
JUOZAPO KALINAUSKO 
ŠVENTUOJU PASKELBIMO

IŠKILMES

Lapkričio 16 d. vakare į Romą 
atvyko Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Tai pirmas jo vizitas 
Romoje, kurio metu jis dalyvavo 
Vilniuje gimusio karmelito kunigo 
Juozapo Kalinausko šventuoju 
paskelbimo iškilmėse, aplankė 
popiežių Joną Paulių II-ąjį ir 
pasimatė su Vatikano valstybės 
sekretoriumi kardinolu Sodano. 
AT pirmininkas viešėdamas 
Romoje susitiko su Italijos 
valstybės vadais, respublikos 
prezidentu Cossiga, ministru 
pirmininku Andreotti ir kitais 
asmenimis. Jis taip pat Lietuvos 
atstovybėje prie Šventojo Sosto ir 
šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje 
susitiko su Romos ir Italijos 
lietuviais.

Romos Fiumicino aerouoste 
AT pirmininką V. Landsbergį 
Italijos vardu pasitiko ir 
pasveikino Kąmbasadorius 
Guariglia, Vatikano vardu 
pasveikino valstybės sekretoriato 
atstovas. V. Landsbergį 
pasitikusių tarpe buvo naujasis 
Italijos ambasadorius Lietuvoje 
Tempesta, Lietuvos ambasadorius 
Washingtone ir atstovas prie 
Apaštalų Sosto Stasys Lozoraitis, 
kiti asmenys. Iš Fiumicino 
aerouosto pirmininkas V. 
Landsbergis su italų policijos 
palyda nuvyko į vieną Romos 
viešbutį miesto centre, kur buvo 
Italijos vyriausybės svečiu. 
Pirmininką V. Landsbergį 
kelionėje į Romą lydėjo 
tarptautinių reikalų patarėjas 
Ramūnas Bogdanas ir du 
bendradarbiai.

Lapkričio 17 d. popiežius Jonas 
Paulius II-sis šv. Petro bazilikoje 
aukojo iškilmingas šv. Mišias, 
kurių metu Bažnyčios šventuoju 
paskelbė praėjusiame šimtmetyje 
gyvenusį, Vilniuje gimusį sukilėlį, 
Sibiro tremtinį, vienuolį karmelitą 
kunigą Juozapą Rapolą 
Kalinauską. Kanonizacijos 
Mišias drauge su šv. Tėvu 
koncelebravo Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas 
vuskupas Juozas Tunaitis, 
Lenkijos primas kardinolas 
Glemp, Krokuvos arkivyskupas 
kardinolas Macharski, Maskvos 
apaštalinis administratorius 
arkivyskupas Tadas 
Kondrusevičius, karmelitų ordino 
vadovai. Mišiose dalyvavo į Romą 
atvykęs Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos 
ambasadorius Washingtone ir 
atstovas prie Apaštalų Sosto 
Stasys Lozoraitis, Lenkijos 
prezidentas Lech Walęsa.

Po evangelijos tartame žodyje 
Šventasis Tėvas pirmiausia 
pasveikino pamaldose 
dalyvavusias Lietuvos ir Lenkijos 
delegacijas bei iš įvairių pasaulio 
kraštų atvykusius maldininkus. 
Brangūs broliai atvykę iš jau 
laisvos Lietuvos, — sakė Šv. 
Tėvas, — sveikinu jus visus 
Lietuvos vyskupus, kunigus, 
pasauliečius tikinčiuosius ir 
nuoširdžiai laiminu visą jūsų 
brangią tėvynę. Toliau Jonas 
Paulius II-sis kalbėjo: Į šiandien 
Bažnyčios šventuoju skelbiamo 
Juozo Rapolo Kalinausko lūpas 
galime įdėti tautų apaštalo šv.

Procesija į Rainius Nuotrauka: B. Aleknavičiaus

Pauliaus žodžius: „...aš veržiuosi 
pirmyn į tikslą, siekiu laimikio 
aukštybėse, kurio Dievas kviečia 
siekti Jėzuje Kristuje“ (Fil. 3.13- 
14). Toks siekimas, toks 
veržimasis pirmyn, reikalauja 
didelio paisaukojimo, didelio 
uolumo ir nuolankumo. Šv. 
Rapolas Kalinauskas, nė kiek 
neabejodamas žengė šiuo 
apaštalo Pauliaus nurodytu keliu. 
Paliko viską ką turėjo ir veržėsi 
pirmyn, siekė laimikio aukštybėse. 
Tad, džiaukis Vilniau, gimtasis 
šventojo mieste su Aušros Vartų 
šventove, džiūgauk žemiškoji 
Rapolo tėvyne, nes štai tavo sūnus 
žengia į altorių garbę. Džiūgauk 
karmelitų bendrija, dvasine 
Rapolo šeima, nes tavo sūnus tapo 
brandžiu dangaus karalystės 
vaisiumi.

Pasibaigus Juozapo Rapolo 
Kalinausko kanonizacijos 
iškilmėms, Lietuvos atstovybėje 
įvyko AT pirmininko Vytauto 
Landsbergio susitikimas su 
Romos lietuviais. Į susitiki ną su 
V. Landsbergiu susirinko kelios 
dešimtys žmonių: senbuviai 
Romos lietuviai, paskutiniaisiais 
metais iš Lietuvos į Romą atvykę 
studentai, Lietuvos bičiuliai italai, 
keli žurnalistai.

Per susitikimą Lietuvos 
atstovybėje AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis kreipėsi į 
susirinkusius šiais žodžiais:

„Šios dienos susitikimas su 
Šventuoju Tėvu Jonu Paulium II- 
uoju ir rytoj numatomas oficialus 
vizitas yra svarbus man pačiam, 
kaip žmogui ir be abejo, aš kalbėsiu 
taip pat Lietuvos vardu ir apie 
Lietuvos reikalus. Aš jau esu 
kvietęs nelabai primygtinai ir 
nelabai kategoriškai, bet esu 
kvietęs Šventąjį Tėvą aplankyti 
Lietuvą. Gal bus galimybė kokia 
nors mandagia forma dar 
pasitikrinti Jo ketinimus — ar tai 
galėtą įvykti pakankamai greitai. 
Tikriausiai kalbėsime ir apie 
valstybinius Lietuvos ir Vatikano 
santykius, kurie iš esmės yra labai 
geri, nes Vatikanas — viena iš kelią 
valstybių, kuri išsaugojo Lietuvos 
atstovybę prie Švento Sosto per 
visus sovietų okupacijos 
dešimtmečius ir atsilaikė prieš 

sovietų mėginimus spausti ir 
reikalauti, kad ta Atstovybė būtų 
panaikinta. Taigi, yra ir už ką labai 
nuoširdžiai padėkoti, ir mūsų 
Atstovas prie Švento Sosto ponas 
Stasys Lozoraitis dalyvauja tuose 
diplomatiniuose ir valstybiniuose 
santykiuose — ir šiandien jis yra 
Romoje, bet mes laukiame 
Popiežiaus nuncijaus, ar kokio kito 
pastovaus atstovo Vilniuje. Aš 
klausiu apie tai, kokie taip pat yra 
Vatikano ketinimai.

Man labai džiugu, kad aš matau 
Romoje daug lietuvių jaunimo, 
atvykstančio čia studijuoti. Kai 
kurie studijuoja ir Vatikano 
įstaigose, ir galbūt tas 
bendradarbiavimas, ta parama net 
ir muzikos srityje, gali būti dar 
didesni.

Mūsų santykiai, Lietuvos 
vadovybės su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia, yra geri, nuoširdūs, su 
tarpusavio supratimu ir parama. 
Mes planavome susitikimą su Jo 
E m i n e n c i j a k a r d i n o l u 
Sladkevičium ir Lietuvos 
vyskupais, bet teko tą susitikimą 
atidėti dėl mano kelionės į JA V ir į 
Vatikaną, bet dabar teks, matyt, 
sukeisti vietomis, o šiandien 
Vilniaus vyskupas Jo Ekscelencija 
Tunaitis yra čia ir dalyvavo 
Mišiose, koncelebravo su kitais 
vyskupais su Šventuoju Tėvu, ir 
turėjome galimybę dabar trumpai 
pasikalbėti ir dar kalbėsime vakare, 
šv. Kazimiero kolegijoje.

Čia yra labai daug Lietuvos 
kultūros ir Lietuvos katalikiškos 
dvasios šaknų ir didelė Lietuvos 
atrama šitame mieste, jo 
institucijose, jo istorijoje, jo 
archyvuose. Aš labai norėčiau, kad 
Lietuvos ir Italijos, Lietuvos ir 
Romos-Vatikano ryšiai būtų kuo 
glaudesni“.

Sekmadienio vakare AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis lankėsi Popiežiškoje 
šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijoje, 
kur pirmininko garbei buvo 
suruošta vakarienė.

Lapkričio 18 d. popiežius Jonas 
Paulius II-sis audiencijoje priėmė 
Lietuvos Respublikos AT 
pirmininką Vytautą Landsbergį, 
kuris padėkojo Šventajam Tėvui 
už jo nuolatinį rūpestį Lietuva, už 

daug kartų paliudytą palankumą 
lietuvių tautai.

Tą pačią dieną AT pirmininkas 
susitiko su Italijos ministru 
pirmininku Giulio Andreotti. 
Apie susitikime vykusį pokalbį 
AT pirmininkas V. Landsbergis 
papasakojo taip:

„Kalbėjomės apie Lietuvos ir 
Italijos tarpvalstybinių santykių 
plėtojimo perspektyvas, apie mūsų 
norą turėti Romoje Lietuvos 
ambasadą, ypač, jeigu pavyktų 
atgauti Lietuvos ambasados 
pastatą, kurį dabar tebėra užėmusi 
Sovietą Sąjunga. Paprašiau, kad 
Italijos vyriausybė remtų tas 
Lietuvos pastangas atgauti šį 
pastatą, išdėsčiau Lietuvos 
dabartinio gyvenimo problemas, 
kurių svarbiausia yra ekonominių 
reformų laikotarpis, noras turėti 
aktyvius ir gerai išvystytus 
prekybinius santykius su Italija, ką 
galėtų paskatinti Italijos 
vyriausybės teikiamos garantijos 
italų investitoriams arba ir pačiai 
prekybai kredituoti ir papasakojau 
taip pat apie tą netikrumą ir pavojų, 
kurį Lietuvoje dar sudaro tebesanti 
Sovietų kariuomenė, ir apie mūsų 
pastangas kelti šį klausimą 
tarptautiniuose forumuose, kur jas 
galėtų paremti ir Italijos 
Respublika.

Ministras pirmininkas jau žinojo 
apie tai ir pats priminė tuos 
forumus, kuriuose bus svarstoma 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos 
ir sutiko palaikyti Lietuvos keliamą 
klausimą Suvienytose Nacijose. 
Kalbėjome šiek tiek ir apie 
kultūrinių ryšių plėtimo galimybes, 
net apie galimą Italijos paramą 
Lietuvos dainininkų tobulinimuisi. 
Čia ministras pirmininkas labai 
pritarė ir palinkėjo, kad būtų tai 
daroma nustatant tiesioginius 
ryšius tarp teatrų, kas esą geriau, 
negu per valdžios įstaigas“.

V A T. R

Iš Vilniaus gautas labai svarbus 
AT pirmininko pavaduotojo K. 
Motiekos pareiškimas dėl Lietuvos 
Respublikos Pilietybės įstatymo 
projekto 1 ir 17 staipsnio. Šio 
pareiškimo pilną tekstą 
spausdinsime kitame ‘EL’.

Redaktorius

LIETUVOJE
Greitesnis keliavimas

Spalio 31 d. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje buvo 
pasirašytas dvišalis Lietuvos ir 
Lenkijos protokolas, kurio tikslas 
palengvinti žmonių ir krovinių 
judėjimą per sieną. Iš principo 
susitarta atidaryti du naujus 
pasienio punktus — Šeštokuose 
(geležinkelio transporto) ir 
Kalvarijoje (automobiliams). 
Punktai pradės veikti ateinančiais 
metais. Kalvarijos punktas bus 
didžiausias Lietuvoje ir bus 
pastatytas pagal visus Europoje 
priimtus standartus.
Lietuva laukia litų

Lietuvos banko valdybos 
pirmininkas V. Baldišis pristatė 
Aukščiausiajai Tarybai Lietuvos 
Respublikos pinigų išleidimo 
įstatymo projektą. Nacionalinis 
piniginis vienetas bus litas ir jo 
šimtoji dalis — centas.

Siūloma sudaryti Laikinąjį lito 
komitetą, kuris nustatytų lito 
išleidimo į apyvartą datą, rublių 
išėmimo iš apyvartos terminą ir jų 
keitimo į litus santykį bei kitas 
sąlygas.

Žinomas ekonomistas prof. K. 
Antanavičius pasiūlė Lietuvos 
pinigų sistemos pertvarkymo 
planą. („Tiesa“, XI.8).
Pilietybė užsienio lietuviams

Aukščiausioji Taryba pritarė 
Pilietybės įstatymo pakeitimo 
projektui, pagal kurį lietuvių 
kilmės asmenims, gyvenantiems 
užsienyje, išsaugoma teisė į 
Lietuvos Respublikos pilietybę. 
Šią teisę jie įgyvendina persikėlę 
gyventi į Lietuvą arba gyvendami 
ir kitose valstybėse, jeigu tai 
neprištarauja tų valstybių 
įstatymams.

Nutarime pasakyta, kad 
lietuvių kilmės asmeniu gali būti 
laikomas tas, kurio abu ar bent 
vienas iš tėvų yra lietuvis ir jei jis 
pats save tokiu pripažįsta.
Reabilitavo A. Merkį

TASS pranešė, kad TSRS 
prokuratūra reabilitavo buvusį 
prieškario Lietuvos Respublikos 
ministrą pirmininką Antaną 
Merkį ir Estijos Respublikos 
prezidentą Konstantiną Piatsą. 
Areštuoti už „aktyvią kenkėjišką 
veiklą prieš TSRS“, jie ilgus metus 
kalėjo Stalino lageriuose, mirė 
tremtyje.

Dabar TASS informacijoje 
sakoma: „Kruopščiai patikrinus 
tardymo medžiagą, TSRS 
generalinis prokuroras nustatė, 
kad Merkio ir Piatso areštas ir 
kaltinimai jiems buvo neteisėti. 
Veiksmai, kuriais jie kaltinti, 
susiję tik su jų tiesioginėmis 
tarnybinėmis pareigomis. Jie tuo 
metu buvo nepriklausomų 
valstybių piliečiai, taigi jiems 
negalėjo būti taikoma TSRS 
jurisdikcijos galia ir jie negalėjo 
būti patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn, nes jokių 
nusikaltimų TSRS teritorijoje 
nepadarė“.

Lietuvos istorikas A. Eidintas 
sako, kad sovietinio teismo 
nuosprendžiai, kurių pagrindu 
Nepriklausomos Lietuvos 
pareigūnai buvo šaudomi, 
kalinami, tremiami, yra absurdas. 
Jie buvo davę priesaiką savo 
valstybei ir kiekvienas dirbo, kaip 
sugebėjo“.
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Lietuvos kariuomenės šventė GEDULINGOS MIŠIOS UŽ 
A.A. E. GAPUTYTĘ

LSS Europos Rajono vadijos posėdis

KAZYS BARONAS
III

Nekartą išeivijoje teko išgirsti 
aštrių priekaištų Lietuvos 
kariuomenei — girdi, ji buvo 
nereikalinga, kaip ir iš Lietuvos 
biudžeto skiriamos milijoninės 
sumos, nes kariuomenė nepakėlė 
ginklo net prieš Lenkiją. 
Manding, priimdama 
ultimatumus Lietuvos vyriausybė 
pasirinko mažesnę blogybę, nes 
Lenkijos, Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos karinė persvara buvo 
labai didelė, galėjusi pasibaigti 
mūsų tautos išžudymu. Tačiau 
negalima pamiršti, kad Lietuvos 
kariuomenė buvo ir mokykla, 
kurią galima drąsiai pavadinti 
suaugusiųjų kursais, joje 
pašauktiems naujokams dėstant 
mūsų istoriją, geografiją, 
skiepijant tautinę savimonę, o 
kartais mokinant net ir abėcėlės 
pagrindų.

Taip pat, mielas tautieti, kas 
tave apsaugojo nuo panašaus 
likimo Vokietijos stovyklose, 
kokio susilaukė ukrainiečiai, 
gudai, rusai ir kt. Sovietų 
Sąjungos pavergtos tautos, jeigu 
ne Lietuvos pasas, duotas tau į 
rankas mūsų karių — partizanų ir 
šaulių, aplaistytas lietuvišku 
krauju kovose prie Vilniaus, 
Giedraičių, Širvintų, Radviliškio, 
Dauguvos, Seinų ir kt. Lietuvos 
vietovių. Mielas tėvynaini, 
šiandieną gyvenantis laisvame 
krašte, bent lapkričio 23 d. 
prisimink lietuvį karį, nes laisvės 
kova reikalauja kraujo iš abiejų 
pusių — kovotojų ir pavergėjų. Ji 
pareikalavo aukų ne tik 1918-20 ir 
partizaninėse kovose 1944-1955 
m., bet taip pat ir 1991 m. Vilniuje, 
Medininkuose, Saločiuose. Ir 
atsikūrusi Lietuva, kaip praneša
vokiečių spauda, artimiausiu metu 
numato sudaryti 7 tūkst. karines 
pajėgas. Tuo reikalu pasisakė 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius, 
atsakydamas į Vilniuje leidžiamo 
žurnalo „Karys“ korespondento 
klausimus:

— Premjere, gal pirmiausia galite 
prisiminti, kokie buvo Jūsų ryšiai su 
kariuomene dar prieš užimant 
dabartines pareigas?

— Mano kaip kariškio patirtis 
skurdoka. Kaip visi Lietuvos 
studentai, atlikau trijų mėnesių 
„praktikų" Pabradėje, bet ir to 
pakako. Tai galbūt patys nykiausi 
mėnesiai mano gyvenime. Aš ne 
prieš karinę drausmę, nesibaidau 
sunkumų, bet negalėjau pakęsti 
bukagalviškumo, žmogaus laisvės 
suvaržymų, pažeminimų, 
netvarkos. Klausytis visas absurdo 
ribas viršijančių paskaitėlių, 
vykdyti neišaiškinamus įsakymus 
— tiesiausias kelias į visišką 
degradaciją.

— Vyriausybės vadovui 
atsiriboti nuo karinių reikalų 
neįmanoma?

— Nėra tokios valstybės, kurios 
vyriausybė nebūtų suinteresuota 
krašto apsauga. Mes turime būti 
pasirengę apginti savo sienas nuo 
įsiveržėlių gaujų, ginkluotų plėšikų. 
Žinoma, kariauti su tankų 
divizijomis Lietuva nepajėgs, 
tikiuosi — to ir nereikės. Mūsų 
Krašto apsaugos departamento 
tarnybos yra vien gynybinės 
paskirties. Lietuviai nesiruošia 
kariauti, užpuldinėti kaimynų. 
Sienų, įvairių objektų apsauga, 
pagalba nelaimės ištiktiems 
žmonėms — štai kur Lietuvos 
karys gali rodyti drąsą, vyriškumą, 
meilę Tėvynei.

— Krašto apsaugos 

departamento tarnybose daug 
žmonių, palikusių pelningas darbo 
vietas ir dabar atliekančių šventų 
kario pareigų Tėvynei. Bet vien 
entuziazmo ratais toli 
nenuvažiuosi. Ar vyriausybė 
numačiusi pagerinti krašto 
apsaugoje tarnaujančių žmonių 
darbo, buities sųlygas?

— Vyriausybė Krašto apsaugos 
departamentui neskirs mažiau 
dėmesio nei kitoms valstybinėms 
struktūroms. Tų aš pažadu. Esu jau 
ne kartų susitikęs su departamento 
vadovais. Stengiausi tenkinti jų 
pageidavimus. Vyriausybė nuolat 
teiks paramų, tačiau Krašto 
apsaugos departamentas, jo 
tarnybos — tai naujos, tik 
besikuriančios valstybinės 
institucijos. Taigi, daugelio darbų, 
sumanymų įgyvendinimas dar 
laukia savo eilės. O sprendžiant 
darbuotojų buities, darbo 
pagerinimo sųlygas tikriausiai 
nemažiau svarbus departamento 
vadovų žodis. Nuo jų sumanumo, 
iniciatyvos, pastangų taip pat daug 
kas priklauso.

Šaltiniai: prel. dr. P. Gaida, 
„Lithuanians in Canada“; 
Martinas Brakas, „Lithuania 
Minor“; prof. dr. Manfred 
Hellmann, „Grundzuege der 
Geschichte Litauens“; Jerzy 
Ochmanski, „Historia Litwy“; 
Vytenis Statkus, „Lietuvos 
ginkluotosios pajėgos 1918- 
1940“; dr. A. Šapoka, „Lietuvos 
istorija“; LE XI-XXXV tomai; 
Leon Mitkievič, „Wspomnienia 
kowenskie“; Kazys Ališauskas,

Išeivių evangelikų liuteronų 
kunigų ir Bažnyčios darbuotojų 
suvažiavimas 1991 m. vyko nuo 
rugsėjo 2 ligi 6 d. Oldenburgo 
Bažnyčios evangelikų jaunimo 
centre. Šiam suvažiavimui jau 10 
kartą iš eilės vadovavo Pasaulio 
liuteronų sąjungos vokiečių 
tautinio komiteto įgaliotinis. 
Bažnyčios tarėjas kunigas dr. 
Edmund Ratz iš Stuttgarto. 
Renginys pradėtas iškilmingomis 
pamaldomis bažnyčioje, kurias 
laikė pats vedėjas. Pamokslui 
tekstu jis pasirinko 1991 m. šūkį: 
„Bet tie. kurie Viešpačiu pasitiki, 
tie įgauna naujų jėgų“ (Iz 40, 31).

Konferencijos salėje 
suvažiavimą atidarė Bažnyčios 
tarėjas kunigas dr. E. Ratz, 
nuoširdžiai pasveikindamas 
susirinkusius iš Vokietijos, 
Švedijos ir Lietuvos. Kiekvienas 
dalyvis trumpai prisistatė ar buvo 
mūsų Bažnyčios pirmininkės 
Tamaros Schmitdt-Kelerytės 
pristatytas.

Šiemet didžiausią grupę, kaip ir 
anksčiau, sudarė latviai — 15; estų 
buvo 10, lietuvių— 11 (trys iš jų iš 
Vilniaus), vengrų — 6, Rusijos 
vokiečių — 7, iš Lenkijos — 1 ir 5 
vokiečiai. Lietuvių grupėje buvo: 
kunige Tamara Schmidt-Kelerytė 
iš Ofeno, kunigas Martynas 
Klumbys iš Bensheimo, kunigas 
Fr. Skėrys iš Mannheimo, dr. 
A.H. Konig-Kėnigis iš 
Gbttingeno, Elma Preusienė iš 
Salzgitter-Lebenstedt, Hilda 
Anevičienė iš Bad Zwischenahno, 
Lydia Petersonienė iš 
Schwanewede prie Bremeno, Lena 
Waldmaniene iš Geilenkircheno ir 
iš Lietuvos: Viktoras Kiauka — 
Vilniaus evangelikų liuteronų 
parapijos pirmininkas, Kristina

Lapkričio 7 d. Vilniaus 
katedroje buvo aukotos gedulingos 
mišios už lapkričio 4 d. Londone 
mirusios skulptorės Elenos 
Gaputytės sielą. Į mišias buvo 
susirinkę velionės artimieji, 
draugai, kolegos dailininkai.

Elena Gaputytė buvo viena 
iškiliųjų lietuvių išeivijos 
dailininkių. Meno studijas ji 
pradėjo karo pabėgėlių 
stovykloje, Freiburge, Vokietijoje. 
Vėliau studijavo Kanadoje ir 
Paryžiuje. Nuo 1956 m. gyveno 
Anglijoje, dėstė skulptūrą Digby 
Stuart kolegijoje Roehamptone, 
dalyvavo daugelyje parodų. Elena 
Gaputytė buvo vertinama 
Anglijos meno pasaulyje, apie ją 
daug rašė dailės kritika, 1973 m. ji 
buvo apdovanota Didžiosios 
Britanijos meno tarybos premija. 
E. Gaputytės kūriniai 
neatskiriami nuo jos asmenybės — 
velionė buvo labai jautri, pastabi, 
sugebanti matyti nereikšmingas 
detales ir atskleisti jose didelę 
prasmę.

Pastaraisiais metais Elena 
Gaputytė labai domėjosi Lietuvos 
meniniu gyvenimu, rėmė jaunus 
Lietuvos dailininkus, prisidėjo 
taip pat ir prie labdaros 
organizacijų veiklos. Šią vasarą 
skulptorė apsilankė Lietuvoje, 
dalyvavo dailės simpoziume.

Elenos Gaputytės palaikai iš 
Anglijos atvežti į Lietuvą ir 
palaidoti Joniškyje, šalia 
skulptorės motinos kapo.

,,Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės 1918-1920“; 
„Karys“, Vilnius, 1991 m. liepa; 
Jonas Aistis, „Laisvės kovų 
dainos“.

EVANGELIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Ivanauskienė — Vilniaus 
evangelikų liuteronų parapijos 
vicepirmininkė ir Anna Drakšienė 
— juristė Vilniaus evangelikų 
liuteronų parapijos teisiniams 
reikalams. Viktoras Kiauka raštu 
ir žodžiu papasakojo apie parapiją 
Vilniuje, jos laimėjimus ir 
finansinius rūpesčius. Jie bažnyčią 
atgavo tik prieš dvejus metus ir ji 
esanti blogame stovyje. Vieni 
parapijiečiai bažnyčios 
atremontuoti neįstengs, todėl visi 
turės prisidėti, ypač finansiškai 
Kol kas parapija turi daugiau kaip 
200 registruotų narių ir tas 
skaičius kasdien auga. Naujai 
parapijai norime palinkėti sėkmės 
ir Dievo palaimos.

Prie bendrų rytinių pamaldų 
prisidėjo ir pamokslus pasakė 
vienas latvis kunigas, vienas lenkų 
kunigas ir vienas Rusijos vokiečių 
pamokslininkas.

Po pusryčių vyko paskaitos, 
kurias skaitė: apskrities kunigas, 
analitinės sielovados psichologas 
Carl Dierken („Aš neturiu 
pasitikėjimo“), vyriausias 
bažnyčios tarėjas prof. dr. Rolf 
Schafer („Pasitikėjimas, 
supratimas ir susitaikinimas mūsų 
šimtmečio pasikeitimo 
akivaizdoje“), vyriausia 
Bažnyčios tarėja Kate Mahn 
(„Pasaulio liuteronų sąjunga 1991 
metais“). Vyskupas dr. Wilhelm 
Siewers perskaitė pranešimą apie 
Oldenburgo Bažnyčios veiklą ir 
jos šiandieninę būklę.

Du vakarus išeivių Bažnyčių 
atstovai ir kunigai diskutavo apie 
savo veiklą. Mūsų Bažnyčios 
pirmininkė kunige Tamara 
Schmidt-Kelerytė perskaitė 
bendrą pranešimą apie lietuvių 
evangelikų veiklą Vokietijoje, o

Lapkričio 2 d. Mančesterio 
lietuvių klube įvyko LSS Europos 
Rajono vadijos posėdis. Dalyvavo 
skautininkai ir skautininkės: J. 
Alkis, J. Maslauskas, V. 
Gasperienė, I. Gerdžiūnienė, A. 
Gerdžiūnas, P. Veršelis ir A. 
Jakimavičius. Posėdyje buvo 
iškilmingai pažymėta atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Darbotvarkėje buvo įvertinti 
atlikti darbai, apsvarstyta 
dabartinė veikla ir parengti planai 
ateičiai.

Iš Rajono vado. Seserijos ir 
Brolijos pranešimų išryškėjo, kad 
D. Britanijos ir Vokietijos lietuvių 
skautai yra veiklūs. Skautaujančio 
jaunimo skaičius nesikeičia, o 
išeivijos skautijos tikslai — 
siekiama išlaikyti lietuviškas 
skautų tradicijas ir glaudžius 
ryšius su skautais Lietuvoje!

Šių metų vasaros stovykla 
praėjo sėkmingai ir buvo viena iš 
geresnių. Skautiškas ačiū D. 
Britanijos lietuviškai visuomenei 
už aukas stovyklai. 1992 m 
vasaros stovykla įvyks liepos 24 - 
rugpjūčio 1 dienomis.

Nutarta ir toliau leisti bent du 
kartu metuose LSS Europos 
Rajono žurnalą „Budėkim“.

1992 m. suruošti šias savaitgalio 
stovyklas: Seserijos — sausio mėn. 
Derbyje; bendrą — kovo mėn. 
Kaziuko mugę Vokietijoje; 
bendrą stovyklą — balandžio 
mėn. Nottinghame ir birželio mėn. 
Sodyboje. Vykstantiems į VH-ąjį 
PLJ kongresą Pietų Amerikoje 
skautams ir skautėms, 
atstovaujantiems LSS Europos 
Rajoną, bus suteikta finansinė 
parama.

kunigas Fr. Skėrys — apie Vasario 
16 gimnaziją. Kunigas Martynas 
Klumbys papasakojo apie savo 
veiklą ir apie suvažiavimus 
Annaberge.

Šiuo metu Vasario 16 
gimnazijoje yra 90 mokinių — 70 
katalikų. 18 evangelikų ir dvi 
izraelitės. Tai 47 mergaitės ir 43 
berniukai iš keturių žemynų: 
Amerikos, Afrikos, Australijos ir 
Europos, iš 8 valstybių: Vokietijos 
(58), Lietuvos (12), JAV (10), 
Argentinos (3), Brazilijos (2), 
Australijos (2), Urugvajaus (1), 
Kanados (2). Neseniai prisidėjo 
vienas izraelitas.

Vieną popietę keliavome 
autobusu po Oldenburgo ir 
Niedersachsen apylinkes. 
Wilhausene aplankėme 
psichiatrinius ir paliegėlių namus. 
Tenai yra 400 ligonių ir 340 
personalo. Dalyvavome 
pamaldose koplyčioje su įnamiais 
ir Diakonisches Werk Himmelstūr 
personalu.

Prie Engemannsbake esančiame 
miške aplankėme daugiau kaip 
2000 metų senumo akmeninius 
paminklus. Vienoje kavinėje 
išgėrę kavos ir suvalgę po 
gabaliuką pyrago, turėjome vykti 
atgal į evangelikų jaunimo centrą. 
Tenai pavalgėme vakarienę. Po to 
įvyko atsisveikinimo vakaras. 
Vyriausias evangelikų Bažnyčios 
tarėjas kunigas Henje Becker iš 
Wolfenbiittel papasakojo apie 
savo veiklą ir ateities gaires. Ta 
proga visi dalyviai dėkojo 
Bažnyčios tarėjui kunigui 
Edmund Ratz už malonias dienas 
evangelikų jaunimo centre ir už 
dvasinį pastiprinimą. Jam visų 
dalyvių vardu buvo įteikta dovana 
prisiminimui apie šį suvažiavimą.

Ateinančiais metais bus į 
stengiamasi stiprinti skautų 
vienetus Londone ir jo apylinkėse, 
o taip pat Škotijoje ir 
Nottinghame.

1993 m. Jubiliejinėje stovykloje 
Lietuvoje dalyvaus LSS Europos 
Rajono skautai ir skautės. D, 
Britanijos ir Vokietijos skautai 
vyks autobusu.

Posėdžiaujančius aplankė 
Mančesterio LS klubo 
pirmininkas A. Podvoiskis, 
DBLS-gos Boltono skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis ir kiti 
rėmėjai. LSS Europos Rajono 
vardu pasiųsti sveikinimai: 
Lietuvos respublikos AT 
pirmininkui, Lietuvos; 
ambasadoriui Londone ir LSS 
tarybos pirmininkui.

Po svarstymų, prie skanios 
vakarienės buvo pasisvečiuota ir 
pasidalinta įspūdžiais.

Dalyvis

PERSITVARKĖ LIETUVOS 
KATALIKŲ RELIGINE 

ŠALPA
Lapkričio 19 d. Kultūros Židiny 

įvykusiame Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos metiniame narių 
susirinkime buvo peržvelgta 
Religinės Šalpos ir jos padalinio 
Lietuvių Informacijos Centro 
(LIC) veikla, išrinkta direktorių 
taryba, padaryta keletas 
persitvarkymų, atsakant į 
pasikeitusią padėtį Lietuvoje.

Du pagrindiniai nutarimai:
1. Lietuvai atgavus pilną 

valstybinę nepriklausomybę ir 
pradėjus normaliai veikti jos 
ambasadoms, konsulatams ir 
misijai prie Jungtinių Tautų, 
Lietuvių Informacijos Centras 
dabartinėje, iki šiol vykusioje 
apimtyje, būtų nenaudinga | 
dublikacija Lietuvos Respublikos 
įstaigoms priklausančios veiklos, f 
Todėl Washingtone veikusis 
LIC uždaromas ir jos vedėjas 
Viktoras Nakas nuo š.m. gruodžio
1 d. pereina tarnauti Lietuvos 
ambasadai.

Brooklyno LIC tarnavusi Gintė 
Damušytė, D.G. Ambasadoriui 
Anicetui Simučiui prašant, nuo 
lapkričio 10 d. iki 1992 m. sausio 
10 d. talkina naujai įkurtai 
Lietuvos misijai prie Jungtinių 
Tautų ir po sausio 10 d. vėl.grįžta į 
Religinę Šalpą.

2. Religinėje Šalpoje tarnaujanti 
Rūta Virkutytė vyksta į Lietuvą 
pagal Lietuvos vyskupų 
pageidavimą suorganizuoti 
Religinės Šalpos tentatyvinį 
informacijos centrą. Bandomasis { 
projektas patvirtintas vieneriems Į 
metams.

3. Su LIC abonentais atsilyginti i 
pavesta Religinės Šalpos reikalų ' 
vedėjui.

Vysk. P. Baltakis
Tarybos pirmininkas

Sudainavome dainų iš Pabaltijo 
kraštų. Sakoma, kad dainose 
atsispindi tautos siela. Tą vakarą 
iš naujo patyriau, kad per giesmes 
ir dainas ir per tokius jaukius ! 
suvažiavimus suartėja tautos.

Paskutinę dieną, penktadienio 
rytą, dar turėjome iškilmingas | 
pamaldas su Šventa Vakariene 
bažnyčioje. Jas laikė du kunigai: 
dr. Edmund Ratz ir Henje Becker. . 
bei vienas pamokslininkas iš 
Rusijos. Po to atsisveikinome su 
rengėju ir visais kitais iki kito 
pasimatymo 1992 m. rugsėjo 7-11 
dienomis Erfurte, augustinų 
vienuolyne.

Kunigas Fr. Skėrys
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ŽMONES IR ĮVYKIAI 
C.

Keletas minčių apie Lietuvos švietimo reformą

REIKIA PAGALBOS
Mantas Krikštainis yra 5 metų. Jis gyvena Raseiniuose ir serga sunkia 

liga leukemia (kraujo vėžiu). Jam būtinai reikia vaistų, kurių Lietuvoje 
neįmanoma gauti. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovybė jau pasiuntė 
vienokius vaistus. Tuos vaistus nupirko Lodono moterų sambūris 
„Dainava“. Bet Mantui labai reikia ir kitokių vaistų, kurių kaina yra apie 
300 svarų. LRK atstovybė prašo geradarių padėti Mantui. Aukas šiam 
reikalui skubiai prašome siųsti: Lithuanian Relief. 2 Ladbroke Gardens, 
London W11 2PT.

Jei pinigų atliks, juos įmokėsime į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus banko 
sąskaitą Londone. LRK atstovybė

SUKURĖ ŠEIMA

Rugsėjo 28 d. Sapporo mieste, Japonijoje susituokė Yuriko Nitta ir 
Peter F. Levonowich. Jaunoji yra Michio ir Katsuko Nitta duktė. Ji gimė 
Hokkaido saloje, kuri yra šiaurinėje Japonijos dalyje, baigė Musaski 
mergaičių kolegiją. Yuriko taip pat lankė anglų kalbos institutą New 
South Wales universitete, Sydnėjuje. Australijoje. Ji dirbo reklamos ir 
spaudos srityje „Kosen Co.“ bendrovėje Sapporo, vėliau Tokijo mieste.

Peter F. Levonowitch yra Lietuvos vaikučių fondo Londone komiteto 
pirmininkas. Jis gimė Kenosha, JAV. Yra Onos ir Povilo l>evonowitch 
sūnus. JAV baigė Tremper vidurinę mokyklą. Wiscounsin universitete 
gavo chemijos ir matematikos bakalauro laipsnį, o aukštesnį „master“ 
laipsnį iš chemijos gavo Floridos universitete ir chemijos inžinieriaus — 
Wisconsin-Madison universitete. Ekonomijos ir finansų studijas baigė 
Wisconsin-Parkside universitete. Petras dabar dirba „Amoco“ 
korporacijos Londono skyriuje ir vadovauja Tolimųjų Rytų. Vidurio Rytų. 
Skandinavijos. Pirėnų pusiasalio alyvos prekybos skyriui.

Yuriko ir Peter F. Levonowith gyvens Londone.
Jaunavedžiams linkime ilgo ir laimingo gyvenimo.

Apsisprendę gyventi 
savarankiškai ir tai dar kartą 
patvirtinę šių metų vasario 9-ąją. 
mes esame tik sunkiausių ateities 
išbandymų prieangyje. Vienu ypu 
reikia pereiti iš penkis 
dešimtmečius svetimųjų 
organizuotos valstybinio 
reguliavimo sistemos, totaliai 
kontroliuojamos, į pačių 
demokratiškai tvarkomą valstybę.

Pasiketimai turi būti ženklūs. 
Jie neišvengiami, tačiau neretai 
sunkiai suvokiami socializmo 
sąlygomis užaugusiam žmogui. 
Sunkiausia ir bus pasikeisti 
žmonėms, nes įpratę prie 
paklusniųjų ir išlaikytinių statuso, 
mes dar ne greit ir ne taip jau 
lengvai tapsime tikrai laisvais ir 
atsakingais savos visuomenės 
piliečiais. Visi to turime mokytis, 
nes maža drąsiai kalbėti, kai 
žodžiams ir veiksmams pristinga 
atsakomybės. Nepakanka ir vien 
ryžtingai veikti, jei ne visi veiksmai 
ir sprendimai grindžiami 
kompetencija. Tokios tad mūsų 
bėdos. Jos šiandien natūraliai 
suponuoja ir ugdymo institucijų 
veiklos uždavinius.

Bendrojo lavinimo mokykla — 
viena pagrindinių ugdymo 
institucijų visuomenėje. 
Suprantama, kad reformuojant 
švietimo sistemą, jai ir tenka 
didžiausia pertvarkos darbų 
programos dalis. Lietuvos 
mokykla turi tapti ta vieta, kurioje 
būtų ugdomi Respublikos piliečiai
— laisvi demokratinės visuomenės 
nariai. Kuriant savo valstybę, 
mums vertėtų dažniau prisiminti 
John Locke, teigusį, jog niekada 
neatgims ta valstybė, kuriai 
žlugus, žlugs ir jos visuomenė, bet 
jei žlugus valstybei, bus išsaugota 
visuomenė, tai anksčiau ar vėliau 
valstybė tikrai atgims. John Locke 
nuostata šiandien itin aktuali ir 
mums, XX amžiaus pabaigoje 
grįžtantiems į natūralią brandžios 
tautos būseną. Todėl šioje 
nedidelėje švietimo reformos 
apžvalgoje norėtųsi pateikti 
esmines gaires, kuriomis 
vadovaujasi Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerija, vykdydama 
švietimo sistemos pertvarką.

1. Lietuvos švietimo sistema turi 
būti centralizuotai valdoma. Tą 
suponuoja ne tik nedidelės 
valstybės statusas, istorinė 
tradicija bei kitų Europos šalių 
pavyzdžiai, bet ir radikalios 
švietimo reformos būtinybė. Per 
penkerius tarybinio gyvenimo 
dešimtmečius taip jau susiklostė, 
kad dauguma inteligentijos, o 
ypač humanitarinių mokslų 
srityje, telkėsi viename mieste - 
Vilniuje, todėl ir pertvarkos vėjai 
šiuokart padvelkė „iš centro“. 
Suprantama, kad tai nėra normali 
padėtis, ir galvojant apie reformos 
idėjų plėtotę visoje Lietuvoje 
(rajonuose, miestuose), būtina 
rūpintis žmonių, remiančių šias 
idėjas, telkimu vietose. Tačiau 
šiuo metu mūsų reformos situacija 
kiek kitokia. Ji ir diktuoja savo 
sąlygas, todėl šiandien visus 
reformos šalininkus taip pat 
globoja „centras“.

Siekiant sklandžiai koordinuoti 
visus švietimo pertvarkos darbus, 
būtina turėti operatyvių ryšių tarp 
centrinių bei pirminių (vietinių) 
švietimo valdymo grandžių 
sistemų. Centrinis sistemos 
valdymo aparatas (ministerija) 
privalo laiku informuoti vietines 
švietimo valdymo grandis apie 
numatomus pakeitimus ugdymo 
bei valdymo procese, o pastarieji
— nuolat pateikti naujausią 
informaciją apie mokymosi 

proceso būklę jų reguliavimo 
sferai paskirtose ugdymo 
institucijose. Nors šis modelis yra 
elementarus, tačiau, kaip bebūtų 
keista, apie jį Lietuvoje tenka 
kalbėti dažnai, argumentuojant jo 
būtinumą šiuo laikotarpiu, 
kadangi decentralizacijos 
„sindromas" yra itin ryškus.

2. Pagrindinis Lietuvos švietimo 
reformos uždavinys — ugdyti 
Respublikos pilietį, laisvą bei 
vidujai atsakingą visuomenės narį. 
Tam tikslui pasiekti mes turime 
sudaryti tiek materialines, tiek 
dvasines sąlygas. Materialinės — 
tai naujų mokyklų statyba 
(perėjimui prie vienos pamainos 
darbo visose Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklose reikia 150-ies 
naujų mokyklų), moderni jų 
įranga, gerai organizuotas ir 
kokybiškas moksleivių 
maitinimas ir poilsis. Dvasinės — 
tai iš esmės nauji santykiai tarp 
mokytojų ir moksleivių, tarp 
mokytojų ir tėvų, tai kitokie 
mokymo metodai. Kitoks 
mokymo turinys. Mokykla turi 
tapti tokia visuomenės institucija, 
kurioje moksleiviai tiek fiziškai, 
tiek psichologiškai jaustųsi 
saugiai, ir buvimas joje brandintų 
supratimą, kad visuomenė tikrai 
suinteresuota iniciatyvių, 
kūrybingų žmonių skatinimu, kad 
joje branginami sąžiningi, 
atsakingi žmonės. Vaikas, atėjęs į 
mokyklą, susiduria su pirmąja 
valstybinės struktūros institucija. 
Mokyklai privalu sudaryti sąlygas 
išsiugdyti poreikį būti veikliu ir 
doru. Psichologiškai saugiai 
jausdamasis mokykloje, vaikas 
ugdysis savyje pasitikėjimą ta 
aplinka, kurioje jis būna, o ta 
aplinka, tai „mikrovisuomenė“ — 
mažytė dalelė tikrosios 
visuomenės. Šios paprastos tiesos 
yra labai skausmingai 
išgyvenamos Lietuvoje. Praradę 
valstybę, mes faktiškai buvome 
praradę ir savo visuomeninį 
gyvenimą, o juk vienas 
esmingiausių savarankiškos 
valstybės bruožų — pilnakraujis 
visuomeninis gyvenimas, 
savaveiksmių organizacijų gausa 
bei jų veiklos konstruktyvumas.

Gaivindami visuomeninę 
veiklą, ugdydami poreikį jai bei 
gebėjimus joje dalyvauti, mes tuo 
pačiu stipriname savo 
valstybingumo pamatus. Lietuvos 
mokykla turi suteikti ir specialių 
žinių apie demokratiniais 
pagrindais tvarkomą visuomenę, 
jos institucijas, sudaryti sąlygas 
visuomeninės veiklos įgūdžiams 
formuotis.

3. įvairių socialinių grupių 
tarpusavio santykiai, jų pobūdis 
yra visuomeninio, kultūrinio 
tautos brandumo ženklas.

Mums būtina mokytis gebėjimų 
susikalbėti ir bendradarbiauti su 
įvairiausiais visuomenės 
sluoksniais bei grupėmis, todėl 
labai svarbu, kad ir mokykla 
prasmingai ugdytų poreikį suprasti 
kitaip galvojantį, toleruoti 
kitokių, nei tu pats. įsitikinimų 
žmones, suprasti ir atjausti 
fiziškai, psichiškai suluošintus 
žmones, kurių buvimas šalia 
sveikųjų ir jiems padėtų atrasti 
savąją vietą visuomenėje, 
pilnavertį socialinį gyvenimą. 
Taigi komunikacinės kultūros 
ugdymas — vienas svarbiausių 
švietimo reformos tikslų, nes jau 
šiandien akivaizdu, kad žmonijos 
ateitį lems ne jėgos valdžia, bet 
gebėjimai valdyti informaciją, ją 
akcentuoti, korektiškai, 
neiškreipiant pirminio šaltinio, 
perteikti ją kitiems. Visa tai 

siejama su kompiuteriniu 
informacijos apdorojimo 
būtinumu, kuris privalus, įvaldant 
bei kuriant ir naujas, modernias 
technologijas.

Vienas pagrindinių Lietuvos 
mokyklos uždavinių 
komunikacinės kultūros ugdymo 
srityje — savarankiškas 
informacijos valdymas, suvokiant 
jį kaip gebėjimus į tą patį faktą 
pažvelgti keleriopai, numatant 
skirtingas jo pasirinkimo 
galimybes.

Mums, postkomunistinės eros 
žmonėms, būtina išsiugdyti 
suvokimą, kad bet kokia 
informacija turi savyje tik dalį 
tiesos, bet ši dalis yra labai 
vertinga, todėl reikia stengtis 
pačiam ir padėti kitiems atrasti ją 
milžiniškame informacijos sraute. 
Taigi mes privalome būti atviri bet 
kokiai informacijai, nes dirbtinai 
ribodami jos srautą, mes tuo pačiu 
apribojame savo galimybes 
tobulėti. Niekas pasaulyje neturi 
teisės nuspręsti už kitą, kad koks 
nors istorinis, politinis ar 
kultūrinis faktas jam nėra 
reikalingas. Kiekvienas žmogus 
turi teisę pats vertinti ir 
apsispręsti. Bet tam, kad 
pasiektume tokį visuomenės lygį, 
pati visuomenė turi būti 
pakankamai brandi ir 
vadovaudamasi aukščiausiais 
humanizmo bei demokratijos 
idealais taip sutvarkyti švietimo 
sistemą, kad jaunas žmogus 
palaipsniui subręstų gyvenimui 
tokioje visuomenėje. Todėl itin 
svarbią vietą šių uždavinių 
akivaizdoje turi ir naujų 
telekomunikacijų bei 
informacinių technologijų 
diegimas mokyklose.

4. Kita, ne mažiau reikšminga 
komunikacinės kultūros 
problema — tai bendravimo ir 
susikalbėjimo su pasauliu 
problema. Lietuviai — maža 
tauta, ir todėl jai privalu tapti 
daugiakalbe tauta. Jei norime 
sugrįžti į pasaulio tautų bendriją, 
turime prasmingai mokėti 
suprantamai perteikti kitiems 
savosios tautos mentaliteto, 
etnokultūros, kurioje savitai buvo 
įprasminta žmonijos patirtis, 
unikalumą.

Kad įgyvendintume šiuos 
tikslus, mes turime daug ir 
įtemptai dirbti, tačiau net 
nuoširdaus darbo ne visada 
pakanka, nes neretai stokojama 
aiškaus problemų suvokimo bei 
patirties visas problemas spręsti 
patiems ir į priimtus sprendimus 
atsakyti asmeniškai, todėl mums 
būtina mokytis iš kitų šalių 
patirties, mokytis, kviečiantis 
specialistus iš svetur. Antra vertus, 
didelį rūpestį šiandien mums kelia 
mokytojų kvalifikacija. Dauguma 
jų buvo rengti darbui mokyklose 
,. išsivysčiusio socializmo 
sąlygomis“, ir todėl jie negavo to, 
ką privalo gauti kaip mokytojai. 
Ir tie, kurie tapo tikrais 
mokytojais, tapojais tik todėl, kad 
sugebėjo pasipriešinti oficialiai 
sovietinės pedagogikos sistemai. 
Tačiau nemaža mokytojų dalis 
vienaip ar kitaip lieka 
„nuskriausta“. Ir jiems mes 
pirmiausia turime sudaryti sąlygas 
atitaisyti šią skriaudą, 
organizuodami kvalifikuotus 
tobulinimo kursus, kuriuose 
paskaitas skaitytų ir užsienio 
specialistai. Todėl džiugu, kad 
turime bendraminčių Amerikoje, 
nuoširdžiai talkinančių Lietuvos 
švietimo reformos darbams. Tai 
APPLE bei jos nenuilstamos

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

Gruodžio 10 d. — padėkos 
priėmimas pabaltiečių draugams, 
Latvian House, 71 
Queensborough Terrace, London 
W2.__________________________

AUKOS SPAUDAI
A. Gaidelis — 8.50 sv.
Kun. A. Deksnys — 18.50 sv.
J. Tamašauskas — 2.00 sv.
N. Žvirblys — 6.00 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

Gruodžio 14 d. 10.30 vai. 
Lietuvių Namuose įvyks 
mokytojų ir mokinių Kalėdų 
eglutė. Programoje pasirodys 
mokiniai ir gal sulauksime Kalėdų 
senio!

Kviečiame visus dalyvauti, ypač 
vaikučius ir jų tėvelius.

PADIDINAMA „EUROPOS 
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Padidėjus pašto ir leidybos 
išlaidoms, nuo 1992 m. sausio 1 d. 
padidinama „Europos Lietuvio" 
metinė prenumerata:

D. Britanijoje — 23 sv.
Vokietijoje — 85 DM.
Visur kitur — 30 sv.

Norintys „Europos Lietuvį“ 
užsakyti savo giminėms ar 
pažįstamiems Lietuvoje, gali tai 
padaryti įmokėdami 30 sv.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
„EUROPOS LIETUVYJE“ 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 

sveikinimai „Europos Lietuvyje“ 
yra geriausias badas prisiminti savo 
gimines bei pažįstamus švenčių 
proga.

Sveikinimus spausdinsime 
kalėdiniame „Europos Lietuvio“ 
Nr. 49-50. Vienskiltinio sveikinimo 
kaina £10, o dviskiltinio — £20. 
Sveikinimus ir pinigus siųskite 
„EL“ redakcijos vardu kaip galima 
greičiau. Pažadame visus 
kalėdinius sveikinimus, gautus iki 
gruodžio 9 dienos, atspausdinti.

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 1 d., 

11.15 va., Židinyje.
Leicesteryje — gruodžio 1 d., 14 

vai., Švč. Širdyje.
Nottinghame — gruodžio 7 d., 

19 vai., o gruodžio 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Coventryje — gruodžio 8 d., 14 
vai., Šv. Elžbietoje.

Leamington-Spa — gruodžio 8 
d., 17 vai., Šv. Petre.

Eccles — gruodžio 8 d., 12.15 
vai.

Huddersfielde — gruodžio 15d., 
13 vai.

Manchesteryje — gruodžio 25 
d., 12.45 vai.

PADĖKA
DBLJS-ga dėkoja visiems, kurie 

aukomis parėmė jaunimą 
vykstantį į Vll-ąjį PLB kongresą. 
Ypatinga padėka už didelę 
paramą reiškiama DBLS-gai ir 
LSS skautams.

Mes prašome DBLS-gos skyrių 
mus paremti aukomis, kurias 
siųskite: DBLJS-ga, Lietuvių 
Namai, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

Ten pat galima gauti Vl-ojo 
kongreso video, kaina 15.00 sv. ir 
šio kongreso dekoruotus 
marškinius (T-shirt), kurių kaina 
9.00 sv.

P. Markevičius
DBLJS pirmininkas

LONDONE
LATVIŲ IR LIETUVIŲ 
LABDAROS BAZARAS

Įvyks lapkričio 30 d. Latvių 
namuose, 72 Queensborough 
Terrace, London W2. Bazaro 
atidarymas 11 vai. Artimiausia 
Queensway metro stotis (Central 
Line) arba autobusais 12 ir 88.

Lietuvių vaikučių fondas ir 
latvių labdaros draugijos kviečia 
lietuvius atvykti į bazarą.

VAIKUČIŲ FONDAS
Gautos šios aukos: 21.00 sv. — 

iš DBLS-gos Mančesterio 
skyriaus (per A. Podvoiskienę). 
Mančesterio lietuviams 
nuoširdžiai dėkojame.

IŠVYKO KUN. R. REPŠYS
Lapkričio 22 d. kun. Ričardas 

Repšys MIC, iš Londono lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos išvyko į 
Vokietiją dirbti į Vasario 16 
gimanaziją ir būti jos dvasiniu 
vadovu.

SUSIRGO V. MILVYDAS
Ilgametis lietuvių Šv. 

Kazimiero klubo baro vedėjas V. 
Milvydas susirgo ir šiuo metu 
gydosi namuose. Linkime jam 
greitai pasveikti.

BBC TV
Lapkričio 17 d. 11 vai. 

pamaldas filmavo BBC 
„Breakfast TV“. Po pamaldų 
parapijos menėje TV žurnalistai 
maldininkų paklausė, kaip jie 
jaučiasi dabar, kai pripažinta 
nepriklausoma Lietuva, ar jie 
laimingi, kad naujuoju 
ambasadoriumi paskirtas Vincas 
Balickas ir kokie lietuvių 
bendruomenės planai ateičiai.

BBC TV taip pat nufilmavo 
parapijiečius dainuojančius 
„Ilgiausių metų“ klubo sekretorei 
F. Senkuvienei, kuri šventė savo 
gimtadienį.

„EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

TEL. NR. (071) 727 2470

BRADFORDE
KARIUOMENES ŠVENTE
DBLS Bradfordo skyriaus ir 

Vyties klubo valdybos rengia 
Kariuomenės šventės minėjimą, 
kuris įvyks 1991 m. gruodžio 1 d., 
sekmadienį, 15.30 vai. Vyties 
klubo salėje. Programoje: H. 
Vaineikio paskaita, p. P. 
Pucevičius parodys videofilmą 
apie susitikimą su Lietuvos AT 
pirmininku V. Landsbergiu 
Mančesteryje (1991.10.8). Visus 
prašome dalyvauti.

Skyriaus ir klubo valdybos

MANCHESTERYJE

RENGINIAI
Pirmą Kalėdų dieną MLS klubo 

baras veiks iki 15.00 vai., antrą 
Kalėdų dieną baras veiks 
normaliai.

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
ramovėnai. Pradžiai galite 
atsinešti savo maisto, vėliau 
užkandžius duos klubas.

Sausio 5 d., sekmadienį, 16.00 
vai. MLS klubo valdyba šaukia 
metinį visuotiną susirinkimą, 
kuriame valdyba bei Revizijos 
komisija padarys pranešimus ir 
bus renkama valdyba 1992 
metams. Narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Kvorumui nesusirinkus 
nustatytą valandą, susirinkimas 
bus atidėtas vienai valandai, o po 
to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
PADĖKA

Seserijos vardu dėkoju 
skautiškos idėjos rėmėjams, kurių 
aukos padės ir toliau tęsti ir 
tobulinti mūsų veiklą.

Po 5.00 sv — J. Urbikis iš 
Nottinghamo, A. Gerdžiūnas iš 
Huddersfield. Per s. I. 
Gerdžiūnienę (LSS vadijos 
posėdžio metu Manchesteryje): 
11.00 sv. — V. Chadauskas, 5.00 
sv. — J. Navickas, 3.00 sv. — A. 
Podvoiskis, po 2.00 sv. — O. 
Valiumienė, A. Podvoiskienė ir p. 
Bacinskas.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju J. 
Kičui ir D. Perminui už mūsų 
savaitinei sueigai, Sherwood 
Forest, spalio 5-6 d.d., suteiktą 
transportą.

s. V. Gasperienė
Europos rajono vadeivė

KELETAS MINČIŲ...
(Atkelta iš 3 psl.)

direktorės V aiva V ėbraitė ir J ūratė 
Krokytė-Stirbienė.

Esu tikras, kad bendromis 
pastangomis mums pavyks 
sukurti tokį Lietuvos švietimą, 
kuriam tiktų Thomas Jefferson 
žodžiai: „Education is the anvil on 
which democracy is forged“.

Aurimas Marijus Juozaitis, 
Lietuvos kultūros ir švietimo 

ministro pavaduotojas

PLB SEIMAS
VIII-sis PLB seimas įvyks 

Čikagoje (Lemonte), JAV., 1992 
m. birželio 30—liepos 4 dienomis. 
Pagal PLB statutus Didžiosios 
Britanijos lietuvius galės 
atstovauti 5 rinkti atstovai ir 
DBLS-gos pirmininkas arba jo 
įgaliotinis ir DBLJ-gos 
pirmininkas arba jo įgaliotinis.

Seimui pasibaigus, liepos 5 d., 
Čikagoje įvyks Lietuvių šokių 
šventė.

PLB Inform.

ŠKOTIJOJE
TAUTOS ŠVENTES 

MINĖJIMAS
Spalio 13 d. DBLS-gos Škotijos 

skyriaus valdyba suruošė tautos 
šventės ir kariuomenės minėjimą. 
Minėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis. Bažnyčioje susirinko 
apie 600 lietuvių. Tai tikrai 
istorinis įvykis Škotijoje. Už tai 
reikia dėkoti kun. J. Andriušiui, 
kuris apie šį minėjimą paskelbė 
Škotijos katalikų parapijose. Šv. 
Mišias atnašavo vyskupas J. 
Devine, jam talkininkavo kun. J. 
Andriušius ir vietinės parapijos 
klebonas kan. Maher. Iš Šv. Rašto 
skaitė J. Bliūdžius ir Pr. 
Dzidolikas. Po skaitymų, prie 
didžiojo altoriaus, vyskupas J. 
Devine už katalikišką veiklą 
Škotijos lietuvių bei škotų 
parapijose Pr. Dzidolikui įteikė 
Šventojo Tėvo Pro Eccleia Et 
Pontifice, aukštos vertės 
pažymėjimą-medalį. Mišių metu 
giesmes giedojo šv. Cecilijos 
choras.

Po pamaldų visi svečiai rinkosi 
lietuvių klube minėjimui ir 
vaišėms. Minėjimą atidarė DBLS- 
gos Škotijos skyriaus pirmininkas 
J. Bliūdžius. Jis pasveikino 
susirinkusius ir apgailestavo, kad 
visi netilpo. Kviestųjų svečių tarpe 
buvo didžiulis lietuvių draugas 
councillor dr. J. Reid MP. Savo 
kalboje jis labai gražiai atsiliepė 
apie Škotijos lietuvius. Po jo 
paskaitą skaitė specialiai iš 
Londono atvykęs DBLS-gos CV 
narys V. O’Brien. Už gražią ir 
išsamią paskaitą jam nuoširdžiai 
dėkojame.

Meninėje programoje dalyvavo 
šv. Cecilijos choras ir „Aušra“ 
tautinių šokių šokėjai. Buvo 
pravesta rinkliava ir Pagalbos 
Lietuvai Fondui (ALF) surinkta 
87.00 sv. Po programos ir skanių 
vaišių, prie putojančio alučio 
stiklo buvo pasisvečiuota iki 
vėlaus vakaro.

J. Bliūdžius

SODYBOJE
KALĖDŲ ŠVENTES 

LIETUVIŲ SODYBOJE 
KAINOS:

Kūčių vakarienė — £12.50. 
Pietūs Kalėdų dieną — £19.00 
Vakarienė Kalėdų dieną
— £ 8.00
Pietūs Kalėdų II dieną — £11.50 

Kambarių kainos su pusryčiais:
Kambariai su dušu ir tualetu — 

£20.00 asmeniui.
Kambariai su bendru dušu ir 

tualetu — £15.00 asmeniui.
Visiems lietuviams nuo kambarių 

kainos bus atskaitoma 10 proc. 
nuolaida.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. Naujųjų Metų 
disko. Pradžia 20.00 vai. Veiks 
bufetas. Kaina £10.00 asmeniui.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis: V. Banaitis, Headley 
Park, Picketts Hill, Bordon, 
Hants. Tel.: 0420-472810.

KAS NORITE PRALEISTI 
ŠVENTES LIETUVOJE 

Skambinkite P.V. Bulaičiui 
081-5291393

PRAŠAU ATSILIEPTI
K. Rogers iš Škotijos. ‘EL’ 

reikalingas Jūsų adresas.
Redaktorius

PASAULYJE
Įkaitų pagrobimo epidemijos 

pabaiga?
Manoma, kad po Canterbury 

arkivyskupo sekretoriaus Terry 
Waite išlaisvinimo, pasibaigė 
Libane prasidėjusi įkaitų 
pagrobimo epidemija. Tai 
paskutinis britų įkaitas ir tikimasi, 
kad kiti įkaitai bus greitai paleisti. 
Terry Waite penkis metus buvo 
prirakintas prie sienos už tai, kad 
jis mėgino išlaisvinti kitus įkaitus. 
Vakarų valstybių nusistatymas už 
įkaitus nieko nemokėti, privertė 
grobikus paleisti kai kuriuos 
įkaitus. Tačiau yra žinoma, kad ne 
visuomet to nusistatymo Vakarai 
laikėsi. Į įkaitų išlaisvinimo 
derybas buvo įtrauktas Jungtinių 
Tautų Organizacijos generalinis 
sekretorius.

Įkaitų išlaisvinime Izraelio 
vyriausybė vaidino svarbiausią 
rolę, nes jie laiko daug arabų 
belaisvėje. Kad šiuos belaisvius 
paleistų, Izraelis reikalauja žinių 
apie septynis Izraelio piliečius 
esančius belaisvėje Libane. Nuo 
šio reikalavimo išpildymo 
priklausys likusių įkaitų 
išlaisvinimas.

Kliūtys Europos vienybei
Gruodžio pradžioje Olandijos 

mieste Maastricht vyks labai 
svarbi Europos Bendruomenės 
konferencija, kurioje tų valstybių 
vadai turėtų pasirašyti Europos 
susijungimo sutartį, siekiant įvesti 
bendrą rinką, bendrą valiutą, 
bendrą centrinį banką, taip pat 
vieningą užsienio politiką, gynybą 
ir bendrą socialinį statutą, 
nusakantį darbo sąlygas, 
atlyginimus ir darbo valandas, ir 
1.1. Europos Bendruomenės 
ministrų tarybai pirmininkaus 
Olandijos ministras pirmininkas 
Ruud Lubbers, Europos 
susijungimo sutartį paruošė 
olandai, kurie labai norėtų, kad ši 
sutartis būtų pasirašyta iki 
Naujųjų Metų, kuomet baigiasi 
Olandijos pirmininkavimo 
kadencija.

Šiai sutarčiai labiausiai 
priešinasi Didžiosios Britanijos 
vyriausybė. Ji priešinasi bendros 
valiutos įvedimui, o taip pat 
nenorėtų, kad Briuselyje 
biurokratai reguliuotų krašto 
socialines reformas. Svarbiausia 
D. Britanija priešinasi dėl žodžio 
„federacija“ naudojimo sutartyje, 
nes, jie teigia, šio žodžio prasmė 
Britanijoje skiriasi nuo Europos. 
Visos D. Britanijos partijos turi 
šalininkų, remiančių skirtingus 
nusistatymus Europos vienybės 
klausimu. Tik Liberalų- 
Demokratų partija vienbalsiai 
pritaria siūlomai Europos 
vienybės sutarčiai.

E. Ševardnadzė grįžo j valdžią
Eduard Ševardnadzė vėl 

paskirtas Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministru. 
Manoma, kad to norėjo Rusijos 
Federacijos prezidentas B. 
Jelcinas, kuris mano, kad 
Ševardnadzė savo autoritetu iš 
Vakarų valstybių lengvai gaus 
paramą Sovietų Sąjungos 
respublikoms. Anksčiau E. 
Ševardnadzė buvo Gorbačiovo 
paskirtas derėtis su Lietuva.

Sovietai užmokės skolas
Po ilgų derybų devynios Sovietų 

Sąjungos respublikos pasižadėjo 
užsieniui užmokėti skolas. Tose 
derybose dalyvavę septynių 
turtingųjų valstybių atstovai (G-7) 
reikalavo, kad skolos būtų 
užmokėtos ir pagrasino kreditų 
nutraukimu. Pasitarimuose 
Baltijos valstybių atstovai 
dalyvavo kaip stebėtojai.
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