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IR NEPRIKLAUSOMYBĘ
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48-.II

SOVIETŲ
PRIEŠ

. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Sovietų Sąjun- 

. i ir Vokietija pasirašė nepuolimo sutar
kim leido Hitleriui pradėti karą Euro

pe. Prie šios sutarties buvo prijungtas 
. įptas protokolas, pagal kurį „šiaurinė 
. įetuvos siena bus Vokietijos ir Sovietų 
i įjungos įtakos sferų riba“. 1939 m. rug- 
I įjo 28 d. šis protokolas buvo pakeistas

• prasme, „kad Lietuvos valstybės teri- 
. jriją įeina į Sovietų Sąjungos įtakos 

jerą" ir kad „dabartinė Vokietijos-Lie- 
jįos siena, jos suprastinimo tikslu, bus 

i įkeista ta prasme, kad Lietuvos terito- 
ija, esanti 'į Vakarus nuo linijos, nubrėž
ąs pridėtame žemėlapyje, teks Vokieti- 
li". (Suvalkijos ruožas). Pagaliau, 1941 
s. sausio 10 d. buvo pasirašytas susitari
ąs su Sovietų Sąjunga, pagal kurtį Vo- 
įietija atsisakė pretenzijų į Suvalkijos 
jąją už 7,500.00 aukso dolerių.
Šis sovietų-nacių sąmokslas nulėmė 

Lietuvos likimą. Visa kas sekė po to, bū- 
jat, ultimatyviai reikalavimai sudaryti 
tidinamą savitarpinės pagalbos sutartį, 
kuria bus įsteigtos sovietų kariuomenės 
barės Lietuvoje, 
lietuvon neribotą 
lieki, pertvarkyti 
pavesti rinkimus 
ijti priimti Lietuvą į Sovietų Sąjungą, 

63- turo tik sistemingas agresijos vykdymas, 
iškleiptas prieš Lietuvos politinę nepri- 
ilausomybę ir teritorinį integralumą, su
tašant susitarimus gerbti Lietuvos su- 
ierenumą ir teritorinį integralumą, o 
lip pat susilaikyti nuo bet kurių agresi
ni veiksmų.
1979 m. rugpjūčio 23 d. 45 pabaltiečiai, 

191. sniami 5 rusų, Maskvoje paskelbė peti-
Š, adresuotą Jungtinių Tautų Genera- 
liam Sekretoriui, Sovietų Sąjungos, Vo- 

iietijos Federalinės Respublikos, Vokie- 
lijos Demokratinės Respublikos vyriausy
bėms, o taip pat vyriausybėms pasirašiu- 
■ioms Atlanto Charterį, reikalaudami, 
M būtų atsatatyta Estijos, Latvijos ir 
lietuves nepriklausomybė, kad Ribben- 
topo-Molotovo Paktas 1939 m. rugpjūčio 
U d. ir slaptas Protokolas, kaip jis pa
leistas 1923 m. rugsėjo 28 d., būtų pa
skelbti negaliojančiais, ii- kad Sovietų 
Sąjunga atitrauktų savo karines jėgas iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
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ultimatumas įsileisti 
sovietų kariuomenės 
Lietuvos vyriausybę, 

į Liaudies Seimą, pra

šios peticijos vertimus 'į anglų, pran- 
tazų ir vokiečių kalbas VLIKAS išsiun- 
tinėjo paticijoje minimoms vyriausybėms 
i Jungtinių Tautų Generaliniam Sekre
toriui, prašydamas paremti ją. Ryšium 
Ušia peticija, Europos Parlamento 6 
atstovai pasiūlė priimti rezoliuciją apie 
padėtį Pabaltijo valstybėse. Europos Par- 
imentas 1983 m. sausio 13 d. priimdamas 
‘ėmesin 45-ių Pabaltiečių bendrą dekla- 
aciją, pasmerkė Estijos, Latvijos ir Lie
kos tebesitęsiančią okupaciją įvykdytą 
Sovietų Sąjungos, pasiremiant Ribben- 
tapo-Molotovo Paktu.

1987 m. sausio 28 d. Europos Tarybos 
Parlamentarinė asamblėja, savo rezoliu- 
tijoje deklaravo, „kad trijų Pabaltijo val
stybių inkorporacija į Sovietų Sąjungą 
Siauriai pažeidė ir tebepažeidžia tautų 
apsisprendimo teisę ir kad didelė daugu
ma Europos valstybių bei daugelis tarp
tautinės bendruomenės narių nepripažįsta 
šios inkorporacijos“.
Šiemet sueina 48 metai, kaip buvo su- 

iaryti šie Lietuvai lemtingi nacių Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos susitarimai. So
drių vadovybėn atėjus M. Gorbačiovui 
ir jam paskelbus persitvarkymo naują 
Politiką, Sovietų Sąjunga turėtų atvirai 
Peržiūrėti Ribbenlropo-Molotovo Pakto 
Padarinius.
Molotovo-Ribbentropo Pakto sukakties 

proga mes raginame Sovietų Sąjungos va
dovybę nedelsiant atitaisyti tą didžiausią 
Lietuvos skriaudą — okupaciją ir anek
siją, kuri buvo įvykdyta Stalino ir Hitle
rio suokalbio pasėkoje.
VLIKAS, vykdydamas savo 'įsipareigo

jimus išreikštus 1944 m. vasario 16 d. de
klaracijoje, kviečia viso pasaulio lietu
kus visais galimais būdais kelti šio Pak
to nusikalstamą pobūdį ir Sovietų Są
jungos vykdomą Lietuvoje tautinį ir kul
tūrinį genocidą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Skelbiama Taikinga Demonstracija Vilniuje
Prisiminti Stalino — Hitlerio aukas ir priminti apie slaptąjį sovietų-naciu sandėrį, nukreiptą prieš taiką ir žmoniškumą.

Federacinės Vokietijos, Šveicarijos ir 
Didžiosios Britanijos spauda skelbia, kad 
Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo, Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių 
esančioj aikštėje, rugpjūčio 23 d., sek
madienį, skelbiama taikinga demonstra
cija.

Vatikano Radijo lietuviška laida pra
nešė, kad „Neue Zuericher Zeitung“, Die 
Welt“, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 
„Berliner Mongenpost“, „Berliner Zei
tung“ ir kiti laikraščiai pažymi, kad tai
kingai demonstracijai data parinkta neatsi 
tiktinai. 1939 m. rugpjūčio 23 d. buvo 
pasirašytas Hitlerio-Stalino sandėris, ku
ris atvėrė kelią Antrajam pasauliniam 
karui ir Pabaltijo kraštų okupacijai. Su 
šia Stalino-Hitlerio sutartimi siejasi ma
sinės pabaltiečių deportacijos ir daugelis 
kitų skriaudų bei neteisybių, kurias iš
gyveno taiką mylinčių Pabaltijos respub
likų gyventojai. Taikingos demonstracijos 
dalyviai rugpjūčio 23 dienos vidudienį 
Vilniuje reikalaus pastatyti Stalino reži
mo aukom paminklą, pasmerkti Hitlerio- 
Stalino sandėrį ir atstatyti trijų Pabalti
jo respublikų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — suverenumą.

1939 m. rugpjūčio 23 d. sovietai — na
ciai pasirašė nepuolimo sutartį, prie ku
rios buvo pridėtas griežtai slaptas papil
domas protokolas, padalinantis Rytų Eu
ropą į vadinamas įtakos sferas.

Lietuvių Informacijų Centro Niu Yorke 
žiniomis taikingos demonstracijos Vilniuje 
proga, keturių žmogaus teisių gynėjai 
kreipėsi į visus Pabaltiečius, kviesdami 
juos rugpjūčio 23 d., prisiminti Stalino-Hit 
lerio aukas ir pasmerkti sovietų-nacių 
sandėrį, kuriuo pasiremdami Sovietai ne
legaliai okupavo Pabaltijo kraštus.

Vytautas Bogušis, Antanas Terleckas, 
Petras Cidzikas ir Nijolė Sadūnaitė yra 
keturi žmogaus teisių gynėjai, sutikę 
pravesti taikingą demonstraciją Vilniuje 
Visi jie yra žiauriai sovietų persekiojami 
ir bausti žmogaus teisių gynėjai- P. Ci
dzikas buvo prievarta uždarytas psichi
atrinėje ligoninėje už tai, kad gynė „Kro
nikas“, okupuotos Lietuvos nelegalų baž
nyčios žurnalą ir, kad suorganizavo 
spaudos konferenciją užsienio žurnalis

tams. V. Bogušis buvo išmestas iš aukš
tosios mokyklos už savo įsitikinimus. 
Jam vėliau buvo pranešta, kad jeigu ir 
toliau jis palaikys santykius su disiden
tais jis bus išmestas iš darbo. A. Terlec
kas 1986 m. buvo amnestija paleistas iš 
kalėjimo po septinių metų. Jis buvo nu
teistas aštuoniems metams kalėjimo už 
žmogaus teisių gynybinę veiklą. Nijolė 
Sadūnaitė, po penkių metų slapstymosi, 
kad išvengtų suėmimo, buvo suimta pa
ėjusį balandžio mėnesį ir jai buvo na- 
grąsinta kriminaline byla.

Tame LIC telekse sakoma, kad pa
naši demonstracija yra numatoma ir Lat
vijoje, tą pačią dieną, bet nenurodant 
laiko, kad apsunkinus sovietų pastangas 
demonstraciją sutrukdyti. Demonstracijas

Latvijoje organizuoja latvių „Helsinkio- 
88" grupė ir demonstracijos vyks Rygoje 
prie Laisvės statulos.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
valdyba „Europos Lietuviui" pranešė, kad 
ruošiamų taikingų demonstracijų Vilniu
je proga, rugpjūčio 23 d., sekmadienį, 11 
vai., Šv. Kazimiero lietuviškoje bažny
čioje bus atnašaujamos iškilmingos šv. 
Mišios, kurių metu bendra malda jungsi
mos su broliais Vilniuje ir prašysime 
Viešpatį laisvės mūsų Tėvynei. Į šias 
pamaldas kviečiami visi Didžiosios Bri
tanijos Lietuviai.

Apie šią demonstraciją Vilniuje DBLS- 
ga specialiu laišku spaudai pranešė Di
džiosios Britanijos spaudos atstovams 
bei parlamento nariams.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
MASINIU TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Kiekvieną sekmadienio rytą prieš Gim
nazijos rūmus pakeliama Lietuvos trispal
vė, giedant tautos himną. Birželio 14 d. vė 
liava pakelta tik iki pusės stiebo. Per 
pamaldas kapelionas kun. J. Dėdinas 
vaizdžiai priminė prieš 46 metus sovie
tų pradėtų vykdyti masinių trėmimų tiks
lą — išnaikinti lietuvių tautą. Tam pa
vaizduoti užpūtė tris prie Šiluvos Marijos 
paveikslo degusias tautinių spalvų žva
kutes. Tačiau tėvynės bei Dievo meilė 
neužgeso mūsų žmonių širdyse. Tada ku
nigas uždegė tris žvakes ant altoriaus.

Birželio 14 moksleiviai, daugiausia iš 
JAV-bių bei Pietų Amerikos, savo inicia
tyva ėmėsi paminėti Baisųjį Birželio 14, 
visi buvo pakviesti į Romuvos sodybą. 
Vakare tekstus prie lietuviško kryžiaus 
skaitė juodai apsirengę jaunuoliai. Gro
jo magnetofono muzika, imituojanti 
traukinių riedėjimą ir išvežamųjų atodū
sius. Buvo skaitomos ištraukos iš trėmi
mus pergyvenusių žmonių atsiminimu. 
Nepašykštėta ir statistinių duomenų: per 
dvi naktis išvežta apie 33,000 Lietuvos 
gyventojų. Instrukcijoje buvo numatyta 
išvežti 25 proc. mūsų krašto žmonių, tik 
tarp vokiečių ir sovietų kilęs karas su
trukdė tą šėtonišką planą įvykdyti. Visa

da labai gyvų ir išdykaujančių mokinių 
veidus apgaubė gilus susimąstymas ir 
liūdesys.

Tada pranešėja paprašė visus pasiimti 
po degančią žvakutę, pranešdama, kad 
bus žygiuojama į „Sibirą“. Kiekviena žva
kutė simbolizuoja po 500 tremtinių. Ilga 
eilė suaugusių ir jaunuolių nusitiesė per 
parką ir sustojo prie pievutės, kur iš 
aukštos žolės kyšojo keletas medinių kry
žių. Ratu juos apsupę, visi klausėsi pasa
kojimo, kokia rami ir šilta buvo 1941 bir
želio 13 naktis, žadanti gražų rytą. Brėkš
tančią aušrą sudrumstė rusiškų sunkve
žimių burzgimas, NKVD-istų riksmai ir 
iš namų išplėšiamų žmonių raudos. Iš 
magnetofono juostos sklido šiurpūs mu
zikos tonai.

Už žuvusius tremtinius visi sukalbėjo 
Tėve mūsų ir Amžiną atilsį. „Sibire“ prie 
medinių kryžių paliktos 40 degančių žva
kučių prisiminti 2/3 tremtinių, kuriuos 
priglaudė šalta Rusijos šiaurės žemė, o 
20 žvakučių atneštos prie vėliavos prisi
minti liomu. kurie na KlrUir... mirties iš
kankinti grįžo į Lietuvą. Nuleista vėliava, 
giedant „Lietuva brangi". Minėjimas 
baigtas visiems sustojus ratu ir susiki
bus rankomis, giedant „Kaip grįžtančius 
namo paukščius, parveski, Viešpatie, ir 
mus...“ V.LB.V. Informacijos

Lietuviai Lenkijoje

HEHIvbJE
Ar viską darome?

Mokytojas S. Naginionis laiške Litera
tūros ir Meno redakcijai rašo apie artė
jantį Maironio 125-ųjų gimimo metinių 
jubiliejų. Jis klausia, ar viskas daroma, 
kad būtų įvertintas poeto kūrybos pali
kimas ir, kad su jo kūryba būtų supa
žindintas jaunimas.

Lietuvos žmonės iš sielos gelmių dai
nuoja tarytum himnus poeto sukurtus ei
lėraščius „Lietuva brangi, mano Tėvynė“, 
„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka". 
Todėl apie Maironį šiandien negalimu 
kalbėti puse lūpų, ypač dabar, kai vie
šumas, kalbų ir veiksmų vienybė skelbia
ma kaip gyvenimo norma, — sako moky
tojas.

„Pasandravys. Vieta, kur pasaulį išvy
do Jonas Mačiulis-Maironis. Deja, tik 
vieta. Apie buvusį gimtąjį namą byloja 
tik akmeniniai apsamonoję pamatai. 
Gimtinės griuvėsiai kiekvieną žmogų nu
teikia sunkiai... Kad taip Maironiui, 
šiam poezijos ąžuolui, pastatytume me
morialinį namelį jo gimtinėje, ant išliku
sių gimtojo namo pamatų?!

„Antra, tokiame memorialiniame mu
ziejuje būtų išsaugota nedaugelis likusių 
daiktų, taip pat amžininkų rašytiniai 
prisiminimai apie poetą..."

Tuo pat klausimu „L. ir M.“ redakcija 
atspausdino ir kitų dviejų mokytojų laiš
kus. Redakcijos komentaras: Graži laiškų 
autorių — mokytojų meilė didžiajam lie
tuvių tautos dainiui, džiugina jų kons
truktyvus mąstymas, dalykiški pasiūly
mai, pastabos. Redakcija pripažįsta, jog 
ne viskas daroma ir sako, jog kliuvinius 
nugalėti tegali visuomenės aktyvumas, 
meilė ir pagarba savo krašto praeičiai, 
kultūrai, noras išsaugoti kilnias dvasines 
vertybes ir perteikti jas ateities kartoms.

Susirūpinimas dėl gimtosios kalbos
■Sov. Sąjungos sudėtyje esančių tautu 

susirūpinimas vykstančia jų resy—uiikose 
rusifikacija rado atgarsį neseniai įvyku
siame TSRS Rašytojų sąjungos suvažia
vime. Baltarusių rašytojas N. Gilevičius 
pakartojo nusiskundimą, kuris anksčiau 
buvo pasiųstas M.S. Gorbačiovui. Jis pa
sakė:

„.. nei Baltarusijos sostinėje Minske, 
nei sričių centruose, nei miestuose ar 
miesto tipo gyvenvietėse praktiškai nėra 
nė vienos baltarusiškos mokyklos. Yra 
angliškos, prancūziškos, ispaniškos, o bal
tarusiškų — nėra“. Panaši situacija susi
klostė ir Ukrainoje. Tai kelia visapusiš
ką susirūpinimą ir pačios nacionalinės 
literatūros perspektyva. Iš tikrųjų, tęsė N. 
Gilevičius, kur ir kaip baltarusių rašyto
jui mokytis savo kalbos, plėtoti ją; juk 
kalba visuomet vystosi natūraliose sąly
gose — buityje, šeimoje, gamybiniuose 
kolektyvuose; o ką daryti, jeigu tokių są
lygų nėra?

Paremdamas kaimyninės tautos rašyto
jo pagalbos šauksmą, išdrįso pasisakyti 
ir tame suvažiavime dalyvavęs Lietuvos 
T.R. Rašytojų sąjungos pirmininkas A. 
Maldonis. Jis tarp kitko pasakė:

„ mes visi stipriai surišti bendru liki
mu, ir todėl kiekviena nacionalinė kultū
rinė iniciatyva arba problema yra mūsų 
visų. Ir todėl aš labai nuoširdžiai suvo
kiu nerimą, kuris taip ryškiai nuskam
bėjo Nilo Gilevičiaus kalboje. Mums jis 
labai suprantamas, nes baltarusių litera
tūros žodis — tai jauna šaka tos senosios 
baltarusių kalbos, kuria buvo parašyti 
pirmieji lietuvių liaudies istorijos pusla
piai. Baltarusių žodis iškentėtas ir išug
dytas greta mūsų, iš dalies ir po mūsų se
nojo Vilniaus pastoge. Jeigu išseks šalti
niai, kurie jį maitina, mes tapsim skur
desni, prarasim brolybę, kuri daug amžių 
buvo mums atrama. Kaip mes tai paaiš
kintume, — mūsų šalyje, rodančioje vi
sam pasauliui internacionalizmo, dauge
lio mažų tautų rašto ir kultūros puoselė
jimo pavyzdį?“

A. Maldonis pasiūlė surengti plenumą 
arba teorinę-praktinę konferenciją tema 
„Nacionalinės kalbos ir literatūros rai
da“.

Rašytojų suvažiavimas tam pasiūly
mui pritarė.
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IŠTRAUKOS IŠ V. NATKEVIČIAUS 
PASKAITOS „A. MACEINOS 

FILOSOFIJA“
Ši paskaita buvo skaityta 34-tų Lietu

viškųjų studijų savaitėje Londone, 1987. 
VII.28 d.

Po pastabų apie Maceinos raštų suges
tyvią formą paskaitininkas nagrinėjo fi
losofo pagrindini veikalą „Filosofijos kil
mė ir prasmė“.

1. Filosofijos kilmė
Perteikiant minėto veika

lo filosofiją, man rūpės ne tiek kritiškos 
pastabos, kurių svetimų ir savų galėčiau 
prirankioti pakankamai, kiek leisti pajus
ti Maceinos argumentų, jo visos dialekti
kos jėgą ir išraiškos grožį. Dėl to bus 
gausu citatų ir autentiško pasakojimo.
Kaip veikalo „Filosofijos kilmė ir pras

mė" jau pati antraštė rodo, Maceina vi
sų pirma kelia klausimą, iš ko filosofavi
mas kyla. Suranda tris pagrindinius filo
sofijos kilmės šaltinius nuostabą, abejonę 
ir kančia. Be abejo, filosofija gali kilti ir 
iš kitokių pradmenų — suminėti daž
niausi atvejai. Iš nuostabos yra kilusi 
filosofija, kuri, galima sakyti, dar iki 
šiol didele dalimi tebėra mūsų kultūros 
grindėją. Tai didžioji Aristotelio, Plato
no, šv. Augustino, šv. Tomo Akviniečio 
filosofija. Ji atsirėmė graikų pažiūra, pa
gal kurią mes nustembą, kad pasaulis 
yra toks darnus ir gražus; dėl to mes imą 
džiūgauti kaip vaikai ir tuo pasidarą fi
losofais, t.y. žmonėmis, kurie į daiktus, 
gyvenimą ir visą būtį žvelgia kupinu mei
lės žvilgsniu. Dėl to senovės graikai pa
saulį pavadino kosmoso žodžiu, reiškian
čiu tvarką, darną ir grožį. — Bet ar pa
sauly viešpatauja vien tvarka, darna, 
grožis ir šviesa? Argi pasaulis mūsų ne
gramzdina ir į nakties bedugnę? — klau
sia Maceina. Juk pasaulio darną ir gro
žį visų pirma sukrečia jame daugeliu pa
vidalų apsireiškiantis blogis. Mes nuo
lat ieškome, kas tikra ir aišku, bet mūsų 
protas šitame ieškojime mus nuolat ap
gauna. Bet kur tada ieškoti akivaizdybės, 
kuri vienintelė mūsų mąstymą pagrin
džia? Čia Descartes surado šitokią išeitį: 
tikra ir aišku yra vien tai, kad mes turi
me viskuo abejoti; akivaizdybė yra abe
jojimas, pats abejojimo veiksmas. Jis 
vienintelis mūsų atramos taškas, vienin
telis saugus uostas begalinėj abejonių 
jūroj; viskas svyruoja ir gali sudužti ir 
išnykti, bet akivaizdžiai išlieka mūsų są
monė, išlieka mūsų vidinis nš. turte 
jorlB.nna mąsto; Descartes tai perdavė 
žinoma formule: dubito ergo sum, cogi- 
to ergo sum — abejoju, taigi esu, mąstau, 
taigi esu. Abejonė, t.y. mano sąmonės 
veiksmu, pasireiškia mano buvimas. Vi
sa ima suktis apie mane patį, apie mano 
subjektą, nes visa priklauso nuo io. Iš 
abejonės kilęs filosofavimas tuo būdu 
grąžina mąstytoją iš pasaulio, kuriuo dau
giau nebepasitikimą, į jį patį kaip pažįs
tantįjį. — Be nuostabos ir abejonės, Ma
ceina aprašo ir trečiąjį pagrindinį filoso

favimo kilmės šaltinį — kančią. Vakarų 
mąstytojai šį šaltinį retai nurodą. Jį 
daug dažniau regį Rytų filosofai, ypač 
rusai. Pavyzdžiu Maceina sumini nedaug 
žinomą rusų emigrantų filosofą 1. Ujiną 
(1882-1954), kuriam „filosofija yra kan
čios kildinama išmintis", nes filosofija 
kylanti iš gyvenimo, o šis juk esąs neat
skiriamai susijęs su kančia. — Maceina 
teigia, kad ir marksizmas yra kilęs iš 
kančios. Tam tikslui jis cituoja Marksą, 
pagal kurį žmogus yra „kenčianti, lygs- 
tama ir aprėžta būtybė". Regimai ši jo 
būklė išeina aikštėn visų pirma socialine 
neteisybe, kuria kaip tik ir prabyla žmo
giškoji kančia ir kurios nešėja yra var
guomenė. Su žmogiškuoju vargu, bėda ir 
kančia marksizmas susieja filosofiją ta 
prasme, kad filosofija turinti išjudinti 
varguomenės sąmonę, jog ji pasijustų 
esanti varguomenė, kad ji susivoktų 
esanti bėdos padėty ir pradėtų ieškoti iš
eities iš jos.

Filosofas pabrėžia, kad pirmenybės ne
turi joks filosofijos pavidalas: nei nuo
stabos, nei abejonės, nei kančios filoso
fija. Tiesa, gyvenamuoju laiku imanti 
vis labiau įsigalėti kančios filosofija, nes 
dabartinis žmogus bėdos būklę suvokia 
ne kaip lemtį, ne kaip neišvengiamybę: 
„dabartinis žmogus yra įsisąmoninęs sa
vą padėtį pasaulyje ir todėl bando ja nu
sikratyti. Rūpestis būti pradeda organi
zuotis, — rašo Maceina; „jis virsta ben
druomeniniu, tuo pačiu virsdamas ir so
cialiniu bei ekonominiu". Betgi nors kan
čia ir tampanti šaltiniu dabarties mąsty
mui, nėra išnykę nė nuostabos ar abejo
nės filosofijos pavidalai. Kad nuostabos 
filosofija gyva, rodąs P. Teilhard de 
Chardino pasirodymas nūdieniniame mą
styme; o neopozityvistinės filosofijos tie
siog klestėjimas anglosaksų kraštuose 
liudijąs mąstymo, kilusio iš abejonės, gy
vastingumą. Visa tai parodą, kad „kaip 
pagrindiniai pasaulio pergyvenimai — 
nuostaba, abejonė, kančia — yra neiš
naikinami, taip neišnaikinami yra ir iš 
jų kilę filosofijos pavidalai“. Jie niekad 
neišnyks. Jokia vienybė filosofijoj ne
įmanoma pasiekti.

2. Filosofijos esmė
Atskleidęs filosofijos kilmę, Maceina 

eina prie klausimo, kas yra filosofija, ki
tais žodžiais, kas sudaro jos esmę. Visais 
laikais ji troškusi būti mokslu. Jau Aris
totelis ją vadino būtybės mokslu. Kan- 
<•*»** Nvnivun ii i taip
tiksliai ir įsakmai išsakyti savo mąsty
mą, kaip Newtonas išsakė gamtos fiziki
nius dėsnius. Kantas nuolat svajojęs, kaip 
savo filosofija pasiekti mokslo aukštį.Mū
sų laikais filosofija net pasivadino „moks

lo teorija“ (Wissenschaftstheorie). Bet 
kartu turime konstatuoti ir nenugalimą 
filosofijos priešinimąsi būti suprastai 
kaip graikų episteme, kaip romėnų scien- 
tia. t.y. filosofija visada jautusis „turin
ti visai kitokią vidinę sąrangą ir todėl ne
galinti būti mokslas ta pačia prasme, kaip

A. MACEINOS FILOSOFIJA
(Kad filosofija nėra mokslas, tai teigia 
ir mūsų amžiaus didysis filosofas M. 
Heideggeris). Bet filosofija gali būti mok
slo objektas, tokia mokslinė filosofijia yra, 
pavyzdžiui, filosofijos istorija ta prasme, 
kokia kalbame apie istorijos ar visuo
menės mokslus.

Ryškindama savo skirtumus nuo moks
lo, filosofija tuo pačiu ryškina savo esmę. 
Tokiu esminiu bruožu, Maceina visų pir
ma laiko asmeninį filosofijos pobūdį ry
šium su daiktiniu mokslo irobūdžiu kurį 
jis vadina tyrimu, šita .prasme galim tvir
tinti, kad pavz., kūnų kritimo dėsnius 
atrado Galilėjas, bet šitų dėsnių mus moko 
fizika: Galilėjo asmuo patiems dėsniams 
čia neturi jokios svarbos. „Mokslininko 
asmuo mokslinio pažinimo vyksme tetu
ri įrankinio pobūdžio, — įrodinėja Ma
ceina —: atlikus mokslininkui savo dar
bą, mokslinio pažinimo išdava buvoja jo 
asmens nebeįtaigaujama ir nebenešama. 
Kūnų kritimo dėsniai yra grynai objek
tyvūs ir visuotiniai. Jų reikšmei bei veik
mei suvokti nėra jokio reikalo žinoti, 
kas juos atrado ir aprašė.

„Mokslo laimėjimai istorijoje yra be
vardžiai. O tie, kurie esti siejami su ko
kiu nors vardu, yra tiek nuo šiojo nuto
lę, jog mes dažnai net nė nežinome, kad 
jie yra buvę asmenų vardai (pav. vatas, 
amperas, voltas, rentgenas, dizelis): jie 
virtę .daiktavardžiais* tiesiogine šio žo
džio prasme, pažymėdami nebe asmenį, 
o gryną daiktą“.

Aiškėja, kad filosofija negali būti vie
na ne tik dėl jos kilmės įvairumo, bet 
svarbiausia dėl jos asmeninio pobūdžio, 
nes filosofiją kiekvienas asmuo statosi 
atskirai, ir šitai ją suskaldo į sroves ir 
sroveles, kurios teka atskirai, neturėda
mos tarpusavy nieko bendro, viena an
trą dargi neigdamos. Dėl to „kaita, — 
tvirtina Maceina, — yra tikroji filosofi
jos būsena istorijoje“, ši kaita pasiekia 
ir praskverbia pačią tiesą. Filosofija kei
čia ir savo pagrindus, pati jos sąvoka yra 
nepastovi. Filosofijoje gali keistis net pa
ti jos pradmė. Net to paties pavidalo fi
losofija gali prisiimti pagrindinių pakai
tų: „Duns Scotas, — rašo Maceina, — 
anaiptol nėra Tomo Akviniečio .taisyto
jas* ar .papildytojas‘, o scholastinio mąsty 
mo laužėjas asmens pirmenybės linkme; 
čia pirmą kartą graikiškoji bendrybė yra 
lenkiama individualiniam buvimui..." 
Kiekvienas mokslas, pagal Maceiną, esti 
ugdomas tolydžiai, vieną laimėjimą jun
giant su kitu, taip kad pamažu susikuria 
visuma, turtėjant! tiek kiekybiškai, lai
mint vis naujų pažinčių, tiek kokybiškai, 
laimint vis gilesnių įžvalgų. Tuo būdu 
kiekvienas mokslas laiko tėkmėje tobulė
ja, vadinas daro pažangą, šitokia pras
me filosofijoj jokios pažangos nėra. Filo
sofijoj nėra nuolatinio ir vieningo tobu
lėjimo, nes „metafizika, M. Schelerio žo
džiais, auga įvairiais savo tipais ir šia 
prasme tobulėja ūgiu, bet ji nežengia 
priekin“.

Maceinos žodžiais: „filosofija turtėja

fizika ar biologija“. Ypač gyvenamuoju 
laiku iškilusi mokslo ir filosofijos prie
šybė. Maceina cituoja K. Jasperso moki
nę Jeanne Hersch, kuri teigia, jog moks
linis filosofijos statinys esąs neįmano
mas, nes jau pati tokio statinio galimybė 
reikštų filosofijos galą. Ir rusų filosofas 
N. Berdeevas yra nuomonės, kad filoso
fija nėra joks mokslas, nes mokslas įsi
šaknijęs būtinybėje, o filosofija — lais
vėje.

Pritardamas tai filosofijos krypčiai, ku" 
ri filosofijos nelaiko tiksliuoju mokslu, 
Maceina užsimena žymiojo vokiečių filo
sofo Edmundo Husserlio (1859-1938) ne
sėkmę, kovojant už filosofiją kaip moks
lą. Šis filosofas įrodinėjo, jog filosofija 
gali ir privalo stengtis virsti tiksliuoju 
mokslu. Husserliui, Maceinos nuomone, 
nepasisekę ir savo naujuoju fenomenolo
giniu metodu filosofijos sumokslinti, nes 
Husserlis nepakankamai įžvelgęs, jog fi
losofijos klausimai esti keliami visai ki
tu pagrindu ir kitam tikslui nei moksli
niai. „Pereiti iš filosofijos į mokslą, — ra
šo Maceina, — reiškia pereiti iš esmės 
mąstymo į apraiškos. Kol mąstymas pa
silieka esmės plotmėje vadinasi, kol jis 
klausia ,kas yra‘, tol jis yra filosofija, ir 
tol nėra mokslo. Mokslas kyla tik tada, 
kai mąstymas visiškai sąmoningai nusi
grįžta nuo ,kas‘ ir atsigrįžta į ,kaip‘: 
svarbu ne tai, kas yra judėjimas savyje, 
bet tai, kaip jis vyksta pasaulyje, vadi
nasi, kaip daiktai juda. Ir tik šiojo ,kaip‘ 
tyrinėjimu mokslas gema bei auga“. — Be 
abejo, pabrėžia mūsų filosofas, filosofiją 
ir mokslą jungia bendra žymė — pažini
mo siekis. Bet juos skiria pažinimo bū
das, arba pažinsena. šiek tiek sustokim 
ties šitom skirtybėm. Mokslinis tyrinėji
mas, iškelia Maceina, visada pasižymi 
savotišku metodu: gamtamokslis, pavyz
džiui, savo metodu yra padaręs matavi
mą; pagal tai, gamtamokslio objektas vi
sada turės „masto sąrangą" ir todėl te
galės būti pažintas matuojant. O kaip su 
filosofija? Turi ji savo metodą?, kurį 
per tūkstančius savo gyvenimo metų juk 
galėjo susidaryti? Atsakymas neigiamas: 
filosofija savo metodo neturi, — mano 
Maceina. Ir jo niekad neturės, nes filoso
fija svarsto pradmenis (archai, princi- 
pia), kurie „formaliniu atžvilgiu yra pir
mykščiai bei visuotiniai, pirmieji ir pa
skutinieji, sąlygoją kiekvieną buvimo ar 
pažinimo veiksmą, kiekvieną būtybę ar 
pažintį.“ Juos pažindami, jau pačioje pra
džioj o juos turime ir jais naudojamės. 
Taigi norėdami pradmenis išsiaškinti, tu
rime griebtis jų pačių, kitais žodžiais, 
pradmenų aiškinimosi pradžioj glūdi ir 
jų aiškinimosi pabaiga; vadinas, pradme
nų pažinimas veda mus į tokį mąstymą, 
kuris sukas ratu, — logikoj tai vadinama 
užburtu ratu — circulus vitiosus. Prad
menų mokslas daros negalimas, — tuo 
pačiu specialus filosofijos metodas — ne
įmanomas,—prieina išvadą Maceina. Kiek 
vienas mokslas turi savo metodą, filoso
fija ne, tuo pačiu ji negali tapti mokslu.

L.S.S. ALBUMA
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38-tos LSS Europos rajono vasaros v 
vykios uždarymo metu Sodyboje s. t 
Vaitkevičius pristatė Rajono albuniį j 
turi 144 puslapius ir talpina 445 nuot o 
kas. Turinys apima rajono pradžiį J 
vystymąsi, įvairias skautavimo šakas, -b 
prezentaciją, rėmėjus, apdovanojimu į 
stovyklas. Albumą spausdino S Į 
spaustuvė. 1

Rajono skautai ir skautės per vią a 
vavimo laikotarpį, kaip gyva ir sti Ji 
šaka D. Britanijos lietuvių kamieno, X 
laikė jo gyvastį ir dar išplėtė naujo įi 
žalynu. Albumo puslapiuose ir atsis; 3 
vertinga rajono veikla. »

Visus D. Britanijos lietuvius ir oą į 
zacijas kviečiame paremti šį skautą a 
ir nusipirkti LSS Europos rajono i r 
mą. Jį galima gauti Lietuvių Na® jt 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 1 p 
Albumo kaina — 12 sv. ir persiimti® ]C 
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PABALTIJO PAŠTO ŽENKLU TAM .n
KYLYJE 1988 n

Vokietijos filatelistų sąjungos K 
skyrius 1988 vasario mėn. ruošia Pi 
tijo pašto ženklų parodą. Jai garsini ę 
leisti puošnūs trijų spalvų vokai su 
tinkamais užrašais ir Pabaltijo ž® , 
piu. Užrašas BRIEFMARKEN-WEffi ‘ 
CHAU „BALTIKUM" yra geltonos f 
vos, Pabaltijo žemėlapis žalios ir VEK 
FUER BRIEFMARKENKUNDE KIEL " 

n 
1890 e.V. — raudonos spalvos. Vokus 
Įima įsigyti pas Witold Fugalert 
Klint 21, 2317 Schlesen. Tel. 04303- 
Vieno voko kaina 0,80 DM; adresu 
vokas su 0,80 DM pašto ženklu 21 51 
Atsilyginti galima grynais pinigais, g 
jančiais pašto ženklais arba pervedi! Is 
sąskaitą Postscheckkonto Hamburg! 
53 203. s'

Už parduotus vokus gauti pinigai I' 
panaudoti parodai rengti.
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GEDIMINAS SI.ĮKAS Tęsinys (18)

KRUVINA VASARA
SS! Tuo metu tai buvo dar magiš

kas žodis mano sąmonėje. Aš nelabai 
supratau ką veikė tie kaukolėmis pa
sipuošę žmonės, bet man atrodė, kad 
jie buvo išrinkti ypatingiems žygiams. 
Speciali kovos grupė! Taip juk pasa
kė šis karininkas. Ir kodėl man nepri
sijungti prie šios grupės? Ar ne vis 
tiek ką aš dabar veiksiu? Kelias atgal 
nežadėjo nieko garbingo ir nieko kil
naus. Čia gi dar galėjau būti kam 
nors reikalingas. Na, ir kaip pavydės 
draugai sužinoję, kad Tomas- gydyto
jas SS dalinyje...

— Jei jūsų įsitikinimu aš galiu tar
nauti mano medicinos žiniomis ir įgu
dimu, tai pabandysiu užsitarnauti pa
garbos.

Savo žodžius girdžiu veik svaigs
tančia galva, kankinamas maišyto bai
mės ir pasididžiavimo jausmo.

į mane vėl giliai pažvelgia mėlynos 
akys. Karininkas pakyla nuo stalo ir 
ištiesia man savo ranką. Pajuntu tvir
tą, vyrišką paspaudimų.

— Puiku! Aš tuojau surasiu au
tomobilį, kuris vyksta į Vilnių. Ten 
bus ir jums vietos.

— Aš nežinau... man reikėtų nusi
prausti...

— Aišku savaime, aišku savaime... 
Prašau!

APYSAKA-ROMANAS
Šviesiaplaukis karininkas vėl užsi

deda savo aukštą kepurę ir vikriu ju
desiu praveria duris. Man atrodo, jog 
jis saliutuoja, praleisdamas mane pir
mą į koridorių.

IV
Pasakyk man, kas tavo draugai, 
o aš pasakysiu, kas tu esi.

Senas kiniečių priežodis

Vilnius... Žiloji Lietuvos sostinė...
O geradarės mūzos! Padėkite man 

surasti tą auksinę plunksną, kurios 
pagalba galėčiau aprašyti Gedimino 
miestą, padėkite surasti tuos gilius žo
džius, kurie gyvu virpesiu atsilieptų 
lietuvio širdyje!

Daug poetų apdainavo senąjį mies
tą, daug lūpų kartojo šimtmečiais tas 
legendas, padavimus ir pasakojimus 
apie jo gimimą, apie šaunią jo praei
tį, apie jo gyvų širdį, kurią plakant 
girdi kiekvienas, kuris dar neišsižadė
jo meilės tėvynei.

Pavasaris... Iš pietų atklydęs vėjas 
švelniai glosto žalsvais pumpurais pa
sipuošusius medžius, pakyla aukštyn, 
prabėga jų viršūnėmis, pasuka Gedi
mino kalno link ir įsivėlęs į pilies griu
vesnius, ima glėbesčiuoti nuo laiko 
audrų apdilusius akmenis. Glėbes

čiuoja tarytum primindamas prabėgu
sias didvyrių dienas, tarytum žadin
damas švelniu pabučiavimu iš gilaus 
miego...

Čia, ant šio kalno, prasidėjo miesto 
istorija, iš čia jis plėtėsi ir augo. Daug 
saulėtų ir daug debesuotų dienų ma
tė šie akmenys, daug kraujo ir ašarų 
sugėrė jie, bet ir daug laimės, daug 
vilčių apgynė tas Lietuvos laukų gra
nitas.

Kas iš mūsų nežino pavadimo apie 
Geležinį Vilką, kuris savo staugimu 
pažadino mūsų kraštą ir įkvėpė nau
jiems, negirdėtiems žygiams? Kas iš 
mūsų pamiršo gražuolę vaidilutę, ku
ri turėjo būti paaukota rūstiesiems 
dievams? Dievai pasiėmė tik gėlių 
puokštę, atsisakydami tokio brangaus 
turto, kaip žmogaus gyvybė. Kokią 
vertę turi žmogaus gyvenimas, supran
ti tik tada, kai pamatai tokius jo ran
komis suklotus akmenis, kai žaviesi 
jo kūriniais, kai pajunti, kad amžių 
glūdumos negalėjo įveikti žmogaus 
ryžto ir darbo.

Žvelgi į Gedimino pilies liekanas ir 
prisimeni, jog daugybė priešų bandė 
įveikti šią lietuviškąją tvirtovę. Iš to
limų vakarų atsibastę kryžiuočiai, iš 
rytų pusės atsidanginę žvairaakių to
torių gaujos, nuožmūs gudai, nenorė

ję paklusti Lietuvos kunigaikščiams 
— vis jie atkando dantis prie Vilniaus 
pilies sienų, ir kas išliko gyvas, pasu
ko atgal, iš kur buvo išjojęs ieškoti 
nuotykių, pigiai įgijamų turtų ir tuš
čios garbės...

O nuo Gedimino kalno, nuo pilies 
griuvėsių, nuo bokšto liekanų atsive
ria dar vienas, nepamirštamas vaizdas. 
Saulės spindulių nužertas apačioje gu
li senasis miestas. Įsispraudęs tarp 
Neries ir Vilnelės, jis tarytum glau
džiasi prie abiejų upių, ieškodamas 
jų glėbyje taikos ir ramybės. Melsvi 
upių kaspinai dingsta kažkur tarp 
miesto mūrų, pasislepia amžinai ža
liuojančiame Panerių pušyne, kad vėl 
patraukti akį siauru rėželiu migloto
je tolumoje.

Pavasario saulės spinduliai žaidžia 
ant bžnyčių bokštų, priverčia žaiža
ruoti ir spindėti auksu papuoštus ku
polus, įmantriai suraizgytus kryžius, 
skarda padengtus stogus. Pažvelgi 
žemyn ir keistas, neaprašomas jaus
mas įsigauna į tavo širdį: po tavo ko
jomis guli miestas, kurio gimimas, di
dvyriškas gyvenimas ir kova su nuo
žmiomis audromis, tampriai susiję su 
tavo gyvenimu, su tavo viltimis, su ta
vo praeitimi ir tavo godomis.

Štai apačioje, kairėje, šauniai į vir
šų stiepiasi grakšti, lengvutė ir raus
va Šv. Onos bažnyčia. Neveltui Na- 
polenonas norėjo ją paimti ant delno 
ir perkelti į Paryžių.

Pažvelgi toliau ir tavo akys susto
ja ties legendomis apsuptais Aušros 
Vartais. Iš viršaus tematyti tik ko
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plyčios bokštelis, tačiau ir nedaugi 
tydamas nujauti, kad prieš stebull 
gąjį paveikslą klūpo keletas praeit 
prašydami sau sveikatos, laimės 
sėkmės. Siaura, siaurutytė Aui 
Vartų gatvelė. Jos grubūs grindi 
akmenys nutrinti, nublizginti Jin 
kojų, kurios čia kažkada praėjo,t 
slydinti klūpančiųjų keliais aplaid 
ašaromis, be laiko pajuodę nuo S 
kių atodūsių...

O jei pažvelgi dar toliau, į ks 
nuo Aušros Vartų, tai pamatai 
kreivą Subačiaus gatvelę, kuri ' 
guriuoja tarp senų miesto įtvirtini® 
liekanų. Įsispraudusi tarp aukštos s 
meninės sienos, tarp senų mūriniui 
mų, ši gatvelė panaši į uoloje išū 
praėjimą. Retai čia sutiksi praei 
gatvė atrodo lyg išmirusi. Neveli 
apie ją Vilniuje žinoma tiek daugį 
davimų.

Tik naktį atbundanti ši gatvė., 
kažkur atsidangina sena, juoda b 
ir tupi gatvės vidury. Valandą, d« 
Negerai tokiu metu eiti pro šalį, i 
tolimas bokšto laikrodžio aidas p 
kartoja dvyliką kartų, katė pavirsti 
ti gražuole mergina. O gražuolė f 
praleidžianti nei vieno praeivio, ■ 
paprašiusi palydėti ją į kažkokį f 
žeminį įėjimą. Kur veda tas įėjiu® 
kas toji gražuolė mergina—-vargu, 
sužinosi. Vieni pasakoja, jog tai k 
raliūnaitė, ieškanti įėjimo į savuoš 
rūmus, kurie nuskendę žemėje U1 
su švedais metu.

(Bus daugiau) ii 
ha

2
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ATEITIES KLAUSIMU
Jau seniai rengiausi keliais žodžias 

prisidėti prie Algio Kuliuko straipsnio 
i„E.L." Nr. 18) šia antrašte. Kelios nuo
monės dėl to paties straipsnio buvo iš- 
jeikstos „E. Lietuvio" skiltyse ir tik pa
skutinė ("E.L." Nr. 29) mane privertė tai 
padaryti. Bailumo ir prisipažinimo, kad 
viskas baigta — aš Kuliuko žodžiuose 
neradau, net pradėjau abejoti, ar aš tą 
patį straipsnį skaičiau.

dviejų — bet trijų „namų" sistema. Ku- VASARIO 16 GIMNAZIJA

gal but reikėtų prisiminti, 
straipsnis nėra apiepatrio-

Pirmiausia, 
tad Kuliuko 
taną, Lietuvos Nepriklausomybės atga- 

S rimą, bet apie ateities lietuvių veiklą D. 
$1 Britanijoje. Mes patys, tarpusavyje daž- 

. j aai kalbame, sakydami, kas atsitiks, kai 
;; mūsą, t.y. senosios kartos, čia nebeliks, 
j Kas atsitiks su Lietuvių Namais, Sody

ba, lietuvių klubais? Mano nuomone, Al- 
i jis realistiškai apibrėžė veiklos D. Bri- 

Nįį anijoje padėtį ir surašė savo pasiūlymus.
Išreikštos „E. Lietuvio" skiltyse nuomo- 

ij sės teigia, kad jo pasiūlymai yra neprak- 
nj ®, kad jis neturėtų kritikuoti senosios 
į tartos, kad neturėtume keisti Sąjungos 
č įstatą ir, kad senesnioji karta negali „ati

mta duoti atsakomybę už lietuviškas organi- 
acijas jaunimui, kol jis nesupras tų or- 

rftt jjnizacijų tikslų" ir 1.1. Su šia paskutine
1 į iiiomone tai tikrai nenorėčiau sutikti — 

ausų Jaunimo Sąjungos visai nebūtų, 
jeigu jie lietuviais nenorėtų būti ir Ne-

2 P priklausomos Lietuvos nenorėtų atgauti, 
t'oi (Įkalbant apie kritiką, ypatingai senosios

kartos kritiką, aš manyčiau, kad jos 
_ nereikia bijoti. Turime visada atsiminti, 

kad tik tie klaidų nepadaro, kurie nieko 
101 tedaro. Nuoširdūs nuomonių pasikeiti

mai, o ne šmeižtai, mūsų Sąjungai ne 
blogo, bet gero padarys. Tuo pačiu reika
lu yra sakoma, kad Sąjungos įstatų ne
reikia keisti, bet mano nuomone, mums 
visada reikia būti pasirengusiems juos 
taisyti ir keisti. Gyvenimo sąlygos visą 
laiką keičiasi, mūsų organizuota veikla 
turi prie tų' sąlygų prisitaikinti. Jeigu 
taip darydami mes užtikrinsim D. Brita- 
iijos lietuvių veiklą ateičiai, tai klausi
mas, kiek tokios pakaitos kainuotų pa
stangomis ar pinigais, visai neturėtų iš- 
iilti.
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!UOį „E. Lietuvio“ skiltyse apie Kuliuko 
jį straipsnį ir mūsų jaunimą visada iškyla 

gajį lietuvių kalbos klausimas ir dėl to mūsų 
IjJEaunuoliai yra dažnai papeikiami. Nėra 
^Ašejonės, kad lietuvių kalba mums yra 

svarbiausias dalykas. Ji mus visus riša, 
jungia į vieną tautą, vieną nepalaužia
mą vienetą. Kai kurie mūsų jaunuoliai 
kalba lietuviškai neblogiau kaip mes, 
bet kas gi kaltas, kad ne kiekvienas iš 
j; moka lietuviškai kalbėti? Argi ne mū
ši pačių kaltė? Mūsų, kaip tėvų, kaip sė
lių kaltė? 
ai žmonės 
dirba, turi 
riasdešimt 
venę, tik 
Jliškai švebeldžiuoti, o norim kad mūsų 
jaunuoliai išmoktų lietuviškai kalbėti per 
naktį. Būkim realistai. Mano nuomone, 
lietuvis, kuris, gal būt ir silpniau mūsų 
kalba šneka, bet kuris lietuviu būti nori, 
yra mūsų ateičiai labai svarbus, gal būt 
svarbesnis, negu mes patys. Mes keli, ko
kiam kambarėlyje suėję, lietuviškai tarp 
avęs kalbėdami mažai kuo padedame 
aro tautos ateičiai ir jos laisvės atgavi- 

eivilį l»ui. Mūsų tautos kamienas yra mūsų tė- 
S i! tynėje ir mums reikia žmonių, kurie bet 
UŠKS kokia svetima kalba (žinoma, būtų labai 

gerai ir gražu, kad jie ir lietuviškai mo
kėtų) lietuvius ir lietuvių tautą pasau
lyje reklamuotų, kurie pasauliui visą 
laiką primintų, kad yra tokia tauta, kuri 
save lietuviais vadina ir kuri, kaip ir vi
sos kitos tautos, laisvės ir nepriklauso
mybės trokšta. Per paskutinį Sąjungos 
suvažiavimą Gerardas Jakimavičius kal
bėjo angliškai. Jis kalbėjo sąmoningiau 
ir gražiau negu, kai kurie, mūsų lietuvių 
oratoriai.

Ką gi Algis siūlo? Jis siūlo dviejų in
stitucijų, dviejų „namų“ sistemą, kaip 
britų parlamente. Pagal jo pasiūlymą, 
iemesnis „namas“ susidėtų iš septynių 
asmenų, išrinktų iš abiejų generacijų ir 
jie būtų renkami kas metai. Aukštesniu 
„namu“ paliktų mūsų dabartinė Valdyba. 
Mums reikėtų prisiminti, kad mūsų Są
junga turėjo ir turi dviejų institucijų 
sistemą — Valdybą ir Tarybą. Mano nuo
mone, praeityje Taryba savo pareigas 
atlikdavo geriau, negu dabar — Valdy
bai patardavo, nuo klaidų prilaikydavo, 
kartais su ja net nesutikdavo. Dabar, de
ja, atrodo, kad Valdyba ir Taryba į tą 
Pačią dūdą pučia. Sakoma, reikia vieny
bę išlaikyti, bet vienybės, bet kokia kaina 
išlaikymas, daug nuodėmių slepia ir net 
organizaciją pavojum stato.

Mano nuomone, šis Algio pasiūlymas 
įvesti į Sąjungą dviejų institucijų siste
mą yra per drastiškas, ypatingai, nes 
kaip minėjau, tokia tvarka būtų jau ne
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Lengva pasakyti, kad tie jau- 
turi lietuviškai mokytis — jie 
namus, šeimas. Mes ir po ketu- 
metų, svetimam krašte išgy- 
dabar pradedam geriau an

liuko pasiūlymų remiantis ir apie ateitį 
galvojant, aš siūlyčiau, kad per sekan
čius du ar tris metus į Sąjungos Valdy
bą (ir Bendrovės direktorius) būtų ko
optuoti du Jaunimo valdybos nariai ir 
jie suvažiavimo būtų renkami ar perren
kami kas metai. Mūsų Sąjungos Valdy
ba tada, žinoma, susidėtų iš devynių na
rių, bet toks jos padidinimas atsiektų du 
tikslus. Pirma — mūsų Valdybos nariai 
visi kalba angliškai, tai susikalbėjimo 
problemos nebūtų ir jei kurio jaunimo 
atstovo lietuvių kalba šlubuotų — tai jis 
turėtų progą ją patobulinti, ir pasiruoštų 
jos vadovavimui ateityje. Antra, jie ge
riau susipažintų su Sąjungos veikla, jos 
organizacine struktūra ir pasiruoštų jos 
vadovavimui ateityje. Siūlau, todėl, šį 
klausimą aptarti ateinančiame Sąjungos 
suvažiavime.

Algio Kuliuko ir kitų jo straipsnio 
skaitytojų nuomonės dėl L.N. ir Sodybos 
ateities yra užsitarnavusios rimto ap
svarstymo ir diskusijų, bet tų reikalų per 
„E. Lietuvio“ skiltis mes neišspręsime. 
Tokių diskusijų vieta būtų metinis Sąjun
gos arba Tarybos suvažiavimas.

Dar kartą perskaičiau Algio Kuliuko 
straipsnį. Bailumas? Nepatriotiškumas? 
Netikėjimas į Lietuvos Nepriklausomy
bės atgavimą? Ne, ne — mano nuomone, 
paprastas realizmas ir noras Sąjungos 
veiklą D. Britanijoje užtikrinti ateičiai. 
Šią problemą pripažįsta ir pati Sąjungos 
Valdyba, ji ruošia eilę pasitarimų su 
jaunimo atstovais, kad lietuvių veikla D. 
Britanijoje būtų užtikrinta 21-mam šimt
mečiui. Kad Algis savo nuomonę, dėl lie
tuvių veiklos ateityje, išreiškė „E. Lietu
vyje“, rodo, kad mūsų ateitis nėra tokia 
bloga, kaip mes ją įsivaizduojame. Kuo 
daugiau ir drąsiau Kuliukas ir jo jauni 
(na, jaunesni negu mes) lietuviai drau
gai savo nuomonę reikš ir leis mums 
seniams apie tai žinoti, tuo tikresnė bus 
mūsų Sąjungos ateitis D. Britanijoje.

Henrikas Vaineikis

1987-88 MOKSLO METAI PRASIDEDA
RUGPJŪČIO 31 D.

1986-1987 m. Abiturientai
Joachimas Frėteris, gim. 1968 gegužės 

31 Berlyne. Molina lietuvė, tėvas vokie
tis. Pradžios mokslą ėjo Vak. Berlyne. Į 
Vasario 16 gimnazijos VII klasę įstojo 
1980, nemokėdamas lietuvių kalbos. Čia 
ją išmoko; įstojo į Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungą ir Lietuvių Bendruome
nę. Dabar yra VLJS iždininkas. Šoko tau
tinius šokius, mušė būgnų Gimnazijos 
orkestre, dainavo chore. Pernai suorga
nizavo krepšinio komandą, kuri laimėjo 
dvejas rungtynes p ridi Mannheimo vo
kiečių gimnaziją. Tikisi būti arba preky
bininku, arba kriminalinės policijos val
dininku.

Robertas Funkas, gim. 1968 balandžio 
6 Frankfurte a.M. Lietuvė tik senelė — 
tėvas amerikietis, motina vokietė. Pra
džios mokslą ėjo Frankfurte. 1 Vasario 
16 gimnaziją atvyko 1980, įstodamas į 
VII klasę, nemokėdamas lietuvių kalbos. 
Čia šoko tautinius šokius, dainavo chore, 
žaidė futbolą ir krepšinį. Žada vykti į 
JAV-bes ir studijuoti informatikų.

Edita Kirkickytė, gim. 1968 gruodžio 13 
Kretingoje. Tėvai lietuviai. Su jais į Vak. 
Vokietiją atvyko 1970. Pradžios mokyklą 
baigė Luebecke ir ten dvejus metus lan
kė vokiečių gimnaziją ir trejus metus 
Realinę mokyklą. Ją baigusi, 1984 įstojo 
į Vasario 16 gimnazijos XI klasę, šoko 
tautinius šokius, dainavo chore, priklau
sė skautams. Du kartus lankėsi Lietuvo
je. Mėgsta muziką, skaityti knygas. Žada 
studijuoti arba psichologiją, arba socia
linę pedagogiką.

Tomas Veršelis, gim. 1966 spalio 11 
Wormse (Vak. Vokietijoj). Abu tėvai 
lietuviai. Vokiečių pradžios mokyklą lan
kė Huettenfelde. Ją baigęs, 1977 įstojo į 
Vasario 16 gimnazijos V klasę. Priklausė 
skautams, šoko tautinius šokius. Mėgsta

S&attytoĄu Cai&ftai
Gerbiamieji, siunčiu 20 sv. čekį už 1988 

m. „Europos Lietuvio“ prenumeratą ir 
likutį — spaudai.

S.B. Vaitkevičius, England

Dėkoju už prisiųstą Nidos Knygų Klu
bo leidinį nr. 113. Kad neužsitęstu, skubu 
atsilyginti.

Sėkmės tolimesniame spaudos darbe.
Apolinaras Skopas, JAV

LIETUVIAI IR JURA
„Europos Lietuvio" redakcijai,
Jūsų laikraštyje Nr. 16 (1851) 1987 m. 

balandžio 15 d. J. Mašanausko straipsny
je „Lietuviai ir jūra“ viskas labai gra
žiai aprašyta, bet kas liečia laivų liki
mus, tai daugybė klaidų. Nežinau kokias 
žinias panaudojo autorius, bet manau ne 
iš blogos pusės, paprastai, nepasistengė 
duomenis patikslinti.

Sekant straipsnį, štai svarbesnės klai
dos iš .eilės:

1. Motorburlaivis „Kąstytis“ 1925 m. 
vasario mėn. su anglių kroviniu iš Breme
no į Westerviką užplaukė ant seklumos 
Švedijos pakrantėje ir paskendo;

Motorburlaivis „Jūratė“ vardu „Thea“ 
po prancūzų vėliava dar plaukiojo 1950 
m., registruotas Port du France, Martini
que. 1951 m. Lloyd'o registre neranda
mas.

2. „Lietgaro“ b-vės pirkti 1929 m. sau
sio mėn. laivai niekur nedingo, tai „Klai
pėda1 ir „Palanga“. Po Lietuvos vėliava 
buvo dar iki 1935 metų, bet b-vės direk
toriams nesugebant ir neturint pinigų 
laivų išlaikymui, jie perėjo dalininko W. 
Schuchmano nuosavybėn. Senas laivas 
„Klaipėda“ statytas 1890 m. buvo 1936 m. 
paverstas geležies laužu.

„Palanga“ naujesnis, pastatytas 1912 
m. Anglijoje, vardu „Neuvverk“, regis
truotas Wismare, 1945 m. balandžio 10 
d. su pabėgėliais iš Piliavos plaukė į 
Helą ir per klaidą, pačių vokiečių I-mos 
greitlaivių flotilijos laivų artilerijos svie
diniais ir torpedomis, paskandintas ties 
Gdynia. Žuvo 956 žmonės. Šią tragediją 
norėta užtušuoti ir buvo paskelbta, kad 
laivą paskandino rusų povandeninis lai
vas „K-56“, kuris tuo laiku operavo tuose 
vandenyse. Mano straipsnių serijoje „Lie
tuvos laivynas ir jo likimas“ žurnale 
„Karys“, Nr. 8 1984 m. taip ir parašyta, 
nes tik vėliau 1986 m. pavyko gauti iš 
archyvų tikslias žinias.

3. Laivai „Marijampolė“ (pastatytas 
1919 m.) ir „Šiauliai“ (pastatytas 1920 
m.) buvo beveik vienodi-dvynukai. Taigi 
„Marijampolė“ vienais metais senesnis 
už „Šiaulius“ nebuvo jokia pažiba preki
niame laivyne.

4. Su laivu „Panevėžys" paskendo tik 
vienas radiotelegrafistas Ignas Prapietis. 
Jis buvo baigęs Marselio 3-jų metų tele
grafo mokyklą.

5. Laivas „Kaunas" buvo torpeduotas 
vokiečių povandeninio laivo U-57, bet ne 
ant minos užplaukė.

6. Laivas „Lydis" po Lietuvos vėliava 
nepaskendo, bet pabėgo iš Klaipėdos, 
kad išvengus pabaudos už kontrabandą.

7. „Sandėlio" b-vė turėjo dar laivą 
„Ventą“, 1266 BRT, kuris plaukiojo iki 
1956 m. po vokiečių vėliava.

8. Sovietams atiteko dar vienas laivas 
dirbtuvė „Darbas", kuris priklausė „Lie
tuvos Baltijos Lloydo" b-vei. Penkius 
prekinius laivus perėmė Tarybų Latvijos 
valstybinė laivininkystė, bet jie pasiliko 
registruoti Šventosios uoste.

9. Laivas „Utena“ užplaukė ant minos 
ir paskendo. Laivas „Kretinga“ paskan
dintas vokiečių lėktuvų bombomis.

Čia patikslinau tik svarbesnes klaidas, 
kurios turi istorinę reikšmę. Manau, 
mes turime palikti sekančioms kartoms, 
kiek galima teisingesnes datas. Turiu pa
žymėti, kad tos datos nuolat papildo
mos naujai gautais daviniais.

Karo metu, kariaujančių valstybių skel
biami duomenys dažniausiai prieštarau
davo, kaip pavz. matyti iš „Palanga" įvy
kio. Iliustracijai pridedu lentelę iš ku
rios matyti Lietuvos jūros prekinio laivy
no stovis.

Romanas A. Vilkas

IŠ R. VILKO 
JŪRININKYSTĖS ARCHYVO

LIETUVOS JŪROS PREKYBOS 
LAIVYNO STOVIS

1923 m. buvo 12 jūros laivų su 8.181 BRT
1927 m. “ 1
1930 m. “ 7
1939.1.1 “ 12
1940.1.1 “ 6

laivas “ 757 " 
laivai “ 5.596 “
laivų “ 11.632 “ 

laivai "4.504 BRT

KAIMYNINIŲ VALSTYBIŲ TONAŽAS 
1939 m. sausio 1 d. 
Suomija 549.145 BRT 
Estija 215.470 BRT 

Latvija 205.646 BRT 
Lietuva 11.632 BRT 
Lenkija 93.202 BRT

filmus, muzikos koncertus, važinėti dvi
račiu. Bandys įstoti į Filmų akademiją 
Berlyne, o jei ten nepasiseks, tai Muen- 
chene.

Išleistuvės
Kiekvienais metais Vasario 16 gimna

zija suruošia atsisveikinimą su abitūros 
egzaminus išlaikiusiais mokiniais. Šiemet 
iškilmingos vakarienės metu, valgyklos 
salėje prie šventiškai padengtų stalų su
sėdo visi abiturientai, jų tėvai bei gimi
naičiai, Gimnazijos vadovybė bei moky
tojai su šeimomis ir visi mokiniai.

Po vakarienės, direktorius Andrius 
Šmitas pranešė, kad turėjo atvykti ir 
brandos atestatus įteikti vokiečių val
džios egzaminų komisijos pirmininkas, 
bet jo šeimoje įvyko nelaimė. Jis papra
šė tą pareigą atlikti direktorių.

Abitūros egzaminus šiemet pradėjo lai
kyti 5, išleikė 4. Tai rodo, kad reikia 
rimtai mokytis. Kai prieš porą metų mū
sų Gimnazija iš Baden-Wuerttembergo 
krašto perėjo į Hesseną, buvo manoma, 
kad abitūros egzaminai žymiai palengvės. 
Pirmieji dveji metai tai lyg ir patvirtino: 
egzaminus išlaikė visi abiturientai, gau
dami geriausius pažymius visoje apygar
doje ir savo žiniomis nustebindami vo
kiečių egzaminuotojus. Šių metų pažymių 
vidurkis neberekordinis, o vienai abitu
rientei teko netgi suklupti.

įteikęs atestatus, direktorius pastebė
jo, jog dabar gaunami dokumentai tik 
paliudija, kad jų savininkai yra paruošti 
studijuoti universitete ir nieko daugiau. 
Reikės pasukti galvą, ką studijuoti ir kaip 
prie tų studijų prieiti. Gal ne visiems 
pasiseks gauti vietą norimame universi
tete ar fakultete ir tada reikės griebtis 
kitų mokslų. Yra daug įvairių mokyklų, 
paruošiančių gerus specialistus. Kiek
vienam abiturientui įteikė po A. Šapokos 
Lietuvos istoriją, kuri turėtų būti ryšys 
su Lietuva ir su šia Gimnazija.

Kuratorijos valdybos pirmininkas tė
vas Alfonsas Bernatonis sakė, kad šian
dien gimnazijai yra derliaus nuėmimo 
šventė. Kai ūkininkas pradeda sėją, jis 
žiūri, kad sėikla ir dirva būtų gerai pa
ruošta, nes tik tada galima laukti gero 
derliaus, šiemetinis derlius rodo. kad 
dirva buvo nebloga, o ir sėjikai geri. Dė
kojo mokytojams, uoliai ruošiusiems abi
turientus egzaminams. Priminė, kad šios 
mokyklos pagrindinis tikslas yra išauklė
ti jaunuolius gerais krikščionimis ir lie
tuviais.

Toliau kalbėdamas, tėv. Bernatonis sa
kė, kad abiturientų veiduose jis mato ne 
tik džiaugsmą, bet ir liūdesio šešėlius. 
Džiaugiasi, gavę brandos atestatus, ir liū
di, kad reikia skirtis su draugais ir mo
kykla, kur tiek daug gražių valandų pra
leista. Nedaug rūpesčių čia buvo — ir 
valgis, ir pastogė buvo duoti. Dabar teks 
visu tuo patiems pasirūpinti. Jaunuolių 
širdis giliai paliečia kilnūs laisvės, tie
sos ir grožio idealai, kurie dažnai ap
sprendžia jo ateitį.

Baigdamas užtikrino, kad šie namai 
kaip buvo, taip ir toliau pasiliks jūsų 
namais. Durys į juos visados bus jums 
atviros. Įteikė kiekvienam absolventui 
po muzikos plokštelę ir po vokelį su pi
nigais.

Vokietijos LB valdybos pirmininkas 
dipl. inž. Juozas Sabas pastebėjo, kad 
Lietuvių Bendruomenė įsteigė Vasario 16 
gimnaziją ir ja rūpinasi. Apgailestavo, 
kad tik vienas abiturientas tėra įstojęs į 
Vokietijos LB ir Vokietijos lietuvių jau
nimo sąjungą. Gimnazijos baigimui pri
siminti įteikė po vertingą lietuvišką kny
ga-

Evang. kapelionas kun. Fr. Skėrys dė
kojo Joachimui Frėteriui ir Robertui 
Funkui už pagalbą evangelikų pamal
doms. Suminėjo tris šeimas, kurių po 
tris atžalas baigė šią Gimnaziją: tai Brin- 
kiai, Valiūnai ir šiemet prie jų prisidėjo 
Veršeliai. Absolventams įteikė po Nau
jąjį Testamentą su psalmynais, Lietuvos 
evangelikų Bažnyčios istoriją vokiečių 
kalba ir po vokelį su pinigais.

Patys jauniausi mokiniai — penktokai 
— atsisveikino, įteikdami kiekvienam 
absolventui po gvazdiką. Direktorius dė
kojo tėvams už patikėjimą savo vaikų 
šiai mokyklai. Pranešė, kad išleistuvėse

Lietuviai Lenkijoje
PUNSKO LICĖJUI TRISDEŠIMT 

VIENERI
(Mūsų korespondento pranešimas iš 

Punsko).
Praėjusias metais Punske buvo atšvęs

ta licėjaus trisdešimties metų sukaktis. 
Lietuvių visuomeninės kultūros draugi
jos Centro valdybos ypatingo posėdžio 
metu paminėtos buvo sąlygos leidusios 
įkurti vidurinę mokyklą Punske, (vieną 
iš dviejų su Lietuvių kalba už Lietuvos 
ribų), paminėti žmones, kuriems teko 
grumtis su nuolatiniais sunkumais, pa
sidžiaugta pasiekimais. Iškilmėse, šalia 
mokyklos mokytojų, kelių šimtų absol
ventų, dalyvavo Suvalkų vaivadijos švie
timo ir kultūros valdžios bei Lietuvos 
rašytojų ir kultūros veikėjų delegacija. 
Po koncerto, kurį atliko saviveiklos an
sambliai, iškilmių dalyviai rinkosi Puns
ko restorane „Rūta" bendrai vakarienei.

Prieš trisdešimtį metų gimnazija pra
dėjo darbą keliuose senuose pastatuose ir 
į Punską sugrįžo dėstyti lietuviai moky
tojai iš aplinkinių miestų. Dar po kelio
likos metų licėjus susilaukė naujo (vie
naaukščio ir praktiškai neatitinkančio 
mokymo sąlygų) pastato, tačiau j ji per
sikėlė ir pradinė mokykla. Tik 1977 me
tų rudenyje, persikėlus į trijų aukštų pa
statą, galima buvo pasijusti erdviau. Čia 
pat buvo įrengta ir .sporto salė, kurioje 
gan dažnai vyksta ansamblių pasirodymai, 
kadangi Punskas neturi koncertams sa
lės.

Per praėjusį laikotarpį mokyklą pa
baigė apie 551) absolventu, iš jų 200 įsigi
jo arba siekia aukšto išsilavinimo. Penki 
absolventai pasiekė mokslo daktarų 
laipsnius. Kasmet keturiose klasėse mo
kosi apie 100 jaunuolių iš Punsko bei 
Seinų krašto. Išskyrus lenkų kalbą ir is
toriją, likusieji dalykai yra dėstomi lie
tuvių kalba, tačiau stojantiems į Lenki
jos ankštąsias mokyklas sunkumų tai ne
sudaro. kadangi vadovėliai yra lenkiški 
(pagal Lenkijos vidurinių bendro lavini
mo mokyklų programą). Lietuvių litera
tūros bei gramatikos vadovėlius moky
kla gauna iš Vilniaus, čia pat yra gausi 
lietuviškų knygų biblioteka. Šiuo metu 
visi mokytojai — licėjaus absolventai, 
turi aukštų išsilavinimą. Mokyklos direk
torium yra Juozas S. Paransevičius. Ka
dangi Punskas yra mažas ir jokių įmonių 
neturi, baigusieji aukštąsias mokyklas 
įsidarbina Suvalkuose, Varšuvoje ir ki
tuose miestuose. Reikia paminėti, kad 
mokykla gali siųsti du abiturientus stu
dijuoti lietuvių kalbą Vilniuje.

Per trisdešimtmečio minėjimą buvo 
kalbėta ką mokykla davė kraštui. O jos 
reikšmė yra nemaža jeigu ligi šiol vai
kai kalba lietuviškai, plečiasi liaudies 
saviveikla, kyla krašto materialinė ir kul
tūrinė gerovė, o žmonės žino kuo esą — 
be abejo, tai jos nuopelnas.

L. L.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS
Šiame laikraštyje jau buvo pranešta, 

kad aukas ML Fondui galima siųsti šiuo 
adresu:

Lietuvių Namai
2 Ladbroke Gardens 

London Wil 2PT.
Be to, kam patogiau, gali siųsti irgi į 

Kanadą:
Mrs. I. Adomavičienei
18 Gracemount Cresc.

Scarborough
Ont. MIG IL3 

CANADA.

Ačiū už aukas.
Maž. Liet. Bičiulių Sambūris

Prie duoto Lietuvos jūros laivų tonažo 
nepriskaityta:

Trijų jūros baržų talpa 1290 BRT, nes 
jos mažai prisidėjo prie prekių perveži
mo 1923-39 metais.

Dviejų Kuršių marių keleivinių laivų.
„Kuršių Marės" 385 BRT ir „Memel-

land" 177 BRT tonažas.
Keturių uosto laivų; siurblys „Jūra", 

ledlaužis „Perkūnas“, locų laivai „Aušra“ 
ir „Šarūnas“ tonažas.

Jūros apsaugos laivų „Prezidentas Sme
tona“ ir „Partizanas“ tonažas.

Laivo „Denny-Trakai" 1255 BRT Bos
tono uoste tonažas.

Laivo „Thor“ 329 BRT tonažas.
Visi viršminėti laivai nebuvo jūros 

transporto tarnyboje, todėl neįtraukti į 
„jūros prekinių laivų registrą“.

dalyvauja iš JAV-bių atvykę Marija bei 
Algis Stankai-Saulaičiai, buvę šios Gim
nazijos bendrabučių vedėjai.

Absolventų vardu Joachimas Frėteris 
dėkojo visiems kalbėtojams už gražias 
mintis ir dovanas, direktoriui ir mokyto
jams už tėviškus pamokymus ir mokslą, 
o mokiniams — už draugiškumą. Absol
ventai irgi įteikė savo dovanas — direk
toriui ir mokytojams po butelį, o moky
tojoms po puokštę gėlių.

Iškilmės baigtos tėvo Alf. Bernatonio 
sukalbėta malda.

Belgijos Lietuvių Bendruomenė 
ir visi draugai nuoširdžiai ir giliai 

užjaučia Bendruomenės narę 
Martyną van Goubergen-Kazakevičienę 
ir visą šeimą, jos Tėvui — pianistui 

AUGUSTUI 
VAN GOUBERGEN mirus.
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SUSIRINKIMAS
Š.m. rugpjūčio mėn. 30 d. 2 vai p.p.. 

pas M. Ramoną, 28a Porter St., šaukia
mas DBLS-gos Prestono skyriaus visuo
tinas narių susirinkimas.

Nesusirinkus pilnam skaičiui už valan
dos susirinkimas bus pradėtas, nežiūrint 
susirinkusių skaičiaus. Prašome visus 
narius ir Prestono lietuvius jame daly
vauti.

Skyriaus valdyba

VOKIETIJA
MIRĖ „EUROPOS LIETUVIO“ 

BENDRADARBIS

Kronika
Izidorius Sragauskis, VLB Hamburgo 

apylinkės narys, mirė birželio 24 Ham
burge savo bute. Palaidotas liepos 6 d. 
Huettenfeldo kapinaitėse. Gedulingas šv.

KODĖL SOVIETAI NEĮSILEIDO 
POPIEŽIAUS Į LIETUVĄ

Viena iš priežasčių, kodėl Maskva ne
leido popiežiui apsilankyti Lietuvoje, mi
nint 600 metų krikščionybės jubiliejų, 
yra ta, kad Jis remia lietuvių emigrantų 
veiklą. Kitos priežastys — nereguliarus 
Vilniaus vyskupijos kanoniškas patvar
kymas, priešsovietinė propaganda per 
Vatikano radiją ir liberalinės teologijos 
kritika. Taip pranešė Lietuvos religinių 
reikalų vice-ministeris Edvardas Juzėnas 
lenkų žurnalistams.

Filipinų kardinolas Sin, kuris neseniai 
lankėsi Rusijoje, irgi atkreipė dėmesį j 
Lietuvos katalikų būklę. Pagal anglų ka
talikų savaitraštį „The Universe'* Sovie
tų religinių reikalų pareigūnas pranešęs 
kardinolui, kad vyriausybė sugrąžinsian
ti katalikams Lietuvoje visas bažnyčias, 
išskyrus dvi. Taipgi pridėjo, kad Sovie
tai norį pamiršti praeitį ir siekti geresnių

pa: 1

i su

KAS—KADA—KUR
600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus — 

rugpjūčio 22 d., Manchesterio lietuvių 
klube. Rengia MLK Bendrija.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptone, Civic Hall patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

Rugsėjo 26 d., šeštadieni 12.30 — Pa- 
baltiečių diena — Baltic Focus, įvyks 
Westminster Katedros Konferencijų cen
tre, London, SW1. Programoje: chorai, 
tautiniai šokiai, parodos ir filmai. Veiks 
baras, bus užkandžių.

Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje.

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Annaberge. Spalio 23 vaka
re — dail. J. Batūraitės-Lemkienės paro
dos atidarymas. Spalio 24 — LKD meti
nis suvažiavimas ir diskusijos. V. Nat
kevičiaus, M.A., paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasmantą. Vakare koncertas. Daly
vauja — prof. dr. Lampsatytė-Kollars, 
M. Kollars, H. ir V. Mozūraitytės. Spalio 
25 — kelionė į Centrinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą Mainze.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfeldo Buergehause, 
Vokietijoje.

LIETUVIŲ JAUNIMAS

KĘSTUTIS JUOZAS KULIUKAS
Kriaučeliūno premijos laureatas ir 

Jaunimo S-gos veikėjas Algis Kuliukas ir 
Lele (Kupštaitė) susilaukė sūnaus Kęs
tučio Juozo.

ANTANAS JAMES WRIGHT
Brightone gyvenantieji Aldona Pūkšty

to ir Martynas Wright susilaukė įpėdinio 
Antano James.

Aldona Pukštytė yra Nidos spaustuvė
je dirbančio Vacio Piščiko podukra.

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
IEŠKO ŪKVEDZIO/ĖS IR VIRĖJOS 
Aukšti atlyginimai: ūkvedžio pagal 

BAT, virėjos — pagal MTB. Geros darbo 
sąlygos. Kreiptis: Vokietijos LB Valdy
ba, D 6840 Lampertheim 4, Romuva, 
W. Germany, arba: „Europos Lietuvio“ 
redakcija.

Nottinghamas
600 IR PALAIMINTASIS

Rugpjūčio 30 d., po 11.15 vai. pamaldų 
Židinyje bus rodomas filmas iš didžiųjų 
iškilmių Romoje, minint Lietuvos galuti
nį Krikštą ir paskelbiant Palaimintuoju 
arkiv. Jurgį Matulaitį. Tai pirmos Lie
tuvos istorijoje tokios iškilmės, vertos vi
sų dėmesio. Tad ir laukiame visų iš visur!

Liet. Kat. Bendrija

LIETUVIŲ — LATVIŲ ŽAIDYNĖS
Šių m. liepos 26 d., tarp lietuvių ir lat

vių vyko „pool ir darts" žaidimai. Laimė
jo daugiausiai taškų surinkę lietuviai. Per 

einamąją taurę, papuoštą lietuvių-latvių 
spalvomis, Mrs. Sauja įteikė laimėtojams. 
Taip pat pertraukos metu ji žaidėjus pa
vaišino skaniais užkandžiais.
Lietuviai žaidėjai: A. Važgauskas, J. Da- 

muševičius, Perminąs, Algis Važgauskas 
ir Vytas Važgauskas.

Žaidimai vyko Latvių klube.
J.K.

Manchesteris
600 METŲ LIETUVOS KRIKŠTO 

JUBILIEJUS
M.L.K. BENDRIJA rugpjūčio 22 dieną 

rengia 600 metų Lietuvos krikšto jubilie-

nyčioje 11 vai. ryto, šv. Mišias už Lietu
vą aukos ir po Mišių pamokslą pasakys 
Salfordo Vyskupas J.E. Geoffrey Burke, 
M.A. Per šv. Mišias vargonuos svečias 
iš Škotijos p. Pranas Dzidolikas. Po pa
maldų visi vyksime į Lietuvių Klubą, 
kur bus vaišės.

Visus Manchesterio ir apylinkės lietu
vius prašome kuo gausiau iškilmėse daly
vauti. Laukiame svečių ir iš toliau.

Bažnyčios adresas yra šitoks:
St. Chad's Church, Cheetham Hill Road, 

Manchester M8.
Pro bažnyčią praeina šie autobusai:
Nr. 60, 57, 59, 135, 136 ir 166.
Tad visų lauksime Manchesteryje rug

pjūčio 22 dieną.
M.L.K. Bendrija

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus val

dyba šių metų rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 
lietuvių klubo patalpose ruošia TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys DBLS-gos Boltono 
skyriaus pirmininkas p. H. Vaines. Man
chesterio ir apylinkės lietuvių prašome 
kuo gausiau minėjime dalyvauti ir kele
tą valandų praleisti klube, o vietos bus. 
visiems. Pradžia 6 valandą po pietų.

Ligi pasimatymo.
Skyriaus Valdyba

Derby
Pranešame kad š.m. rugsėjo mėn. 5 d. 

DBLS-gos Derby Skyrius rengia Tautos 
Šventės

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks virš minėtą dieną, 

ukrainiečių klubo patalpose, 27 Cham- 
wod Str., Derby, 6.30 vai. vakaro.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Be to pranešame kad š.m. rugsėjo mėn. 
12 d. Skyrius ruošią ekskursiją į Wolver- 
hamptoną, tenai rengiamą tradicinę Lie
tuvių Dieną. Prašome užsiregistruoti pas 
bet kurį Sk. V-bos narį.

Sk. Valdyba

Bradfordas
EKSKURSIJA Į MANCHESTER!

Ekskursija į krikščionybės 600 metų 
minėjimą Manchestery iš Bradford©, ren
giama rugpjūčio 22 d., šeštadienį, o ne 
sekmadienį, kaip buvo anksčiau skelbta.

Iš Bradfordo išvykstama 9.30 v. ryto.

PADĖKA

Būti ištikimu skautų rėmėju, yra didelė 
garbė, rašo „Europos Lietuvyje“ nr. 31, 
(1966). 38-tosios skautų vasaros stovy
klos aprašyme „EL“ skaitau, kad Brad
fordo klubo pirmininkas V. Gurevičius 
buvo apdovanotas „Už nuopelnus Ordinu 
su Rėmėjo Kaspinu“. Už tokį labai gražų 
skautišką pagerbimą aš sakau širdingą, 
skautišką ačiū skautų vadovams; s. S.B. 
Vaitkevičiui, v.s. J. Maslauskui, ps. V. 
Gaąperienei ir visiems skautams, kurie 
pasirašė ant skautiško lapo ir man jį pri
siuntė.

Jūsų skautiško ir lietuviško gyvenimo 
rėmėjas, su didele pagarba.

V. Gurevičius

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono skyrius rug
pjūčio 23 d. 12 valandą „Golden Eagle“ 
svetainėje, Horden Rd., Wolverhampton, 
šaukia skyriaus narių ir prijaučiančių su
sirinkimą.

Bus pasitarimas dėl artėjančios „Bri
tanijos Lietuvių Dienos“ Civic Hall ir ki
ti skyriaus reikalai.

Prašome narius ir prijaučiančius gau-

mišias aukojo ir laidojimo apeigas atli
ko, dalyvaujant per 20 lietuvių, tėv. Alf. 
Bernatonis. Atsisveikinimo kalbą, per
pintą mintimis apie mirtį bei prisikėlimą 
pasakė ir velionio nueitą gyvenimo kelią 
apžvelgė mokyt. Ričardas Baliulis. Visi 
buvo pakviesti į Vasario 16 gimnazijos 
valgyklą pietų. Į laidotuves buvo atvy
kęs velionio brolis Pranas iš Telšių su 
dukra gyd. Jovita Drungiliene iš Nidos. 
Ji ant karsto užbėrė saują iš Lietuvos at
vežtų gintarų.

Liko broliai ir seserys Lietuvoje, JAV- 
bėse ir Australijoje. Paliko testamentą.

Buvo gimęs 1910.V.10 ūkininkų šeimo
je. Baigęs 6 gimnazijos klases, Kaune 
išėjo buhalterijos mokslus ir tą darbą su 
pertraukomis dirbo Lietuvoje ir Vokieti
joje. 1956-1963 talkino VLIKo informaci
jos tarnybai Scharbeutze. Uolus filatelis
tas. įsteigus Hamburgo lietuvių šalpos 
draugiją, jai vadovavo iki mirties. Rėmė 
Vokietijos LB ir Vasario 16 gimnaziją. 
Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, dau
giausia „Europos Lietuvyje“. V.LB.V.I.

ITALIJA
PADAUGĖJO LIETUVIŲ

Milano katalikų universitete profeso
riaujantis dr. Guido Michelini pastaruo
ju laiku parašė dvi studijas iš lietuvių 
kalbos srities. Tai mokslinis darbas apie 
dabartinės lietuvių kalbos fonologiją ir 
jos indoeuropietišką kilmę. Italijos žur
nale „Le lingue del mondo“ taip pat bu
vo atspausdintas jo straipsnis „Justinas 
Marcinkevičius“, kuriame G. Michelini 
pristato lietuvio poeto kūrybą ir patiekia 
jo kūrybos pavyzdžius, išverstus į italų 
kalbą.

Prof. G. Michelini prieš keletą metų 
studijų tikslais lankėsi Vilniuje ir ten 
susipažino su universitete dirbančia Bi
rute žindžiūte. Nugalėjęs 'įvairias kliū
tis, ją vedė ir dabar augina sūnų. Nuo 
naujų mokslo metų pradžios jis su jau
na šeima persikelia į pietų Italija, kur 
jis vadovaus kalbotyros katedrai Bari 
universitete. Jo žmona, lietuvių kalbos 
dėstytoja, taip pat dirbs profesūroje.

Prof. G. Micheliniui išvykus į pietų 
Italiją, Milano katalikų universitete lie
tuvių kalbą dėstyti liks tik vienas kun. 
Tąsius Ereminas.

santykių su bažnyčia.

Pagal Sovietų agentūrą Tass, kardino
las būk tai pagyręs religijos laisvę Rusi
joje ir pridėjęs, kad jis „nėra niekur ma
tęs tikinčiųjų religijos laisvės varžymų“. 
Bet per Vatikano radijo kardinolas pa
stebėjo: „Sovietai žino, kad negali religi
jos išnaikinti, nes tai yra žmonių siela, 
ir dėl to pradeda grąžinti bažnyčias ir ki
tas katalikiškas institucijas“.

Lietuvių Informacijos Centras Ameri
koje pareiškė, kad Sovietai išnaudojo 
kardinolo apsilankymą savo propagandai 
ir savaip perdirbo kardinolo pasisaky
mus. Sunku patikėti, sako Centras, kad 
kardinolas lakydamasis Lietuvoje nebū
tų iškėlęs religinių kalinių reikalo.

ATGIMIMAS IR ATSINAUJINIMAS 
LATVIJOJE

Birželio 14-tą dieną Latvijoje įsisteigė 
krikščionių teisėms, ginti sąjūdis pasiva
dinęs „Atgimimas ir Atsinaujinimas“. 
Kestono žinomis Visi sąjūdžio nariai, su 
viena išmintimi, yra liuteronų kunigai. 
Latvijos krikščionių teisėm ginti „Atgi
mimas ir Atsinaujinimas“ sąjūdžio pa
grindinis tikslas yra viešai ginti latvių 
teisę krikščioniškai gyventi, spausdinti 
religinę literatūrą ir auklėti vaikus bei 
jaunimą krikščioniškoje dvasioje. „Atgi
mimas ir Atsinaujinimas“ sąjūdžio nariai 
savo steigiamajame dokumente birželio 
14-tą dieną pažymi, kad Latvijoje visos 
šios teisės yra valstybės paneigiamos.

„Atgimimas ir Atsinaujinimas“ sąjūdžio 
15 narių-sttegėjų tarpe yra ir Latvijos 
liuteronų teologinės seminarijos rekto
rius Dr. Roberts Akmentinš ir trys se
minarijos dėstytojai: prefektas Roberts 
Felciimanis, ir dekanai Aivars Beimanis 
bei Modris Plate.

(VAT.R)

Minos Persijos įlankoje
Persijos įlankoje yra daug minų 

kurių keli ton esantieji laivai jau n 
tėjo. Manoma, kad minas išmetę ; 
revoliucinės komandos mažais mot 
viais, kad pakenktų amerikiečiam, , 
pažadėjo apsaugą arabų valstybių, 
Amerikos vėliava, plaukiojantiems 
vams. Anglai ir prancūzai sutiko pa, 3 
minų gaudymo laivus, kurie pasieks *' 
sijos įlanka už keturių savaičių. I

Saugumo Tarybos rezoliucija, t P 
laujanti paliaubų Irano ir Irako kat. 
rodo liks be pasėkų.
Reaganas prisiima atsakomybę.

Ilgai trukę apklausinėjimai dėl g 
pardavimo Iranui ir už tuos ginklus 
tų pinigų pervedimą Nikaragos
nams, jau pasibaigė ir prezidentas 
ganas išvažiavo atostogų. Prieš tai 
savo T.V. kalboje tautai pareiškė, ks -n 
nors ir to nežinojo, bet kaip prezidi '*> 
prisiima už tai pilną atsakomybę.
Juodųjų streikas P. Afrikoje

Pietų Afrikoje beveik pusė šimto 
glių ir aukso kasyklų buvo uždaryto; J 
vykstančio streiko. Apie 340.000 ar. 
kasių streikuoja dėl permažo atlygi: 
Jie reikalauja tokio pat atlyginimo, 
gauna baltieji angliakasiai. Tokios lį 
ties streikas yra pirmas Pietų Afriko®1, 
torijoje.
Krokodilai irgi streikuoja, bet Maskr^ '

Oficialiai paskelbta, kad Masl * 
streikuoja krokodilai dėl šalto klims aL1 

loi trukdymų. Mat perstatomi ir taisomi 
logijos pastatai ir gyvuliai yra kėliau ’ ‘ 
vienos vietos į kitą, o už tai krokoJ 
neėdą ir „nesimylį“.
Popiežiaus brangi kelionė į Ameriką

Kitą mėnesį popiežius aplankys Ar. 
ką ir jau dabar kalbama, kad tai 
brangiausias vizitas, brangesnis už 
zidento ar anglų karalienės vizitus, 
amerikiečiai nori tą vizitą padaryti 
saugiausiu. Kad popiežiaus gyi 
negrėstu pavojus, jį saugos 100 gini 
tų šaulių visą laiką. Rašoma, kad tai
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Didžiausia vagystė Londone t
Puošniame Londono kvartale, Kni tai 

bridge, randasi brangenybių apsaugafint 
dinama „Saugus Depozitų Centras“; 
me galima išsinuomoti seifus ir aps; iu 
pasidėti brangenybes, pinigus ir kit! iri;

Atvykę du gražiai apsirengę i ėgt 
pareiškė norį išsinuomoti seifą *ių 
brangenybėn susidėti. Jie paprašė j s. 
dyti, kaip saugiai bus jų turtas laikcųa[, 
Nuėję į apačią, jie pagrąsino ginklu, 
rišo tarnautojus ir atplėšę seifus pa 
su 30-40 milijonų svarų vertės žn į 
turtu ii* brangenybėmis.
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Vagys tačiau neilgai džiaugėsi. Po! iSki 
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jaus iškilmes. Jos prasidės St. Chad's baž- šiai dalyvauti. Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 23 d., 11.15 

vai., židinyje.
Peterborough — rugpjūčio 23 d., 14.30 

vai., pas p. Vaitkevičius, 325 Eastfield 
Rd. Po Mišių a.a. Monikos Andriuškevi- 
čienės kapo paminklo šventinimas. Pa
maldoms laukiami ir apylinkės lietuviai.

Nottinghame — rugpjūčio 30 d., 11.15 
vai., Židinyje. Po to — filmas iš Romos 
iškilmių.

Gloucesteryje — rugsėjo 5 d., 12 vai., 
Šv. Petre.

Stroude — rugsėjo 5 d., 15 vai., Beeches 
Green.

Nottinghame — rugsėjo 6 d., 11.15 vai., 
Židinyje, minint Tautos ir Šiluvos Mari
jos šventę.

Ketteringe — rugsėjo 6 d., 14 vai., Šv. 
Eduarde.

Northampton© — rugsėjo 6 d., 18 vai., 
Šv. Lauryne, Craven St.

Rugsėjo 4-7 dienomis „Dainavos“ sto
vyklavietėje prie Spyglio ežero, JAV, 
ateitininkai rengia studijų dienas. Tai 
tęsinys praėjusiais metais gerai pasise
kusios Ateitininkų Federacijos jubilieji
nės stovyklos. Programoje Gintė Darnu- 
šytė kalbės apie politinius piligrimus į 
Maskvą, Viktoras Nakas — apie viešu
mo ir persitvarkymo politikos Sovietų Są
jungoje teikiamas progas bei ateities 
perspektyvas. Istorikas Saulius Sužiedėlis 
savo paskaitoje apie „Vyskupą Jurgį 
Matulaitį ir Vilniaus problematiką 1918- 
22 metais“ patieks duomenų apie labai 
svarbų Lietuvai laikotarpį. Kęstutis Keb- 
lys aptars poeto Kazio Bradūno kūrybą 
ir jo naująjį rinkinį „Krikšto vanduo Jo
ninių naktį“. Aušra Liulevičienė kalbės 
apie Antaną Maceiną, kaip kultūros teo
logą. Kun. Antanas Paškus pažvelgs į 
Bažnyčios dabartį ir jos ateities akira
čius. Arvydas Žygas skaidrių pagalba 
nukels studijų dienų dalyvius į Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus iškilmes Romo
je. Poetas Kazys Bradūnas skaitys nau
jausią savo kūrybą.

LIETUVIU DIENA WOLVERHAMPTONE
Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. vakare, miesto centre Civic Hall. 

North St.. įvyks iškilmingas
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS-KONCERTAS

Programoje: DBLS-gos liaudies dainų ir šokių ansamblis.
Po programos gros šokių muzika ir veiks barai.
Turtinga loterija ir kitos pramogos.
Prašome visų D. Britanijos lietuvių susirinkti, vietos visiems užteks.
Minėjimą-Koncertą ruošia DBLS-gos Wolverhamptono skyrius — glo

boja DBLS-ga.

tos seifų apsaugos direktorius, 
Latif. Jis yra apkaltintas vagyste.
Rusų nuostoliai Afganistane

Pagal paskutinius pranešimus Afgi p 
tano laisvės kovotojai paskutiniu ijt t 
turėjo didžiausią laimėjimą kovoje flo 
okupantus sovietus. Tarp sostinės K >ien 
ir Pakistano sienos buvo nukauti 
sovietų kariai ir 19 sovietų tankų ii ltoi 
šarvuotų automobilių buvo sunaikint "4 
šnipo byla

Buvęs anglų žvalgybos tarnaut 
Peter Wright, pensininkas, panorėjęs! 
dinti savo pensininko pajamas, ėmė 
parašė knygą apie savo pergyvenimu 
patyrimus žvalgybos tarnyboje. Britu 
riausybė uždraudė teismu jam tą kr 
parduoti Anglijoje, nes jis buvęs suvz 
tas duotas priesaikos įgytų tarnyboje ' 
slapčių niekam neišduoti. Peter Wr* 1 
pamėgino savo laimę Australijos tei “ 
Jis byla laimėjo, bet Anglijos vyri! 
bė apeliavo į aukštesnį teismą, k 
sprendimo dar nežinome. Tuo tarpt 
knyga buvo išleista Amerikoje, ir kas 
ri gali ją ten nusipirkti ir persivežti i 
gliją. Keli anglų laikraščiai pradėjo sf 
dinti knygos ištraukas, bet vyriaus 
per teismą, sustabdė tolimesnį ištri 
spausdinimą Anglijoje. Laikraščiai 
liavo į Aukščiausiąjį Teismą, k 
sprendimas tapo savotiška senss 

* • • J 4Trys lordai teisėjai palaike vyri ausy 
kiti du lordai pareiškė visiškai prieš * 
nuomonę: 
dinti jau 
priimtina 
diktatūrą, 
nespaudins, nes piniginė pabauda gali 
ti labai didelė. Manoma, kad Si 
atsidurs Europos teisme, štrasburge

Didžiausia tos Peter 
sensacija yra ta, kad pagal jo t vi r t in 
anglų žvalgyba siekė 
darbo partijos vyriausybę, kuri 
perdaug artima sovietams.
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uždrausti spaudai persisp 
kitur išleistą knygą, būtų 
cenzūra ir pirmas žingsni
Laikraščiai, atrodo, iširs
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