
PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENES KRAŠTŲ 

PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMO 
IŠVADOS

PLB Valdybos nariai, LB Kraštų 
valdybų pirmininkai ar jų atstovi i 
kartu su Lietuvos Respubliko 
Aukščiausiosios Tarybos 
vicepirmininku Kazimieru Motieka, 
Sąjūdžio ir kitų organizacijų 
atsakingais darbuotojais, susirinkę j 
Pasaulio lietuvių kraštų pirminink 
suvažiavimą, Vasario 16-sios 
gimnazijos patalpose Hiutenfelde, 
š.m. liepos 26 - 28 d.d. priėjo šių 
išvadų:

1. Pasaulyje gyvenantys lietuviai 
sudaro vieningą lietuvių tautą. 
Kiekvienas lietuvis, kokiame krašte jis 
begyventų, yra atsakingas už musu 
tautos ateitį ir kiekvienas turi teisę 
pareigą prisidėti prie Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimo.

2. Išeivijos lietuviai moraliai ir 
materialiai remia lietuvių tautos 
laisvai ir demokratiškai išrinktą 
Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą ir jos 
pastangas įtvirtinti paskelbtą 
Lietuvos nepriklausomybę.

3. Išeivijos lietuviai su viltimi ir 
susirūpinimu seka įvykius Lietuvoje. 
Mes lenkiame galvas ir didžiuojamės 
Lietuvos žmonėmis, kurie šių metų 
sausio 13 savo gyvybe apgynė šventą 
teisę būti.

4. Suvažiavimo dalyviai pritaria 
PLB valdybos pastangomis įjungti į 
PLB veiklą lietuvių bendruomenes, 
įsikūrusias Rytų Europoje ir Sovietų 
tebevaldomoje teritorijoje. Dalyviai 
sveikina naujai priimtas į PLB šeimą 
Estijos ir Moldovos lietuvių 
bendruomenes.

5. Siūlome Lietuvos vyriausybei 
panaudoti išeivijos lietuvių sukauptą 
ilgametę patirtį ir įgytas žinias, 
kuriant Lietuvoje demokratinės 
visuomenės bei laisvos rinkos 
sąrangas.

6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
lygiavertis tikslas, šalia pagalbos 
Lietuvai, yra išlaikyti tautinį 
sąmoningumą ir gyvastingumą savo 
tarpe. Nusilpusi lietuvių 
bendruomenė nebegalės teikti jokios 
paramos Lietuvai. Todėl Jcviečiame 
kraštų bendruomenes stiprinti 
lietuvišką veiklą. Įvertindami 
ypatingą vaidmenį, kurį šioje veikloje 
atlieka Vasario 16-sios gimnazija, 
raginame Vakarų Europos, Šiaurės ir 
Pietų Amerikos bei Australijos 
lietuvius siųsti savo vaikus į šią 
gimnaziją ir toliau remti ją aukomis.

7. Suvažiavimas mano, kad 
Lietuvos atstovavimas Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Maskvoje yra pirmos 
svarbos uždavinys. Lietuvos 
vyriausybė ir Sąjūdis turi imtis 
pagrindinės iniciatyvos dalyvauti 
konferencijoje. PLB kviečia kraštų 
valdybas kreiptis į savo vyriausybes 
raginant, kad būtų svarstomas 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo klausimas bei būtų 
Sovietų Sąjunga spaudžiama pradėti 
tikras tarpvalstybines derybas dėl 
Lietuvos okupacijos panaikinimo. 
PLB valdyba siūlo organizuoti ESBK 
konferencijos dalyviams Maskvoje 
neoficialią diplomatinę pagalbą bei 
finansinę paramą.

8. Suvažiavimas ragina, kad 
opozicija Aukščiausioje Taryboje 
išreiškianti savo mintis bei 
argumentus, diskusijoms pasibaigus, 
neatsisakytų dalyvauti balsavime.

9. Kviečiame LR Aukščiausiąją 
Tarybą ir Lietuvos Vyriausybę savo 
oficialius santykius su užsienio 
lietuviais koordinuoti su PLB ar jos 
padaliniais.

10. Suvažiavimas ragina visus 
vieningai remti PLJS kongresą 
Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje 
ir kuo gausiau jame dalyvauti.

11. Sekančio PLB seimo vieta yra 
numatoma Čikagoje (Lemonte), JAV,

Liepos 6 ir 7 dienomis Vilniuje buvo surengtos Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos pirmosios žaidynės. Jas 
stebėjo Lietuvos Respublikos AT pirmininkas V. Landsbergis, Gražina Landsbergienė, Vilniaus Arkivyskupijos 
administratorius vyskupas J. Tunainis ir kiti. Nuotrauka: A. Kairio

Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija Ženevoje

Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos 
(CSCE), vykusios 1991.VII. 1-5 
dienomis Ženevoje, Šveicarijoje, dr. 
Algirdo M. Budreckio, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
vicepirmininko, pirmosios savaitės 
įvertinimas.

Ženevos Konferencija buvo 
sušaukta paruošti Dokumentą 
apie Tautines Mažumas, pagal 
1990 m. liepos mėn. dokumentą 
apie Žmogiškąją Apimtį 
(Document on the Human 
Dimension), pagrįstą informacija 
bei dokumentais, su kuriais 
supažindino ekspertai iš narių 
delegacijų, o taip pat NGO 
pateiktais įrodymais.

Ženevos konferencijoje 
dalyvavo 35 valstybės-narės, 
įskaitant ir naujai priimtą 
Albanijos delegaciją. Beveik visų 
delegacijų vadovai buvo 
ambasadorių rango, nors kai 
kurioms vadovavo užsienio 
reikalų ministrai. Buvo surengtos 
trys sesijos, viena pirmadienį ir dvi 
antradienį, kurių metu kiekviena 
delegacija oficialiai pasisakė. 
Sekančios trys dienos buvo 
paskirtos uždariems 
susirinkimams.

Šveicarijos ministrui Birer 
maloniai sutikus, nevyriausybinės 
organizacijos (NGO) galėjo 
pasiekti daugiau nei Olandijoje ar 
Prancūzijoje. Adrian-Claude 
Zolter, Tarptautinių Žmogaus 
Teisių tarnybos direktorius, 
dirbdamas ad hoc būtinėje rue

1992 liepos mėn.
12. Suvažiavimo dalyviai sveikina 

Pasaulio lietuvių IV Sporto žaidynių 
dalyvius Lietuvoje. Linkime, kad 
būsimoje Barselonos olimpiadoje 
mūsų sportininkai dalyvautų kaip 
Nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos pasiuntiniai.

13. Suvažiavimo dalyviai dėkoja 
PLB valdybai už suvažiavimo 
suruošimą ir pageidauja, kad tokie 
susitikimai būtų rengiami ir ateityje. 
Vasario 16-tos gimnazijos vadovbei ir 
Vokietijos lietuvių bendruomenės 
valdybai dėkojame už nuoširdžią 
globą.

V. J. Bieliauskas
PLB pirmininkas

Hiutenfeldas, 1991.VII.28 d. 

Verembe 1, NGO teikė pagrindinę 
informaciją, įtaisė NGO 
informacijos stalą, iš kur buvo 
skirstomi dokumentai bei kalbos; 
parūpino vietą, iš kurios buvo 
platinama literatūra ir 
memorandumai. Naujos buvo 
„brainstorming“ sesijos, t.y. 
orientaciniai susirinkimai 
kiekvieną rytą 9.30 vai. Salle IV 
Konferencijų centre. Iki 
trečiadienio kiekvieną dieną nuo 9 
vai. iki 18 vai. NGO buvo leista 
naudoti Salle IV susirinkimams, 
„brifingams“ ir spaudos 
konferencijoms. Oficialus 
keturiasdešimties dalyvaujančių 
NGO sąrašas buvo išspausdintas 
liepos 2 d. prancūzų kalba; 
vertimas į anglų kalbą pasirodė 
vėliau.

1990 m. lapkričio mėn. 
konferencija Paryžiuje 
nevyriausybinėms organizacijoms 
buvo akligatvis. Ženevoje, 
palyginus su Paryžiumi ir 
Kopenhaga, viskas vyko geriau. 
Ministro Birer įstaigos įgaliotus 
NGO atstovus nemokamai 
aprūpino leidiniais ir 
nuotraukomis. NGO galėjo įeiti į 
konferencijų telekomunikacijos 
centrą. Joms taip pat buvo leista 
stebėti sesijas iš balkono 
(konferencijų salės antrame 
aukšte). Iki trečiadienio NGO 
galėjo lankytis konferencijų 
centro trečiame aukšte, kur E ir J 
sparnuose delegacijoms buvo 
paskirtos tarnybinės kabinos. 
Naujovė buvo ir NGO įrengtos 
pašto dėžutės, kuriomis 
naudodamosios, jos galėjo 
perduoti literatūrą ir 
memorandumus jų pasirinktoms 
delegacijoms. NGO galėjo valgyti 
kartu su delegacijomis toje pačioje 
valgykloje bei naudotis 
konferencijos telekomunikacijų 
informacija, gauta telegrafu, 
spausdinimo mašinėlėmis, 
telefaksu ir vietiniais telefonais.

Šeimininkai NGO neleido 
naudotis tarnybine Raudonąja 
knyga, kurioje buvo surašytos 
delegacijų apsistojimo vietos ir 
vietinių telefonų numeriai. 
Kopijas galima buvo įsigyti 
parodant „iniciatyvą“. Šie sąrašai 
pasirodė trečiadienį.

Pabaltiečiai CSCE 
konferencijose dalyvavo nuo pat 
pirmosios Helsinkio 
konferencijos. Ženeva nebuvo 
išimtis. Nors pabaltiečiai 
atstovauja atskiras NGO, jie 
žinomi kaip Pasaulio Pabaltiečių 
Santalka. Pirmąją savaitę 
Ženevoje PPS atstovavo dr. 
Algirdas Budreckis, ELTA, 
Lietuvių Informacijos Tarnyba ir 
Amerikos Lietuvių Taryba; dr. 
Jonas Genys, Amerikos Lietuvių 
Taryba; Gunars Meierovics, 
Pasaulio Latvių Federacija; Juhan 
Simonson, Amerikos Estų Taryba. 
Kad sustiprinti latvių 
atstovavimą, į sąrašus buvo 
įtrauktas Ansis Reihards iš 
Ženevos.

Dalyvių iš Baltijos valstybių 
buvo nedaug ir jie vėlavosi. Pirmas 
atvyko jaunas žurnalistas iš 
Latvijos, kurios vyriausybė dėl 
nepaaiškintų priežasčių savo 
atstovų nesiuntė. Liepos 2 d., 10 
vai. atvyko Lietuvos delegacija: 
Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Valdemaras 
Katkus, Užsienio ministerijos 
patarėjas tarptautinės teisės 
reikalams Oskaras Jusys ir 
Lietuvos vyriausybės tautybių 
departamento generalinė 
direktorė Halina Kobeckaitė. Po 
pradinio prisistatymo ši Lietuvos 
delegacija atstovų iš Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos vengė ir 
nusprendė „būti savarankiška“. 
Priešpiečių metu atvyko Estijos 
Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Rein Mollarson. 
Nors elgdamasis panašiai į trijulę 
iš Lietuvos, jis bent iki 
penktadienio kiekvieną dieną 
tarėsi su M. Kari ir J. Simonson.

Ženevos konferencijoje pirmą ir 
geriausią pareiškimą Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos klausimu 
padarė JAV delegacijos vadovas 
ambasadorius Max M. 
Kampelman. Islandijos 
delegacijos vadovas Kjartan 
Johannsson taip pat specifiniai 
užsiminė apie pabaltiečius, 
išreikšdamas viltį, kad jie įstos į 
CSCE. Tai buvo pareiškimas 
ekspromtu prie jo oficialiosios 
kalbos. Gaila, kad pirmadienį

(Nukelta į 8 psl.)

LIETUVOJE
Tautinė IV Olimpiada

Liepos 27 d. Kaune atidarytos 
IV pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Tautinėje Olimpiadoje 
dalyvauja lietuviai sportininkai iš 
JAV, Australijos, Kanados, 
Argentinos ir kitų kraštų. Tautinė 
IV Olimpiada pradėta 12 vai. 
dalyvių pamaldomis Kauno 
arkikatedroje-bazilikoje. 14 vai. 
bendra eisena iš Kauno Rotušės 
aikštės miesto gatvėmis. 16 vai. 
Tautinės IV Olimpiados žaidynių 
atidarymas Kauno Žaliakalnio 
sporto komplekse.

IV Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės prasidėjo liepos 28 d. 
Rugpjūčio 4 d. 22 vai. žaidynių 
uždarymas Vilniaus Kalnų parke.

Žaidynių organizatoriams ir 
dalyviams „Europos Lietuvis“ 
linki sėkmės ir pasisekimo.

LIETUVA IR RUSIJA 
PASIRAŠĖ SUTARTĮ

Lietuvos ir Rusijos vadai liepos 
29 d. Maskvoje pasirašė dvi 
sutartis ir vieną protokolą, 
apibrėžiančius jų tarpvalstybinius 
santykius.

Lietuvos Pasiuntinybė iš 
Maskvos pranešė, kad Vytautas 
Landsbergis ir Borisas Jelcinas 
pasirašė pagrindinę sutartį, 
kurioje abi pusės pripažino viena 
kitos suverenumą bei tarptautinės 
teisės subjekto statusą. 
Lietuvos Vyriausybės spaudos 
biuro direktoriaus pavaduotojas 
Egidijus Meilūnas pabrėžė, kad 
sutarties įžangoje paminėta 1940 
m. Lietuvos aneksija.

Lietuvos ir Rusijos ministrai 
pirmininkai pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį dėl 
Kaliningrado srities, o Lietuvos 
bei Rusijos užsienio reikalų 
ministrai — protokolą apie 
atstovybių atidarymą.

Meilūnas pastebėjo, kad 
derybos dėl kai kurių sutarčių 
detalių vyko dar valandą iki 
pasirašymo momento.

Pasirašius sutartis, V. 
Landsbergis ir B. Jelcinas tarė 
žodžius ir maždaug 10 minučių 
atsakinėjo į spaudos klausimus. 
Pagal Meilūną, spaudos 
konferencijoje dalyvavo nemažiau 
šimto korespondentų.

AFP korespondentas paklausė, 
ar Rusija tikrai pripažįstanti 
Lietuvos nepriklausomybę, nes to 
žodžio nėra sutartyje. B. Jelcinas 
atsakė, kad nėra jokių abejonių 
tuo klausimu, nes Rusija 
pripažįsta Lietuvą kaip suverenų 
tarptautinės teisės subjektą.

Paklaustas, kaip jis žiūri į 
pastatų užgrobimą Lietuvoje, B. 
Jelcinas atsakė, kad ryžtingai 
priešinasi jėgos panaudojimui, ir 
pridūrė, kad jo kelionė į Pabaltijį 
sausio 13 dieną sustabdė galimą 
naują Lietuvos aneksiją.

V. Landsbergis buvo paklaustas, 
ar Lietuva pasiryžus pasirašyti 
sutartis ir su kitom respublikom. 
Jis atsakė, kad Lietuva pasiruošus 
tai daryti su betkuria suverenia 
valstybe.

Meilūnas sakė, kad prieš 
pasirašymo iškilmes sovietų 
centrinė spauda sausai komentavo 
sutarčių pasirašymą, netiksliai 
pavaizduodama jas kaip eilinius 
veiksmus tarp dviejų sovietų 
respublikų. LIC
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Šveicarijos lietuvių knygos Fotomenininko A. Macijausko paroda
DOMAS KAUNAS

II
Teismų neišvengė ir pats E. 

Kalvaitis. Oficialioji bažnyčia jį 
kaltino dėl to, kad 
pamokslininkas, neturėdamas 
jokio teologinio išsilavinimo, 
atlieka tik dvasininkui leistinas 
apeigas ir net dėvi kunigo rūbą. 
Tačiau tikrosios priežastys viešai 
likdavo neįvardijamos. Prūsijos 
bažnyčios vyresnybę gąsdino E. 
Kalvaičio šalininkams diegiama 
mintis apie viešpataujančios 
tikybos netobulumą, tikinčiųjų 
skaldymas ir sektantizmo 
platinimas. Konfliktas pamažu 
kilo viešumon, apie jį vis dažniau 
rašė spauda. Pagaliau Betliejaus 
bendruomenės vadovas 1882 m. 
buvo patrauktas į teismą. Jis vyko 
Tilžėje, bet problemos neišsprendė
5. Yra liudijimų, tiesa, ne visai 
patikimų, kad bylą nagrinėjo net 
Berlynas, nieko nusikalstamo E. 
Kalvaičio veikloje neįžiūrėjęs. Jam 
buvo leista ir toliau vadovauti 
bendruomenei. Tačiau 
susidūrimai su Prūsijos valstybine 
bažnyčia negęso. Galiausiai dėl 
didėjančio spaudimo kone visa 
Betliejaus bendruomenė ryžosi 
tam, ką XVIII a. pradžioje padarė 
dėl tikybos persekiojami 
zalcburgiečiai — pasitraukti iš 
Prūsijos. Buvo taip pat kalbama, 
kad šį žingsnį paskatino ir 
gąsdinanti E. Kalvaičio 
pranašystė: iš Rusijos 
krikščionybei gresia didelis 
pavojus, persekiojimai ir net 
krašto užėmimas. Betliejaus 
bendruomenė pasirinko 
Šveicariją. E. Kalvaičio sekėjai, 
beveik vien lietuviai, pardavė 
ūkius ir 1904 m. paliko gimtinę. 
Dar kiti jais pasekė vėliau. Iš viso, 
esą, į Šveicariją persikėlė apie 200 
asmenų, tačiau šis skaičius mums 
atrodo kiek perdėtas ir reikalauja 
gilesnio tyrimo bei patikslinimo. 
Emigrantai su savimi išsigabeno 
ne tik pinigus. Kaip didžiausią 
turtą jie nešėsi tikybines knygas. 
Jų pasiėmė kiek galima daugiau. 
Bendruomenė gerai suprato, kad 
Šveicarijoje knygų trūksta.

Iš pradžių E. Kalvaitis su savo 
šalininkais įsikūrė Fojertalene 
(Feuerthalen), o 1909 m. persikėlė 
į Biuzingeną (Būsingen) prie 
Šafhauzeno (Schaffhausen) arti 
Reino. Dabar tai vienas — 
Šafhauzeno miestas. Čia 
bendruomenė pastatė koplyčią, 
kurioje pamaldos lietuvių kalba 
vyko iki E. Kalvaičio mirties 1915 
m. Šveicarijoje šis tikinčiųjų 
sambūris vadinosi Rytų Prūsijos 
senliuteriškąja bendruomene. 
Atvykėliams kūrimasis buvo 
sunkus. Jie daug dirbo, tačiau 
laikui bėgant prasigyveno. 
Vietiniai laikraščiai ne kartą rašė 
apie lietuviškąją bendruomenę, 
pažymėdami jos narių stropumą ir 
santarvę. Tiesa, dalis E. Kalvaičio 
pasekėjų dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą išvyko kitur: kas 
persikėlė į pramoninius Vokietijos 
rajonus, kas grįžo į tėviškę. Tačiau 
didesnė dalis vis dėlto liko gyventi 
nuolat. Šie atsikėlėliai retsykiais 
aplankydavo savo gimtąsias 
vietas. Sugrįždami jie 
atsigabendavo naujų tikybinių 
knygų. Spaudiniais buvo 
apsirūpinama ir paštu. A. Lenktys 
(Lenkties) iš leidyklos „Lituania“ 
Tilžėje 1935-1938 m. kasmet 
atsiųsdavo „Jagomasto lietuviškų 
kalendrų“ po 10-12 egzempliorių
6, kuriuos perparduodavo 
lietuviškoms šeimoms. Matyt, 
Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse tiek jų ir buvo likę.

Po E. Kalvaičio mirties viešos 

lietuviškos pamaldos pasibaigė. 
Bendruomenės telkimosi centru 
tapo Augustės ir Mikelio Bentkų 
šeima. Jos galva Tilžėje buvo 
laivininkas ir ūkininkas, 
Šveicarijoje vertėsi kaip galėjo ir 
greitai prasigyveno, įsigijo 
sodybą. Bentkų namuose vykdavo 
pamaldos ir giedojimai, labiau 
išsilavinęs parapijietis 
paskaitydavo ir pakomentuodavo 
Bibliją. Visa tai nutrūko 1942- 
1944 m., kai vienas po kito mirė 
abu Bentkai. Mirusieji buvo 
laidojami Biuzingeno kapinėse. 
Laikui bėgant bendruomenės 
narių gretos vis labiau retėjo, 
jaunimas santuokų būdu 
susimaišė su vietiniais gyventojais 
ir nutautėjo. Žmonių, saugančių 
savo lietuviškas šaknis ir gimtąją 
kalbą, liko vos vienas kitas.

Šveicarijos lietuvių kolonijos 
istorija vėl buvo prisiminta, kai 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
vyskupas J. Kalvanas 1978 m. 
lankėsi Pasaulinės liuteronų 
sąjungos vykdomojo komiteto 
posėdžiuose Ženevoje. Čia jį 
susirado Mina Bentkutė, minėtųjų 
Šafhauzeno Bentkų palikuonė. Ji 
buvo beveik 80 metų amžiaus. M. 
Bentkutė pasikalbėjo su vyskupu, 
parodė keletą atsivežtų knygų ir E. 
Kalvaičio nuotrauką. Jo 
Ekselencija, nustebintas viešnios 
papasakotos istorijos, paprašė 
Vakarų Vokietijos kunigą F. Skėrį 
giliau pasidomėti Šafhauzeno 
lietuviais. Pastarasis vyskupo 
raginimą netrukus įvykdė. F. 
Skėrys surado M. Bentkutę 
gyvenančią tėvų namuose kartu su 
vyresniąja seserim Gryta 
Bentkute-Kuster, turinčią 86 
metus amžiaus. Abi moterys dar 
neblogai kalbėjo Mažosios 
Lietuvos lietuvių tarme, 
lietuviškai meldėsi ir giedojo. M. 
Bentkutė savo namuose, 
atskirame kambaryje saugojo 
labai daug senųjų Mažosios 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuviškų leidinių. Jie buvo 
surinkti iš kolonijos senbuvių 
įpėdinių, jau nebemokančių tėvų 
kalbos. Šeimininkė kunigui 
padovanojo penkias gerai 
išlaikytas ir įrištas XIX a. knygas. 
F. Skėrys prašė daugiau knygų, 
tačiau M. Bentkutė nedavė. Ji 
tvirtino, kad testamentu nurodys, 
kam visas šis turtas turėtų tekti. F. 
Skėrys taip pat aplankė buvusias 
Biuzingeno kapines. Čia tebestovi 
E. Kalvaičio koplyčia, dabar 
naudojama kaip knygų sandėlis, 
matyti daug paminklų su 
lietuviškomis pavardėmis: 
Balinus, Baubkus, Biekstys,
Bredies, Brosius, Buttgereit,
Denkus, Jekstat, Kaspereit,
Kneksties, Kurmis, Schneidereit,
Urbschaitis. Iš karto po šio 
apsilankymo F. Skėrys aprašė 
susitikimo įspūdžius bei matytus 
dalykus. Jis vyskupui J. Kalvanui 
nusiuntė straipsnį, kuris, gaila, 
buvo paskelbtas tik 1990 metų 
„Lietuvos evangelikų bažnyčios 
kalendoriuje“7. Tačiau F. Skėrio 
ir M. Bentkutės ryšiai nenutrūko. 
Jie keitėsi laiškais, pasikalbėdavo 
telefonu. Moteriškei, norinčiai 
atgaivinti lietuvių kalbos žinias, 
kunigas siuntė žodynus, lietuvišką 
ir vokišką evangelikų spaudą. 
Bėgo laikas. Pagaliau tilžiečių ainė 
1988 m. telefonu paskambino F. 
Skėriui ir paprašė atvykti. 
Šafhauzene jo laukė kelios 
kartono dėžės knygų, kurias 
atrinko pati savininkė. Šiek tiek 
leidinių M. Bentkutė pasiliko ir 
sau. F. Skėrys knygas namo vežėsi

Liepos mėnesį Londono 
„Portfolio“ galerijoje vyko 
tarptautinį pripažinimą pelnusio 
lietuvių fotomenininko 
Aleksandro Macijausko 
personalinė paroda. Joje buvo 
eksponuojamos šešios dešimtys 
darbų. Nuotraukų ciklai „Kaimo 
turgūs“, „Vasara“, „Veterinarijos 
klinikos“, „Paradai“, „Kaimo 
laidotuvės“ yra autoriaus dviejų 
dešimtmečių kūrybos rezultatas, 
kuris sudomino Anglijos leidyklos 
„Thames and Hudson“ 
redaktorius. Jie sudarė ir išleido 
reprezentatyvinę A. Macijausko 
knygą-albumą „My Lithuania“ 
(„Mano Lietuva“). Kaina 24.00 
svarai.

Šio leidinio dėka Aleksandro 
Maciajausko talentas ir Lietuvos 
vardas tapo žinomi daugeliui 
fotografijos žinovų visame 
pasaulyje. Londono fotografinio 
meno galerija „Portfolio“ išreiškė 
norą eksponuoti M. Macijausko 
darbus. Tai pirmoji lietuvio 
personalinė paroda Didžiojoje 
Britanijoje. „Tamsiausiais 
Lietuvos istorijos dešimtmečiais 
viena iškiliausių ir kūrybiškiausių 
tautos asmenybių buvo beveik 
nežinoma Vakarams. Ši paroda A. 
Macijauską atskleidžia kaip 
neabejotinai talentingą menininką 
ir gyvenimo stebėtoją — viską 
atidavusį savo darbui. Autoriaus 
grafiškai prisodrintų ir žiūrovų 
dėmesį prikaustančių vaizdų 
publikavimas ir eksponavimas yra 
geriausias ir seniai užpelnytas A. 
Macijausko pripažinimas“, — 
taip pristatoma paroda 
„Portfolio“ galerijoje.

Profesionaliai apipavidalinta ir 
puikios poligrafinės kokybės 
Japonijoje atspausdinta knyga 
„My Lithuania“ pradedama 
plačiu A. Macijausko 
autobiografiniu įvadu, kuriame jis 
pasakoja apie savo gyvenimą, 
vaikystės aplinką, jį supusius 
žmones, kelią į fotografiją. Štai jo 
mintys apie kūrybinius 
ieškojimus: „Kaimo turgūs man 
buvo vienas iš didžiausių 
gyvenimo atradimų. Keliaudamas 
atsitiktinai patekau į juos ir 
išvydau atvirą pasaulį, kur kas 
savaitę kaimiečiai susirenka 
parduoti-pirkti, susitikti su 
pažįstamais ir giminėmis, sužinoti 
paskutines naujienas ir pletkus. 
Taip verda atviras gyvenimas.

Kokie įdomūs žmonės, kokie 
išraiškingi veidai!“

Du fotografijos istorikai iš 
Čekijos Daniela Mrazkova ir 
Vladimir Remes knygos 

lengvąja mašina. Dėl visa ko dėžes 
apklojo užtiesalu, tačiau šveicarų 
muitininkai į bagažą nė 
nežvilgtelėjo. Taip unikalus 
spaudos rinkinys pateko į 
Manheimą. Šių eilučių autorius 
apie jį žinojo iš F. Skėrio atsiųsto 
minėtojo straipsnio mašinraščio 
kopijos, užuominų kunigo 
publikacijose, skelbiamose 
vokiečių spaudoje8. Tačiau 
knygotyrininkui nepalyginamai 
svarbiau savo paties rankomis 
perversti kiekvieną spaudinį ir 
aprašyti jį de visu. Tokia proga 
atsirado. Autorius, lankydamasis 
Haidelberge, artimiau susipažino 
su F. Skėriu ir buvo maloniai 
pakviestas apžiūrėti knygų. 
Kiekviena iš jų buvo pavartyta, 
bibliografiškai užregistruota, 
pažymėtos dedikacijos, 
antspaudai, labai gausios 
marginalijos. Sukaupta medžiaga 
yra gana iškalbi.

(Bus daugiau) 

baigiamajame straipsnyje 
analizuoja žemišką, ironišką ir 
užsiangažavusią A. Macijausko 
asmenybę šiuolaikinės tarybinės ir 
pasaulinės fotografijos kontekste: 
„Prieš keletą dešimtmečių A. 
Macijauskas buvo naujo 
judėjimo įkvėpėjas. Jo kūryba 
priešinosi oficialiajai parodomajai 
propagandistinei fotografijai, kuri 
garbino praeities herojus ir 
idealizavo darbo šlovę. Savo 
paveikslais jis parodė tikrą žmogų, 
su kasdieniniu liūdesiu ir 
džiaugsmu, (...) jo darbuose 
išlaikoma romantinė nuotaika, 
simbolizuojanti Baltijos šalis kaip

DBLS-gos Centro veikla
1991 m. liepos 14 d. DBLS-gos 

posėdyje buvo svarstomi šie 
reikalai.
• D. Britanijos lietuvių 

sąskrydis — Tautos šventė bus 
rengiama Bradforde. Rengėjai: 
DBLS-gos Bradfordo skyrius ir 
Vyties klubas. Jiems padės DBLS- 
gos Centro valdyba. Sąskrydis 
įvyks rugsėjo 7 d. Latvių 
Namuose, netoli Vyties klubo. 
Programoje DBLS-gos meninės 
pajėgos.
• Svarstant Lietuvos Pagalbos 

Fondą (ALF), buvo nutarta 
išlaidų procedūra. ALF fondu, be 
Lietuvos Respublikos AT 
pirmininko V. Landsbergio 
sutikimo, DBLS-ga naudotis 
negali.
• DBLJS-gos pirmininkas P. 

Markevičius laišku paprašė 
paremti jaunuolius vykstančius į 
VII Pasaulio lietuvių kongresą. 
DBLS-gos valdyba vajaus 
pradžiai paskyrė 500.00 sv.
• Raginti British Royal Mail 

tarptautiniams reikalams skyrių, 
kad laiškai ir siuntiniai į Lietuvą 
būtų siunčiami tiesiog, o ne per 
Maskvą.

Gavę suplėšytus ar pavėluotai 
laiškus bei siuntinius, prašomi 
rašyti: Royal Mail International, 
52 Grosvenor Gardens, London, 
SW1W 0AA.
• Baltų Tarybos nutarimu, 

Tarptautinio Olimpiados 
komiteto posėdžiui, vykstančiam 
liepos 8-9 dienomis Lozanoje, 
Šveicarijoje, Edward Grayson
Q. C. paruošė specialų raštą. Jį 
Olimpinio komiteto pirmininkui 
Samaranchui perdavė Šveicarijos 
LB-nės valdyba. Teko patirti, kad 
Olimpinio komiteto pirmininkas 
Pabaltijo kraštams pasiūlė 
žaidynėse dalyvauti po 
Olimpiados vėliava, kol bus 
susitarta kitaip. Rašto paruošimas 
Pabaltiečiams kainavo 750.00 sv.
• Didžiųjų konferencijos metu 

Londone vyko demonstracija- 
piketas. Ryšium su šia 
konferencija DBLS-gos skyriams 
buvo pasiųsti peticijos lapai 
parašams rinkti. Vieni skyriai šį 
darbą atliko greitai ir gerai, o kiti 
skyriai neatsakė.

Prie konferencijos salės 
piketuoti buvo susitarta su 
European Liaison Group, One 
Europe ir Baltų Taryba. DBLS-ga 
šiam piketui vieningai pritarė. 
DBLS-gos politiniame pasitarime
R. Kinka pažadėjo paruošti 
spaudai informacijos (Press 
Release) du lapus, vieną Baltų 
tarybos, o kitą DBLS-gos vardu.
• Lietuvos Respublikos 

informacijos biurui Londone, 
esančiam Lietuvių Namuose, 
įvesdintas naujas telefonas 071- 
792 8450. Taip pat vykdomi kiti 
pagerinimai biuro veiklai.

Pažadėtąją Žemę, kurioje žmonės 
džiaugiasi tyra laime, nesuteršta 
šiuolaikinio pasaulio 
amoralumo“.

Kaip nurodė leidyklos „Thames 
and Hudson“ spaudos atstovė 
Kate Durwill, kitos Jungtinės 
Karalystės galerijos taip pat 
ketina eksponuoti lietuvio 
fotografiją, nežiūrint į tai, kad 
pelnas gana kuklus. Pirkėjų 
nuotraukoms, kurių kaina apie 
250.00 svarų, atsiranda mažai. 
Tačiau svarbiausias dalykas — 
regėti jas, išvysti Pažadėtąją Žemę.

Laimas Fergizas

• DBLS-gos Centro Valdyba, 
liepos 23-25 dienomis Londoną 
lankiusio Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministro Algirdo 
Saudargo paprašė, kad ateityje 
Lietuvoje esančios įvairios 
ministerijos ir departamentai su D. 
Britanijos organizacijomis 
palaikytų ryšius tik per 
informacijos biurą Londone, o ne 
per pavienius asmenis, kaip kad 
vyksta dabar.
• Tos pačios dienos vakare, po 

DBLS posėdžio, prie vakarienės 
stalo buvo pasimatyta su 
Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos departamento 
direktorium Audriu Butkevičium 
ir AT nariu Česlovu Okinčicu. Per 
pokalbį, kuris užtruko porą 
valandų, C. Okinčicas kalbėjo 
apie esamas lietuvių-lenkų 
problemas Vilnijos krašte. KAD 
direktoriaus A. Butkevičius buvo 
paklaustas, kodėl jis nepasitaręs 
su informacijos centro Londone 
vadovu, ar DBLS-gos Centro 
Valdyba paskyrė R. Kinką KAD 
atstovu D. Britanijoje ir Airijoje. 
Nors A. Butkevičius aiškino, bet 
aiškiau nebuvo, kam toks atstovas 
reikalingas, kokios jo pareigos ir 
kas finansuos jo darbą?

AUSTRALIJOS SENATAS 
ŠVENČIA BIRŽELIO 

MEN. DEPORTACIJAS
Australijos senatas 

paskutiniame posėdyje prieš 
rudens sesiją vienbalsiai priėmė 
liberalų senatoriaus Jim Short 
įvestą rezoliuciją, remiančią trijų 
Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės atstatymą ir 
raginančią australų tautą kasmet 
birželio 14-ąja prisiminti 1941 
metais Pabaltijyje prasidėjusių 
masinių deportacijų aukas. 
Rezoliucijoje pažymima, kad 
Australija nepripažįsta Pabaltijo 
kraštų prievartinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą, primenama, kad 
lietuvių, latvių ir estų tautos per 
šiais metais pravestus 
referendumus aiškiai pasisakė už 
nepriklausomybę, o trijų Pabaltijo 
kraštų vyriausybės patvirtino šį 
apsisprendimą. Nepaisant to, 
Sovietų Sąjunga neleidžia 
Pabaltijo kraštams įgyvendinti 
nepriklausomybės siekius, 
tebeneigia Pabaltijo tautų 
teisę į laisvą apsisprendimą.

Australijos Senato priimtoje 
rezoliucijoje pažymima, kad tokia 
Sovietų Sąjungos laikysena 
akivaizdžiai prieštarauja 
Helsinkio susitarimams, kuriuos 
prieš penkioliką metų pasirašė 
sovietų vyriausybė. Rezoliucijoje 
reiškiama viltis, kad Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai netrukus bus 
grąžinta jom priklausanti vieta 
laisvų ir nepriklausomų tautų 
tarpe.
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PETRAS VILEIŠIS — 
Lietuvos patrioto sukaktuvės

Petras Vileišis, vienas iš 
svarbiausių lietuvių tautos laisvės 
pionierių, yra galbūt mažiausiai 
savo tautos įvertintas. Jis buvo 
praktiškas žmogus, kuris tikėjo ir 
savo pačio pavyzdžiu įrodė, kad 
nereikia kitiem pavydėti, nereikia 
kieno nors aukų laukti, bet reikia 
stengtis ir dirbti, kilti iš apačios, 
savo pastangomis ne tiktai kitus 
pavyti, bet ir pralenkti. Tuo keliu 
jis pats ėjo ir tą kelią rodė savo 
atgimstančiai tautai. Petras 
Vileišis yra pasakęs: „Geriausia 
dabar politika, tai jokios 
politikos. Ponuliai, dirbkime tik 
kultūros ir ekonomikos darbą, o 
kai viso ko padaugės tai ir politika 
atsiras savaime. Tada ji bus esminė, 
sava, neatskiriama nuo mūsų 
žmonių, ir ji padarys didžių 
darbų“ („Švyturys“ 1991, Nr. 1).

Šiais metais minime Petro 
Vileišio 140-tąsias gimimo ir 65- 
tąsias jo mirties sukaktuves. Jis 
gimė Medinių kaime, Pasvalio 
valsčiuje, Biržų apskrityje 1851 
metų sausio 25-tą dieną. Nuo 1861 
metų jis mokėsi Panevėžyje, o 
1870 metais aukso medaliu baigė 
Šiaulių berniukų gimnaziją. 
Petrapilyje (dabar Leningrade) jis 
studijavo matematiką ir 
kandidato laipsniu baigęs 
universitetą persikėlė į Petrapilio 
kelių institutą, kur 1880 metais 
gavo inžinieriaus vardą ir teises. 
Tada Petras Vileišis tarnavo caro 
Rusijos geležinkelių valdyboje, 
kuri 1883 metais jį išsiuntė į 
Belgiją susipažinti su geležinių 
gelžkelių tiltų statyba. Vėliau, 
pasitraukęs iš geležinkelių 
valdybos, jis sukūrė savo statybos 
firmą, statė geležinius tiltus ir apie 
1905 metus pasidarė vienas iš 
turtingiausių tų laikų lietuvių. 
Vilniuje jis įsigijo namus, 
Antkainyje pasistatė vilą, vėliau 
atitekusią Lietuvių Mokslo 
draugijai, nupirko spaustuvę ir 
knygyną, ir savo pastangomis 
pradėjo leisti pirmą lietuvių 
dienraštį — „Vilniaus Žinias“.

Devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje caro valdžia buvo 
uždraudusi leisti knygas, 
atspausdintas lotynišku-lietuvišku 
raidynu, bet 1876 metais, 
išnaudodamas rusų-turkų karo 
metą, Vileišis lietuviškomis 
raidėmis išleido knygutę 
„Apsakinėjimas apie žemę ir oro 
permainas“ (Apsakineima apej 
žiame ir atmajnas orą), tačiau 
vėliau lietuviškų rašmenų 
naudojimas vėl buvo uždraustas ir 
knygų spausdinimas buvo 
perkeltas į užsienį — į Prūsiją ir 
Ameriką. Pradėjęs dirbti 
geležinkelių valdyboje Petras 
Vileišis greitai surado būrelį 
lietuvių geležinkeliečių, kurie 
sutiko padėti tautos knygnešiams. 
Kai kurie geležinkelių sandėliai 
buvo gana saugios vietos už 
draustoms knygoms, ir dažnai tos 
draudžiamos lietuviškos knygos 
pasiekdavo Mintaują, Rygą ir 
Petrapilį. Vileišis daug prisidėjo 
prie Vilniaus lietuvinimo ir 
naudojo savo poziciją ir pažintis 
Petrapilio ministerijose ir senate 
kovodamas prieš lenkų intrigas. 
Jis išleido dideles sumas savo 
pinigų, „patepdamas“ įvairius 
caro pareigūnus, ir jo kyšiai, kurių 
Vileišis asmeniškai nekentė, 
Vilniaus gubernatoriui ir 
aukštiems Petrapilio 
valdininkams lėmė arba mažų 
mažiausiai paskubino lietuviškos 
spaudos draudimo atšaukimą. 
Vienu metu buvo teigiama, kad 
lietuviškos spaudos laisvę Vileišis 

savo pinigais nupirko. Nors Petras 
Vileišis savo lėšomis išleido 77 
knygeles ir Petro Nerio, V. 
Gintauto, Giedrio ir kitokiomis 
slapyvardėmis prisidengęs pats 
parašė 24 knygutes visokiausiomis 
temomis. Tačiau jo didžiausias 
pasiekimas buvo pirmo lietuviško 
dienraščio „Vilniaus Žinios“ 
leidimas. Kai daktaras Jonas 
Basanavičius 1905 m. iš Bulgarijos 
grįžo į Lietuvą, jis jau rado 
„Vilniaus Žinių“ tinkamai 
paruoštą dirvą ir tais pačiais 
metais sušaukė Didįjį Vilniaus 
Seimą. Be spaudos atgaivinimo 
Vileišis, gyvendamas Vilniuje, taip 
pat daug savo pinigų davė 
lietuviškiems reikalams — tai 
steigiant lietuviškas mokyklas, 
dailės parodas, 1914 m. veltui 
užleido savo namų dalį, kurioje 
buvo įsteigta vaikų prieglauda ir 
kurioje vienu metu buvo daugiau 
40 vaikų ir našlaičių, rėmė lietuvių 
spaudą Voroneže ir Petrapilyje.

Tačiau vienas žmogus 
dienraščio ilgai leisti negalėjo, nes 
ne tiktai „Vilniaus Žinios“, bet ir 
fabrikas, ir spaustuvė jam visą 
laiką davė nuostolius. 
Nebepajėgdamas toliau laikraščio 
leisti Petras Vileišis vėl grįžo prie 
savo mėgstamo darbo — tiltų 
statybos ir geležinkelių tiesimo.

Pirmam pasauliniui karui ir 
revoliucijai Rusijoje pasibaigus, 
1921 metais Petras Vileišis grįžo į 
nepriklausomą Lietuvą. Grįžo 
vargšu, be buto, be nieko ir be 
vilties atgauti Gruzijoje sukauptus 
turtus. Lietuvoje jis 1922 m. 
trumpą laiką buvo susisiekimo 
ministru, o nuo 1921 iki 1926 m. 
inžinierių tarybos pirmininku. Jo 
pastangos lietuvių spaudai buvo 
įvertintos 1923 metais, kai jam 
buvo suteiktas lietuvių literatūros 
garbės daktaro laipsnis, o 1926 
metais ir technikos fakultetas jam 
įteikė inžinerijos garbės daktaro 
vardą. Technikų ir inžinierių 
draugijos išrinko jį savo garbės 
pirmininku, o 1925 m. seimas jam 
paskyrė XIII kategorijos valstybės 
pensiją.

Jo gimtajame miestelyje, 
Pasvalyje, komercinė mokykla, o 
vėliau pilna gimnazija, buvo 
pavadinta Petro Vileišio vardu. 
Šių eilučių autorius turėjo 
privilegiją šią gimnaziją lankyti ir 
ją baigti. Kai 1935 m. Pasvalio 
Petro Vileišio gimnazijai buvo 
pastatyti nauji ir gražūs rūmai, tai 
tuo laiku savo išvaizda, 
moderniškumu bei patogumais 
mokyklos pastatas buvo vienas iš 
modemiškaisusių ne tik Lietuvoje, 
bet, galbūt, visoje Europoje. Tuo 
pačiu laiku (1935 m.) Petro 
Vileišio atminčiai skulptorius V. 
Grybas pastatė didelį balto gipso 
paminklą. Taigi, Pasvalys savo 
garbingo sūnaus neužmiršo. 
Gimnazijos rūmai, greičiausiai, 
dar ir šiandien tebestovi, bet ar 
paminklas išliko, tai nežinia.

Petras Vileišis mirė Palangoje 
prieš 65 m., tai yra 1926 metais, 
rugpjūčio 12 dieną, ir valstybės 
lėšomis buvo palaidotas Kauno 
bazilikos rūsyje, o vėliau jo karstas 
buvo perkeltas į Rasų kapines 
Vilniuje, kur turėjo mauzoliejų.

Savo nekrologe Antanas 
Smetona jį aprašė, kaip 
nepakankamai pagerbtą ir 
nesulaukusį nuoširdumo ir 
pagarbos lietuvį patriotą, ir nėra 
abejonės, kad jis Petrą Vileišį 
apibūdino teisingai. Jis buvo 
darbštus ir kuklus žmogus ir dėl jo 
kuklumo jo pasiekimai dėl lietuvių 
raidyno, dėl lietuvių spaudos dar

„I LITUANI“ 
OPERA

Išeivijos spaudoje tebeskamba 
Čikagoje surengtos Lietuvių 
Muzikos šventės atgarsiai. 
Kulminacinė šio didžiulio 
kultūrinio renginio dalis buvo 
VII-oji JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventė. Muzikos šventės 
programoje svarbią vietą užėmė 
Ponchielli operos „I Lituani“ 
(Lietuviai) pastatymas. Buvo 
surengti du spektakliai, kuriais 
Čikagos lietuvių opera atšventė ir 
savo veiklos 35-metį. Operą „I 
Lituani“ sukūrė italų 
kompozitorius Amilcare 
Ponchielli, gyvenęs 1834-1886 
metais. Operos libretas parašytas 
pagal Adomo Mickevičiaus kūrinį 
„Konradas Valenrodas“. Pirmą 
kartą ši opera buvo pastatyta 
Milane 1874 metais. Prieš 
okupaciją buvo ruošiamasi 
Ponchielli operą statyti Lietuvoje, 
bet tie planai liko neįgyvendinti. 
Čikagos lietuvių opera šį kūrinį 
pastatė du kartus: 1981 ir 1983 
metais. Čikagos lietuvių operai 
padėjo Lietuvos menininkai. Iš 
Lietuvos buvo atvežtos 
dailininkės Janinos 
Malinauskaitės sukurtos 
dekoracijos, pastatyme dalyvavo 
Lietuvos operos ir baleto teatro 
simfoninis orkestras. Pirmajam 
spektakliui dirigavo žymus 
Lietuvos muzikas Vytautas 
Viržonis, antrajam — išeivijoje 
gyvenantis dirigentas muzikas 
Alvydas Vasaitis. Pagrindinius 
vaidmenis atliko žymūs Lietuvos 
solistai: Virgilijus Noreika, Irena’ 
Milkevičiūtė, Arvydas 
Markauskas, Vincentas Kuprys. 
Operoje dalyvavo aštuoni 
Lietuvos baleto šokėjai, 18 
choristų iš Lietuvos. Iš viso 
scenoje pasirodė 150 asmenų.

Lietuvių Muzikos šventės 
renginius praturtino grafikos 
darbų paroda „Lietuvos dovana 
mums“. Šiai parodai buvo 
panaudotas beveik pusšimčiui 
Lietuvos grafikų atstovaujantis 
kūrinių rinkinys. Rinkinį sudarė 
Vilniaus Dailės muziejus ir 
padovanojo Čikagos lietuvių 
jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijai. Paroda buvo surengta ne 
tiktai Čiurlionio galerijoje, bet ir 
Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte.

Muzikos šventės proga buvo 
išleisti du leidiniai: Kazio 
Skaisgirio paruošta 88-nių psl. 
knygelė „VII JAV Ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė“ su ištisine 
iškilmių bei koncertų programa, 
dalyviu sąrašu. Kitą 140 psl. 
apimties leidinį „Lietuvių 
Muzikos šventė“ su renginio šūkiu 
„Kad liktum Tu gyva!“ parengė 
Danutė Bindokienė. Čia apjungti 
visos savaitės koncertai, baleto ir 
operos spektakliai, šventės 
rengėjų nuotraukos, žymių 
žmonių sveikinimai. N.T.

ir šiandien nėra tiksliai įvertinti. 
Kaip darbštus, kuklus ir dosnus 
lietuvis Petras Vileišis buvo 
pavyzdžiu ne tiktai praeities 
lietuviams, bet kaip darbštų, 
pasiryžusį ir savo tautai 
pasišventusį asmenį galime laikyti 
sau pavyzdžiu ir šiandien. Kaip 
anksčiau minėta, Petras Vileišis 
savo tautai sakė, kad nelaukime 
nieko veltui, bet tik savo darbu ir 
pastangomis ne tik pavykime, bet 
ir pralenkime visus kitus. Tegul jo 
žodžiai, jo vardas ir jo darbai 
mūsų tautai palieka neužmiršti ne 
tiktai mūsų, bet ir ateinančių 
kartų širdyse.

Henrikas Vaineikis

Mato Šalčiaus kelionės
Žinomas lietuvių keliautojas, 

žurnalistas ir rašytojas M. Šalčius 
(1890-1940) pirmą kartą Anglijoje 
buvo 1925 m. Savo kelionę į 
Londoną jis aprašo taip. Užsienio 
pasą Kaune gauti buvo nesunku. 
Bet čia prasidėjo vizų ieškojimas 
— vokiečių, olandų, anglų. Gavęs 
vizas atstovybėse, keliautojas 
skuba į laivų tarptautinio 
susisiekimo agentūras pirkti 
bilieto. „Vos tik ateini į agentūrą 
su gauta viza, jums staiga 
pareiškia, kad bilietai ‘vėl 
pabrangę’ dešimčia procentų“.

M. Šalčius į Londoną keliavo 
per Berlyną, Hanoverį, 
Bentheimą, Hoek van Holland. 
Čia jis aprašo Vokietijos ir 
Olandijos gamtą, namus, kelius, 
žmones, vis palygindamas su 
Lietuva ir Baltarusija.

Pirmasis Anglijos žemės 
punktas — Harvičas, į kurį 
keleivis pateko iš laivo. Čia reikia 
pateikti išlipimo kortelę, kurią jis 
buvo gavęs Olandijoje iš vakaro. 
Kortelėje reikėjo įrašyti asmens 
duomenis, adresus Anglijoje ir 
pasirašyti. Su antspaudu 
užtvirtinta kortele reikia eiti prie 
pasų patikrinimo stalo. Po to į 
muitinę — bagažo patikrinimui. 
Geležinkeliu, privestu prie 
muitinės gali nuvažiuoti į miestą.

Žmogus, patekęs į svečią šalį, 
godžiai puola dairytis po langus, 
bene ką naują pamatys. Traukinys 
bėga į pietvakarius, į Londoną. 
Žemė labai derlinga, nes žolė visur 
stambi, vešli, žalia. Aptvaruose 
matyti gyvulių. Artėjant prie 
Londono, matosi milžiniški 
viešbučiai, išpuošti milžiniškais 
skelbimais. Keleiviai išlipo 
Liverpulio stotyje. Žmonių 
judėjimas, lyginant su Kaunu, 
atrodo nepaprastas. Žmonių 
minios skuba iš vienos į kitą pusę 
(palyginama su Žemaičių 
Kalvarija ir Šiluvos atlaidais).

Susiskambinęs su Lietuvos 
atstovybe, važiavo per miestą 
susipažinti ir įsikurti.

„Ką bendrai galima pasakyti 
apie Londoną? Tai yra didelis, 
gana aprūkęs, senoviškas, 
išsisukinėjusiom gatvėm miestas 
ar teisingiau, visa eilė susijungusių 
į krūvą miestų. Jame nėra nei 
tokio gatvių tiesumo kaip Berlyne, 
Paryžiuj ir kituose modemiškuose 
miestuose, nei tokių dangų 
raižančių trobesių kaip New 
Yorke. Bet tame gatvių kreivume, 
trobesių surūkime yra kažin kas 
didingo ir garbingo savitumo, ir 
rimtumo“, — rašo M. Šalčius. Jis 
išskiria parlamento rūmus, šv. 
Povilo katedrą, Bukinghamo 
karaliaus rūmus, Britų muziejų ir 
kt. Daug rašo apie gražius 
Londono parkus, paminklus, 
muziejus, galerijas.

Apie Londoną ir londoniečius 
M. Šalčius rašo plačiau. Londonas 
tada turėjo 9 mln. gyventojų. M. 
Šalčiaus žodžiais tariant, čia „yra 
susigrūdusi ne tik Anglija, bet ir 
visa Britų imperija“. Į Londoną 
subėga visi pasaulio reikalai, nes 
jis su visomis pasaulio dalimis yra 
tarp savęs susietas. Tos dalys 
Londoną maitina, išlaiko, 
linksmina. Amerika pristato jam 
duonos ir mėsos, Australija — 
vilnų, Pietų Afrika — aukso ir 
deimantų, Indija ir Egiptas — 
medvilnių, Pietų Europa ir 
Vidurinė Azija — vaisių, 
Prancūzija — šampano ir 1.1. 
Autorius aprašo miesto darbo 
ritmą, poilsio valandas.

Apie ano meto Lietuvą 
Londone mažai kas žinojo. 
Paprasti žmonės nieko nežino, kiti 

žino, kad tai neseniai įsikūrusi 
valstybė Europos pakraštyje, o 
biznierius būtinai paklaus: „O kuo 
Lietuva prekiauja?“ Sužinojęs 
apie Lietuvą, ne vienas akylesnis 
anglas nori ją pamatyti. 
„Apskritai reikia pasakyti, kad 
anglai simpatijų mums turi ar bent 
yra palinkę turėti, o jei neturi, tai 
ne per ką kitą, kaip per savo mūsų 
nežinojimą ar nepažinimą,“ rašo 
M. Šalčius.

Keliautojas aprašė ir savo 
įspūdžius iš Wembley parodos, 
kurioje buvo demonstruojama 
visa Britų imperija su savo 
kolonijomis ir dominijomis. 
Paviljonuose demonstruojami 
kitų šalių žmonės, turtai, dirbiniai, 
paviljonai papuošti tų šalių 
atributika, nacionaliniais raštais. 
Kai kas net pademonstruojama. 
Antai paviljone išstatytos gyvos 
Naujosios Zelandijos karvės, jos 
melžiamos elektra, čia pat iš 
grietinės plakamas sviestas, o toj 
šaly gaminamų produktų gali čia 
pat paragauti. Taip pat 
demonstruojami Kinijos, Vakarų 
ir Rytų Afrikos bei kitų šalių 
žmonės, jų namai, darbas ir 
gaminiai.

Iš Londono M. Šalčius grįžo į 
Kauną per Lamanšo sąsiaurį, 
Paryžių, Koelną, Berlyną.

Geriau su Anglija M. Šalčius 
susipažino, kai buvo draugo 
pakviestas į Anglijos kaimą. Jis 
pamatė vakarinę Angliją, kaimus, 
išsidriekusius Temzės pakraščiais. 
Įspūdžių autorius pažymi, kad 
kaimas Anglijoj mažai tesiskiria 
nuo miesto, nes turi vandentiekį, 
elektrą, asfaltuotas gatves. Niekas 
čia pats nekepa namie duonos, 
nesitiekia mėsos, o viską perka iš 
krautuvėlės.

Ėjo su draugu 
paplaukioti laiveliu, pamatė 
namą, labai panašų į lietuvišką, su 
šiaudiniu stogu. Su krašto 
retenybėmis ir įdomybėmis M. 
Šalčių supažindino anglų majoras 
O. Rutters, kuris buvo atvykęs į 
Lietuvą, o po to parašė savo 
kelionės po Pabaltijo valstybes 
įspūdžius ir išspausdino Londone 
1925 m. Ta knyga vadinosi „The 
New Baltic States“.

M. Šalčius savo kelionę aprašė 
„Lietuvos“ laikraštyje 1925 m. 
Nr. 137, 147 ir kt. Be to, tais pačiais 
metais „Lietuvoje“ M. Šalčius 
išspausdino iš O. Rutters knygos 
vertimą (ištraukas). Čia aprašomi 
pirmieji autoriaus įspūdžiai, 
įvažiavus į Lietuvą, toliau 
apibūdinama geografinė padėtis, 
aprašomas Kaunas, padaręs jam 
ne kokį įspūdį. Įdomūs jam 
pasirodė Lietuvos laikinosios 
sostinės Kauno tipai: lietuviai, 
barzdoti rusai, tipiški išblyškę 
žydai. Žodžiu autoriui buvo 
įdomu viskas. Jis rašo ir apie M. 
Šalčių, lydėjusį jį kelionėje po 
Lietuvą (pažymima, kad M. 
Šalčius mokėjo rusų, lenkų, 
vokiečių, anglų ir kitas kalbas).

Kreipiamės į „Europos 
Lietuvio“ skaitytojus, 
prašydamos surasti anglo O. 
Rutters vaikų ar anūkų. Mat M. 
Šalčius su juo susirašinėjo, todėl 
labai svarbu surasti M. Šalčiaus 
laiškus. Dabar rengiami spaudai 
jo laiškai ir jo darbų bibliografija. 
Visus prisimenančius M. Šalčių 
arba galinčius ką nors papasakoti 
apie jo darbus ir gyvenimą, 
prašome parašyti dukrai: Kaunas, 
A. Smetonos alėja 13-9, Lietuva.

Raminta Šalčiūtė-Savickienė, 
Dalia Gargasaitė
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FRAKCIJOS IR PARTIJOS SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas gegužės 8 d. 
įregistravo šešias frakcijas, o 
šiomis dienomis išimties tvarka 
septintąją — Lenkų frakciją. 
Pagal reglamentą Aukščiausioje 
Taryboje įregistruotos frakcijos 
turi nemažai teisių, pavyzdžiui, 
siūlyti į AT Prezidiumą savo 
atstovus (AT Prezidiume 11 narių, 
iš jų 6 bus renkami iš 
naujo),vardinį balsavimą, teikti 
paklausimus ir kt. Be jau 
paminėtos Lenkų frakcijos, AT 
įregistruotos Sąjūdžio Centro 
(priklauso 21 deputatas), Jungtinė 
Sąjūdžio (34), Tautininkų (12), 
Septintoji (14), Kairiųjų (14) ir 
Liberalų (10) frakcijos.

AT Sąjūdžio Centro frakcijos 
pirmininkas yra A. Sakalas, jai 
priklauso šie AT deputatai: L. 
Apšega, M. Arlauskas, G. 
Ilgūnas, V. Andriukaitis, E. 
Bičkauskas, S. Kašauskas, S. 
Rudys, E. Petrovas, P. 
Vaitiekūnas, J. Prapiestis, R. 
Gudaitis, R. Ozolas, V. Plečkaitis, 
M. Gerdaitytė, A. Januška, J. 
Jurgelis, C. Kudaba, N. 
Medvedevas, A.V. Ulba, A. Žalys.

AT Jungtinės Sąjūdžio frakcijos 
pirmininkas J. Karvelis, jai 
priklauso: P. Aksomaitis, L. 
Andrikienė, I. Andriukaitienė, R. 
Astrauskas, N. Ambrazaitytė, J. 
Beinortas, V. Čepaitis, A. Degutis,
R. Hofertienė, G. Iešmantas, E. 
Jurašiūnas, Z. Juknevičius, R. 
Gajauskaitė, B. Gajauskas, P. 
Giniotas, E. Klumbys, J. Liaučius,
S. Malkevičius, A. Miškinis, A. 
Norvilas, B. Nedzinskienė, V. 
Pavilionis, V. Puplauskas, S. 
Pečeliūnas, A. Račas, L. Simutis, 
Z. Sličytė, G. Šerkšnys, A. 
Taurantas, T. Tupikas, B. 
Valionytė, Z. Vaišvila, G. 
Vagnorius.

AT Tautininkų frakcijos 
pirmininkas M. Treinys, jai 
priklauso: A. Ambrazevičius, K. 
Grinius, K. Inta, V. Kolesnikovas, 
J. Mačys, L. Milčius, R. 
Paulauskas, R. Rastauskienė, A. 
Sėjūnas, P. Varanauskas, V. 
Žiemelis.

AT Septintosios frakcijos 
pirmininkas V. Kačinskas, jai 
priklauso: J. Dringelis, E. 
Gentvilas, E. Grakauskas, V. 
Jarmolenko, S. Kropas, B. 
Kuzmickas, N. Oželytė, V. 
Paliūnas, K. Saja, S. Šaltenis, A. 
Šimėnas, J. Šimėnas, E. Zingeris.

AT Kairiųjų frakcijos 
pirmininkas A. Brazauskas, jai 
priklauso: V. Beriozovas, B. 
Genzelis, C. Juršėnas, J. 
Minkevičius, J.V. Paleckis, J. 
Pangonis, P. Papovas, A. 
Ražauskas, K. Rimkus, R. 
Rudzys, B. Rupeika, M. 
Stakvilevičius.

AT Liberalų frakcijos 
pirmininkas E. Vilkas, jai 
priklauso: K. Glaveckas, V. 
Kvietkauskas, A. Kumža, K.A. 
Leščinskas, B. Lubys, D. 
Morkūnas, V. Pikturna, J. 
Tamulis, R. Valatka.

AT Lenkų frakcijos 
pirmininkas S. Peško.

LIETUVOJE — 11 PARTIJŲ
„Lietuvos Aide" (1991 .V.31) 

apie dabartines partijas Lietuvoje 
rašo Steponas Umbrasas.

Politinių partijų įstatymas 
(Žinios, 1990, Nr. 29-692) 
užtikrina Lietuvos Respublikos 
piliečiams konstitucinę teisę 
jungtis į politines partijas ir 
dalyvauti jų veikloje. Norint 
įsteigti politinę partiją, 

Respublikoje reikia turėti ne 
mažiau kaip 400 steigėjų, 
suvažiavime ar konferencijoje 
patvirtinti statutą (įstatus), 
programą, išrinkti 
vadovaujančius organus. Partijas 
registruoti įstatymu pavesta 
Teisingumo ministerijai, kuri gali 
sustabdyti partijos veiklą, jeigu ji 
pažeidžia Respublikos Pagrindinį 
ar Politinių partijų įstatymą. Apie 
galutinį partijos veiklos 
nutraukimą sprendžia 
Aukščiausiasis Teismas.

Labai svarbi nuostata — 
Respublikos teritorijoje negali 
būti steigiamos ir veikti kitų 
valstybių politinės partijos, jų 
padaliniai ir organizacijos.

Respublikoje įregistruotos ir 
veikia šios politinės partijos (pagal 
įregistravimo datą):

Lietuvos demokratinė darbo 
partija (įregistruota 1989.XI 1.28, 
perregistruota pakeitus 
pavadinimą 1990.XII. 19).

Lietuvos demokratų partija 
(1989.XII.29).

Lietuvos socialdemokratų 
partija (1990.1.17).

Lietuvių tautininkų sąjunga 
(1990.11.23).

Lietuvos krikščionių demokratų 
partija (1990.III.23).

Lietuvos humanistų partija
(1990.VI.1).

Lietuvos žalioji partija
(1990.VIII.1).

Lietuvos valstiečių sąjunga
(1990.X. 10).

Nepriklausomybės partija
(1990.XI.19).

Respublikonų partija
(1991. II.6).

Lietuvos liberalų sąjunga
(1991.III.il).

Nuo praėjusių metų gegužės 
mėn. Teisingumo ministerijai 
pavesta registruoti ir 
visuomenines organizacijas. 
Pagrindinis dokumentas, 
reglamentuojantis šią tvarką, yra 
dar 1989 m. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo 1989 m. vasario 17 d. 
įsakas „Dėl piliečių savanoriškų 
susivienijimų įstatų laikinos 
registravimo tvarkos“ su keliais 
vėlesniais papildymais.

Šiuo metu vien Teisingumo 
ministerija yra įregistravusi 223 
visuomenines organizacijas. 
Tačiau iki praėjusių metų gegužės 
mėn. teisė jas registruoti buvo 
suteikta ir kitoms ministerijoms 
bei žinyboms. Taigi įregistruotų 
visuomeninių organizacijų yra 
daugiau.

Pagal veiklos pobūdį tarp 
įregistruotų organizacijų 
gausiausia atskirų profesijų 
specialistus (stomatologus, 
chemikus, mokytojus ir kt.) 
vienijančių organizacijų — jų net 
52, sportinių — 35, kultūros, 
mokslo — 24, labdaros, moterų —
18, ekonomikos ir kt. ūkio šakų —
19, jaunimo — 14, tarptautinių 
ryšių — 10, žemdirbių — 6, o tarp 
7 visuomeninių judėjimų yra ir 
Laisvės lyga, kurios įstatai 
įregistruoti tik šiemet 
(1991.III.14).

Žmogaus teisės ir laisvės, tarp jų 
teisė jungtis į bendraminčių būrį, 
— svarbus ir svarus mūsų 
demokratijos požymis. Tačiau šį 
procesą reikia įstatymiškai 
sureguliuoti. Ministerija bandys 
parengti visuomeninių 
organizacijų įstatymo projektą, 
gerai būtų, kad šiame darbe 
aktyviai dalyvautų ne tik 
teisininkai, tačiau ir įregistruotų 
ar besikuriančių visuomeninių 
organizacijų atstovai.

DEL LIETUVOS 
PILIETYBES

Paskutiniuoju laiku „Europos 
Lietuvyje“ buvo pasisakoma dėl 
Lietuvos pilietybės, kurios 
dabartinė Lietuvos vyriausybė 
palikusiems Lietuvą prieš 
keliasdešimt metų — 
tebeturintiems, neturintiems ir 
priėmusiems gyvenamojo krašto 
pilietybę — nenori pripažinti, 
ją atėmė. Taip darydami, jie 
nežino, ką daro.

Lietuvos pilietybė ir tautybė 
mums yra įgimtos. Kadangi 
įgimtos, jų niekas negali paneigti 
nei atimti. Taip pat ir svetur mūsų 
gimusiems vaikams bei lietuvėms, 
ištekėjusioms už svetimtaučių. Ta 
pati pilietybės privilegija turėtų 
galioti ir Lietuvoje gimusiems 
svetimtaučiams, taip yra visame 
kultūringame pasaulyje, išskiriant 
okupantus ir gimusius jų vaikus 
okupacijos metu. Pilietybė, jei yra 
rimta priežastis, galėtų būti atimta 
tik ją įsigijusiam svetimtaučiui.

Reikia suprasti tai, kad įvykę 
politiniai pasikeitimai nėra mūsų 
valios padarinys, bet išdava dėl 
susidėjusių aplinkybių. O 
svetimos valstybės pilietybę 
priimti daugelį privertė sąlygos, 
kuriose gyvename, daugiausia, 
kad galėtume nuvykti į Lietuvą ir 
kitur. Aš pats svetimos pilietybės 
dar neturiu, turiu tik 
Nepriklausomos Lietuvos 
užsienio pasą, kuris dabartinės 
vyriausybės jau nepripažįstamas, 
tad esu be pilietybės.

Atimti įgimtas teises, yra 
paneigimas žmogaus teisių ir yra 
neatleidžiamas nusikaltimas. 
Nenormaliose sąlygose išeivis gali 
turėti dvi pilietybes, 
neatsižvelgiant į tai, kad kas ir 
mano kitaip.

Kadangi dabartinė Lietuvos 
vyriausybė mums Lietuvos 
pilietybės nepripažįsta ir ją atėmė, 
mes jos neprivalome remti 
politiškai ar materialiai, nes mes 
esame svetimi. Mes ją paremsime 
tik tada, kai mums bus pripažinta 
Lietuvos pilietybė. Bet tas dar 
nereiškia, kad mes turime 
išsižadėti savo tautos ir Lietuvos. 
Vyriausybė dar gali šiuo reikalu 
savo nuomonę pakeisti išeiviams 
palankia prasme.

Ark. Podvoiskis, Anglija

NELEMTA KELIONE
Praeitais metais radęs „EL“ 

skelbimą apie kelionę j Lietuvą aš 
nedelsdamas užsirašiau ir 
pasiunčiau, kaip reikalavo, 50.00 
sv. depozitą, o vėliau 220.00 sv. 
galutinį mokestį. Viso 270.00 sv. 
Už šią sumą iš LNB-vės gavau 
pakvitavimą. Vėliau, dėl 
nepalankių priežasčių kelionė 
buvo atšaukta. Aš paprašiau, kad 
man pinigai būtų grąžinti. Iš 
pradžių geruoju, bet negavęs jokio 
atsakymo, kreipiausi į teismą, kad 
man padėtų atgauti pinigus. Tai 
man vėl kainavo 70.00 sv.

Pasirodo, kad teismas man 
negali padėti, nes kelionės 
organizatorė yra vargšė ir pas ją 
teismo anstolis nieko vertingo 
nerado, todėl man pinigų grąžinti 
nėra iš kur. Kreipiuosi į Jus ir 
noriu patarimo, kaip galėčiau tuos 
pinigus atgauti, nes jie man, 
pensininkui, labai svarbūs (dviejų 
mėnesių pensija).

J. Randelis, Coventry
P. S. Pridedu Brentfordo Teismo 

Nr. 317 (1991.VI.27) liudijimą, 
kad Mrs. J. Raišy s daiktai nėra 
pakankamai verti, kad juos 
pardavus būtų galima padengti 
išvežimo ir pardavimo išlaidas.

VĖLAVO „E. LIETUVIS“
„EL“ Nr. 26 labai vėlavo. Iš 

Londono pažymėta išsiuntimo 
data 1991.VII.il, mane pasiekė 
tiktai 1991.VII. 17 d. Vadinasi, 
keliavo 5 dienas. Girdėjau, kad ir 
kiti „EL“ skaitytojai gavo šį „EL“ 
pavėluotai. Kas atsitiko?

J. Maslauskas, Anglija
Gavęs šį laiška paskambinau 

atsakingai pašto įstaigai ir 
paprašiau, kad paaiškintų, kodėl 
vėlavo pirma klase siunčiamas 
„Europos Lietuvis". Vietinio pašto 
viršininkas man atsakė, kad„EL" į 
centrinį paskirstymo paštą jis 
išsiuntė laiku. Skambinau į centrinį 
paskirstymo paštą ir vėl paprašiau, 
kad man paaiškintų, kodėl „EL" 
vėluoja. Šio pašto skyriaus 
viršininkas užtikrino, kad jokių 
sutrikimų nebuvo ir visi laikraščiai 
buvo išsiųsti laiku.

Paddingtono pašto telefono Nr. 
071 239 2000 (District Post Office, 
Franked Mail). — Red.

50 SOVIETINES 
OKUPACIJOS METŲ

Kai pagalvoji, susimąstai, kiek 
žiaurumo, niekšybių, 
nužmoginimo patyrėme per tuos 
50 sovietinės okupacijos metų. 
Šimtai tūkstančių Lietuvos vyrų, 
moterų, vaikų ir senelių buvo 
žiauraus okupanto išplėšti iš 
gimtosios pastogės, • mielos 
Tėvynės Lietuvos ir išvežti ten, iš 
kur negrįžtama. Šiandien sunku 
suskaičiuoti visus, kurie ilsisi po 
ledo danga prie Šiaurės 
lediniuotojo vandenyno, kurių 
kūnai buvo buldozeriais 
nustumiami į tundrą ar taigą 
žvėrių puotai. Kas juos 
suskaičiuos, kas juos apraudos, 
kas surinks jų kaulus, kurie žvėrių 
išnešioti, išmėtyti. Tokio žiauraus 
vandalizmo žmonija nebuvo 
mačiusi. Nuo žiauraus okupanto 
daugiausia nukentėjo lietuvių 
tauta. Kas šeštas Lietuvos 
gyventojas buvo ištremtas. O kur 
nukankinti, sušaudyti 
vietoje, kurių kūnai buvo pamesti 
prie enkavedistų, stribų, milicijos 
būstinių, išniekinti, nurengti, 
apnuoginti (geresnius drabužius 
pasiėmė saugumiečiai). Ne veltui 
1959 m. gyventojų surašyme 
Lietuvoje gyveno tik apie du su 
puse milijono žmonių, kurių tarpe 
buvo daug rusų kolonistų, 
nemažai grįžusių iš tremties (iš 
tremties pradėjo leisti 1956-57 
metais), kai prieš karą Lietuvoje 
gyveno apie tris milijonus žmonių. 
O kiek per tą laiką turėjo gimti 
vaikų, kurie negimė, nes žmonės 
kentė badą, šaltį, ėjo katorgą 
Sibiro pusnynuose. Vidurinės 
Azijos pusdykumėse, Uralo 
šiaurinėse pašlaistėse. O kiek 
vandalizmo kultūroje? Juk 
sovietologai skelbė, kad Lietuva 
gyvuoja nuo 1940 metų, o 
anksčiau Lietuvos kaip ir nebuvo. 
Visa lietuvių kultūra buvo užberta 
užmaršties dulkėmis. Tik 
pavieniai drąsuoliai pasiryždavo 
apie tikrąją lietuvių kultūrą 
kalbėti. Jų laukė persekiojimai, 
kalėjimai, lageriai. Žiaurus 
bolševikinis okupantas persekiojo 
visus, nuodijo alkocholiu, nes 
girtam „jūra iki kelių“. Sunku 
šiandien prikelti žmones, ypač kai 
dar juos baugina Kremliaus 
viešpačiai, vietiniai Kremliaus 
kolaborantai, kai kalamos į 
galvas senos „tiesos“, kurių 
prisiragavome per 50 metų. 
Vienintelis kelias mums — 
nepriklausomybė. Tad ir dirbame 
kiek begalėdami jai, Lietuvos 
nepriklausomybei.

Kęstutis Balčiūnas, Kvėdarna

PAIEŠKOJIMAS

Ona Valaitienė
Labai norėčiau surasti savo 

antros kartos pusbrolius ir 
pusseseres iš mamos pusės, kurie, 
mano manymu, jau nebekalba 
lietuviškai.

Mano senelės Pranciškos 
Puidokaitės-Martišienės sesuo 
Ona Puidokaitė-Valaitienė, 
gimusi prieš 1886 metus Lietuvoje, 
Šakių rajone, Sintautų valsčiuje. 
Rūkšnių kaime apie 1908-1910 m. 
su vyru ir vaikais emigravo į 
Angliją. Lietuvoje pas gimines 
Ona Valaitienė buvo palikusi 
auginti vieną savo dukrą — 
Petronėlę Pranaitienę (ji jau 
mirusi).

Mano močiutė Pranciška 
Puidokaitė-Martišienė mirė 1973 
m. Jos duktė, mano mama, 
Marcelė Jonikienė yra 81 metų ir 
gyvena kartu su manim Kaune. 
Aš pati — Laima Jonikaitė — esu 
Pranciškos Puidokienės- 
Martišienės anūkė.

Būčiau labai laiminga ir visiems 
be galo dėkinga, jei galėčiau 
pasikviesti surastus giminaičius 
aplankyti senelių tėvynę Lietuvą.

Man galima rašyti anglų, 
vokiečių, rusų ir lenkų kalbomis.

Laima Jonikaitė, 233041 
Kaunas, V. Krėvės pr. 111-66, 
Lietuvos Respublika.

Aš norėčiau sužinoti savo 
tėvelio brolio Jono Jakščios, s. 
Jono, likimą. Jam kažkas atsitiko. 
Mano dėdė Jonas Jakštys gyveno 
Anglijoje apie 45 metus, dabar jam 
daugiau kaip 70 metų, jis 
pensininkas. Aš su juo 
susirašinėjau nuo vaikystės, 
daugiau kaip 30 metų, prieš porą 
metų gavau paskutinį laišką, 
kuriame jis rašė apie save ir prašė 
parašyti. Tačiau štai treti metai — 
jokios žinios, mano laiškai jo 
nebepasiekia. Mano dėdė Jonas 
Jakštys gyveno Bedforde, 
Anglijoje, 7 Alexandra Rd.

Mieli tautiečiai, kurie ką nors 
žinote apie mano dėdę Joną, 
prašau neatsisakyti man padėti. 
Būsiu labai dėkinga už bet kokią 
žinią.

Nijolė Gestautienė, 233042 
Kaunas, Partizanų 56-94, 
Lietuvos Respublika.

Aldona Launikaitienė ieško 
tėvelio Kazio Levinsko, iki 1972 m. 
gyvenusio 53 Ginsbaume Rd„ 
Bradley, Huddersfield, Yorks.

Apie jį žinanatieji prašomi 
parašyti: Z. Juras, 11 London 
Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. 
Rel.: 081-460 2592.
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Liepos 28 d. Londone buvo švenčiama Pabėgėlių diena. Lietuviams 
atstovavo vietiniai lietuviai ir iš Kauno atvykęs „Rasos“ tautinių šokių 
ansamblis.

M. Gorbačiovo atvykimo į Londoną proga, prie Sovietų Ambasados 
protestavo lietuviai ir kitų tautybių piliečiai.

Liepos 27 d. Londono „Vienybės“ klubo seniūnas ir „EL“ redakcinės 
kolegijos narys M. Bajorinas susituokė su Mrs. Beth Hussain.

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBAS CHICAGOJE

Pusmetinis klubo narių 
susirinkimas įvyko Jaunimo 
centro apatinėje salėje balandžio 
28 d. Pirmininkas Anatolijus 
Lakas atidarė susirinkimą, ir 
minutės susikaupimu buvo 
pagerbtas amžinybėn iškeliavęs 
ilgametis klubo narys Pranas 
Rumšą. Klubo sekretorė Eva 
Paulauskienė perskaitė praėjusį 
metinio susirinkimo protokolą, 
parašytą Jadvygos Lakienės, kuris 
priimtas, kaip skaitytas. Valdybos 
iždininkas Kazys Rožanskas 
pažymėjo, kad š.m. ketvirtyje 
klubas dar jokių renginių 
neturėjo, todėl pajamų, išskyrus 
narių mokestį, nebuvo. A. Lakas 
pranešė, kad buvo du valdybos 
posėdžiai, kur svarstytas metinis 
veiklos planas: motinos dienos 
minėjimas, kuris įvyks šio 
susirinkimo 2-je dalyje, klubo 
gegužinė birželio 30 d. Šaulių 
salėje ir klubo 30 metų sukakties 
minėjimas spalio 12 d. Jaunimo 
centre. Jau ruošiamas ir bus 
išleistas kfubo veiklos 
sukaktuvinis leidinys, kur 
prašoma visų narių aktyvaus 
prisidėjimo. Klausimuose ir 
sumanymuose Balys Sebastijonas 
paminėjo, kad iki šiol mirusio 
nario pagerbimui — vainikui — 
skiriama 40 dol suma turėtų būti 
pakeista į 50 dol, nes pastaruoju 
laiku vainikas tiek ir kainuoja. 
Pasiūlymas visuotinio susirinkimo 
buvo priimtas. A. Lakas priminė, 
kad Chicagoj apsilankys Lietuvos 
prezidentas Vytautas 
Landsbergis, būtų gera, kad klubo 
nariai padarytų piniginę auką, 
kurią būtų galima įteikti 
prezidentui, prašant paskirstyti 
kariams savanoriams, kurie 
prisiekė ir gina parlamento rūmus 
Vilniuje. Aukas 505 dol. surinko 
Jadvyga Lakienė ir Bronius 
Blekys, Rita Kuraitė ir Vladas 
Beinarauskas, ir Stefa 
Šidlauskienė.

Su dėkingumu pirmininkas 
pristatė Emą Venskuvienę, kuri 
įsijungė į valdybos moterų 
komitetą darnesnei klubo veiklai.

Po to buvo Motinos dienos 
minėjimas. Visos motinėlės buvo 
papuoštos gėlių korsažais, kuriuos 
paruošė sekretorė Eva 
Paulauskienė, o motinėlėms 
prisegiojo Rita Kuraitė.

Prieš sėdinčius salėje atsivėrė 
scena: Balti Gedimino stulpai, 
Lietuvos pakelių, tautiškai 
išdažyta pašto dėžutė ir gražiais 
ornamentais meniškas kryžius, 
paruošti scenos dekoratoriaus 
Justino Šidlausko.

A. Lakas tarė žodį motinėlėms.

„Portfolio“ meno galerijoje Londone vyksta „Mano Lietuva“ autoriaus, 
fotografo Aleksandro Macijausko fotonuotraukų paroda. Nuotraukoje 
„Portfolio“ meno galerijos vadovė Nieky Akehyrst ir jos padėjėja Clare 
Blakemore. Visos nuotraukos: ELR

it

Toliau buvo meninė dalis — 
montažas, sudarytasis Anatolijaus 
Lako kūrybos: istorinės Lietuvos 
pjesės „Lietuva keliasi“ epilogo ir 
poezijos. Stasė Rudokienė 
padeklamavo A. Lako du 
eilėraščius: „Į tėvynės sodžių“ ir 
„Kankinė motina“. Adelė 
Latonienė padeklamavo taip pat 
du eilėraščius: „Lietuvos ąžuolai“ 
ir „Tėvynės vargai“. Steve 
Rudokas dar padeklamavo: 
„Tėviškės sodai“ ir „Likusiai 
mamai“.

Po to buvo vaišės, kurias 
paruošė renginio vadovai A. 
Matulis, B. Černienė, E. 
Paulauskienė, E. Venskuvienė, J. 
Aukščiūnas, R. Kuraitė ir K. 
Rožanskas. Niekas nesiskubino į 
namus, o prie kavutės dalinosi 
minėjimo įspūdžiais ir bičiuliškais 
pokalbiais.

A. Mituva 
„Draugas“ 1991 V.31 d.

Universitetų bendravimas
Bavarijos Eichstaetto miestas 

(apie 60 km. į pietus nuo 
Niurnbergo) yra gerai pažįstamas 
vyresnės kartos išeiviams, kadangi 
1945 m. jame buvo įstaigta beveik 
800 asmenų lietuvių stovykla 
(tikrovėje 3 km. nuo Eichstaetto 
— Rebdorf), atidarant pradžios 
mokyklą, lietuvių gimnaziją, kuri 
išleido net keturias abiturientų 
laidas. Be to, Eichstaette veikė 
lietuvių kunigų seminarija, kurioje 
vienu metu studijavo virš 100 
klieriku (pirmas atvykęs į 
seminariją buvo klasės draugas 
a.a. dek. Vaclovas Šarka).

Nenutraukti liko ryšiai su 
Eichstaettu ir po lietuvių 
emigracijos į užjūrio kraštus, juos 
palaikant laiškais, aplankant JAV 
ir Kanados lietuviams gyventą 
stovyklą — vienuolyną.

Turiu didelę garbę laiškais bei 
telefoniniais pasikalbėjimais 
palaikyti nuolatinį ryšį su dideliu 
lietuvių bičiuliu, Eichstaetto 
katalikų universiteto anglų ir 
lyginamųjų kalbų prof. dr. 
Alfredu Bammesbergiu, kuris 
studijuodamas Mūncheno 
universitete domėjosi baltų 
kalbomis, gerokai pramoko 
lietuvių kalbą, savo aplinkos 
pagrindu parašęs studiją 
„Abstraktbildungen in der 
baltischen Sprachen — Abstraktų 
darybos baltų kalbose“.

Džiaugiuosi, turėdamas 
profesorių vokiškos ELTA 
bendradarbių tarpe, džiaugiuosi 
jo atsiųstais straipsniais apie 
lietuvių kalbą ir mūsų politinį 
gyvenimą vokiškoje spaudoje, 
galėdamas jam pasiųsti taip pat ir 
angliškus leidinius (neseniai 
universitetas gavo visus LE 
tomus), kadangi jis palaiko 
plačius ryšius su kitais Vokietijos 
universitetais, įtikindamas 
Bavarijos švietimo ministeriją 
įsteigti Mūncheno universitete 
lituanistikos katedrą. Kaip toli 
tuo reikalu prof. A.B. yra 
nužygiavęs, neteko sužinoti.

Minėjau, kad profesorius 
lietuviškais klausimais daug rašo 
vokiškoje spaudoje, ypatingai 
savo miesto dienraštyje 
„Eichstaetter Kurier“, kuris taip 
pat gauna vokišką ELTĄ 
žiniaraštį.

Prieš keletą dienų (liepos 4 d.) 
mane pasiekė redakcinės kolegijos 
nario Hermanno Redl laiškas. 
Jame jis dėkoja už siunčiamą 
ELTĄ žiniaraščius, kadangi jo 
kompetencijoje yra visi Lietuvos 
padėties pranešimai, kartu 
užklausdamas — kaip toli yra 
pažengta su Pabaltijo valstybių 
informacinėm įstaigom Bonnoje. 
Prie laiško prijungta birželio 26 d. 
jo parašyto straipsnio kopija. 
Vokietis rašo, kad greičiausia tarp 
Eichstaetto katalikų universiteto 
ir Vilniaus Alma mater bus 
užmegzti ryšiai. Tokį pasiūlymą 
iškėlė K. Prunskienė, viešėdama 
Eichstaetto mieste bei trims 
mėnesiams atvykęs Vilniaus 
universiteto anglistikos prof. 
Albertas Steponavičius. Tokiu 
būdu, rašo straipsnio autorius, vėl 
būtų atgaivinti (aufgefrischt) 
ryšiai tarp Bavarijos ir lietuvių 
universiteto. Glaudžiu 
bendradarbiavimu susidomėjęs 
yra taip pat Eichstaetto 
universiteto prezidentas prof. M. 
Lobkowicz.

Dviejų universitetų glaudaus 
bendradarbiavimo mintį prof. dr. 
A. Bammesbergeriui dar kartą 
savo laiške davė K. Prunskienė, 
kovo mėn. viešėjusi Eichstaette. 
Visokeriopą paramą prižadėjo 
Bavarijos krašto parlamentaras 

Kondradas Regler ir vysk. dr. 
Karolis Braun.

Jau pasirodė pirmieji vaisiai: 
prof. dr. A. Bammesbergerio 
pastangomis Eichstaetto 
universitete vieši Vilniaus 
universiteto anglistikos prof. 
Albertas Steponavičius. Išlaikymą 
ir paramą jis gauna iš Vokietijos 
tyrimų bendruomenės 
(Forschungsgemeischaft). 
Pasikalbėjime su Hermannu Redl, 
Vilniaus universiteto prof, 
pareiškė, kad jo tikslas Vokietijoje 
yra paruošti vokiškos filologijos 
monografiją, kuri vėliau Lietuvoje 
būtų išleista atskiru leidiniu. 
Viešėdamas Eichstaette prof. A. 
Steponavičius aktyviai dalyvauja 
prof. A.B. paskaitose.

Pasirodo, kad prof. A. 
Steponavičius yra taip pat
lietuvių-danų draugijos 
pirmininkas, remdamas ir
siekdamas abiejų kraštų 
menininkų ir studentų
pasikeitimą. To paties jis 
pageidauja tarp Eichstaetto ir 
Vilniaus universitetų. Jo tikslą 
stipriai remia Vilniaus 
universiteto prorektorius prof. 
Namavičius, kadangi paskutiniais 
metais Lietuvoje yra labai didelis 
susidomėjimas vokiečių kalba.

Lietuvis prof. apsistojo 
Eichstaetto kunigų seminarijos 
patalpose, kuriose po antro 
pasaulinio karo virš tūkstančio 
lietuvių (tokį skaičių nurodo H.R. 
Tikrovėje apie 800 asmenų — 
K.B.) rado sau užuovėją. Tokiu 
būdu, prof. A.S. pratęsė senas 
tradicijas. Mat lietuviai pabėgėliai 
Eichstaette buvo įsteigę gimnaziją, 
kurioje dėstė šiandieninio 
Lietuvos parlamentaro V. 
Landsbergio tėvas. Iš klierikų 
minimas prel. A. Bunga, gavęs 
šventinimus Bamberge.

Prof. A. Steponavičius 
apgailestauja, kad Vakaruose 
nepakankamai yra žinoma, kad 
nuo 1990 m. Lietuva yra tvarkoma 
demokratiškais pagrindais 
išrinktų atstovų. Taip pat ir 
„media“ turėtų aktyviau reikštis 
Pabaltijos įvykiuose, nestatydama 
į priekį sovietinįu šaltinių. „Reikia 
Vakarams įrodyti — sako toliau 
prof. — kad Pabaltijo valstybėse 
eina tikras demokratinis procesas 
(gangbėgis), kuris tolimesnėje 
Europos plėtotėje gali būti labai 
reikšmingas. Todėl jis yra 
užsitarnavęs didesnės paramos“.

Prie straipsnio pridėta didelė 
prof. A. Bammesbergerio ir prof. 
Alberto Steponavičiaus 
nuotrauka.

Kazys Baronas

TĖVELIUI

Kiek daug čia ašarų riedėjo, 
Tėvynė verkė prispausta, 
O kaimuos dainos neskambėjo. 
Girdėjos aimanos, kančia.

Ir tu suklupęs priešais kryžių 
Tėvynei laisvės maldavai, 
O tavo sūnūs nesugrįžo — 
Vorkutos priglaudė kapai.

Per skruostą ašara riedėjo,
Kada į tolį tu žvelgei, 
Laukus gimtuosiuosius mylėjai, 
Bet juos išplėšė niekdariai.

Skausmai suspaudė tavo sielą — 
Nustojo plakusi širdis...
O šitas smėlio kauburėlis — 
Žieduos paskendus atmintis.

Kęstutis Balčiūnas
Kaimelio kapuose, 1991.VI.22. 

Kvėdarna, Šilalės raj.
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Kokia bus Sovietų Sąjungos ateitis?
M unto Zurbos reportažas

SUBYRĖJUSI IMPERIJA
Liepos 9 d. trys sovietologai 

darė pranešimus JAV Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komiteto 
Europos ir Vidurio Rytų 
pakomisijai apie Sovietų Sąjungos 
ateitį.

Diskusijos tema buvo SSSR- 
JAV santykiai. Daugiausia 
dėmesio skirta Sovietų Sąjungos 
ateities perspektyvoms ir JAV 
paramos jai formoms.

Pranešimus padarė Michael 
Mandelbaum, John Hopkins 
universiteto profesorius; Jerry 
Hough, Brookings instituto 
mokslinis bendradarbis ir Walter 
Connor, Bostono universiteto 
p r o f e s o r i u s. Apklausai 
pirmininkavo kongresmenas Lee 
Hamilton, minėtosios 
pakomisijos pirmininkas.

M. Mandelbaum, neseniai 
viešėjęs Baltijos šalyse, Ukrainoj ir 
kitose SSSR vietose, išreiškė 
abejonę, ar Gorbačiovas pilnai 
supranta rinkos ekonomikos 
esmę. O jei kažkiek ir supranta, tai 
dar nereiškia, kad jis tikrai 
pasiryžęs jos siekti, pridūrė 
kalbėtojas. Jo ir jo vyriausybės 
veiksmai leidžia tuo suabejoti. Be 
to, dar neaišku, kaip ateity 
pasiskirstys jėgos SSSR. Auganti 
Rusijos ir Ukrainos galybė — 
politinės realijos, kurių JAV 
neturėtų ignoruoti.

W. Connor pritarė šioms 
mintims, pridurdamas, kad 
remdamos taikias permainas 
SSSR, JAV turėtų remti ir Baltijos 
šalis, Moldovą, Gruziją ir 
Armėniją, siekiančias taikiai 
atgauti savo valstybingumą. Jis 
atmetė Maskvos pretenzijas, esą 
tai yra Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalas, ir Vakarai savo kišimusi 
tyčia kursto neramumus. „Ne 
JAV, o istorija veda prie sovietų 
imperijos ^ubyrėjimo“, pareiškė 
W. Connor.

J. Hough išreiškė centristines, 
t.y. Kremlių palaikančias, idėjas. 
Anot jo, Gorbačiovui reikėtų 
sustiprinti savo vyriausybę, 
norint, kad SSSR taptų patikimu 
kreditorium. Daugiau laisvės 
reikia ne respublikom, o 
privačiom įmonėm. 
Užsimindamas apie Jugoslaviją, J. 
Hough pasakė, kad ten skilimo 
priežastis kaip tik ir buvo per 
didelis respublikų 
savarankiškumas, nesant 
pakankamos įmonių laisvės. 
Vėliau kalbėdamas apie SSSR 
ateities perspektyvas, jis teigė, kad 
pokariniame pasaulyje tautos, 
kontroliavusios kitas tautas už 
valstybės ribų kaip kolonijas, jas 
neišvengiamai prarado, tačiau be 
užsienio įsikišimo nė viena etninė 
grupė neišsivadavo iš kitos tautos 
kontrolės, būdama bendrose 
valstybinėse ribose. Be Vakarų 
įsikišimo Slovėnija ir Chorvatija 
būtų pasmerktos. Todėl Baltijos 
valstybės vargu ar galės pačios 
išsivaduoti, O Vakarai tikrai 
nesileis į ginkluotą konfliktą su 
sovietų armija.

Kiti du kalbėtojai nepritarė 
tokiai Sovietų Sąjungos ateities 
perspektyvai. Jų nuomone, 
netrukus Sovietų Sąjunga bus kiek 
mažesnė, bent jau dėl Baltijos 
kraštų pasitraukimo. Tai 
neišvengiama, nes Vakarai 
suinteresuoti šiomis iš esmės 
vakarietiško tipo valstybėmis, šių 
šalių inkorporavimas į SSSR 
nebuvo pripažintas, ir turtinga, 
gerai organizuota Europos 
Bendrija jaučia joms natūralią 
užuojautą. Kiek neaiški Gruzijos 
ir Armėnijos ateitis, nors ir šios 
respublikos tvirtai pasiryžo 

atsiskirti nuo sąjungos ir, M. 
Maldenbaum įsitikinimu, joms, 
kaip ir Moldovai, tai pavyks.

Labai daug ką nulems Ukrainos 
pozicija, nes bejos sąjunga turbūt 
iš vis nereali. Pirmininkaujantis 
paminėjo, kad Ukrainos 
delegacija, su kuria jis buvo 
susitikęs, SSSR ateitį įsivaizduoja 
panašią į Britų Konfederaciją. W. 
Connor pasakė, kad tai reikštų 
SSSR, kaip valstybės, galą. 
Keistokai atrodytų naujoji 
sąjunga, jungianti slavų ir 
Vidurinės Azijos respublikas. M. 
Mandelbaum nuomone, nebūtų 
nieko nuostabaus, jei pati Rusija 
nuspręstų atsikratyti atsilikusių 
Azijos respublikų, kurios jai būtų 
tik našta. Tai neturėtų kelti 
rūpesčių JAV. Kaip ten beįvyktų, 
ryšiai tarp respublikų turėtų būti 
daug laisvesni. O pastaruoju metu, 
atrodo, skaidymosi procesai 
vyksta kur kas sparčiau negu 
kūrimo.

Pagaliau diskutuota dėl 
kariškių vaidmens Sovietų 
Sąjungoje ir jos politikoje. 
Kalbėtojai iš esmės sutiko, kad 
nors įtampa egzistuoja, karinio 
perversmo ar pilietinio karo 
grėsmė nelabai reali. Daugelis 
problemų yra ekonominio

Karo grobis ar vagystė?
K. Baronas

1945 m. gegužės 16 d. į Austrijos 
Alpių kalnų tunelį įvažiavo 52 
vagonų sąstatas, kurių 29 buvo 
pakrauti milžinišku lobiu — 
auksu, laikrodžiais, auskarais, 
žiedais, auksinėm lėkštėm, 
deimantais, pinigais, brangiais 
dailininkų paveikslais, brangiais 
kailiais ir 1.1. Tai buvo Vengrijos 
žydų turtas bei vokiečių grobis iš 
įvairių Vengrijos muziejų. Tiesa, 
dalis priklausė turtingiems 
vengrams, kurie bėgdami prieš 
puolančią raudonąją armijų, 
mėgino dalį savo turto išvežti į 
užsienį.

Manding, vietoje amerikiečių 
karo komendatūros įspėjimo ir 
reikalavimo saugoti ir neliesti viso 
lobio, prasidėjo turto grobimas, 
tuoj pat pasiunčiant visą turtą į 
Zalcburgą, perkeliant dalį lobio į 
sandėlius bei tikint kada nors 
turtą perduoti tikriems 
savininkams.

Nepavyko. Atvira vagystė, 
grobimas ilgą laiką buvo 
uždengtas stipriu šydu. Tik 1980 
m. bankininkas ir istorikas- 
mėgėjas Kenneth Alford šią 
vagystę iškėlė viešumon, juo 
labiau, kad prie pirmųjų grobikų 
priklausė generolai. Tokiu 
pavyzdžiu amerikietis nurodo 42 
pėstininkų divizijos bei Zalcburgo 
krašto karinį gubernatorių 
generolą Harry John Collins, 
kuris Austrijoje vedė Indijos 
macha radžos gyvenimą, 
okupuodamas ne tik pilį prie Želi, 
bet taip pat pareikalaudamas 42 
asmeninių stiklų šampanui, auksu 
papuoštų staltiesių ir kt. To jam 
neužteko. Jau 1945 m. liepos 31 d. 
jis „užsisakė“ iš sandėlio ir vagonų 
baldus, brangius paveikslus, 
patiesalus (divonus) ir kt. brangius 
daiktus.

Tad ko snausti karininkams? 
Juk užplombuotos vagonų durys 
buvo atviros. Išnaudokim retą 
progą, kraukime į savo džipus ar 
kišenes kas tik ką galim! Tad 
grobimas vyksta toliau. Dabar 
vokiečių spauda mini net tų 
karininkų pavardes, įrikiuodama į 

pobūdžio. Atsakydamas į 
kongresmeno Hamilton klausimą, 
kokia sovietų armijos ateitis 
palankiausia JAV interesams, J. 
Hough atsakė už vieningą ir 
centralizuotą armiją. Anot jo, 
atskiros respublikos su savo 
kariuomenėm sukeltų grėsmę ir 
nestabilumą, ypač kiek tai liečia 
branduolinį sovietų potencialą ir 
galimų naujų branduolinių 
valstybių atsiradimą. Jis pavadino 
SSSR armiją sąungininkc prieš 
naujus saddamus, ir pasiūlė padėti 
ją modernizuoti.

Jo kolegos nebuvo tokie 
entuziastiški šiuo kalusimu. Pasak 
M. Mandelbaum, nevertėtų taip 
greit priskirti sovietų prie 
sąjungininkų, o juo labiau, 
modernizuoti jų armiją. Kažin, ar 
tai pasitarnautų taikai. 
Respublikų armijos neturėtų kelti 
rimtos grėsmės, o branduolinis 
ginklas visai nebūtinai atiteks 
daugumai iš jų. Be to, kai kurios 
respublikos jau dabar skelbiasi 
nebranduolinėm zonom ir žada 
laikytis branduolinio ginklo 
neplatinimo sutarties. Jei atsirastų 
daugiau nei viena branduolinė 
valstybė, būtų galima vesti 
derybas su kiekviena iš jų dėl šios 
ginkluotės sumažinimo. L/C 

sąrašą pik. Leahey, kpt. Fred 
Brownyard ir kt., apkaltindama 
juos visus svetimo turto 
pasisavinimu.

O kas nukenčia? Tik eiliniai 
kariai Ira Wetts, Harold Perks ir 
kt. pagauti prie „karšto darbo“. 
Eiliniai nuteisiami dviejų metų 
kalėjimo bausme.

O kur dingo aukštų nacių 
pareigūnų turtas? Plačios paskalos 
sako, kad jų turtas daugumoje 
paskandintas ežeruose. Prieš karo 
pabaigą Austrijos Toplitz ežere 
yra paskandintas visas Hitlerio 
turtas. Vienas transporto vadovas 
spaudai pareiškė, kad skarda 
dengtos dėžės su lydyto aukso 
gabalais, deimantais ir Himlerio 
dienoraščiu vietą rado viename 
Zalcburgo krašto ežere, tačiau jo 
vardą jis laiko paslaptyje. Kitų 
liudininkų tvirtinimu Reicho 
banko turtas yra paskandintas 
Alpių Walcheno ežere, 17 aukso 
maišų užkasti Steinnagel ir 
Klausenkopf kalnuose.

Paslaptyje liko privatus 
aukštųjų pareigūnų turtas. 
Kalbama, kad Hitlerio turtas 
siekė apie 15 milj. markių, 
Goeringo — 10 milj., Himmlerio 
— 7 milj. markių, propagandos 
ministro Goebelso — apie 5 milj.

Okupacinės kariuomenės 
generolai taip pat stengėsi lobį 
atvežti į Vokietiją, tačiau greitai 
žygiuojant amerikiečių 
kariuomenei jie nesuspėjo 
(pavyzdžiui iš Italijos per 
Brenerį), daugiausia paslėpdami 
kalnuose. Prie tokių priklauso 
maršalas Albertas Kesserling. 
Vokiečių spauda rašė, kad jis 
pagrobė 251 toną lydyto Italijos 
banko aukso, paslėpdamas jį 
Montc Soratte kalnuose. Priėjimą 
prie aukso maršalas išsprogdino. 
Tuometinė aukso vertė — virš 6.4 
milijardai markių!

Paieška nedavė jokių 
rezultatų, nėra liudininkų, 
kadangi visus transporto 
vairuotojus ir palydovus jis liepė 
ten pat sušaudyti.
(„BUdam Sontag", 1991. VI. 9 d.)

Žymi sovietologė Hėlėne Carrėre 
d’Encausse, kuri savo knygose ir 
straipsniuose dažnai palankiai 
atsiliepia apie Baltijos kraštus, 
gruodžio 13 d. buvo išrinkta į 
Prancūzų Akademiją. Tai 
aukščiausias pagerbimas, 
suteikiamas žymiausiems 
rašytojams, filosofams ir 
mokslininkams. Akademiją įsteigė 
kardinolas Richelieu 1635 metais. 
Ją sudaro 40 narių, taip vadinamų 
„nemirtingųjų“. Nuo Akademijos 
įkūrimo Hėlėne Carrėre d’Encausse 
yra tik trečioji moteris, kuri pasiekė 
šitą garbę.

Ji yra parašiusi 11 knygų apie 
Sovietų Imperiją. Viena jos 
žinomiausių knygų išleista prieš 12 
metų yra „l’Empire Eclatė“, 
lietuviškai — „Subyrėjusi Imperija“, 
kurioje ji pramatė Sovietų Sąjungos 
žlugimą.

Gruodžio mėnesio pradžioje 
Hėlėne Carrėre d’Encausse susitiko 
su Baltijos kraštų parlamentų 
atstovais, kai jie lankėsi prancūzų 
Nacionalinėje Asamblėjoje. Darbo 
posėdyje, skirtam Baltijos kraštams, 
ji iškėlė keletą minčių apie Vakarus, 
apie Baltijos kraštus ir apie ateitį.

Visų pinna nušviesdama istorinę 
perspektyvą, ji sakė, kad viešoji 
Vakarų nuomonė labai vėlai 
suprato, jog Sovietų Sąjungoje yra 
tautų problema, ypatingai Baltijos 
kraštų. Prieš dešimt metų žmonės 
Vakaruose labai nustebo, kai 
spauda pradėjo rašyti, kad Sovietų 
Sąjungoje nėra nei broliškos 
santaikos, nei vieninigumo. ir kad 
toji paskutinė užsilikusi imperija 
tautas aneksavo prieš jų valią.

Pasirašant Helsinkio galutinį 
aktą 1975 m. Prancūzijos 
prezidentas Giscard d'Estaing 
pabrėžė, kad Prancūzija 
pasirašydama šį aktą ir toliau 
nepripažįsta Baltijos kraštų 
prijungimo ir dabartinių Sovietų 
Sąjungos sienų. Galima sakyti, kad 
šis prezidento istorinis atsargumas 
liko lyg ir nepastebėtas. Niekas 
kitas aiškiai nepasisakė prieš 
Sovietų Sąjungos 1945 m. sienų 
pripažinimą. Atėjus Gorbačiovui į 
valdžią, pradėjo vyrauti nauja 
ideologija. Baigėsi taikingos ir 
vieningos Sovietų Sąjungos mitas. 
Tuo pačiu metu Kremliaus 
valdovas buvo pristatomas kaip 
civilizuotas žmogus, kurio 
autoritetas turi būti bet kokia kaina 
palaikomas, nes kitaip žlugs Sovietų 
Sąjunga.

Kiek toliau ji tęsia: 1990 metus 
galima pavadinti tautų pavasariu. 
Lietuva, Latvija ir Estija pasiskelbė 
atstatančios savo nepriklausomybę, 
lai yra trys tautos, kurios neteko 
laisvės dėl slaptų vokiečių-sovietų 
sutarčių. Tai yra problema, liečianti 
visus europiečius. Viešoji nuomonė 
tik prieš metus pradėjo daugiau 
susipažinti su Baltijos kraštų 
prijungimo istorija. Vakarų 
sąmonėje iškyla Baltijos kraštai. Tai 
naujas reiškinys... Niekas anksčiau 
negalvojo, kad Baltijos kraštai yra 
Europos dalis.

Hėlėne Carrėre d’Encausse 
samprotavimu dabar yra ypatinga 
padėtis. Vakarų pasaulio viešoji 
nuomonė kibai skiriasi nuo Vakarų 
vyriausybių vedamos politikos. 
Žmonės palaiko Baltijos kraštus, 
gerbia jų ryžtingumą ir stebisi 
valstybių politika, kuri vadovaujasi 
ekonominiais interesais. Dabar 
paaiškėjo, kad vakariečių viešoji 
nuomonė bus labiau naudinga 
Baltijos kraštams, negu 
vyriausybės.

Tačiau ji mano, kad yra kai kurie 
pagrindiniai dėsniai, kuriuos 
plačioji visuomenė dar ne visai 

suprato, o vyriausybės nenori 
suprasti. Visų pirma, ji sako, 
juridine prasme Baltijos respublikos 
yra teisios. Jos niekad neprisijungė 
prie Sovietų Sąjungos ir todėl jos 
nėra jos dalis. Visi Sovietų Sąjungos 
žingsniai Baltijos respublikas vėl 
įjungti į sąjungą remiasi neteisėtu 
juridiniu pagrindu. Savaime aišku, 
jų neliečia Gorbačiovo pravestas 
atsiskyrimo nuo sąjungos 
įstatymas, nes jis skirtas tik 
tautoms, kurios 1922 m. pasirašė 
Sąjungos sudarymo paktą.

Vakarų vyriausybių teigimai, kad 
nepriklausomybę Baltijos kraštams 
gali duoti tik Sovietų Sąjungos 
vyriausybė, klaidina Vakarų 
pasaulį. Juridinei Baltijos 
respublikos niekad nepriklausė 
Sovietų Sąjungai. Jų teisinė pozicija 
yra tvirta ir per mažai žinoma. 
Hėlėne Carrėre d’Encausse 
nuomone, tarptautinės teisės 
juristai turėtų šį atvejį iškelti viešai ir 
Haagos teisme, ypač jei Baltijos 
kraštuose padėtis pablogėtų.

Anot jos, Gorbačiovas yra 
konservatorius blogiausia žodžio 
prasme. Jis visais būdais stengiasi 
išlaikyti dabartines Sovietų 
Sąjungos sienas, net ir apgaulingai 
interpretuodamas pabaltiečių 
teises.

Mano supratimu, tęsė ji. Baltijos 
respublikos priklauso 
Skandinavijos pasauliui ir Europos 
pasauliui. Nors ir pirmi 
ekonominiai žingsniai bus vargingi, 
bet jos žino kuria kryptimi eiti. 
Baltijos respublikoms yra lengviau 
negu armėnams ar gruzinams. 
Nežiūrint sunkumų, Baltijos 
respublikų ateitis nebus sovietų 
erdvėje.

Tautų klausimu Gorbačiovas 
yra menkas politikas, teigė Hėlėne 
Carrėre d’Encausse. Tautos sąvoka 
ir tautiniai siekiai jam yra 
nesuprantami. Iki šiol jis 
pasižymėjo tik klaidomis. Jo tautinė 
politika nuo 1985 m. yra visiškas 
nesusipratimas. Į tautinius įvykius 
jis reaguoja vėluodamas pusmetį. 
„Jo projektas naujai tautų sąjungai 
yra kvailystė ir nesusipratimas“, 
teigia žymioji sovietologė. 
Gorbačiovas nenori suprasti, kad 
Sovietų Sąjunga jau pasibaigė, „ir 
šitą faktą aš stengiuosi visiems 
paaiškinti“, sakė ji.

Ji tęsė toliau: „man daugiausia 
rūpi Baltijos respublikų tarptautinė 
padėtis. Kada sužinojau, kad Baltų 
delegacijos buvo paprašytos 
pasišalinti iš Helsinkio 
konferencijos salės, man paaiškėjo, 
kad yra naujos Jaltos pavojus“. 
Kuwait krizė pavojų paaštrino. 
Ypatingai šiuo metu, kada 
Amerikos prezidentas prašo 
Kremliaus valdovo padėti išspręsti 
Persijos įlankos krizę. Gorbačiovas 
gali pareikalauti pripažinti jam 
dabartines Sovietų Sąjungos sienas 
ir kartu nesikišti į Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalus. Per viršūnių 
konferenciją, buvo pareikšta, kad 
Jaltos epocha pasibaigė. Ta epocha 
nesibaigė, ir yra būtina kovoti prieš 
bet kokį bandymą pripažinti 1945 
metų Sovietų Sąjungos sienas. „Tai 
yra jūsų ir mūsų uždavinys“, kaip 
sako Hėlėne Carrėre d’Encausse. 
„reikia išjudinti pasaulio viešąją 
nuomonę“.

Ž. Kl.
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NORIME BŪTI LAISVI! Jonas Paulius II sveikina parlamentarus
Birželio mėnuo kasmet neša 

lietuvių tautai neužmirštamai 
skaudžias metines. Šiemet jos 
grįžta jau penkiasdešimtąjį kartą. 
Suėjo 50 metų, kai Lietuvą ištiko 
didžioji tragedija, barbariškas 
genocidas, kuriuo buvo siekiama 
fiziškai sunaikinti lietuvių tautą. 
1941-ais metais birželio 
keturioliktąją prasidėjo masinės 
lietuvių deportacijos į Sibirą, 
kurias šiandien dvasios vienybėje 
prisimena Tėvynėje gyvenantys ir 
visame pasaulyje išsisklaidę 
lietuviai. Lietuvių tauta per 
amžius patyrė vargų, išgyveno 
daug skaudžių nelaimių, bet 
skaudžiausioji nelaimė ištiko 
tautą prieš 50 metų birželio 14-15 
dienomis, kai vieneriais metais 
anksčiau iš rytų įsibrovę 
okupantai ėmė vykdyti masines 
nekaltų žmonių deportacijas į 
Sovietų Sąjungos gilumą. Kodėl 
lietuvius norėta ištremti? 
Bolševikinėje sistemoje nukentėjo 
labiausiai tos tautos, kurios turėjo 
aukštesnę tautinę kultūrą, 
stipresnę tautinę sąmonę. 
Raudoniesiems smurtu užgrobus 
Lietuvą buvo aišku, kad 
didžiausia kliūtis Lietuvai 
sovietizuoti — tai stiprus lietuvių 
tautinis susipratimas, ištikimybė 
tautinėm vertybėm, 
krikščioniškajam tikėjimui, per 
dvidešimt su viršum 
nepriklausomo gyvenimo metų 
pasiekti dideli kultūriniai ir 
ekonominiai laimėjimai, kuriais 
Lietuva įsijungė į Europos 
civilizuotų tautų bendruomenę. 
Tai sovietam buvo kliūtis lietuvių 
tautą dvasiškai ir fiziškai pavergti. 
Lietuviai buvo apšaukti liaudies 
priešais ir todėl turėjo būti 
naikinami. Kas gi buvo tie 
sunaikinimui pasmerkti vadinami 
liaudies priešai, kuriuos tremčiai ir 
mirčiai žiauriai pasmerkė 
okupantai ir jų pataikūnai krašte? 
Tai buvo darbininkai, ūkininkai, 
gydytojai, kariškiai ir tarnautojai, 
vyrai ir moterys, seneliai ir vaikai, 
kurie buvo kalti vien tuo, kad 
buvo lietuviai ir gyveno savo 
gimtajame krašte, kuriam likimas 
lėmė būti žiauraus okupanto 
nusiaubtam. Išvežamieji buvo 
sugrūsti į gyvulinius belangius 
vagonus, bandančius pabėgti 
negailestingai šaudė. Daugelis 
nelaimingųjų, ypač silpnesnieji, be 
maisto, vandens ir medicininės 
pagalbos, pakeliui mirė. Tremties 
vietą pasiekusiuosius uždarė į 
lagerius, kur buvo pasmerkti 
nežmoniškam darbui ir badui. 
Daugelio jų kaulai šiandien ilsisi 
nesvetingoje Sibiro žemėje.

Apytikriais duomenimis buvo 
nustatyta, kad iš Lietuvos tomis 
baisiojo birželio dienomis buvo 
išvežta tarp 35 ir 40 tūkstančių 
lietuvių, tarp kurių buvo 
veikliausi, energingiausi ir 
kūrybingiausi žmonės. Dėl 
prasidėjusio vokiečių-sovietų karo 
bolševikai buvo priversti 
nutraukti lietuvių trėmimus, bet 
išlikę sovietinių saugumo organų 
dokumentai liudija, kad Stalinas 
nebūtų pasitenkinęs pirmuoju 
lietuvių išvežimu. Tuoj būtų 
vykusios kitos lietuvių 
deportacijos, kol būtų buvę išvežti 
visi bolševikų sąrašuose numatyti 
lietuviai. Reikia manyti, kad 
bolševikai buvo numatę iš 
Lietuvos išvežti galbūt 75 
procentus visų gyventojų, tai yra 
apie tris ketvirtadalius lietuvių 
tautos. Šio barbariško plano 
vykdymą Maskva tęsė pokario 
metais. Visas laikotarpis iki 
Stalino mirties Lietuvoje buvo 
fizinio naikinimo-genocido 

laikotarpis, kuriame Lietuva 
neteko kelių šimtų tūkstančių 
žmonių. Tik tirono mirtis 
išgelbėjo tautą nuo deportacijų, 
išgelbėjo dalį ištremtųjų. Kiti 
niekad nebepamatė gimtojo 
krašto, jų kaulai ilsisi plačioje 
Gulago imperijoje, kur liudys 
visiems laikams žiauriausią 
žmonijos istorijos laikotarpį.

Yra teisinga ir būtina žiauriųjų 
nusikaltimų prieš mūsų tautą 
neužmiršti, ne keršto dvasia, bet 
praeityje patirtų neteisybių 
įprasminimu. Praeities kartų 
patirtos kančios įpareigoja siekti 
tarpusavio vienybės, meilės ir 
solidarumo, vykdyti dabarties 
uždavinius, tęsti tėvų ir protėvių 
neužbaigtą kovą už laisvą ir 
nepriklausomą Tėvynės ateitį, 
o kartu už geresnį, teisingesnį ir 
broliškesnį pasaulį, kuriame 
niekuomet daugiau 
nebepasikartotų baisiojo birželio 
tragedija, pavienių žmonių ir ištisų 
tautų paniekinimas. Viltį susilaukti 
geresnės, teisingesnės ir 
broliškesnės ateities laiduoja 
krikščioniškasis tikėjimas, 
skelbiantis, kad žmonijos istorija 
vyksta po Amžinosios Meilės, 
Didžiojo Pažadėjimo, Dieviškojo 
Plano ir Dieviškosios Ištikimybės 
ženklu. Kristaus mirties ir 
prisikėlimo šviesoje krikščionis 
tiki, kad žmonijos istorija 
baigsis galutine pergale —- laisvės 
pergale prieš vergiją, meilės 
pergale prieš neapykantą, 
gyvenimo pergale prieš mirtį. 
Maldoje prisimindami Sibiran 
ištremtuosius, lietuviai kaskart vis 
iš naujo pajunta, kad jie yra 
didvyrių tautos vaikai, kad vidinė 
tautos galia yra galinga ir 
nenugalima. Tai turi paskatinti 
eiti tautos didvyrių ir kankinių 
keliais, vedančiais į visišką Tėvynės 
laisvę ir nepriklausomybę.

Vežėjuos naktį ir dieną, jaunus ir 
senus, moteris ir vyrus, 
naujagimius ir ligonius. Visus juos 
vienijo vienas, paprastas bruožas — 
visi jie buvo nekalti, nei vienas jų 
nebuvo nusikaltęs savo tėvynės 
įstatymams, buvo tai 1941 metai, 
dvidešimtame amžiuje, 
civilizuotoje Europoje, kuri savo 
sena, bet rafinuota kultūra 
spinduliavo arba bent norėjo 
spinduliuoti visam pasauly.

Jau tada pasidarė aišku, kad 
imperija, kuri remiasi gėdingu 
smurtu, sunkiai serga ir kad 
šios visa egzistencija yra lig likimo 
iššūkis žmonijai, kad ji suprastų, 
sumobilizuotų visas jėgas ir 
prisidėtų prie jos žlugimo. Deja, 
ilgai reikėjo laukti iki išgirdome 
pavasario balsus ir pradėjome 
tikėti, kad galėsime jau be baimės 
pagerbti mūsų deportuotus, 
kritusius, žuvusius, kentėjusius. Ir 
pradėjome pilnai suprasti, kad 
tragedijos turi savo prasmę, kad 
jos yra įspėjimas ir pamoka.

Tų dienų negalime užmiršti, 
neturime užmiršti, nes tokiu būdu 
prisidėtume prie nelaimingųjų ne 
tiktai fizinio, bet ir dvasinio 
sunaikinimo. Turime deportacijų 
aukas nuoširdžiai gerbti, turime 
ateinančioms kartoms perduoti ką 
žinome, ką matėme, ką girdėjome, 
ką supratome. Turime paimti savo 
globon mirusius, kad juos visus 
gaubtų krikščioniška meilė, 
ypatingu būdu turime tiesti 
pagalbos ranką tiems, kuriems 
buvo lemta grįžti ir gyventi mūsų 
tarpe. Daugeliui grįžimas buvo 
dar sunkesnis ir skaudesnis, negu 
gyvenimas trėmime. Klausykimės 
jų pasakojimų, nes ateityje jie 
sudarys lietuvių tautos epopėją.

Jeigu nematysime kitame

Romoje apsilankiusią Lietuvos 
parlamento deputatų grupę liepos 
19 d. rytą priėmė Italijos ministrų 
tarybos pirmininkas Andreotti. 
Delegaciją sudarė deputatai 
Eugenijus Gentvilas, Balys 
Gajauskas, Egidijus Jarašiūnas, 
Saulius Šaltenis, Gintaras 
Ramonas ir Mečislovas Treinys, 
taip pat kunigas Robertas Grigas. 
Lietuvos deputatus pas Italijos 
premjerą lydėjo Krikščionių 
demokratų Internacionalo 
vicepirmininkas italas senatorius 
Bernassola, Italijos lietuvių 
bendruomenės vicepirmininkas 
Kazimieras Lozoraitis ir italų 
asociacijos Lietuvai remti 
vicepirmininkas Andrea Da 
Milano. Italijos premjeras 
Lietuvos deputatus priėmė ką tik 
sugrįžęs iš viršūnių susitikimo 
Londone. Nuoširdus susitikimas 
užtruko daugiau negu pusę 
valandos. Delegacijos 
pirmininkas Gentvilas paaiškino 
Lietuvos valstybingumo 
sustabdymo aplinkybes, tautos ir 
jos išsirinkto parlamento veiksmų 
teisėtumą, prašė Italijos 
diplomatinės ir politinės paramos 
Lietuvos nepriklausomybei 
įtvirtinti, kvietė premjerą per 
susitikimus su sovietų vyriausybės 
atstovais paraginti Sovietų 
Sąjungą, kad užmegztų taikias 
derybas su Lietuva. Premjeras 
Andreotti pokalbyje su Lietuvos 
parlamentarais net keletą kartų 
pabrėžė, kad Lietuvos statusas yra 
visiškai skirtingas negu kitų TSRS 
respublikų ir kad Vakarai tai 
nuolat akcentuoja per susitikimus 
su sovietų viršūnėmis, taip pat ir 
pastarosiomis dienomis Londone. 
Italija solidarizuojasi su Lietuva, 
ragina sovietus prie derybų stalo 
taikiai išspręsti Pabaltijo 
klausimą. Lietuvos parlamentarų 
delegacijos vizitas Romoje buvo 
labai sėkmingas, įvyko susitikimai 
su Senato pirmininku Spadolini, 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijos pirmininku Piccoli, 
krikščionių demokratų frakcijos 
Atstovų Rūmuose pirmininku 
Gava, respublikonų ir liberalų 
partijų sekretoriais La Malfa ir 
Altissimo, taip pat su 
persitvarkiusių komunistų, dabar 
pasivadinusių kairiųjų 
demokratine partija atsakingais 
pareigūnais. Per visus susitikimus 
buvo parodytas visiškas Lietuvos 
problemų ir siekių supratimas, 
vienaip ar kitaip pažadėta 
moralinė ir politinė parama 
Lietuvai.

Lietuvos parlamento deputatai 
ir juos į Romą atlydėjusi grupė 
lietuvių liepos 20 d., šeštadienį, 
tartum apvainikavo savo vizitą 
Amžinajame mieste susitikimu su 
Popiežium Jonu Paulium Il-uoju 
bendrosios audiencijos metu. 
Audiencija išimties keliu įvyko 
šeštadienį, nes Popiežius tik vakar 

žmoguje brolio ar sesers, jeigu 
nebandysime visi kartu ieškoti 
teisybės ir negerbsime artimo ir 
teisių — leisime ir vėl piktoms 
jėgoms išsiveržti ir sustabdyti 
žmonijos žengimą pažangos keliu. 
Štai, kodėl norime savame krašte 
būt laisvi, kurti naujas institucijas, 
siekti gėrio ir auklėti dorus 
žmones. Norime gyventi taikoje su 
visais, tačiau tegul visi žino, kad 
jokie grasinimai, bauginimai, 
teroristiniai aktai jėga gilių 
įsitikinimų nepakeis. Esame 
istorijos pamokyti.

Lietuvos diplomatinio atstovo 
Stasio Lozoraičio kalba, pasakyta 
per Vatikano radiją. 

vakare po dešimties poilsio dienų 
Šiaurės Italijos kalnuose sugrįžo 
atgal į Romą. Lietuvos deputatam 
ir juos lydėjusiem lietuviam 
didžiojoje audiencijų salėje buvo 
rezervuotos pirmosios eilės. 
Lietuvių grupės jaunimas — 
„Ratilio“ ansamblio nariai — buvo 
apsirengę tautiniais rūbais, laikė 
iškėlę Lietuvos trispalvę, 
patraukdami visų audiencijos 
dalyvių dėmesį. Šventasis Tėvas, 
baigęs katechetinį žodį, kaip 
įprasta, pasveikino atskiras 
gausesnes maldininkų grupes, tarp 
jų ir lietuvius. Popiežiaus 
bendradarbiui per garsiakalbį 
pranešus, kad audiencijų salėje yra 
būrys lietuvių, „Ratilio“ 
ansamblio jaunimas sugiedojo 
giesmės „Marija, Marija“ vieną 
posmą. Jaunimui baigus giedoti, 
Šventasis Tėvas lietuviškai 
pasveikino Lietuvos parlamento 
deputatus ir juos lydėjusius 
lietuvius šiais žodžiais:

„Nuoširdžiai sveikinu svečius iš 
Lietuvos, ypač Lietuvos 
A ukščiausiosios Tarybos 
deputatus, lankančius Romą ir 
Vatikaną. Meldžiu Viešpati, kad 
laimintų jus, jūsų šeimas, jūsų 
pastangas pakelti gerbūvi ir 
išlaikyti vienybę jūsų tėvynėje. 
Tegloboja jus Aušros Vartų 
Gailestingumo Motina' ‘.

Pasveikinęs kitus maldininkus, 
Jonas Paulius II-sis grįžo prie 
pirmoje eilėje stovėjusių lietuvių, 
pirmiau prie didesnio būrio mūsų 
tautiečių dešinėje salės pusėje, 
vėliau prie deputatų kairėje

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS STOVYKLAI

Nottinghame gyvenantis J. 
Šukaitis, LSS pagerbtas R.K. 
ordinu ,,Už nuopelnus“, 
tikybinei, tautinei bei skautiškai 
veiklai labai paslaugus, iš 
notingamiečių surinko 66.00 sv. ir 
atsiuntė su sveikinimais ir 
linkėjimais vadovams bei 
stovyklautojams.

Aukotojai: 10.00 sv. — J. 
Šukaitis; po 5.00 sv. — V. 
Gasper ienė, H. Gasperas, J. 
Bedulskis, V. Bedulskienė, P. 
Veikšra; 3.00 sv. — R. Gustainis; 
po 2.00 sv. — V. Montvilaitė, kun. 
S. Matulis, MIC, J. Butkevičius, 
M. Janulis, B. Drulia, M. 
Klumbienė, A. Norkus, J. Baukys; 
1.50 sv. — E. Vainorienė; po 1.00 
sv. — D. Gustas, V. Bielevičius, A. 
Sabulis, Pr. Grokauskas, VI. 
Končius, Urbikis, S. Valaitis, O. 
Stankevičienė, J. Rimšienė, S. 
Karpavičius ir (pavardė 
neišskaitoma); .50 sv. — S. 
Stulgys.

Aukų rinkėjui J. Šukaičiui ir 
skautiškos idėjos rėmėjams 
reiškiame nuoširdžiai skautišką 
ačiū!

Ilgus metus tautinei veiklai 
ištvermingai dirbantis, LSS 
pagerbtas R.K. ordinu 
„Už nuopelnus“, ir ilgametis 
skautiškos idėjos rėmėjas J. Cemis 
surinkęs 82.00 sv. skautų stovyklai 
rašo: „Siunčiu aukojusių sąrašą, 
nors ir nedaug, bet šiek tiek padės 
padengti stovyklos dideles 
išlaidas“.

Aukotojai: po 20.00 sv. — kun. 
J. Sakevičius, MIC; J. ir B. 
Cerniai, N. ir O. Žvirbliai; po 5.00 
sv. — Drungila, Žiūrinskas; po 
2.00 sv. — Pakalniškis, V. 
Milvydas, Lapinskas; 1.50 sv. — 
E. Žaliukas; po 1.00 sv. — 
Bumbliauskas, B. Benevičius, A. 

pusėje. Lietuvius Popiežiui 
pristatė švento Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius prelatas 
Algimantas Lozoraitis. Su kai 
kuriais tautiečiais Popiežius 
asmeniškai pasikalbėjo, gailėjosi, 
kad negali asmeniškai visų 
pasveikinti. Prelatui Bartkui 
pristačius Šventajam Tėvui prie 
Vilniaus televizijos bokšto sausio 
tryliktąją tragiškai žuvusių dviejų 
Lietuvos laisvės gynėjų jaunutę 
našlę ir sūnų, Jonas Paulius II-sis 
juos tėviškai apkabino ir 
palaimino. Po to priėjęs prie 
deputatų Popiežius kiekvieną 
atskirai pasveikino. Delegacijos 
pirmininkas Eugenijus Gentvilas 
ir deputatas Balys Gajauskas 
Šventajam Tėvui įteikė Lietuvos 
vaizdų albumą. Balys Gajauskas 
deputatų vardu padėkojo 
Popiežiui už jo nuolatinį rūpestį 
Lietuva, prašė ir ateityje užtarti 
lietuvių tautą, paremti jos laisvės 
ir nepriklausomybės įtvirtinimą.

Pažymėtina, kad Šventasis 
Tėvas, nuėjęs pasveikinti kitus 
maldininkus, prieš išeidamas iš 
audiencijų salės dar kartą 
stabtelėjo prie Lietuvos deputatų, 
pasakė, kad per juos trokšta 
pasveikinti visą lietuvių tautą, 
kurią nuolatos prisimena maldoje.

Tuoj po susitikimo su 
Popiežium per bendrąją 
audienciją Lietuvos deputatai ir 
juos lydėjęs lietuvių būrys dviem 
autobusais iš Romos iškeliavo 
atgal į Lietuvą.

V AT. R.

Kusta, V. Žukas, P. Urbonas.
Gerbiamam aukų rinkėjui J. 

Černiui ir skautiškos idėjos 
kasmetiniams rėmėjams 
nuoširdžiausiai dėkoju ir tariu 
skautišką ačiū.

LSS Garbės narys ir kasmet 
dosniai remiąs P.B. Varkala per 
v.s. J. Alkį siunčia 30.00 sv. 
skautų stovyklai su sveikinimais 
ir linkėjimais stovyklautojams.

Gerbiamam skautiškos idėjos 
rėmėjui reiškiu nuoširdžią padėką 
ir skautišką ačiū!

Wolverhamptone gyvenanti 
veiklioji G.Kaminskiene. I SS Garbės 
narė, surinkusi skautiškos aplinkos 
ratelyje aukas, rašo: „Jūsų taip 
svarbiems ir kilniems tikslams 
įvykdyti irdideles išlaidas padengti 
siunčiu 47 svarus. Linkiu viso 
geriausio Jūsų darbuose ir 
pasiaukojime mūsų ateinančiai kartai 
bei lietuvybės išlaikymui“.

Aukotojai: po 10 svarų — G. 
Kaminskienė, B. Krikščiūnas; po 5 
sv. — V. Kelmistraitis, P. Budonis; po 
4 sv. — A. Petkevičius, J. Narbutienė; 
po 3 sv. — V. Matiukas, J. Dičius; po 1 
sv. — N. Narbutienė, J. Bieliauskas, 
A. Zubrickas.

Gerbiamajai aukų rinkėjai ir 
aukotojai G. Kaminskienei ir 
skautiškos idėjos rėmėjams reiškiame 
nuoširdų ir skautišką ačiū!

Nottinghamo skautų-čių vieneto 
dvasios vadas s.kun.dr. S. Matulis, 
MIC, atsiųsdamas stovyklautojams 
sveikinimą rašo: „Priimkite 10 svarų 
auką stovyklai. Malonėkite perduoti 
stovyklai palaimingos sėkmės 
linkėjimus nuo „Šaltinio“ ir Aušros 
Vartų Marijos Židinio. Dvasioje ir 
maldoje stovyklauju drauge. Jums, 
brangus vade, ir jūsiškiams linkiu ir 
meldžiu palaimos“.

Gerbiamam dvasios vadui s.kun.dr. 
S. Matuliui, MIC, broliškai, 
nuoširdžiai ir skautiškai dėkojame už 
auką ir Dievo palaimos linkėjimus.

v.s. J. Maslauskas
1991.VII.26.
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

N. Pilcher — 5.00 Sv.
J. Tarulis — 4.00 sv.
Kun. Fr. Skėrys — 20 DM.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

AUKA TAUTOS FONDUI
P. Bradulskis — 400.00 sv.
A.a. P. Bradulskio testamento 

vykdytojams už jo auką 
nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS LIETUVOS
RAUDONAJAM KRYŽIUI
L.R. Kryžiui aukojo 30.00 sv. 

— K. Bučelis.
Lietuvos R. Kryžiui yra 

reikalinga nuolatinė parama. 
Todėl prašome remti L. R. 
Kryžiaus veiklą ir siųsti aukas šiuo 
adresu: Lithuanian Relief, 2 
Ladbroke Gardens, London W i i* 
2PT.

BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS

Tradicinis Tautos Šventės minėjimas 
ir lietuvių Sąskrydis šiais metais įvyks 
Bradforde, rugsėjo 7 d., 18.00 vai. 
Latvių klubo salėje.

Sąskrydį ruošia DBLS kultūrinio 
darbo komisija, Bradfordo skyrius ir 
klubas „Vytis“.

Kviečiame visus jau dabar ruoštis 
šiam dideliam renginiui ir jame 
dalyvauti. Rengėjai

LONDONE
„MANO LIETUVA“

Nuo liepos 11 iki rugpjūčio 3 d. 
„Portfolio“ galerijoje, 345 
Portobello Road, London WTO 
5SA vyks lietuvio fotografo 
Aleksandro Macijausko nuotraukų 
paroda. Parodą ruošia Thames ir 
Hudson „Mano Lietuva“ knygos 
leidėjai. Ta pačia proga bus galima 
įsigyti Aleksandro Macijausko 
knygą „My Lithuania“. Kaina 
20.00 sv.

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 4 d.,

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Bradforde — rugpjūčio 4 d., 

12.30 vai.
Eccles — rugpjūčio 11 d., 12.15 

vai.
Nottinghame — rugpjūčio 11 d.,

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Nottinghame — rugpjūčio 15d., 

Žolinėje, 19.00 vai. Aušros 
Vartuose.

Nottinghame — rugpjūčio 18 d.,
11.15 vai., Aušros Vartuose.

Derbyje — rugpjūčio 18 d., 
14.00 vai., Bridge Gate.

Birminghame — rugpjūčio 18 
d., 16.30 vai. Šv. Onoje, Bradford 
Str.

VAIKAMS PAREMTI FONDAS

BRITISH-LITHUA NIA N 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN IN LITHUANIA

Iš Vilniaus gautas šis laiškas:
„Skubu Jums pranešti, kad Jūsų 

pirkta vaistų siunta pasiekė Vilnių 
ir šiuo metu yra Vaikų psichinės 
sveikatos centre. Į šį centrą 
atvyksta konsultacijoms ir 
gydymuisi šeimos, kurios augina 
vaikus su sunkiais psichikos 
sutrikimais. Jau keletai vaikų su 
epilepsijos priepuoliais skyrėme 
Jūsų siųstus vaistus.

Esame be galo dėkingi už tokią 
didelę ir gražią paramą. Visada 
esate maloniai laukiami Lietuvoje 
ir vaikų psichinės sveikatos centre.“

Dainius Pūras, M.D.
Centro mokslinis vadovas

Ši dr. Pūro padėka yra visiems 
fondo rėmėjams ir aukotojams.

VAIKŲ LABDAROS FONDAS
British-Lithuanian Relief Fund 

for Children in Lithuania tapo 
pilnateisiu labdaros fondu, 
įregistruotas Charities 
Commission Nr. 1003418.

Visą registracijos darbą 
nemokamai atliko Martin Wright, 
kuris yra Solicitors Campell 
Hooper firmos dalininkas.

Ateityje numatoma, kad 
paaukojusiems stambesnę sumą 
aukotojams bus suteikiama 
pajamų mokesčių (Income Tax) 
lengvata.

Fondo vadovybė tikisi, kad 
būdamas vaikų labdaros fondas ir 
toliau sulauks paramos iš visų D. 
Britanijos lietuvių.

Naujai registruoto fondo 
adresas lieka tas pats: 21 The 
Oval, London E2 9DT.

SUGRĮŽO KUN. R. REPŠYS
Liepos 17 d. iš Lietuvos sugrįžo 

kun. R Repšys, MIC. Šiek tiek 
pavargęs, bet pilnas įvairių 
naujiem) bei pergyvenimų...

Laukiame, kad jis jais 
pasidalintų su „Europos 
Lietuvio“ skaitytojais.

AUKOS BAŽNYČIAI
Naujai statomai Vilniaus 

naujame rajone bažnyčiai 
palaimintojo Jurgio garbei 
aukojo: po 100.00 sv. — K. 
Šaknaitis, A. ir M. Knabikai; po 
50.00 sv — kan. V. Kamaitis, A. 
Galbuokienė; 25.00 sv. — S. 
Vaitkevičius; 20.00 sv. — J. 
Dirvonskis; 15.00 sv. — J. 
Gudynas.

Vilkaviškio statomai katedrai 
K. Vaičekauskas aukojo 30.00 sv.

BRADFORDE
VILNIAUS „TRIMITO“ 

KONCERTAS
Vilniaus valstybinio pučiamųjų 

orkestro „TRIMITAS“ ir 
vietinio, taip pat pučiamųjų 
orkestro „HAMONDS“ 
jungtinis dviejų dalių koncertas 
įvyko žymioje St. GEORGE salėje 
miesto centre liepos 11d.

Pirmoje dalyje repertuarą atliko 
panašių orkestrų čempionas 
„HAMONDS“.

Antroje dalyje žaliomis 
uniformomis pasipuošęs 
„TRIMITAS“ užvaldė klausytojų 
dėmesį. Labai judraus dirigento 
valdomas ansamblis solo 
dainavimu, grojimu klarnetu ir 
grakščiomis šokėjomis nustebino 
visus gausius klausytojus. Ilgi, 
entuziastiški aplodismentai — ir 
ne tik lietuvių klausytojų — 
ryškiai rodė aukšto meninio lygio 
ansamblio įvertinimą.

„TRIMITO“ ir „HAMONDS“ 
orkestrų junginys, sugrodamas 
Anglijos ir Lietuvos himnus, baigė 
šį retą koncertą.

Nors „TRIMITO“ repertuaras 
buvo klasikinis, nedalyvavo 
birbynės ar kiti lietuviški liaudies 
instrumentai, bet kai kas iš 
lietuvių sakė, kad šitokiais atvejais 
mes atgimstame tautiškai.

„TRIMITO“ ansamblis prieš 
koncertą pakviestas lankėsi 
miesto Valdybos rūmuose ir 
Nacionaliniame Fotografijos 
Muziejuje. Labai palankiai 
paminėtas vietinėje spaudoje. 
Ansamblio įrašytos plokštelės ir 
kasetės platintos prie įėjimo į 
koncerto salę.

„TRIMITAS“, „HAMONDS“ 
kviečiamas, jau trečią kartą 
Anglijoje ir grojo kelioliką 
koncertų — tik pirmą Bradforde.

A.Bučys

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB Tel. 081-460 2592

Siūlome pasinaudoti musų išplėsta ir įvairiapusiška 
prekyba su Lietuvos Respublika

Siunčiame paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus 
ir gaunamus vaistus

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, 
rūbus, sportinius kostiumus ir batus

ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta, 
atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu klijentui kursu, 

priimame trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, 
sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.
SIŪLOME POPULIARU SIUNTINI 1991 m. Nr. 1

3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei,
3 m. puiki medžiaga suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas 

sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, 
vyriška arba moteriška striukė.

SIUNTINIO KAINA £250.00 (Oro paštu)
Parduodame „Oiympia“ rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu
BE KONKURENCIJOS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 

SIUNTINYS NR. 5 — £60.00
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 

200 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų,
4 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos,

2 sv. valgomos alyvos, 1 butelys krupniko
TIK PER ANGLIJA GREIČIAU IR TAUPIAU!

VII PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 
Pasinaudokite proga aplankyti ir susipažinti su Pietų Amerika. 1992 m. 
sueina 500 metų nuo Amerikos žemyno atradimo, kada Kristofas Kolumbas 
pasiekė jo krantus. Kiekvienas Pietų Amerikos kraštas turi sukūręs savitą 
kultūrą.

VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas vyks šių metų gruodžio ir 
sekančių metų, 1992, sausio mėnesį. Atvykę į kongresą aplankysite 
Argentiną, Urugvajų ir Braziliją!

Galėsite pabendrauti su vietiniais lietuviais, pažinti jų draugijas, tuos 
Lietuvos kampelius, kur dar gyvuoja lietuviška dvasia. Prie bendro Kūčių 
stalo susikaupsime ir pabendrausime visi, iš daugelio kraštų susirinkę. Per 
Naujųjų Metų balių linksminsimės ir broliškai linkėsime vieni kitiems 
sėkmės ir džiaugsmo ateityje.

TAI BUS NE EILINIS ĮVYKIS!
Dėl kelionės į Pietų Ameriką rašykite:

V. O’Brien, 66 James Lane, Leyton, London E106 Hl, England

KONFERENCIJA ŽENEVOJE

(Atkelta iš 1 psl.)

nebebuvo nei vieno delegato iš 
Baltijos valstybių!

JAV delegacijos nariai buvo 
PPS „angelai sargai“. Delegacijos 
vadovas dr. M. Kampelman nuo 
pirmadienio 9 vai. ryto visą savaitę 
domėjosi mūsų darbu ir 
pastangomis, suteikė praktiškų 
patarimų. Taip pat padėjo 
delegacijos vadovo padėjėjas 
William Hill, kuris dalyvavo 
Pabaltiečių Draugų 
susirinkimuose. Delegatas Samuel 
G. Wise supažindino mus su kai 
kuriomis delegacijomis ir 
aprūpino M. Kari bei G. 
Meierovics Raudonosiomis 
knygomis. Delegacijų nariai (JAV 
Helsinkio komiteto personalas) 
Orest Daychakiwsky ir Robert 
Hand padėjo ir prieš konferenciją, 
ir Ženevos susitikimų metu: 
aprūpino pabaltiečius CSCE 
delegacijų telefonų numeriais ir 
nurodė, kur jos apsistojusios. Jie 
taip pat pastoviai informavo 
pabaltiečius apie einamuosius 
įvykius. Savo ruožtu, PPS teikė 
informaciją JAV delegacijai apie 
„intymius susitikimus“ ir atstovų 
iš Estijos ir Lietuvos nuomonę. 
Taip santykiaujant, nebuvo 
reikalinga organizuoti formalių 
susitikimų su JAV delegacija.

VLIKo ELTA

VASAROS ATOSTOGOS
„Europos Lietuvio“ redakcija ir 

administracija rugpjūčio 5 d. 
pradės metines dviejų savaičių 
atostogas.

Po atostogų „Europos Lietuvio“ 
Nr. 31 išeis rugpjūčio 23 dieną.

Visiems „Europos Lietuvio“ 
skaitytojams ir bendradarbiams 
dėkojame už paramą ir atsiprašome 
už pertrauką.

PASAULYJE
Septyni didieji (G-7) 
ir Baltijo valstybės

Septynių turtingiausių 
valstybių (G-7) šių metų 
konferencija Londone, nežiūrint, 
kad prezidentas Gorbačiovas joje 
nedalyvavo, buvo užsiėmusi 
daugiausia Sovietų Sąjungos 
reikalais. Prezidentas 
Gorbačiovas su konferencijoje 
dalyvavusių valstybių vadais 
susitiko konferencijai pasibaigus. 
Tačiau pačioje konferencijoje 
buvo nuolat kalbama apie Sovietų 
Sąjungos sunkią ekonominę 
padėtį ir reikalingumą jai padėti, 
nes kitaip prezidentas 
Gorbačiovas praras valdžią. 
Sovietų Sąjungoje įvyks suirutė. 
Trys valstybės: Italija, Prancūzija 
ir Vokietija, ragino remti M. 
Gorbačiovą, gi kiti, kaip Japonija, 
JAV ir Britanija, patarė būti 
atsargiems, kol galutinai paaiškės 
vykdomų reformų kryptis. M. 
Gorbačiovo atsivežtas planas 
reformoms skyrėsi nuo to, kurį 
paruošė sovietų ekonomistas 
Jevlinsky ir Amerikos ekspertai. 
Atrodo, kad dėl to Jevlinsky 
atsisakė lydėti M. Gorbačiovą ir į 
Londoną neatvyko. Atvežtos M. 
Gorbačiovo reformos Londone 
entuziastiško pritarimo nerado. 
Prisidėjo ir Baltijos valstybių 
reikalas, kurį iškėlė Estijos 
užsienio reikalų ministras Meri 
per spaudos konferenciją 
Londone. Jis pareiškė, kad bet 
kokia pašalpa Sovietų Sąjungai 
turėtų būti duodama sąlyginai, 
reikalaujant iš Sovietų Sąjungos 
garantijų Baltijos valstybių 
nepriklausomybei. Jis taip pat 
įspėjo konferencijos dalyvius 
nepasitikėti prezįdento 
Gorbačiovo pažadais Įvykdyti 
ekonomines reformas, nes Baltijos 
valstybėse atliekamos reformos iš 
Maskvos susilaukė daug 
trukdymo.

Tači.au prezidentui 
Gorbačiovui buvo pažadėta duoti 
patarimų ir technišką paramą, bet 
ne pinigų. Britanijos užsienio 
reikalų ministras Douglas Hurd 
pareiškė, kad negalima pripildyti 
skylėtų kišenių. Pirma reikia 
parūpinti siūlus ir adatą, kad 
užlopytum skyles. Su šiomis 
priemonėmis Sovietų Sąjungos 
prezidentas M. Gorbačiovas 
išvažiavo namo.

Sovėnija bus nepriklausoma?
Iš pradžių Europos 

bendruomenė nežinojo, kaip 
reaguoti į Slovėnijos ir 
Chorvatuos nepriklausomybės 
paskelbimą. Dabar, atrodo, 
pradeda galvoti, kad maršalo Tito 
sukurta Jugoslavijos valstybė 
neišsilaikys ir anksčiau ar vėliau 
turės suskilti į atskiras valstybes. 
Pirmosios turėtų atsiskirti 
Slovėnija ir Chorvatija, abi 
katalikų apgyvendintos 
respublikos. Chorvatijoje yra 
sunkiau, nes jos teritorijoje gyvena 
daug serbų.

Afganistane vis kariaujama
Nežiūrint, kad Sovietų Sąjunga 

jau seniai pasitraukė iš 
Afganistano, to krašto vyriausybė 
vistiek sukilėliams nepasiduoda. 
Sakoma, kad sukilėliai tarp savęs 
nesutaria, o tuo pasinaudoja 
Afganistano prezidentas dr. 
Najibullah, kuris jau šešis metus 
valdo kraštą ir, atrodo, yra 
stipresnis negu bent kada. 
Prezidentas Najibullah iš Sovietų 
Sąjungos gaunąs mėnesinę 250 
mln. dolerių pašalpą, o tuo tarpu 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas važinėja po Europą 
ir prašo paramos.
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