykimą, kaip kad beveik iš
nyko žydėjusios krikščionių bendruo
menės Palestinoje, Turkijoje ir kitur. 
To priežastys sudėtingos ir įvairios. 
Vienur bažnyčios išnyko naikinamos 
(ko norėtų atsiekti ateistai, pvz., Lie
tuvoje), kitur sunyko pačios iš vidaus 
— netekusios evangelinio dinamiz
mo ir savęs vertinimo.

Dievas daugumai pasidarė lyg gy
venimo „balastas“, kurio nenorima vi
siškai atsisakyti, nei padaryti veikian
čia gyvenime jėga, galinčia modernio
je pluralizmo visuomenėje ir pedago
gikoje būti visalaike norma. Vokiečių 
valstybinėse mokyklose ir gimnazijose 
jaunesnio amžiaus mokytojų 60 proc. 
yra tikrų marksistų ir neomarksistų 
(DLF radijo pranešimu). To vaisiai 
vokiečių jaunimo tarpe nenuginčija
mi. Lietuvių gimnazijoje taip pat. Mo
kiniai, t.y. jaunimas, yra juk tėvų ir 
visuomenės lyg ir modelis. — Argi ir 
mes jau be ateities? — baigė jauna in
telektuale.

Visų su visais mandagiose diskusijo
se išryškėjo sekantys akstinai, žinotini 
daugeliui.

1. Gimnazijos aktyvusis religingas 
jaunimas turėtų ne tik „Jaunimui pa
maldos“ plakatėliu sudominti atokiau 
stovinčius ir svyruojančius draugus, 
bet ypač gyvu draugišku žodžiu juos 
pritraukti prie pamaldų, atitraukti nuo 
priešpietinio čiuožinėjimo ir kitko. Pa
našiai ir suaugusieji.

2. Internatų vedėjai skambučiu ar 
priminimu turėtų (ką jie ir daro) už
lopyti religinio auklėjimo spragą (ją 
atsivežė mokiniai į gimnaziją) — pa
maldų nebojimą. Ta pareiga ir klasių 
auklėtojams.

3. Visas auklėjimas turėtų skatinti 
jaunuosius nesiekti kiek galint dau
giau smagumų ir malonumų (tai per
ša reklamos ir verbavimai), žmogui 
laisvė nėra tik „nuo ko“, bet ir „prie 
ko, kam!“. O čia ir prasideda parei
gos. Bažnyčia, organizuoto tikėjimo 
praktika, uždeda aiškias pareigas, ku
riomis tikintieji savo gyvenimą pras- 
mina.

4. Pareigos nėra prievarta! Parei
gos padeda įgusti į visapusišką pilnu
tinio žmogaus pašaukimą. Gimnazija, 
remdamasi tautiškumo ir religijos prin 
cipais, turi brandinti jaunimą.

5. Moderniame laisvių pluralizme 
ir benorminėje malonumų visuomenė
je pasimetę jaunuoliai turėtų gimnazi
joje išmokti galvoti apie gyvenimą „ii- j 
gomis distancijomis“. O čia gali padė
ti ir religija bei jos sekmadieninė prak
tika.

6. Pamaldos neturėtų būti „dėl pa
maldų“, o proga tampriau įsijungti per 
jas į Dievą, įaugti į Jį kaip pilnutinį 
žmogaus siekį.

Žengiantis pietų link laikrodis, į 
abiem rodyklėm parodė baigti aukšto 
lygio turiningas diskusijas — „pa- | 
rapijinį sąžinės kvotimą“. Atrodo, jos 
bus kada nors tęsiamos, nes palietė 
gyvą žaizdą — „įvairios ideologijos siū j 
lo savo vertybes, kaip atsirinkti visa- ■ 
laikės, amžinąsias“.

Eucharistija, maldos už gimnazijos I 
rėmėjus, už ligonius, už bemirštančius, t 
už jaunimą ir Lietuvą su jos proble
momis užbaigė šias kalėdinio sekma- > 
dienio pamaldas lyg atnaujintu krikš
tu. Dalyvavęs

4


	1985-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1985-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1985-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1985-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0004

