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SUARTĖJIMAS
Vasario 16-ąją gimusi ir Kovo
11-ąją atkurta Lietuvos Ne
priklausomybė jungia viso
pasaulio lietuvius ' valstybės
atstatymo darbams.
1947 m. Didžiojoje Britanijoje
įsikūręs "Europos Lietuvis”
atstovavo už okupuotos Lietuvos
ribų
esantiems lietuviams
Europoje. Savo gyvavimo laikotar
piu jis rėmė laisvos Lietuvos idėją
ir ją skelbė. Po 44 metų "Europos
Lietuvis" savo užduotį dalinai at
liko.
Nuo 1991-jų metų "Europos
Lietuvis spausdinamas Vilniuje. Jo
leidėjai, - "Siaurės Alenų" Bendrija
Vilniuje ir Didžiosios Britanijos
lietuvių bendruomenės or
ganizacijos - Sąjunga ir Bendrovė
Londone, - ir toliau pasižada infor
muoti apie už Lietuvos teritorijos
esančius lietuvius ir jų veiklą.
Suardęs su Lietuva, "Europos
Lietuvis* bus pajėgesnis infor
muoti užsienyje esančius lietuvius
apie Čia vykstančius pasikeitimus,
siekdamas suburti visus pasaulio
lietuvius informaciniu ryšiu po
vienu stogu tėvynėje. "Europos
Lietuvis" gerbia dabar Lietuvoje ir
pasaulyje leidžiamą lietuvišką
periodinę spaudą, su ja nesivaržo,
bet ją papildo ir įvairina.
Tikimės, kad nuo šiol "Europos
Lietuvis" veikliai pasitarnaus
Lietuvos ir išeivijos tautiečių
suartėjimui.

EL redakcija,
Londonas, Vilnius
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SKELBIAME
KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS METUS
"Šeimą - Tautos ir Bažnyčios
ląstelė". "Šeima - namų Bažnyčia".
Šie plačiai paplitę neginčijami
posakiai išreiškia tvirtą žmonių
įsitikinimą šeimos svarba asmeniui,
visuomenei, tautai, valstybei ir
Bažnyčiai. Šeimoje - tėvų, brolių,
seserų meilės aplinkoje darniai
skleidžiasi vaiko asmenybė. Vy
resniųjų pavyzdys, bendravimas su
jais išmoko žmoniškai gyventi ir
dorai apsispręsti. Darni šeima
padeda sėkmingai pereiti per bren
dimo audras, kai nebe vaikas ir dar
ne suaugusis ir maištauja, ir
glaudžiasi, ir nori būti suprastas,
ptas savęs gerai nesuprasdamas.
Kas, išsiugdęs jaunystės metais
kilnią pasaulėžiūrą, gerą ir tvirtą
charakterį, susiranda tokį patį
gyvenimo draugą ar draugę ir
sukuria naują Dievo palaimintą
šeimą -' laimingas! Kartu su
rūpesčiais ir pareigomis jam teks ir
daug labai gražių džiaugsmų. O
palinkęs po metų ir darbų našta
neliks vienišas, nes iki pat
amžinybės slenksčio ir dar toliau
palydės jį gerų vaikų globa ir meilė.
Nuostabi yra Viešpaties Dievo
meilė žmogui. Šv. Rašte ji jautriai
pavaizduota tėvo ir motinos meilės
kūdikiui vaizdais. "Kaip tėvas kad
kūdikį kelia prie skruosto... Argi
gali mitina kūdikį savo užmiršti,
bet jeigu ir ji jį užmirštų, aš tavęs
neužmiršiu..." (Plg. Iz 49,15).
Kęstučiui ir Birutei dėkojame
už Vytautą Didįjį, Kazimierui ir

Elžbietai - už šventąjį Kazimierą,
Karoliui Juozapui ir Emilijai Voj
tyloms - už Joną Paulių II.
Dėkojame spaudos draudimo laikų
motinoms, prie ratelio iš mal
daknygės išmokiusioms savo vaikus
lietuviškas raides pažinti, ir tėvams,
maldaknygę, kalendorių, ele
mentorių per sieną nešusiems,
slėpusiems ir už juos kentėjusiems.
Tvirtoms, doroms šeimoms esame
dėkingi už perteiktą protėvių dvasią
ir šiandieninio Atgimimo dar
bininkams; dėkingi ištvermingoms
katalikiškoms šeimoms, išpuoselėjusioms tikėjimo ugnelę
žvarbiems valstybinio ateizmo
vėjams pučiant.
Šiandien, atkuriamos Neprik
lausomos valstybės slenkstyje,
istorinę Bažnyčios naujų užduočių
valandą, mes, Dievo Apvaizdos sut
varkymu, Lietuvos Vyskupai,
laikome didžios svarbos reikalu,
pabrėžti krikščioniškos šeimos
reikšmę mūsų tautos ateičiai,
priminti mūsų tikintiesiems ir visai
tautai bei visuomenei prigimtinius
ir krikščioniškus šeimos kūrimo, jos
paskirties ir ugdymo pagrindus, ir
todėl 1991-uosius metus skelbiame
KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS
METAIS.
Kuo juos pažymėsime?
Bažnyčia stengs.s Lietuvos
žmones supažindinti su labai kilnia
krikščioniškąja santuokos ir šeimos
samprata; tai darysime Ganytojo
laiškais, kunigų pamokslais,

krikščioniškų organizacijų ren
giniais, katalikų spaudos
straipaniais bei leidiniais, pagal
galimybę ir per kitas informacijos
priemones. Pakviesime priimti
Santuokos sakramentą poras, lig
šiol gyvenusias šeimos gyvenimą be
Bažnyčios palaiminimo, nors ne
buvo jiems bažnytinės teisės kliūčių.
Raginsime grįžti prie savo vaikų tė
vus ir motinasjuos palikusius. Ra
ginsime taikytis susipykusiuis
sutuoktinius ir visus, kas tik gali,
padėti jiems nesugriauti šeimos
židinių. Kviesime į kantrybę,
pakantumą, atsižvelgimą vienų į
kitus, kad šeimos taptų atgaivos
vieta, ramybės ir vilties oazėmis,
tarpusavio pagalbos ir paguodos
židiniais.
Didžiulę svarbą šeimos laimin
gumui turi būsimų sutuoktinių pasi
rengimas jai. Todėl raginame ir
raginsime tėvus, auklėtojus, kuni
gus, informacijos priemonių dar
buotojus išmintingai prisidėti, kad
jaunimas įgytų garbingą draugystės,
santuokos bei šeimos gyvenimo, vy
ro ir moters intymumo sampratą,
kad norėtų ir mokėtų tvardyti savo
polinkius, visada jaustų atsako
mybę už jaunystės ar viso gyvenimo
draugės ir draugo likimą. Kvicskime patį jaunimą ugdyti save pagal
taurias lietuviškas bei krikš
čioniškas trasdicijas, nesivaikyti
menkaverčių pavyzdžių, vis tiek, ar
iš Rytų, ar iš Vakarų jie ateitų.
Nukelta į p. 3 >

LIETUVOS
POLITINĖS PARTIJOS
dešinė - kairė
Gruodžio mėnesį toliau kris
talizavosi Lietuvos politinių partijų
pozicijos. Buvusi LKP, savo
suvažiavime persikrikštijusi į
Lietuvos demokratinę darbo
partiją (LDDP), narių skaičiumi
smarkiai pranoksta kitas partijas
(net ir kartu sudėtas), nors jos
gretos nuolat retėja. Dar ne itiri
gausios (bet parlamente įtakingos)
dešiniosios partijos ir organizacijos
Šiauliuose surengė bendrą kon
ferenciją, kur sutarė glaudžiai
bendradarbiauti ir sudarė koor
dinacinę tarybą, kurioje narių
teisėmis gali dalyvauti Aukš
čiausioje Taryboje atstovaujamos
politinės jėgos: Darbininkų sąjunga,
Demokratų partija, Krikščionių
demokratų partija, Neprik
lausomybės partija, Politinių
kalinių ir tremtinių sąjun
ga,Tautininkų sąjunga. Be kita ko,
visos jos skeptiškai verina LDDP
galimybes tapti normalia par
lamentine Lietuvos partija.
Kaip ir visoje Rytų Europoje,
buvusieji komunistai net ir tie,
kurie
aktyviai
pritaria
liberalizacijai, atsidūrė gana
dviprasmiškoje padėtyje. Gana
logiška, kad dalis visuomenės ir at
gimimo lyderių nepasitiki tais
veikėjais, kurie dar neseniai tar
navo komunistinės diktatūros
aparate. Antra vertus, kai kurie
komunistų lyderiai ankstyvoje at
gimimo stadijoje toleravo
demokratinės opozicijos iniciatyvas
arba net pritarė joms, tuo

išsikovodami nemenką popu
liarumą. Lietuvoje tokių komunistų
pozicijas sustiprino dar ir tai, kad
jie metė iššūkį sovietiniam
kolonializmui ir buvo pasmerkti
Kremliaus vadovų.
LKP jau seniai skelbė at
sisakanti leninizmo ir pereinanti
prie socialdemokratinių pozicijų,
dabar tai jau įtvirtinta ir pa
vadinime - tapta "darbiečiais". Iš
tikrųjų mažai kas abejoja, kad
dabar šios partijos nariai netiki nei
komunizmu, nei marksistine
ideologija(juolab kad ir anksčiau
daugelis nuoširdžiai netikėjo).
Tačiau akivaizdu, kad dalis buvusių
funkcionierių siekia išlaikyti
patogias pozicijas valdžios
paunksmėje ir nenori arba negali
prisiderinti prie naujos situacijos,
kai kurių ištikimybė neprik
lausomai Lietuvai atrodo
apsimestinė. Kadangi komunistų
partijoje buvo (ir tebėra) labai
įvairių žmonių, čia sunku atskirti
pelus nuo grūdų, neįmanoma visus
verinti vienodai - taip darant neapsieinama be įtarinėjimų, in
sinuacijų, kuriama miglota
nepasitikėjimo ir nesantaikos at
mosfera. Deja, savo suvažiavime
LKP, pakitusi į LDDP, iš esmės
išsaugojo senas struktūras ir senų
nuodėmių šleifą.
Šiaip jau galima teigti, kad
politinės skalės kairėje turime dvi
socialdemokratinės pakraipos par
tijas - Lietuvos socialdemokratų
partiją (LSDP) ir LDDP. Tačiau
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Nuotrauka: Raimondo UrbakaviCiaus
socialdemokratai nenori sėdėti
įtaigiai argumentuoti savo pažiūras.
Tai - Lietuvos liberalų sąjunga
vienuose ratuose su buvusia
(LLS). Ji itin didelį dėmesį skiria
valdančiąja partija. Štai LSDP Vil
ekonominėms nuostatoms, kurios
niaus tarybos (pirminikas
pasižymi ryškia dešine pakraipa
A.Sakalas) pareiškime sakoma:
(maždaug Reagano ir Thatcher
"Konservatyvios politinės jėgos
linija) - siekiama remti vers
- LKP - neeilinis suvažiavimas
praleido istorinį šansą nutraukti
lininkus, pramoninkus, radikalią
veiklą ir iš esmės nieko nepakeitė,
privatizaciją.Tačiau ideologinėje
nes LDDP ir toliau išlieka jėga,
sferoje LLS nėra artima Lietuvos
jungiančia įvairių politinių nuostatų
dešiniosioms jėgoms, akcen
sroves (nuo "liberalų" iki
tuojančioms tautiškumą ir
katalikybę, - ji laikosi liberalizmo
"komunistų"), nuo žmonių,
siekiančių Lietuvos nepri idealų ir šiuo atžvilgiu kartu su
socialdemokratais atsiduria lyg ir
klausomybės , iki jai abejingų ar net
centristinėse pozicijose.
priešiškų. LDDP ( kaip ir jos
Dar galima pridurti, kad
pirmtakė LKP ) ir dabar lieka
profsąjungos Lietuvoje irgi
labiau panaši ne į partiją, bet į
politiškai
diferencijuojasi:
įvairių tendencijų konglomeratą.
Darosi neaišku, ar ji tik siekia gruodyje įsteigta Lietuvos
profesinių sąjungų bendriišsilaikyti politinėje arenoje, ar turi
ir kitų tikslų. Todėl šiai or ja(suvienijusi Darbininkų sąjungą ir
ganizacijai vienodai tiktų įvairūs kitas grupes) - alternatyva Lietuvos
pavadinimai."
laisvųjų profesinių sąjungų kon
Reikia paminėti dar vieną federacijai, sukurtai senųjų
partiją, galinčią tapti stipria profsąjungų pagrindu.
politine jėga, nes ją kūrė energingi
jauni inteklektualai, sugebantys
Algirdas Dumblonis

LIETUVOJE
Smūgiai į duris

Kaip pranešė "Lietuvos rytas",
gruodžio mėnesį įvairiose Lietuvos
vietose sovietų kariai naktimis
beldėsi į kaimų gyventojų duris.
Pumpėnų kaimo, Pasvalio rajone,
gyventoja A. Ruzgienė atsisakė
atidaryti duris. Bet kariškiai ir toliau
daužė duris, kol nuo smūgių jos
sudrebėjo ir lūžo. Kareiviai įvirto į
butą, ieškojo iš kariuomenės
pabėgusio A. Ruzgienės anūko. Tą
pačią naktį sovietų kariai buvo
įsiveržę ir į V. Tinterienės butą Pas
valyje, apieškojo kambarius, bet jos
sūnaus nerado.
Gruodžio 7 dienos naktį TSRS
kariuomenės atstovai išlaužė
Tauragės gyventojos A. Čerapienės
buto duris. Iš karto nupjovė
telefono laidus, po to apieškojo
butą. ,
Prokuratūra iškėlė bylą pagal
Lietuvos B.K. 136 straipsni "Buto
neliečiamybės pažeidimas", bet
abejotina, ar tas sustabdys panašias
sovietų kariaunos operacijas.
Surastas pavogtas gintaras

Vidaus reikalų ministerijoje
buvo suruošta spaudos konferen
cija, per kurią žurnalistams buvo
parodyti iš Palangos Gintaro
muziejaus pavogti eksponatai.
Gruodžio pradžioje Vilniuje buvo
sulaikytas 22 metų vilnietis, kuris
pavogtą gintarą vežė automobilyje ii
ketino perduoti užsieniečiui. Taip
pat suimtas Palangos gyventojas A.
Ulevičius ir Jurbarko - A.Čimielius.
Nužudytas R-Ozolo sūnus

Naujųjų Metų naktį tragiškai
žuvo
Lietuvos
ministrės*
pirmininkės pavaduotojo Romual
do Ozolo dvidešimtmetis sūnus
Džiugas. Jis sutiko Naujuosius
Metus su draugais užmiestyje sodo
namelyje. Naktį išėjęs neaiškiomis
aplinkybėmis pateko į konfliktinę
situaciją, buvo smarkiai sumuštas ir
mirė, {tariamieji Ričardas
Novošinskis ir Aleksandras
Chiraga sulaikyti ir pripažino savo
kaltę. Vidaus reikalų ministerijos
atstovas "Lietuvos rytui" (sausio
5d.)pasakė: "Iki šios dienos surinkti
operatyviniai duomenys bei tar
dymo medžiaga neigia konfliktą
kilus dėl kokių nors politinių
priežasčių". Džiugas šeimoje buvo
vienturtis.
Pabrango kuras

Nuo 1991 m. sausio 1 d.
Lietuvoje įvestos naujos kainos
energetikos sistemoje. Naftos
produktų didmeninės kainos
vidutiniškai padidintos 2,3 karto.
Taip pat padidintos akmens
anglies, elektros energijos, dujų ir
malkų kainos.
. Vyriausybė nutarė taip pat
padidinti viešojo transporto bilietų
kainas. Miestų autobusų ir
troleibusų bilietų kainos padidintos
kelis kartus. Priemiestinių ir
tarpmiestinių autobusų bilietų
kainos pakeltos daugiau kaip
dvigubai.
Sutartis su Ukraina

Gruodžio 7 dieną Kijeve
Lietuvos min. pirmininkė K.
Prunskienė ir Ukrainos Ministrų
Tarybos pirm. Vitoldas Fominas
pasirašė Lietuvos - Ukrainos
ekonominio bendradarbiavimo
sutartį 1991 - 1995 metams.
Numatyta ateinančiais metais
išlaikyti tarp abiejų šalių tokį pat
mainų balansą, koks buvo 1990
metais.
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NAUJAMETINIAI INTERVIU
Keturi Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos deputatai atsako į "Europos
lietuvio" klausimus
Kai Kremliuje vyksta mums nepalankios permainos
(atsistatydino E.Ševardnadzė, o viceprezidentu tapo
konservatorius G.Janajevas),
kai iš Maskvos vėl primygtinai peršama referendumo
idėja,
AT deputatus prašėme atsakyti į du klausimus:
1. Kokias matote Lietuvos valstybingumo įtvirti
nimo perspektyvas 1991 metais?

2. Kaip referedumo klausimas
vertinamas Lietuvoje, jūs puikiai
žinote, ir žino visi Lietuvos gyven
tojai. Mes negalim skelbti tokio
turinio referendumo, kokį kai kas
dar siūlo iš Maskvos - būtent
išstojimo klausimu: tai aišku ir
vaikui. Bet įmanomi kitokie
referendumai, kurie galėtų spręsti ir
vidaus, ir santykių su kitomis
valstybėmis klausimus, bet čia jau
irgi atskira tema, ir dėl tokio turinio
dar reiktų diskutuoti. Šiaip ar taip,
mes dabar laikomės savarankiškos
valstybės politikos, ir referendumo
temos mums negali siūlyti kita
valstybė. Tai nereiškia, kad mes
nematome realybės - mes
apeliuojame į tarptautinę teisę ir
turime laikytis jos normų.

Aš manau,
referendumą
surengti Lietuvoje ne problema rezultatas būtų gana vienaprasmis;
Lietuvos žmonės, be abejo, už
nepriklausomybę. Sudėtingiau Lat
vijai ir Estijai, ir čia mes turime
parodyti solidarumą - nepalikti
kaimynų bėdoje.

2. Ką, manote apie galimybę surengti referendumą,
dėl Lietuvos statuso?

EGIDIJUS
KLUMBYS,
Lietuvos krikščionių demokratų
partijos pirmininkas:
1. Neabejoju, kad mūsų
valstybingumo raidos tempai prik
lausys nuo įvykių Maskvoje. Galimi
du variantai - vienas toks, kad
Gorbačiovas išlieka valdžioje ir
vykdo pakankamai nuoseklią ir
apgalvotą programą, neveikiamas
kitų jėgų (kas nelabai realu), ir tada,
manau, mes gautume valstybinį
pripažinimą galbūt iki vasaros. Kita
situacija, kuri jau vystosi dabar, yra
ta,kad. Gorbačiovą smarkiai veikia
konservatyviosios jėgos,ir manau,
kad čia daug kas priklausys nuo
Gorbačiovo
santykių
su
sąjunginėmis respublikomis - svar
biausia, su Rusija, Ukraina ir
Kazachstanu. Jeigu šios keturios
respublikos ras tokį tarpusavio
supratimą, kuris padės atsverti
Gorbačiovo įtaką, mums tai bus
naudinga; jeigu neras ir.
Gorbačiovas išlaikys stiprią valdžią,
mums bus kur kas sunkiau, ir
valstybingumas labai sulėtės.

2. Manau, kad referendumo
dabar jokiu būdu nereikia. Mes
negalim rengti referendumo ir dėl
to, kad jeigu priimsim Gorbačiovo
iškeltą referendumo idėją, tai tuo
pripažinsim, kad esam SSRS dalis.
Be to, rengdami referendumą
atmestumėm 1940 metų okupacijos
ir aneksijos faktą ir pripažintumėm,
kad esam teisėta Sovietų Sąjungos
dalis.

MECYS
LA UR INKUS,
Valstybės saugumo departamento
generalinis direktorius:
1. Savo įvykių negalim prog
nozuoti nesidairydami aplinkui..
Padėtis sudėtinga, bet akivaizdu,
kad didžiausi sunkumai šiuo metu

kyla Maskvai - centrinei valdžiai, ir labai konkretūs sunkumai,
pavyzdžiui, biudžeto formavimas,
santykiai su respublikomis. Ten
pasitvirtina mūsų anksčiau išsakytos
prognozės. Dar prieš porą metų
Lietuvos ekonomistai patarinėjo,
kaip būtų galima išspręsti šiuos
klausimus. Tada Maskva nenorėjo
girdėti nei apie rinką, nei apie kitus
dalykus, apie kuriuos dabar visu
balsu šneka ir Aukščiausioji Taryba
Maskvoje, ir visas suvažiavimas. Ir
kai ten dabar reikia staigiai priimti
konkrečius sprendimus, jie atsidūrė
aklavietėje. Šiuo atžvilgiu mūsų
perspektyvos yra geresnės, jeigu
Maskvoje būtų suprasta, kad kito
kelio nėra - reikia iš esmės
pertvarkyti ir visos Sąjungos
struktūrą, ir nustatyti tos galbūt jau
naujos valstybės santykius su tomis
valstybėmis, kurios jau atsiskyrė
arba yra pareiškusios norą atsiskirti
nuo Tarybų Sąjungos. Taigi, jeigu
būtų bandoma ieškoti kokio nors
racionalaus sprendimo, tai
galėtume tikėtis, komplikuotus san
tykius su Maskva išspręsti taikiu
politiniu būdu ir, ko gero, dar su
didžiausia nauda abiems pusėms.
Tiesa, daug progų sumažinti įtampą
jau praleista. Šiaip ar taip,
didžiausia įtampa kyla ne dėl ar
mijos, o dėl ekonomikos problemų
- tą pajuto, kai; artėjant naujiems
metams, reikėjo priimti konkrečius
sprendimus.
O jeigu vis dėlto ten nebus
priimta racionalaus sprendimo ir
nebus įsisąmoninta, kad, nors ir
pavėluotai, geriau eiti tuo keliu,
kuris aiškiai brėžėsi prieš kelerius
metus, tai, žinoma, tada gali atsitikti
nenumatomi dalykai. Tokiu atveju
mes privalome kaip nors saugotis tarptautiniu būdu, taip pat viduje
kažkaip intensyviau veikti, bet tai
jau yra kita tema.

VA LDEMA RA S KA TK US,
Užsienio reikalų ministro
pavaduotojas:

JUSTAS PALECKIS, Lietuvos
demokratinės darbo partijos pir
mininko pavaduotojas:

1. Manau, kad, kaip ir prieš
septyniasdešimt ir daugiau metų,
valstybingumo įtvirtinimas bus
sprendžiamas ne tik ir gal ne tiek
pačioje Lietuvoje, o už jos ribų. Na,
ir gal bus padarytos išvados iš
praėjusių metų - kad kol kas mūsų
nepriklausomybės raktai didele
dalimi guli Maskvoje ir teks vesti
labai rimtas derybas. Šie metai
Lietuvai gali būti politiškai
sunkiausi, gali būti ir tragiški. Kai
kas iš mūsų politikų mano, kad kuo
blogiau Maskvai, tuo geriau mums;
mano nuomone, tas chaosas, kuris
bręsta Maskvoje, gali labai
skaudžiai paliesti ne tik Lietuvą, bet
ir kitas Europos šalis, o gal ir visą
pasaulį. Taigi čia reiks geros
diplomatijos ir lankstumo, kartu,
žinoma, ir principingumo.
Antras valstybingumo aspektas
yra vidinis - kiek mes sugebėsim
kurti patrauklią, demokratišką
valstybę, kurioje vyrautų santarvė
tarp tautų: čia irgi nemaža pavojų,
ir, deja,- nenoriu būti blogas
pranašas, - bet jeigu mes
nesugebėsim susitarti su Lietuvoje
gyvenančiomis
tautinėmis
mažumomis, kai kurios mūsų sienos
gali tapti labai pažeidžiamos - tuo
gali pasinaudoti nepriklausomybės
priešai. Na, ir dar labai svarbu,
kokie išeisime į nepriklausomybę ar ekonomiškai nualinti, tarpusavy
persipykę, išsidraskę, pagaliau
nesukūrę tikros demokratijos,
neturėdami stiprių parlamentinių
partijų, ar atvirkščiai - tuos pavojus
sugebėsime įveikti? Juk neprik
lausomą Lietuva stos į normalias
civilizuotas varžybas tarp pasaulio
tautų, kurios vis daugiau
kooperuojasi, buriasi į sandraugas,
tačiau dovanų niekas nedalina. O
mes kartais įsivaizduojam, kad pati
nepriklausomybė mus padarys ir
laimingus, ir turtingus, - bet iš
tikrųjų viskas bus daug sudėtingiau.
2. Referendumo tikslingumas
priklauso nuo politinės situacijos.

1. Maskvoje akivaizdi slinktis
konservatyviųjų jėgų pusėn. Tačiau
mūsų santykiai su Tarybų Sąjunga
klostosi dviem kryptim. Viena,
Lietuva suformavo delegaciją, kuri
ruošia tiesiogines derybas su
Maskva; o antra kryptis reguliuojami santykiai su atskirom
respublikom. Aš nenorėčiau
manyti, kad mūsų rytų politika ir
valstybingumo perspektyvos
^sprendžiamos tik painiuose Krem
liaus koridoriuose. Lietuvos grįžimą
į savarankiškų valstybių tarpą lemia
įvairios sąveikos - ne lik su Rytais,
bet ir su Vakarų valstybėmis. Svar
biausia sukurti tokias struktūras,
kurios susietų mus su jau
egzistuojančiomis
kitomis
valstybėmis.
Pavyzdžiui,
ekonomikos sferoje reikia bankų
santykių, savo valiutos, piliečių san
tykiams reikia sukurti visą pilietybės
instituciją - kad mūsų piliečiai
žinotų savo teises, būtų ginami
užsienyje; ir visa tai reikia suderinti
su kitomis valstybėmis.
O šiandien net jeigu Lietuva jau
būtų buvusi pripažinta de facto kaip
valstybė, tas darbas nebūtų spartes
nis. Galbūt tai ir nematomas darbas
- renkamos žinios apie mūsų
kaimynus, apie jų gyvenimo būdą,
apie tai, kaip mes galėtume nutiesti
tuos tiltus; o jie aiškinasi, kas mės
esame, - ir tai yra ilgas grįžimo į kitų
valstybių tarpą procesas. Be to,
mano įsitikinimu, tikrą valstybę
turėsime tąda, kai turėsime
valstybinę savimonę, kai suvoksime,
kad turime valstybę - savo namuts ir esame jos piliečiai.

2. Referendumo klausimas
seniai forsuojamas, bet noriu
pabrėžti, kad užsienio valstybių
diplomatai paprastai šio klausimo
nekelia. Daugelis valstybių vis dėlto
pripažino, kad Lietuvoje yra
demokratiškai išrinktas parlamen
tas, kuris turėjo teisę paskelbti
valstybės atkūrimą ir suformuoti
vyriausybę. O Kremlius vis primyg
tinai kelia idėją, kad Lietuva
referendumu turi įrodyti savo
nepriklausomybės siekį; bet aš dar
kartą sakau, kad iš dešimčių sutiktų
užsienio diplomatų galiu ant pirštų
suskaičiuoti tuos, kurie kėlė
referendumo klausimą. Tai yra
Maskvos išpūstas burbulas, ir aš dar
esu įsitikinęs, kad mes referen
dumus galim rengti tik pagal savo
įstatymus ir tik tokius , kokių mums
reikia.

Naujametinėse

KABUTĖSE
"Aš didžiuojuosi, kad
tarp pasirašiusių Lietuvos
Nepriklausomybės dekla
raciją, kaip ir 1918 metais,
buvo ir lenkų. Tikiuosi, kad
Lenkija pirmoji pripažins
nepriklausomą Lietuvos
valstybę."
Česlav Okinčic, Lietuvos AT
deputatas
(Lietuvos televizija)
"Dabar žmogui nebėra
kuo tikėti. Tada Stundžių,
dabar Vyriausybe - nelabai,
parlamentu - dar mažiau.
Kiekvienoje revoliucijoje
turi būti lyderis. Manau,
kad Lietuvoje galima suras
ti žmogų, kuriuo patikėtų
liaudis."
Kazimieras Antanavičius. AT
depulalus.LSDP/>irmi- trinkas
P Respublika")

"Sąjūdis pergyvena labaj
sunkų laikotarpį. Aktyvioji
dalis išėjo į aktyvias struk
tūras, o antroji banga dar vis
neateina, o jeigu ir ateina, ji
yra daugiau liberaliojo spa
rno - gal tai nėra blogas da
lykas, bet tai daugiau
teorinio pobūdžio ap
mąstymai, praktinių žings
nių labai maža."
Saulius Pečeliūnas. AT
deputatas, LDP pirmininkas
(Lietuvos radijas)
"Didžiausias pavojus
Lietuvos nepriklausomybei
- tai mes patys. Ir manau,
kad jeigu toji nepriklau
somybė bus uždusinta, tai
pirmiausia mūsų pačių ir
ypač vadinamųjų "patriotų"
rankomis."
Vytautas Radžvilas, Lietuvos
liberalų sąjungos pirmininkus
(Lietuvos radijas)

"Žmonės nepritaria
valstybiniam perversmui,
kurį įvykdė Aukščiausioji
Taryba ir Vyriausybė. Ir
mes tam nepritariame. Per
versmo tikslas buvo pakeisti
politinę, visuomeninę, eko
nominę santvarką. Mes
manome, kad to niekas
neturėjo teisės daryti."
Stanislava Juonienė, SSKP
aktyvistė, laikraščio "Tarybų
Lietuva" redaktorė
("Lietuvos rytas")

"Rusiška okupacija bent
jau buvo aiški. Bet gresianti
vakarietiška okupacija bus
ne tokia akivaizdi. Pamatęs
milžiniškas eiles Maskvoje
prie McDonaldo, aš ne
noriu, kad ir Lietuvoje būtų
tas pats."
Rolandas Paulauskas, A T
deputatas, vienas iš Lietuvos
tautininkų sąjungos lyderių
(Lietuvos televizija)

EUROPOS3LIETUVIS

1991 m. sausio 9 d. Nr. 1 (2136)

LIETUVOS RAŠYTOJAI
POLITIKOS DŽIUNGLĖSE
(ir meno dykumoje?)
Pernai kai kas abejojo Lietuvos
rašytojų sąjungos, likimu, bet
gruodžio mėnesį įvykęs suva
žiavimas šias abejones išsklaidė.
Buvo kritiškai įvertinta sąjungos
praeitis, bet nutarta, kad vieningos
rašytojų organizacijos reikės ir
ateity, nes rinkos sąlygomis rašytojų
padėtis gali būti gana nesaugi.
"Svarbiausi rašytojų rūpesčiai žodžio laisvė, rašytojų kūrybos ir
gyvenimo sąlygos, galimybės skelbti
kūrybą, autorių teisių apsauga,
literatūriniai ryšiai, naujos
kūrybinės pajėgos", - sakoma
suvažiavimo deklaracijoje.
Suvažiavimas, žinoma negalėjo
atsiriboti nuo politinių Lietuvos
realijų, ir jame atsispindėjo
visuomenėje
egzistuojantis
pliuralizmas (kai kas pasakytų
"nesantaika"). Kai kurie rašytojai
nuogąstavo dėl gresiančios tautinės
diktatūros, o štai Albertas
Zalatorius išsakė nusistebėjimą
tokiu dalies Lietuvos intelektualų
nepasitenkinimu. Jis paminėjo
būdingą atvejį: Lietuvos ne
priklausomybės priešas Vladislav
Šved (neseniai išrinktas į Lietuvos
AT) užsienio radijui rusų kalba
pritardamas citavo itin kritišką
filosofijos profesoriaus Broniaus
Genzelio pasisakymą. Beje, vienu
metu
deputatas
Genzelis
Aukščiausioje Taryboje demo
kratiškai išrinktą valdžią buvo neap
dairiai palyginęs si Pol Poto režimu.
Rašytojas Eugenijus Ignatavičius,
turėdamas galvoje, matyt, ne tik jį,
"Šiaurės Atėnuose" klausia: "O kuo
reiškiasi šiandien nuožmus
fašizmas? Net didžiausio lais
vamanio ir eretiko nė porai valandų
neįkišo į šaltąją pavėsint!
smegenėlių, kad atsipeikėtų ir
suvoktų, ką jis šneka. O būtų
neblogai bent porai mėnesių
išsirašyti iš už jūrų marių Pol Potą ar
Pinochetą, kuris savo letenėlėm
paglostinėtų išlepintų narciziukų
galveles, gal tada pradėtume gal
voti ne tik apie užgautas didybės
manijos ambicijas, pernelyg lengvai
valgomą duoną ir šlovę."
Rašytojų suvažiavime nebuvo
priimtas pareiškimas "Rašytojas ir
Lietuva", kuriame kalbama apie
rašytojo atsakomybę neprik
lausomai Lietuvai ir smerkiami
rašytojai, kurie kenkia neprik
lausomybei (galima numanyti, jog
pirmiausia čia turimi galvoje
J.Baltušis ir V.Petkevičius). Kai
kurie rašytojai teigė, jog tokie
pareiškimai varžo asmens laisvę,
primeta ideologines nuostatas ir iš
principo nereikalingi . Už pa
reiškimą balsavo apie 40 suvąžiavimo dalyvių, prieš - apie 70.
Vėliau dalis rašytojų kiek pa
taisytą pareiškimą paskelbė savo
vardu (pasirašė 67 žmonės). Jame,
be kita ko, sakoma: "Demokratija ir
laisvė neatleidžia rašytojo nuo

atsakomybės už savo žodį,
nesuteikia teisės destruktyviems
poelgiams. Mums gėda, kad at
siranda rašytojų, kurie skleidžia
dezinformaciją , baugina ir kiršina
žmones, patalkindami Lietuvos
nepriklausomybei priešiškoms
jėgoms."
Visai kitu aspektu apie lietuvių
rašytojus kalbama kontrover
siniame žurnalisto Žyginto
Kačanausko straipsnyje "Brandžios
literatūros skurdus spindesys", kurį
išspausdino "Literatūra ir menas".
Straipsnio autorius lietuvių prozos
kūriniuose ieško ne politikos, o
meniškumo ir jo pasigenda,
daugumoje pastarųjų dešimtmečių
romanų rasdamas tik buitinių
aprašinėjimų ir publicistinų pasažų
chaosą. "Kalbėti apie tai, kas esti
šalia meno, ką po pietų tingiai
gromuliuoja "sveikas protas", be
abejo, yra daug lengviau, nei
prabilti apie slėpiningą erdvę,
kuriai nusakyti labai trūksta žodžių.
Tačiau matydamas, kaip metai iš
metų kritika visais meniškumo
epitetais apdovanoja leisgyvius,
kūrybiškai nė negimusius darbus,
negaliu atsikratyti minties, kad
nemažai daliai kritikų išvis yra
svetima meno erdvė."
Kačanauskas siekia nuvai
nikuoti Lietuvos literatūrinio
gyvenimo mitą, parodyti, kad
karalius yra nuogas, kad daugelio į
gyvus "klasikus" įrašytų autorių
kūryba nėra net priartėjusi prie tik
rojo meno (minimi M.Sluckis,
A.Bieliauskas, V.Bubnys, J A. vy
žius, R.Lankauskas, V.Petke
vičius). Pripažindamas, kad šių
autorių kūryba gana tiksliai atspin
di mūsų kasdienybę, straipsnio
autorius klausia: "Tačiau kodėl tie
prozos darbai man yra nepriimtini,
atrodo netikri, išgalvoti? At
sakymas būtų paprastas: juose nėra
to, kas yra tikra, kas gyvuoja
nepriklausomai nuo ideologinių ir
socialinių pokyčių, - būties." Toliau
Kačanauskas teigia:
"Tai, apie ką šneku, literatūros
žinovams niekad nebuvo paslaptis.
Literatūros kritikai retkarčiais
viešumoj nedrąsiai prasitardavo,
kad daugelis lietuvių rašytojų
neturi savo stiliaus, negeba valdyti
žodžio. Ryškiausios išimtys ammžinatilsį B.Radzevičius, nuo
Lietuvos troškaus oro pabėgęs
S.T.Kondrotas ir, švelniai sakant,
rezignuojantis R.Granauskas rašytojai, kurie tuo laiku, kai jie
buvo verti pagiriamojo žodžio,
deramai nebuvo įvertinti (opinija!).
Įdomu, kad kritikai lyg negirdi
paprasto klausimo: ar galima
sukurti meno kūrinį nevaldant
žodžio?"
EL apžvalgininkas
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VOKIETIJOJE

SVEIKINIMAS
Po džiugaus mūsų tautinio bei
dvasinio atgimimo pavasario
šiandien mūsų Tautos gyvenime
viešpatauja netikrumo tamsa ir
ūkanos. Tautos ateities kelias kai
kam atrodo tamsus, beviltiškas.
Tamsoje pradėjome neatpažinti
vieni kituose tos pačios tautos
brolių ir seserų.
Bet štai Kalėdų naktį staiga
nušvito mums šviesa "kuri apšviečia
kiekvienų žmogiį' /Jn 1,9/.
Atsigręžkime visi į jų ir mums
bus šviesu, ramu ir gera. Visokios
ūkanos pranyks mūsų padangėje.
Tiesa, mūsų troškimai ir 'viltys
dar neišsipildė, bet Kalėdų paslaptis
duoda mums vikį visose neviltvse.
Juk Išganytojo Gimimas mums
skelbia, kad Dievas mus, o tuo pačiu
ir mūsų Tautą, myli, kad Jam ne vis
tiek kaip bus su mumis, jei Jis dėl
mūsų išganymo atėjo iš Dangaus į
žemę.
Broliai ir Seserys, brangūs mūsų
tautiečiai išeivijoje, nuoširdžiai
sveikinu jus Kristaus Užgimimo ir
N. Metų švenčių proga.
Jūs mus stiprinote ir guodėte
per 50 metų - mūsų lagerinio
gyvenimo metų, jūs išėjote
sujungtomis rankomis į Tautos at
gimimo Baltijos kelią, jūs ir dabar,
gyvendami Kalėdų šviesoje,
alpažinote mumyse savo brolius ir
seseris, savo tautiečius, ir visuomet
palikote su mumis sujungtomis
širdimis mūsų Tautos ateities kelyje.
Teišsipildo visi mūsų troškimai
ir siekiai 1991 metais.
Su broliška pagarba ir malda.
Vincentas Kardinolas
Sladkevičius
Kaunas, 1990 m. Kalėdos

BELGIJA
PLANAI KLAIPĖDOS UOSTUI
Lapkričio 23 dieną Flandrijos
Viešųjų darbų ir susisiekimo ministeris Johan Sauwens atvyko į
Lietuvą. Ministerio pakviesta
vertėjos pareigoms kartu su
delegacija atvyko ir Belgijos
lietuvių bendruomenės aktyvi
veikėja ponia Spies-Gailiūtė.
Ministerio Johan Sauwens
kelionės tikslas buvo:
a. stiprinti draugiškus santykius
tarp Flandrijos ir Lietuvos;
b. plėsti abipusias pastangas
technologijos ir infrastruktūros
srityse;
c. sudaryti darbų grupes, kurios
išryškintų galimybes bendriems
darbams ateityje;
d. susitarti dėl Klaipėdos uosto
modernizavimo, aprūpinant Bel
gijos jūrininkystės technika.
Lietuvos Respublikai atsto
vaujant Darbų ir susisiekimo ministeriui Biržiškiui, Prezidentui
Landsbergiui, Flandrijai - ministeriui Johan Sauwens ir jo
kabineto viršininkui Martens,
sutartis buvo pasirašyta lapkričio 24
dieną. Ministeris Johan Sauwens
įsitikinęs, kad iki 1991 metų
balandžio mėn. Klaipėdos uosto
pertvarkymo planas bus paruoštas.
Savo kalboje Flandrijos ministeris be šiltų žodžių Lietuvai ir noro
maksimaliai remti jos ekonominę
raidą - pasakė: “Flandrija remia
Lietuvos siekius į savarankiškumą".
Lapkričio 25 dieną delegacija
sugrįžo į Belgiją. Minėdamas mini
sterio Sauwens kelionę Lietuvon
laikraštis “Wij" šiltai palankus
Lietuvai. Šita sutartis, - rašo
laikraščio politinių įvykių komen
tatorius, - remia Lietuvos siekius
ekonominėje srityje, kartu laužo ir
ją supančias užtvaras.
F.d Cinzas

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI
Metams einant į pabaigą,
Vasario 16 gimnazijos vysk.
M.Valančiaus moksleivių atei
tininkų kuopa buvo labai už
siėmus.Lapkričio 10 d. kuopa
suruošė visai gimnazijai talentų
vakarą. Prieš savaitę buvo rudens
atostogos, tad viskas turėjo būti
greitai suruošta. Vos pora dienų
prieš vakarą dar tik dvi ar trys
grupės buvo pasisakiusios kokį nors
pasirodymą ruošiančios. Vis dėl to
kuopos globėjos Marytės Šmitienės
pastangomis vakarui atėjus
pasirodė net septyniolika grupių dainuojančių, vaidinančių ar
grojančių muzikos instrumentais.
Kuopa tarp pasirodymų suruošė
jungiančių vaidinimėlių, kurie
suteikė truputį tęstinumo įdomiam
ir smagiam vakarui. Penkios
premijos buvo išdalintos vakarui
pasibaigus. Nors premijos negavo,
mokytojų vaidinimas - mokinių
laisvalaikis - sukėlė daug juoko. Net
mūsų globėja prie to prisidėjo.
Lapkričio 25 d. kuopa paminėjo
Kristaus Karaliaus Šventę. Mišių
metu vietoj pamokslo buvo
susikaupimo valandėlė. Vilija
Bijūnaitė, Gabrielė Žaidytė ir
Paulius Stepanas skaitė savo
parašytus apmąstymus, pritaikytus
šiai šventei. Kuopa sugiedojo
lotynišką giesmę ir Lauros Pundytės
parašyta malda buvo perskaityta
visų susirinkusių. Po Komunijos

Adriana Karkaitė perskaitė savo
naują eilėraštį.
Kuopa, norėdama atsipūsti nuo
mokslo įtampos, gruodžio 2 d. šeštą
valandą ryto išvažiavo autobusu į
Niurnbergą Bavarijoj - į Kalėdinę
mugę -vadinamą “Christkindlesmarkt". Tenai, miesto centre, tarp
kalėdiškai išpuoštų pardavėjų
būdelių, kuopa praleido šaltą,
snieguotą, bet labai smagią
kalėdinės nuotaikos dieną. Dvyliktą
valandą matė skambantį ma
rionetinį laikrodį, suieškojo gražių
kalėdinių dovanėlių vežtis arba
siųsti namo, išbandė ypatingų
Bavarijos kalėdinių užkandžių if
gėrimų ir, nors visą dieną stumdėsi
tarp didžiausių minių, net rado jėgų
užlipti į kalną iki pilies ir pamatyti
visą Niurnbergo senamiestį ir jo
apsnigtus stogelius.
Paskutinis kuopos užsiėmimas
prieš Kalėdas buvo surengti Adven
tinio susikaupimo vakarą. Žvakučių
apšviestoje salėje, ant grindų
susėdę, ramiai mąstė mokiniai. Tuo
tarpu ateitininkai rodė skaidres
tema "Kelias i Betliejų" ir skaitė
eilėraščius bei ištraukas iš Švento
Rašto. Tap pat buvo galima nueiti
išpažinties. Ramus vakaras baigėsi
giedant kelttą kalėdinių giesmių.
Dabar kuopa žiūri pirmyn į
ateinančius metus. Kai kurie nariai
išvažiuoja ir nebegrįš, bet geras pir
mas mokyklinio pusmečio pavyzdys
duotas, greičiausiai ir toliau bus
tęsiamas.
Paulius Stepanas

_______ PASAULYJE_______

TURINO DROBULĖ
1988 m. Vatikano paskirta
komisija tyrė Turino drobulės
amžių Oxforde, Zueriche ir Tucson
(Arizonoje), naudodama vadi
namąjį radioaktyvų datavimo
procesą, ir rado, kad drobulė kuri
turėjo būti Kristaus laidojimo
drobulė, buvo pagaminta tarp 1260
ir 1390 metų, kitaip sakant, tai
klastotė. Tikintieji tačiau nerimo,
nes buvo įsitikinę, kad ant drobulės
išlikęs veido atspaudas yra Kristaus
ir kad jis buvo į ją suvyniotas
laidotuvių metu. Dabar gi tikintieji

susilaukia užtarėjo prof. Baima
Bollone asmenyje, kuris išreiškė
abejonę dėl tų tyrimų tikslingumo.
Profesorius yra laikomas geriausiu
Italijos medicinos ekspertu teismo
bylose. Jis davė pavyzdį, kaip kitas
panašus tyrimas buvo atrastas
padaręs 1000 metų klaidą.
Profesorius taip pat tvirtina, kad
per Turino drobulės vieną slaptą
tyrimą buvo atrasta, kad drobulė
buvo pagaminta 100 - 200 m.
Manoma, kad Vatikanas duos
leidimą padaryti dar vieną tyrimą.

SKELBIAME
KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS METUS
> Atkelta iš p. 1

Šeimoje sūpuojamas tautos
gyvybės lopšys. Todėl remsime
medikų, pedagogų ir visų Tėvynės
mylėtojų rūpinimąsi gyvybės
išsaugojimu nuo pat jos pradžios ir
teisingu tolimesniu jos išugdymu.
Remsime pastangas suteikti
motinoms galimybę kuo daugiau
atsidėti vaikučių auginimui, tėvams
- galimybę deramai šeimą išlaikyti ir
taip pat kuo daugiau vaikų ugdyme
dalyvauti.
Lig šiol daugiausia kalbėjome
apie vyresniosios kartos pareigas
jaunesniajai. Neužmirškime ir
antros medalio pusės - tiesioginio
IV Dievo įsakymo skambesio:
"Gerbk savo tėvą ir motiną!”
Norėtume kartkartėmis priminti
Lietuvos vaikams ir mielajam
jaunimui, kad jie neužmirštų, kas
yra jiems Dievo duoti ištikimiausi
draugai visam gyvenimui. Kas gi
kitas, jei ne "tėvelis, motinėlė", kaip
sako liaudies daina. Brangus
jaunime, Tėvynės viltie! Nuoširdžiai
pasverk visa, ką tau duoda tėvų
namai, jų išmintis ir meilė, jų
rūpestis ir pasiaukojimas.
Ilgėdamasis būti suprastas, vis
mėgink ir pats juos suprasti. Jeigu
ilinco ir upiVcmu

kurių gerbti tu negali, - tai tau
rodiklis bei įspėjimas, ko neturėtum
kartoti. Bus gražu ir garbinga, jei
mokėsi savo tėvus ir taikinti, ir
raminti, prireikus padrąsinti ir
paguosti ir į Dievo namus nusivesti.
Tavo dora sąžinė tikriausiai neleis
tau suaugusiam nusisukti nuo savo
gimdytojų, palikti jų vienišų.
Žmogaus branda juk matuojama jo
pagarba vyresniajai kartai.
Šeima - pagrindinė Tautos ir
Bažnyčios ląstelė. Šeima - namų
bažnyčia.
Šeima - Dievo kūrinys, ir ji
gražiausiai skleidžiasi Dievo tiesos
ir meilės spinduliuose. Sugrą
žinkime mūsų šeimas į bažnyčią: ne
kas sau, o šeimomis sekmadieniais
eikime į Mišias! Parsiveskime
bažnyčią į savo šeimas: ne tik
pavienė, bet ir bendra malda
bendras Evangelijos skaitymas,
bendras Dievo akyse šeimos
problemų sprendimas.
Tada ir vėl mūsų namai taps
namų palaimos židiniais.
Su meile laiminame visas mums
brangias Lietuvos šeimas!
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AUKOS SPAUDAI

£5.00 J.Navickas
£3.50 C.Navickas
£4.00 Mrs. O. Vilimas
£5.00 K.Kaciusis
£4.00 S.Gabrilaitis
£4.00 S.Surgaustas
£9.00 B.Rudzevičius

a.a. Albertui Vainoriui
mirus, dukrą LSS Europos
Rajono Vadeivę s. Vidą.
Gasperienę ir jos šeimą, taip
pat motiną Eleną Vainorienę ir
šeimą, nuoširdžiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
LSS Europos Rajono sesės
ir broliai.

LONDONE
AUKOS VAIKAMS
British-Lithuanian Relief Fund
For Children In Lithuania. 21 The
Oval, London E2 9DT.
Gautos šios aukos: Marija ir
Kazimieras Barėnai - 258.00 sv.
Boltono DBLS skyrius, vado
vaujamas Henriko Vaineikio,50.00 sv, Mrs. L. Luisas -25.00 sv.;
po 10.00 sv. -_ A. Lithuanian, Mrs.
M.F. Moore, P. ir B. Voveriai.
St. George’s R.C. First and
Middle School, Sudbury Hill, Har
row Mdx, atsiuntė laišką, kuriame
rašoma: Mokyklos vaikai prieš
Kalėdų užgimimo vaidinimą
publikai pardavinėjo arbatą ir
pyragaičius ir gautą pelną (51 sv. 30
p.) paaukojo Lietuvos vargstan
tiems vaikams. Mrs. M.Greany
Londone - 20.00 sv.; Mrs. Ann
Edgar Northwood - 10.00 sv.;
Stepas Paukštys iš Londono - 5.00
sv.
- Fondo vadovybė labai dėkinga
visiems aukotojams ir jauniesiems
St.George’s mokyklos talkinin
kams.
TRAGIŠKA DIENA
Gruodžio 27 d. Homerton
ligoninėje mirė Kazimieras
Meškauskas, ten išbuvęs 4 dienas be
sąmonės. Toje pačioje ligoninėje
Howard palatoje 10 valandų vėliau
mirė Magdelena Velioniškytė,
Pranas(Frank) Leukaitis.
1991 metų sausio 10 d. 11 vai.
buvo laikomos laidotuvių mišios
Londono
lietuvių
Švento
Kazimiero bažnyčioje, 21 The Ovai,
Hackny Road London E2 9DT.

PADĖKA
Palydėjus i amžinybę mano
mylimą vyrą - tėveli, aš ir mano
šeima reiškiame nuoširdžią padėką
Kun. Matuliui ir visiems
dalyvavusiems laiduotuvėsc. Už
gautas užuojautas, gėles ir
užprašytas maldas Ačiū labai.
Po laiduotuvių už paruoštą
arbatėlę dėkojam p. J.Makaveckienei ir V.Montvilaitei.
Elena Vainorienė, s. Rimas ir
dukros Vida, Janina, Nijolė ir
Dalia.

MANČESTERYJE
METINIS SUSIRINKIMAS
L.K.V.S-gos
"Ramovė"
Mančesterio skyriaus metinis
susirinkimas įvyks šeštadienį, 1991
m. sausio 19 d., 18 vai. Mančesterio
Lietuvių Klube, 121 Middleton
Rd., Manchester.
Visi skyriaus nariai ir
ramovėnams pritariantieji yra
kviečiami šiame susirinkime
dalyvauti.
Skyriaus valdyba.
X - JI LKB KRONIKA
Lietuvos Kronikos Sąjunga
greitai išleidžia LKB Kronikos X-jį,
paskutinį tomą. Yra išverstas LKB
Kronikos VII tomas į anglų ir
ispanų kalbas. Bus verčiami ir
likusieji tomai į svetimas kalbas.
Jau išleista LKB Kronikos 14 tomų,
įskaitant ir vertimus į anglų ir
ispanų kalbas, kas sudaro 7,685
puslapius, o tiražas 71,000 knygų.
Sąjungai nebeužtenka lėšų
Kronikoms leisti anglų ir ispanų
kalbomis. Tad maloniai prašome
visus lietuvius skubiai paremti
aukomis Kronikos knygų leidimą.
Jo Em. Kardinolas Vincentas
Sladkevičius dėkoja visiems
aukotojams ir prašo jiems Dievo
palaimos.

Siųsti laiškus ir rašyti čekius
šiuo vardu ir adresu:
Lietuvos Kronikos Sąjunga
arba The Society of the Chronicle
of Lithuania, Inc., 6825 So. Talman
Ave., Chicago, IL 60629, USA.
LKS Valdyba

PAMALDOS
Eccles - sausio 13 d., 12.15 vai.
Nottingliame -sausio 13 d., 20
d., 11.15. vai. Židinyje.
Derbyje-- sausio 20 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

PASTABOS
APIE KULTŪRINI GYVENIMĄ
PARYŽIUJE
Paryžiuje, lapkričio 28d.
Lotynų Amerikos Namuose,
profesorius Algirdas Julius
Greimas pravedė Bendrosios
semantikos seminarą, pirmąjį iš
aštuonių seminarų ciklo, pavadinto
"Pažinimo
formos".
Buvo
analizuojamas prasmių suvokimas
kalboje. Algirdas Greimas yra
"Paryžiaus semiotinės mokyklos"
įkūrėjas, jo darbai yra pripažinti
visame pasaulyje. Prieš mėnesį
prof. Greimas skaitė paskaitas apie
semiotiką Kolumbijos universitete,
N. Y.
Prancūzų literatūros žurnalas
"Plunksnuotas žaltys" ("Le Serpent
& Plumes") savo paskutiniame
numeryje, šių metų rudenį
išspausdino Sauliaus Tomo
Kondroto novelę "Raudonoji lapė".
Šio rašytojo romaną "Žalčio
žvilgsnis" į prancūzų kalbą išvertė
Ugnė Karvelytė, ir Albin Michel
leidykla Paryžiuje išleis jį 1991 m.
"Žalčio žvilgsnis" buvo maždaug
prieš dešimt metų išleistas
Lietuvoje.
Lietuvos dailininkų Dalias
Kasčiūnaitės ir Arvido Gurevičiaus
akvarelių ir piešinių paroda buvo
Paryžiuje Saint-Germaino kvar
tale, Warin galerijoje. Arvido
Gurevičiaus darbus Paryžius matė
pirmą kartą, o Dalia Kasčiūnaitė
prieš pusę metų turėjo tapybos
darbų parodą Paryžiaus Fanartzis
galerijoje. Jos tapybos darbai
sukėlė didelį susidomėjimą.
Knygynuose pasirodė Juozo
Baltušio romanas "Sakmė apie
Juzą" ("La Saga de Youza"),
išleistas Alinea leidyklos. Vertimas
darytas iš dviejų kalbų. Iš rusų kal
bos vertė Denise Yoccoz-Neugnot,
o iš lietuvių Genovaitė Kačiuškienė
iš Lietuvos, ji trejus metus dėstė
lietuvių kalbą Rytų kalbų ir
civilizacijų institute Paryžiuje.
Labai stebina ne tik Baltušio ir
jo vertėjos lietuvės pavardžių
netaisyklingas rašymas, bet ir

dailininkai Dalia Kasčiūnaitė ir Arvidas Gurevičius. Jie abu ant afišų
pakvietimų išspausdino savo
išdarkytas
pavardes;
jos
transkribuotos fonetiškai iš rusų
kalbos. Kur vartojamas lotynų al
fabetas, pavardės ir vardai lieka
tokie patys, kaip savo krašte.
Apie lietuvius rašo lenkų kilmės
rašytoja Irena Wiszniewska. Jos
knyga "Paroles Degeles" arba
"Išsilaisvinę žodžiai" (ta knyga dar
pavadinta "Lietuviai, kuriuos mes
laikėme sovietais") pasirodė šių
metų gegužės mėnesį ir buvo labai
perkama. Tai yra atpasakojimų
rinkinys apie Lietuvą, nes autorė
besilankydama
Lietuvoje
susitikinėjo su gyventojais ir užrašė,
ką jie pasakojo. Ji kalbėjosi su
įvairiais žmonėmis, su buvusiu Af
ganistane kareiviu, su seminaristu,
su sąjūdininku, su žydu intelek
tualu, su Vilniaus lenku, su
milionierium kolhozininku, su nak
tibalda mergina, su alkoholiku ir su
bado streikuotoju ir dar kitais. Jie
drąsiai kalbėjo po daugelio melų
tylėjimo ir vaizdžiai pasakojo apie
save ir savo nuotaikas. Irena
Wiszniewska tuos pasakojimus
suredagavo gražia prancūzų kalba
ir su įžvalgiu humoru.
Galima dar pažymėti, kad Irena
Wiszniewska gimė Vilniuje, labai
jauna su tėvais emigravo į Lenkiją ir
šiuo metu gyvena Paryžiuje. Savo
pareiškimuose ji visuomet palaiko
lietuvių siekius ir yra didelė lietuvių
bičiulė.
Žinoma prancūzų leidykla Laffont paprašė Irenos Wiszniewskos
parašyti Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininko Vytauto
Landsbergio biografiją. Ji nuvyko į
Vilnių ir per keletą mėnesių įrašė
apie 40 valandų pokalbių su juo. Ta
biografija numatoma išleisti
rudenį. Tuo pačiu metu tikimasi ją
išleisti anglų kalba Amerikoje.

Ž.K1.

Visiems
"Europos Lietuvio" skaitytojams,
sveikinusiems " EL" redakciją,
esame nuoširdžiai dėkingi.

Vėluoja 1991 m. kalendorius
1991 m. Nidos Knygų Klubo ir "Europos Lietuvio" kasdien
nuplėšiamas kalendorius buvo sudarytas ir išspausdintas Vilniuje.
Gruuodžio 22 d. (1990 m.) jis buvo išsiuntinėtas
prenumeratoriams.Tačiau, dėl nežinomų priežasčių, 1991 m. kalen
dorius jų dar nepasiekė.
Už rūpestį ir sudarytą nepatogumą jų nuoširdžiai atsiprašome.
Leidėjui

„POLITIKA“ — NAUJAS ŽURNALAS
Vienuttėtis Lietuvoje išeinu tris kortus per mėnesi

Nepriklausomas „POLITIKOS“ žurnalas, remiantis demokratines
Lietuvos atgimimo jėgas, pradėjo eiti 1990 metų gegužės mėnesj. Redakcija
pasiryžusi ne tik atspindėti politiką, bet ir daryti ją. Esame įsitikinę, jog
demokratijos įtvirtinimo garantu Lietuvoje gali būti naujos ir atsikuriančios
partijos, todėl analizuojame daugiapartinės sistemos formavimąsi.
Stengiamės apžvelgti ir komentuoti atsikurian6os mūsų valstybės
Aukš6ausiosios tarybos ir Vyriausybės veiklą.
Daug dėmesio skiriame Lietuvos istorijai, ypač Nepriklausomybes ir
pokario laikotarpiams, nes sovietinėje Lietuvoje šio penodo istorijos
klastotės negali objektyviai atspindėti to meto įvykių.
Spausdiname publicistinius jsasakojimus apie praeities ir dabarties
Lietuvos politikus.
Mūsų žurnalą galite užsisakyti per „POLITIKOS" atstovą Londone
Zigmą Jurą, kurio adresas: II London Lane. Bromley, Kent BRI 4HB. Tel.:
081-460 2592.
Norėdami 1991 metais skaityti „POLITIKĄ“, išsiųskite Z. Jurui 30
JAV dolerių arba 15 svarų sterlingų su tiksliu savo adresu.

PASAULYJE
Irako karas ir Lietuva
Atsistatydinus, užs. reik, mini
strui Ševardnadzei ir Gorbačiovui
pasiėmus diktatorišką galią, bijoma,
kad tuo metu, kai vakarai bus labai
užimti
Persijos
įlankoje,
Gorbačiovas gali pasinaudoti
proga ir padaryti savo "tvarką"
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje su
KGB ir Raudonosios Armijos
pagalba. Juk jau KGB vadas
V.Kriučkov "pranešė" parlamentui,
kad užsienis per Laisvės radiją ir
kitais būdais agituoja tautas sukilti
prieš Sovietų vyriausybę, dėl to
reikia griežtų priemonių, norint tas
valstybes išlaikyti Sovietų
Sąjungoje. Lietuvos AT pir
mininkas Vytautas Landsbergis irgi
pareiškė savo baimę spaudai, kad
galima laukti represijų iš Sovietų
Sąjungos pusės.
Kremliaus pyktį dar padidino ir
tų valstybių atsisakymas pasirašyti
sąjunginę sutartį. Ekonominiai
būklei blogėjant ir tautoms
nerimaujant, sjiėliojama, kiek ilgai
pats Garbačiovas galės išlikti
valdžioje, nors ir sakoma, kad kol
kas jam nėra pakaito. Tačiau
kariuomenės pareigūnai ir KGB,
kurie iki šiol buvo labai
privilegijuoti asmenys, nenori
lengvai atsisakyti savo privilegijų ir'
grasina Gorbačiovui, dėl ko,
atrodo, ir Ševardnadzė atsis
tatydino. Gorbačiovas, gal ir
nenorėdamas, turi jiems pataikauti,
kad išsaugotų savo kailį. z\r tik ne
dėl to jis paskyrė gerą komunistą iš
profesinių sąjungų Gcnadij Janajcv
būti jo viceprezidentu. Toms
pareigoms buvo numatytas
atsistatydinęs užs. reik, ministras,
kuris pabijojo grįžtančios
diktatūros Sovietų Sąjungoje.
Sovietų parlamentas priėmė du
svarbius projektus: surengti
referendumus respublikose dėl
priklausymo Sovietų Sąjungai ir
įvesti privatizaciją visoje Sovietų
Sąjungoje.
Rusijos respublika priešinasi
Kremliui
Sovietų Sąjungos prezidentas
Gorbačiovas išleido kelis dekretus
dėl ekonomikos - tą jis turi teisę
padaryti pagal parlamento
nutarimus, bet visa bėda, kad jis
neturi priemonių priversti
respublikas tų dekretų klausyti.
Rusijos prezidentas Boris Jelcin
aiškiai pasakė, kad jis ves savo
ekonominę politiką, kuri labai
nepatinka Kremliui, nes Kremlius
gaus daug mažiau rublių iš Rusijos
respublikos. Jelcinas taip pat
žadėjo pasilaikyti sau teisę
sudarinėti atskiras sutartis su
kitomis respublikomis nealsiklausiant Kremliaus. Su Lietuva jis
jau tariasi. Gorbačiovo pozicija
silpnėja kasdien. Pasirinkdamas
sau viceprezidentu žinomą
komunistą J a na javą,, kurio
išrinkimui net reikėjo dviejų
balsavimų, Gorbačiovas manė
nuramins stalinistus, bet jis tuo
pačiu prarado reformų šalininkus ir
jo paties prestižas susvyravo. Net
jau ir užsienyje pradedama abejoti,
ar Gorbačiovą verta remti
valdžioje, neš jis pasirodo esąs tik
ras autokratas, siekiąs kad ir jėga
išlikti valdžioje ir išlaikyti Sovietų
Sąjungą vieningą, nežiūrint atskirų,
respublikų noro atsiskirti. Baltijos
valstybių nepriklausomybės siekis
gauna vis daugiau simpatijų
užsienyje. Tautiniai judėjimai
nesiriboja vien Sovietų Sąjunga,
Jugoslavija irgi dalijasi į atskiras
respublikas. Baltijos valstybės gal
turi daugiausia simpatijų užsienyje,
bet kiti ekspertai mano, kad
Sovietų Sąjunga liks tik trijų tautų
valstybė: rusai, ukrainiečiai ir bal
tarusiai.

