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STREIKUOJA LIETUVOS LAIKRAŠČIAI
NACIONALIZUOTAS
„LIETUVOS RYTAS“
Gruodžio 2 d.
Vilniuje
leidžiamame „Lietuvos ryte“
buvo
pareiškimas,
kurį
sutrumpinę spausdiname:
„Lietuvos rytas“ — jau
nacionalizuotas. Toks „Lietuvos
rytas“, kurį pamėgo skaitytojai,
galbūt jau nebus leidžiamas. Apie
tai vakar redakcijos atstovams
buvo pranešta susirinkime, kuriame
dalyvavo Vyriausybės aparato
pareigūnai ir surengusių įspėjamąją
akciją — „Lietuvos ryto“,
„Respublikos“, ,,Tiesos“,
„Vakarinių
naujienų“
ir
„Valstiečių laikraščio“ vadovai.
Susitikime, kuriam vadovavo
Vyriausybės sekretorius K.
Cilinskas, buvo paaiškinta, kad
remit. tis Lietuvos Respublikos
įstatymu dėl LKP (SSKP) ir
buvusių komunistinių organizacijų
turto paėmimo „Lietuvos rytas“
automatiškai nacionalizuojamas.
,, L i e t u v o s
ryto ' ‘
nacionalizavimas reiškia, kad
steigėjo teises kartu su pavadinimu
perima valstybė. Tai laikome
sąmoningu
nepriklausomos
spaudos naikinimu. Anksčiau
sovietų Lietuvoje buvo viena partija
— viena nuomonė.
Dabar
Nepriklausomoje Lietuvoje vėl
siekiama į vienas rankas paimti
visas masinės
informacijos
priemones ir jas kontroliuoti.
Nė vienas nepriklausomo
„Lietuvos ryto ‘ ‘ žurnalistas nedirbs
valstybiniame „Lietuvos ryte“.
Vieni pirmųjų spaudoje pradėję
skelbti Nepriklausomos Lietuvos
idėjas — visada liekame joms
ištikimi. Per kančias išsivadavę iš
SSKP priklausomybės, dirbsime
tik laisvoje spaudoje laisvos
Lietuvos ir demokratijos labui.
Esame įsitikiną, kad tokios spaudos
nori ir skaitytojai.
Vis dėlto neprarandame vilties,
kad Vyriausybė labiau įsigilins į
mūsų laikraščio likimą ir pripažins
mūsų teisą leisti nepriklausomų
„Lietuvos rytą“.
„Lietuvos ryto“ žurnalistai

Lapkričio 30 d. penki Vilniuje
leidžiami laikraščiai išėjo tušti, tik
išspausdinę šį pareiškimą:
Lietuvos Respublikos
Vyriausybei
Sunkiu
nepriklausomos
Lietuvos Atgimimo laikotarpiu nė
vienas profesionalus žurnalistas
neperėjo j kolaborantų pusę.
Kruvinomis sausio dienomis jie
buvo tarp Televizijos ir radijo
pastatų, televizijos bokšto ir
Parlamento gynėjų. Kai sauio 11
dieną okupantai užgrobė Spaudos
rūmus ir išvarė žurnalistus, šie vėl
susibūrė ir išleido 13-os redakcijų
bendrą laikraštį „Laisva Lietuva“,
kuriame aiškiai pasisakė už
nepriklausomą ir demokratinę
Lietuvą.
Tačiau dauguma Lietuvos
politikų iki šiol mumis nepasitiki,
nesibaigia
išpuoliai
prieš
nepriklausomos
spaudos
leidinius.
Mėginama juos
suvaržyti arba visai sunaikinti.
Keletas pavyzdžių: visi Lietuvoje
egzistuojantys
poligrafiniai
resursai pirmiausia skiriami tik
valstybinei
spaudai.
Nors
Spaudos įstatymas galioja visai
spaudai, dalis informacijos

teikiama tik valstybinėms masinės
informacijos
priemonėms.
Ekonominis laisvos spaudos
presingas ypač akivaizdžiai
pademonstruotas šių metų rudenį,
kai atbuline data, siekiant
padengti
Ryšių ministerijos
įmonių nuostolius, iš laikraščių
sąskaitų paimtos milijoninės
sumos.
Ir Parlamentas, ir
Vyriausybė atsisakė normalaus
dialogo su spauda, mėgindamas
atimti
iš visuomenės jos
konstitucinę teisę į informaciją.
Prasidėjo kai kurių leidinių
suvalstybinimas, kurį šiuo metu
ketinama dar labiau paspartinti.
Aukščiausios valdžios atstovai
populiariuosius
leidinius
demagogiškai
vadina
„raudonais“,
„bulvariniais “,
„purvinais“.
Masinės
informacijos
priemones
pražūtinga
Vyriausybės ekonominė politika
nuolat verčia kelti leidinių kainas.
Matyt, dėl to, kad visa tai
nedavė geidžiamo rezultato, nuo
š.m.
gruodžio
1
dienos
Vyriausybė,
viršydama savo
įgaliojimus, suduoda spaudai dar
vieną smūgį: ir laikraščiams bus
taikomas bendras pridėtinis
mokestis (bendras akcizas) —
kaina pakils 25 procentais.
Visame pasaulyje politikai
suvokia spaudą kaip pagrindinį
demokratijos garantą ir visomis
išgalėmis stengiasi ją išsaugoti, o
Lietuvoje
—
atvirkščiai.
Totalitariniai režimai visada
turėjo du pagrindinius tikslus:
valdyti masinės informacijos
priemones ir armiją.
Todėl mes, penki įtakingiausi
Lietuvos dienraščiai, turintys
didžiausius tiražus,
ryžomės
įspėjamam streikui: šiandien —
„Lietuvos ryte“, „Respublikoje“,
,,Tiesoje“,
,.Vakarinėse
naujienose“,
ir
„Valstiečių
laikraštyje“ spausdiname tik šį
pareiški ną.
Reikalaujame:
1. Nutraukti nevalstybinės
spaudos — demokratijos garanto
— ekonominį ir politinį puoli ną;
2. Atšaukti nutarimą dėl
„Valstiečių laikraščio“ perdavimo
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Lietuvos nafta
Lietuvos energetikos ministras
L. Ašmantas suteikė spaudai žinių
apie Lietuvoje esamus naftos
šaltinius
ir jos
gamybos
perspektyvas. Jis pasakė, kad šiuo
metu Vakarų Lietuvoje yra aptikti
9 nedideli naftos telkiniai. Juose
yra apie 15,5 mln. tonų išteklių.
(Lietuvai kasmet reikia 6-7 mln.
tonų).
Mokslininkų
apskaičiavimais,
realu būtų
išgauti apie trečdalį. Didžiausias
yra
Genčių
telkinys prie
Kretingos, vertinamas 200 mln.
dolerių. Jis bus eksplotuojamas
apie 20 metų.
Lietuvos nafta, geologinės
tarnybos vertinimu, yra geros
kokybės. Ji yra lengvesnė nei ta,
kuri tiekiama iš Rusijos į
Mažeikius, jos sieringumas tik 0,20,3 proc.
Padidintos maisto kainos
Lietuvos vyriausybė nutarė nuo
š.m. lapkričio 11 dienos padidinti
laisvai parduodamų mėsos ir
mėsos produktų kainas 50
Iš netolimos praeities Vingio parke Vilniuje procentų. Pieno ir pieno produktų
mažmeninės kainos didinamos
vidutiniškai 25 procentais. Kai
NAUJASIS
JTO
Žemės ūkio ministerijai;
kurių duonos rūšių kainos
SEKRETORIUS
3. Atsisakyti
nepagrįstų
didinamos
vidutiniškai 100%.
Jungtinių Tautų Saugumo
pretenzijų nusavinti tuos leidinius,
kurie įstatymo tvarka tapo Taryba naujuoju organizacijos Rinkos kainos kitoms prekėms
Nuo lapkričio 19 dienos,
ekonomiškai
ir
politiškai generaliniu sekretoriumi išrinko
egiptietį
Boutros Ghali. Šį vyriausybės potvarkiu, Lietuvos
nepriklausomi;
4. Įstatymo numatyta tvarka paskyrimą artimiausiu laiku įmonių gaminamos prekės ir
paslaugos
—
patraukti atsakomybėn tuos turėtų patvirtinti Jungtinių Tautų teikiamos
oficialius pareigūnus ir vadovus, Organizacijos
Generalinė parduodamos rinkos kainomis.
Tokiomis kainomis parduodamos
kurie, ignoruodami Spaudos Asamblėja.
įstatymą,
atsisako
teikti
Boutros Ghali yra 69 metų ir visos ne maisto prekės, kuriomis
informaciją žurnalistams;
amžiaus, krikščionis, iki tol 14 prekiaujama pagal bendruosius
5. Kviečiame Vyriausybę
metų buvo Egipto užsienio reikalų talonus. Nuo gruodžio 1 d.
nedelsiant sėsti prie derybų stalo, ministru. B. Gahli yra laikomas įvedamas bendras pridėtinis (VAT
kad būtų galima aptarti masinės vienu pagrindinių 1978 metais Anglijoje) 25 procentų mokestis.
informacijos priemonių tolesnio Camp David pasirašytos sutarties Poilsiui ir ramybei
Lapkričio 15 d. Vilniuje,
egzistavimo
bei
normalaus tarp Egipto ir Izraelio autorių.
Savivaldybės aikštėje buvo
bendradarbiavimo su valdžios
ŠVEDAI KALTINA
ekshumuoti L Černiachovskio,
struktūromis klausimus.
KARINIŲ
NUSIKALTĖLIŲ
armijos generolo, du kart Tarybų
Nenorėtume, kad šie mūsų
REABILITAVIMU
Sąjungos didvyrio, palaikai.
elementarūs reikalavimai būtų
Lapkričio 26 d. Lietuvos Karvedžio giminių pageidavimu,
viešai traktuojami kaip įtampos
didinimas visuomenėje. Tai pas Respublikos užsienio reikalų L Černiachovskio palaikai buvo
ministerija išplatino pareiškimą nuskraidinti į Maskvą ir lapkričio
mus jau tapo įprasta.
Švedijos
tarptautinio 19 d. palaidoti Novodevičės
Jeigu iki šių metų gruodžio 2 d. dėl
vystymo kapinėse.
Vilniaus
miesto
11
vai.
ryto nesulauksime bendradarbiavimo
ministro
A.
Svensson
interviu,
deputatų
nutarimu,
generolo
L
konkretaus
atsakymo
iš
paskelbto
šios
šalies
dienraščiuose
Černiachovskio paminklas bus
Vyriausybės, pasiliekame teisę šią
protesto akcija neapsiriboti. Kitas „Dagens Nyheter“ ir „Svenska padovanotas karvedžio gimtajam
mūsų žingsnis — streikas, kurį dagbladet“ š.m. lapkričio 24-25 miestui — Voronežui.
palaikyti kviesime visas Lietuvos d.d. Juose ministras kaltina Kur slapstosi komunistai?
Baltijos
valstybes
karinių
Sovietij Sąjungoje slapstosi
masinės informacijos priemones.
nusikaltėlių
reabilitavimu
bei grupė
buvusių
Lietuvos
Atsiprašome savo skaitytojų ir
SS
narių sueigų komunistų partijos LKP veikėjų,
klientų, kurių reklamos bei buvusių
kuriems Lietuvos prokuratūros
skelbimai neišvydo dienos šviesos. organizavimu.
Lietuvos Respublikos URM organai yra išdavę suėmimo
„Lietuvos rytas“
pareiškime sakoma, kad Lietuvoje orderius.
„Respublika“
niekada nebuvo suformuotos SS
Lietuvos generalinio prokuroro
„Tiesa“
dalys, nes tam priešinosi Lietuvos pavaduotojas G. Norkūnas
„Vakarinės naujienos“
žmonės, o fašistai daugelį už tai pasakė, kad buvusį SSKP
„Valstiečių laikraštis“.
vadovą
M.
Šių laikraščių kaina Spaudos išvežė j koncentracijos stovyklas. organizacijos
Panašūs
oficialių
asmenų Burokevičių ir kitus suimti nebus
kioskuose buvo kaip visada.
pasisakymai labai įžeidžia lietuvių lengva.
Lietuvos generalinės
prokuratūros tardymo grupė,
Lietuvos
Respublikos tautinius jausmus.
valstybinis laikraštis „Lietuvos
URM apgailestauja, kad švedų dirbanti Maskvoje, susiduria su
aidas“ apie protestuojančius spaudoje pasirodė klaidinančios įvairiomis kliūtimis. Kol kas nė
laikraščius gruodžio 3 d. paskelbė publikacijos, kurios neprisideda vieno iš asmenų, kuriems
Teresės Bancevičienės penkių prie
savitarpio
supratimo Lietuvoje iškeltos baudžiamosios
(dvigubų) eilučių straipsnelį stiprinimo.
bylos, sulaikyti ir apklausti
„Ultimatumas“.
Pareiškimas įteiktas Švedijos nepavyko.
Yra žinoma dabartinė A.
Gruodžio 2 dieną nuo 15 iki 18 ambasadai Vilniuje, taip pat per
valandos Vyriausybės atstovai Lietuvos atstovybę Švedijoje Naudžiūno gyvenamoji vieta,
tarėsi su penkių streikuojančių išplatintas tos šalies masinės tačiau tai — akylai kareivių
saugoma
teritorija.
M.
redakcijų vadovais. Žurnalistai informacijos priemonėms.
pateikė ultimatumą, jeigu
LR URM Inform. Burokevičius ir J. Jermalavičius,
kreipimosi į Vyriausybą 4 punktai
atrodo, yra Maskvoje, bet
(suformuluoti kitaip nei jų bus “kreiptasi į rajonų laikraščius kadangi buvimo vietą jie nuolat
šeštadienio laikraščiuose) nebus ir pasaulio spaudą su prašymu keičia, tai tiksliau ką nors pasakyti
sunku.
patenkinti, laikraščiai neis. Be to, palaikyti mus“ (V. Tomkus).
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TAUTOS DAINIUS
Kun. Antano Vienažindžio 150-oms gimimo metinėms
Prieš 150 metų Dusetų krašte,
Anapolyje, darnioje Justino ir
Barboros Vienažindžių šeimoje
Dievo pasaulį
išvydo jų
pirmagimis, kurį po aštuonių
dienų Antano Justino vardais
pakrikštijo Dusetų altarista
kunigas Steponas Pojarskis.
Ir jau beveik šimtmetis, kai po
Laižuvos kapinių klevų šaknimis
ilsisi vienas didžiųjų tautos dainių,
išgiedojęs jaunystės džiaugsmą ir
tremties
sopulį,
žavėjęsis
Aukščiausiojo ir žmogaus
kuriančiąją galia. Ilsisi kunigas
poetas Antanas VienažindysVienužis, pirmąsyk lietuvių
poezijoje taip plačiai atskleidęs
dvasinio gyvenimo horizontus, į
kūrybos šerdį iškėlęs asmenybės
žavesį ir tragizmą, gebėjęs jausti
tautą kaip savo likimą.
Daraktoriai ir vyresniųjų kaimo
gimnazistų parūpinti vadovėliai
buvo
pirmieji
Antano
Vienažindžio mokytojai. Vėliau
Panevėžio gimnazijoje buvo
padėtas tvirtas žinių ir dorovės
pamatas, baigtos 5 gimnazijios
klasės — tai padėjo pasirinkti
tolesnį gyvenimo kelią: žemaičių
kunigų seminarija dar nuo
Vytauto Didžiojo laikų garsiuose
Varniuose.
Tretieji studijų metai sutampa
su 1863 metų sukilimu ir visą
Lietuvą nusiaubusiais trėmimais. Į
Tobolską ištremiamas seminarijos
rektorius Dovydaitis, į patį pietinį
Samaros gubernijos kraštą etapu
išvaroma A.
Vienažindžio
poezijos mūza Rožė Stauskaitė.
Aukštoji
dvasininkija
nusprendė gabesniesiems studijas
sutrumpinti iki trejų metų, ir
Antanas Vienažindys, per plauką
išvengęs carinės armijos kareivio
dalios, buvo skubotai rengiamas
šventimams. 1865 metų vasarį jis
pirmą kartą žengė prie Viešpaties
altoriaus. „Atrodė — draug su
angelais stoviu šalia Kristaus
Vietininko ir lieju džiaugsmo
ašaras, — susijaudinęs rašė
tėvams, — nes Dievas mane
nevertą priimą į Bažnyčios
hierarchiją ir kartu uždeda
Kristaus jungą, kurį turėsiu vilkti
iki pat mirties.“
Tada, po sukilimo, Lietuva
išgyveno didžiausią Rusijos
priespaudą, į kurią poetas ne kartą
atsiliepė savo kūryba. „Kur
pradingo tas kelelis, kurs pro
kryžių ėjo“, „Aštrūs valdžios
peiliai širdį man pervėrė ir sunkų
lenciūgą ant kaklo užnėrė“,
„Sakyč’ daugiau neteisybių, bet
užginta yra... reik nustoti ir
dainuoti, nors ašaros byra“. Dėl
daromų skriaudų ir neteisybių
ašaros byrėjo ir visai tautai. Todėl
A. Vienažindžio kūrybą tauta
priėmė kaip savą, kaip jos vargą ir
skausmą išreiškiančią.
Šiaulėnų parapijoje išvikaravęs
vienerius metus, jis buvo paskirtas
į Krinčiną, Panevėžio dekanato
centrą. Krinčiniečiai apsidžiaugė,
sulaukę energingo
vikaro,
pavergusio žmones savo iškalba,
graudžiais pamokslais ir dar
graudesnėmis dainomis. Jo
klausydavosi ne vien tie, kurie be
maldaknygės vargiai paimdavo
kitą knygą į savo rankas, bet ir
išprusę inteligentai. Šešeri metai,
praleisti Krinčine, — A.
Vienažindžio kūrybos ir garbės
vainikas.
Jis
pavaduoja
suvaikėjusį kleboną ir praktiškai
eina dekano pareigas, vis plačiau
garsėdamas kaip pamokslininkas
ir poetas. Krinčine sukurti „Oi
dainos dainelės — jūs mano

patieka!“, „Vaikščiodamas keliu
žemės“ ir kiti kūriniai nuorašais
paplito po kaimynines parapijas.
Po konfliktų su konfratrais ir
kurija, dėl kurių pats poetas buvo
nekaltas, jam teko dar keletą metų
vikarauti Vainute ir Breslaujoje.
Šiam laikotarpiui priklauso A.
Vienažindžio giesmė „Oigi gražus
gražus tolimasis dangus!“, kurią
Lindė-Dobilas pavadino šedevru.
1876 metais A. Vienažindis
buvo paskirtas Laižuvos klebonu.
Naujakurys kibo į ūkio darbus:
statė trobas, remontavo bažnyčią.
Tačiau likimas iš jo darbų ir
sumanymų piktai pasišaipė: 1884
metų birželio 20 d. per Laižuvos
miestelio gaisrą sudegė visi
trobesiai, špitolė, altarija ir
bažnyčia. Veiklusis klebonas vėl
kibo į darbą ir 1890 metų ankstyvą
pavasarį pradėjo lieti naujos
šventovės pamatus. Po pusantrų
metų gotiško stiliaus bažnyčia jau
buvo po stogu.
Parapijos
rūpesčiai, kunigo pareigos ir
bažnyčios statybos darbai iš A.
Vienažindžio pareikalavo daug
ištvermės ir energijos. Šiaip žvalus
ir stiprios sveikatos, pasijunta esąs
ligonis; suserga vėžiu. 1892 metų
rugpjūčio 29 d., pačiame
gyvenimo vidurvasarį, 51 metų
sulaukęs didysis tautos dainius
mirė klastingos ligos sunaikintas.
Vincas Mykolaitis-Putinas
pateikia tokį A. Vienažindžio
poezijos
įvertinimą:
„A.
Vienažindys yra būdingas
Priešaušrio gadynės poetas. Jis,
kaip ir daugelis kitų tuo metu,
kūrė ne literatūrai, bet sau ir savo
artimiesiems... A. Vienažindys —
savaime dainuojanti siela... Jis
nerašo, bet verkdamas sudeda
savo verksmingąsias dainas, arba
vėliau dainuoja jas, pritardamas
armonika. Ir jo dainas liaudis
pasisavino, ir jį mini kaip savo
žmogų...“
Tautos dainių sergsti ne vien
sodybos reliktai, postamentai ar
antkapių kryžiai. Ne vien giminės
kraujas! Tautos dainių sergsti pati
tauta,
dvasinėje
gelmėje
panardinusi jo kūrybą—jausmus,
išmintį, žodžio poetiką ir grožį. Į
šimtmečiais kurtą lietuvių tautos
kultūrą ir istoriją įsilieja dar vienas
— A. Vienažindžio — fenomenas.
VAT. R.
DR. E. GEDGAUDUI
AUKSO MEDALIS
Amerikos rentgenologijos
organizacijos
suvažiavimo
iškilmėse Bostone, gegužės 8 d.,
dr. Eugenijui Gedgaudui, už jo
didelius
nuopelnus
rentgenologinės
technikos
vystyme, tobulinime ir už ilgametį
vadovavimą
rentgenologijos
organizacijoms, įteikė aukso
medalį, aukščiausią Amerikos
rentgeno organizacijos įvertinimą.
Dr. E. Gedgaudas yra vedęs ir
augina tris dukras. Žmona
Vilhelmina yra nuolatinė jo darbų
ir užsimojimų rėmėja. Duktė
Kristina seka tėvo pėdomis ir yra
radiologijos specialistė.
Dr. E. Gedgaudas kiekviena
proga pabrėžia, kad jis yra
lietuvis,
remia
Lietuvos
laisvinimo darbą ir savo
paskaitose mini Lietuvos ir
lietuvių tautos tragediją ir jos teisę
į nepriklausomybę. Lietuvai
atgavus nepriklausomybę dr. E.
Gedgaudas tikisi į ją nuvykti ir
gydytojams perduoti savo žinias.
VLIKo ELTA

TARPTAUTINIS
DOKUMENTINIŲ
FILMŲ SIMPOZIUMAS
VILNIUJE

Populiarus vakaruose dienraštis
„Neue Zūrcher Zeitung“ išsamiai
aprašo šį spalio viduryje Vilniuje
įvykusį simpoziumą. Ji buvo
numatyta pravesti dar 1990 m.
gegužyje, tačiau sukliudė krašto
blokada. Simpoziume vyravo
baltiška dvasia nes dauguma
režisierių ir žurnalistų buvo kilę iš
Pabaltijo kraštų. Taigi ir
straipsnio antraštė: „Kapuose, ir
ant barikadų“.
Lietuviškąją programą pradėjo
„Rauda“ — sukrečiantis
pasakojimas apie Stalino laikais
deportuotų lietuvių kapų Sibire (
beveik 300.000 ) paieškas, apie
rastų palaikų perkėlimą į tėvų
žemę.
La tvijos
ir
Estijos
dokumentalistai savo programose
daug dėmesio skyrė kovos dėl
laisvės ir nepriklausomybės
tematikai, tuo tarpu lietuviškosios
programos spektras apėmė
socialines
problemas
ir
žmogiškosios
esmės
klausimus. Pažymėtinas Arūno
Matelio filmas „10 minučių prieš
Ikaro skrydį“, kur kamera žvelgia
į
„sugriautą
moralę“
klaidžiodama po Vilniaus
senamiestį. Ironija ir savotiškas
gudrumas vyrauja Gedimino
Skarnavičiaus satyroje „Kaip
rengti referendumą“. Rimanto
Šilinio „Sala“ pasakoja apie
fiziškai ir dvasiškai nukentėjusius,
apie jų likimą psichiatrinėse
klinikose, apie tų žmonių neteisėtą
atskyrimą nuo visuomenės.
Straipsnis išskiria latvišką
kinojuostą „Latvija de jure ir
de...“, kurioje panaudota buvusi
slapta archyvinė medžiaga iš 1940
m. parlamento rinkimų, parodanti
kaip buvo vykdoma okupacija.
Jaudinanti 1991 m. sausio įvykių
Rygoje kronika perteikta „Sausio
Requiem“. Danų režisierė Sonia
Vesterholt
parodė
„Ryga
barikadose“. Kita jos juosta
„Nėra laisvės be aukų“ tyrinėja
skirtingą lietuvių ir rusų, kariškių
ir civilių patirtį penkiasdešimt
metų trukusioje okupacijoje,
okupacinės kariuomenės nenorą
suprasti, kad jos galia turi baigtį.
Režisierė Laima Zurgina
suteikia žodį motinoms, kurių
sūnūs patyrė sovietinės karinės
tarnybos kartumą: „...ir jie yra
mano sūnūs“.
Stebėtinai
atvirame
ir
reikšmingame interviu, straipsnio
autorius išskiria Aleksandro
Sokurovo filmą „Intonacijos
pavyzdys“, pasakojantį apie
Boriso Jelcino, vedančio politiko
gyvenimą, apie jo populiarumą
rusų piliečių tarpe, apie jo
reikšmingumą politinėje arenoje.

VDU — 70 METŲ

Vytauto Didžiojo Universitetas
ir Vytauto Didžiojo Karo
muziejus 1992 m. sausio mėnesį
ruošia jubiliejinę parodą, skirtą
Lietuvos Universiteto įkūrimo
septyniasdešimtmečiui. Todėl
dabar jau pradedami rinkti
vertingi eksponatai parodai.
Domina Universiteto leidiniai,
knygos, almanachai, kalendoriai,
profesorių išleisti darbai, o taip
pat studentų draugijos atributika,
nuotraukos iš Universiteto veiklos
ir studentų gyvenimo. Visi, ką
nors galintys padovanoti ar
paskolinti rengiamai parodai iš
savo asmeninių archyvų, prašomi
paskambinti telefonu 22 23 80
Kaune.
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SKAITYTOJU LAIŠKAI
INFORMACIJA APIE
KELIONĘ Į LIETUVĄ
Vokiško ELTA žiniaraščio
skaitytojai kreipiasi į mane,
ieškodami įvairios informacijos,
užklausdami, kur galima gauti
vizą į Lietuvą, kiek ji kainuoja,
kaip geriausia pasiekti Vilnių,
Kauną, Klaipėdą, ar Kuršių
Neringą
(lėktuvu,
ar
automobiliu), apie viešbučių
kainas ir 1.1.
Atrodo, kad laikas būtų tokią
informaciją pasiųsti vokiečių
telegramų agentūrai (dpa),
prašant ją atspausdinti vokiškoje
spaudoje.
Juk
Lietuvos
valstybės
informacijos atstovas yra. Jis
gyvena Hūttenfelde.
Kazys Baronas
REIKALINGI KNYGŲ
PAVYZDŽIAI
Laisvos Lietuvos vaikai nori
mokytis anglų kalbos, tačiau labai
trūksta vadovėlių.
Prašome atsiųsti spalvingų
vaikiškų knygučių pavyzdžius,
pagal kuriuos mūsų firmos
specialistai paruoštų ir išleistų
anglų kalbos mokymosi knygeles.
Mūsų adresas: Bendrovė
„FIDUS“, Moniuškos 27,
Vilnius, Lithuania.
Romualdas Murėnas, direktorius

REKORDAS!
„EL“ Nr. 38 „Įvairenybėse“
buvo rašoma apie rekordus. Noriu
pranešti, kad spalio 13 d. mano
giminės paskambino ir užtikrino,
jog mano kalėdinį sveikinimą,
rašytą 1990 m. gruodžio pradžioje,
gavo šių metų spalio pradžioje ir
prašo, kad neveluočiau jų
pasveikinti šiais metais! Manau,
kad tai yra savos rūšies rekordas.
V. Apanavičius, Anglija

PADEKIME ATSTATYTI
BAŽNYČIĄ
Lietuvos žmonės žino tragišką
Klepočių istoriją. 1944 metais per
šv. Kalėdas stribai ir enkavedistai
sudegino ištisus kaimus, o
ūkininkų šeimas, praradusias
vyrus ir turtą ištrėmė į Sibirą. 1953
m. sudegė kaimyninio Ryliškių
miestelio bažnyčia.
Dabar
Klepočių tragedijos aukoms
paminėti stovi kryžiai ir
koplytstulpiai, o Ryliškių žmonės
1989 m. pagaliau gavo leidimą
savo lėšomis atstatyti sudegusią
bažnyčią.
Šį rudenį jau bus uždengtas
stogas. Bet darbų dar labai daug.
Alovės ir Ryliškių parapijų
klebonas
kun.
Stanislovas
Stankevičius prašo Lietuvos
žmones ir brolius užsienyje
paremti bažnyčios atstatymą.
Sąskaitos numeris 70 13 04,
Lietuvos banko Alytaus skyrius.
VIDEO APŽVALGOS
Lietuvos televizijos direktorius
Algirdas Kaušpėdas iš Kauno
pranešė Lietuvių Informacijos
Centrui, kad Lietuvos TV
užsieniui siūlo video prenumeratą.
Nuo 1992 m. sausio mėnesio
Lietuvos TV numato kas mėnesį
parengti:
Lietuvos
įvykių
apžvalgą angliškai (10 minučių),
Lietuvos
įvykių
apžvalgą
lietuviškai (30 minučių), geriausią
mėnesio laidą (30 minučių),
lietuviškos muzikos koncertą (30
minučių), filmuką vaikams
lietuviškai
(20
minučių).
Prenumerata kainuos 250 JAV
dolerių metams už 12 kasečių po 2
vai. Kreiptis tiesiogiai į Lietuvos
televiziją:
232674 Vilnius,
Konarskio 49, fax: 227573.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums
pastoviai siunčiamą „Europos
lietuvį“.
B. Butkevičienė
VU bibliotekos direktorė
IEŠKO DARBO
Arūnas Kuzminskas, 24 m. ir
Vidas, kuriam 23 m., ieško darbo
Vakaruose. Abu turi specialų
vidurinį išsilavinimą, po trisketurias specialybes, gali dirbti
statyboje, lengvoje pramonėje,
žemės ūkyje. Abu mokosi
angliškai.
Arūnas
Kuzminskas,
Statybininkų 8-19, Vilkaviškis,
Lithuania.
IEŠKO GIMINIŲ
Jurgis Tamulaitis, gimęs 1917
m. Kluoniškių kaime, Zapyškio
valsč., Kauno apskrityje ieško
giminių.
Rašyti: Jurgis Tamulaitis, 33
Hartington Gardens, Buxton,
Derbyshire, England.
BRANGI LIETUVA

Kur upelis savo vagą
Dauboje vingiuoja,
Ten pušynai tyliai šlama,
Sesės ten dainuoja.
Ten pavasariais kas rytą
Vyturiai čirena,
Ten nuo amžių zanavykai
Kaimuose gyvena.
Ten močiutė sengalvėlė
Praeitį vis mena;
Kaip mūs protėviai mylėjo
Lietuvą nuo seno.
Ten tėvelis baltgalvėlis
Vytautą garsina,
Kaip jis Lietuvą iškėlė,
Jąją narsiai gynė.
Kur pušynai tyliai šlama,
Sesės ten dainuoja,
Ten mūs protėviai gyveno,
Lietuvai aukojos.

Kęstutis Balčiūnas

IEŠKOMAS VEDĖJAS
PLB LITUANISTIKOS
KATEDRAI, JAV.
Dabartinis PLB Lituanistikos
katedros vedėjas prof. dr. Bronius
Vaškelis, PLB Fondo pirmininkas
Vytautas Kamantas, tuometinis
JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas dr. Antanas Razma ir
advokatas Saulius Kuprys spalio
mėnesį
tarėsi
su
Illinois
universiteto. Chicagoje dekanu
prof. dr. Jay Levine, Slavų ir Baltų
kalbų departamento vedėja ir
dekano Levine asistente apie
Lituanistikos katedros ateitį, jos
plėtimą ir naują Katedros vedėją
1992-93 mokslo metams.
Prof. dr. Bronius Vaškelis
ateinančią 1992 m. vasarą išeis į
pensiją ir planuoja išvykti į
Lietuvą talkinti Vytauto Didžiojo
universitetui Kaune.
Illinois
universiteto vadovybė nutarė
netrukus paskelbti, kad ieškomas
naujas
PLB
Lituanistikos
katedros vedėjas. Sudarytas 7
asmenį} komitetas, kuris rūpinsis,
ieškos ir atrinks kandidatą iki
1992 m. pavasario universiteto
vadovybės tvirtinimui. Penkis
profesorius į šį komitetą paskyrė
universiteto vadovybė, o kitus du
komiteto narius delegavo PLB
fondas. Jie yra Saulius Kuprys
(buvęs
PLB
valdybos,
vicepirmininkas, dabartinis PLB
valdybos ir PLB fondo teisės
patarėjas) ir Algirdas Ostis
(Lietuvių
fondo valdybos
pirmininkas).
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Neatsižadėkime Karaliaučiaus
Mažosios Lietuvos rezistencinio nebus pilnai
įmanoma.
Į
sąjūdžio Taryba 1991 m. rugsėjo 29 keleriopai
praplėstą
d- Lietuvos Respublikos A T Karaliaučiaus
uostą,
kaip
pirmininkui Vytautui Landsbergiui pramoninę bei komercinę Baltijos
įteikė sveikinimų ir kreipimųsi dėl bazę, masinis veržimasis iš Rusijos
Mažosios Lietuvos krašto padėties: ir kitų plataus užnugario slavų
Mažosios
Lietuvos kraštų žalos Lietuvos teritorijos
rezistencinio sąjūdžio vardu demografinį
stabilumą
ir
sveikiname jus,
Lietuvos valstybinį suverenumą.
Respublikos AT pirmininką, o
Prūsų
Lietuvą
ištikęs
jūsų asmenyje ir visą lietuvių tautą holokostinis likimas šaukiasi
tėvynėje, atkaklių pastangų dėka gyvosios lietuvių tautos ir jos
atstačius
valstybinę valstybinių vadovų atnaujinto
nepriklausomybę.
ryžto visomis galiomis vykdyti
Kartu skaudžiai pergyvename, savo patrimonijos teisę Baltijos
kad Lietuvos atstatymas tėra tik erdvėje. Tai išžudytų lietuvių ir jų
prailgusių
kovų
dalinis.
Mažosios
Lietuvos genčių
gyvenimo erdvė prie Baltijos, testamentas ir gyvosios tautos
tūkstančius metų priklausiusi ateities laidas.
Plačiajame pasaulyje išblaškyti
lietuviams ir jiems artimoms
gentims,
tebėra
svetimųjų lietuvininkai
sveikindami
atstatytą Lietuvos valstybę tikisi,
sukurtoje genocidinėje būklėje.
Mažosios Lietuvos žmonės kad tolimesniuose gyvenimo
Antrojo
pasaulinio
karo keliuose ji vadovausis lapkričio 30
genocidiškos smerkties tebėra d. Tilžės Akto ir Vasario 16 d.
išblokšti iš savo tėvynės. Tėviškės Vilniaus Akto imperatyvais.
ilgesio
stiprinami
net
ir
Pasirašė Mažosios Lietuvos
tolimiausiuose kraštuose jie rezistencinio sųjūdžio tarybos
jungėsi j bendrą veiklą, kad nariai
laisvajame pasaulyje galėtų
prabilti už visapusiškai nuteriotą
kraštą ir ištremtus bei išžudytus
žmones.
Keli
šios veiklos
ŽINIOS LOTYNIŠKAI
pavyzdžiai:
1945 metų rugpjūčio mėn.,
Neįtikėtina, tačiau iš ugro-finų
karui vos pasibaigus, Amerikos krašto, Suomijos radijo stoties
Lietuvių Taryba (ALT) įteikė kiekvieną savaitgalį trumpomis ir
Amerikos Jungtinių Valstijų vidutinio
ilgio
bangomis
vyriausybei
memorandumą, skaitomos žinios lotynų kalba.
protestuodama Karaliaučiaus ir Programos vedėjas vokiečių
gretimų sričių pavedimą Sovietų spaudos agentūrai pareiškė, kad
Sąjungos laikinai administracijai. kiekvieną savaitę jis iš viso
1946 metais Mažosios Lietuvos pasaulio sulaukia 30-50 laiškų.
Tautinė
taryba
Vakarų Tolimiausias laiškas — vienos
Vokietijoje, remdamasi 1918 metų lotynų kalbos studentės — jį
Tilžės Akto deklaracija, paskelbė pasiekė iš Kinijos. Žinių turinys
pareiškimą, reikalaujantį Sovietų panašus į kiekvienos Europos ar
radijo
stoties
Sąjungos
administruojamą pasaulio
pradedama
Mažąją
Lietuvą
įjungti
į pranešimus:
atstatytiną Lietuvos valstybę. Šis politinėmis žiniomis, baigiama
pareiškimas,
kaip
VLIKo svarbiausiais sportiniais įvykiais.
memorandumo priedas, 1949 Vokiečių spauda pateikia šį
metais buvo įteiktas Didžiosios lotynišką sakinį: „in urbė Tokio
Britanijos,
Prancūzijos
ir certamina mundana athletica levis
Jungtinių Amerikos Valstijų agi coepta sunt“ (Tokijo mieste
vyriausybėms, prašant rasti būdų prasidėjo pasaulinės lengvosios
atletikos
pirmenybės),
Lietuvos suverenumui atstatyti.
neužmirštama
priminti suomių
1954 metais Mažosios Lietuvos
laimėjimo
—
„Sari
Essayah in
Tautinės tarybos pirmininkas
decem
asmeniškai Vašingtone įteikė ambulatione
Jungtinių Amerikos Valstijų chiliometrorum locum obtinuit“
užsienio reikalų ministerijai (dešimties km. ėjime suomė Sari
memorandumą,
pakartojantį užėmė trečią vietą).
Deja,
daug
galvosūkių
lietuvių tautos aspiracijas, kad jų
būtų paisoma Rytų Europos tautų suomiams ir profesoriams sukelia
nauji techniniai terminai. Jiems
santykius pertvarkant iš naujo.
1983 metų liepos mėn. 4-5 d. priklauso, pvz., atominė bomba,
pasauliniame Mažosios Lietuvos televizija, telefonas ir 1.1. Paramos
rezistencinio sąjūdžio suvažiavime ieškoma specialioje Belgijos
Chicagoje mažlietuviai priėmė sostinės mokslo įstaigoje. Tiesa,
rezoliuciją su įsipareigojimu žymiai lengviau atlikti, pvz.,
pilietinio karo
visiems „laisvajame pasaulyje tęsti Jugoslavijos
senųjų prūsų ir lietuvių dvasinį vertimą — „bellum intestinum“,
net moderniškus
palikimą — nenuilstamai kovoti ir pritaikant
skelbti pasauliui, kad tai yra mūsų variantus: „demo aeroplanis et
tautos žemė ir kad ji turi grįžti į curribus catphractis pugnatum
bendrą naujai prisikelsiančią ėst“ (vėl naujai kovojama
nepriklausomą
Lietuvos šarvuočiais ir lėktuvais).
Taip pat radio stočiai nesunku
valstybę“.
lotyniškai
pranešti koncentracijos
1989 metų gruodžio 21 d.
stovyklos
viršininko teismo eigą
Mažosios Lietuvos rezistencinis
Stuttgarte:
„Nazista Stutgardiae,
sąjūdis motyvuota komunikacija
praefectum
campi
kreipėsi j Sovietų Sąjungos
concentrationis
“
.
prezidentą Michailą Gorbačiovą,
Vokiečiai lotynistai pareiškė,
kartu pateikdamas
Maskvos
Mokslų akademijos to krašto kad, be abejonės, negalima iš
Helsinkio reikalauti Cicerono
etninį lietuviškumo įrodymą.
1991 metų liepos 30 d. Mažosios kalbos, tačiau apskritai paėmus,
Lietuvos rezistencinio sąjūdžio lotynų kalba yra OKI Net ir
pirmininkas,
kalbėdamas gimtoje „nuntii latini“ stotis
Lietuvos
Respublikos susilaukė gražių atsiliepimų ir iš
Aukščiausiosios Tarybos darbo popiežiaus, kuris pasveikino
sesijoje
Vilniuje,
pareiškė vedėją Reino Paasilliną ir
pripažino jo nuopelnus skleidžiant
mažlietuvių didelį susirūpinimą,
kad be Mažosios Lietuvos lotynų kalbą.
Pagal vokiečių spaudų paruošė
apjungimo Lietuvos valstybės
K. Baronas
ribose, Lietuvos nepriklausomybė
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„Naujasis Židinys66
Lietuvoje pasirodė religijos ir
kultūros žurnalo „Naujasis
Židinys“ penktasis numeris. Šis
neseniai pradėtas leisti žurnalas
siekia patenkinti krikščioniškai
kultūrai atstovaujančių leidinių
poreikį. Malonu pastebėti, kad
žurnalo redakcija kiekviename
numeryje
pristato
pirmųjų
krikščionybės amžių mąstytojus,
kurių raštai dar labai menkai
versti į lietuvių kalbą. Šiame
numeryje randame vokiečių
dominikono, garsaus XIII a.
pamokslininko Meistro Ekharto
mintis apie Dievo karalystės
artumą. Besidomintiems Lietuvos
krikščioniškos raštijos istorija bus
įdomu susipažinti su praėjusio
šimtmečio
pamokslininko
Silvestro Gimžausko pamokslų
rinkiniu, kurį palydi turiningi
Pauliaus Subačiaus komentarai.
Nūdienos
Lietuvos
krikščioniškąją
mąstyseną
paliudija kunigo Vytauto Sidaro
straipsnis
apie
sielos
nemirtingumo
problemą
katalikiškoje ir protestantiškoje
teologijoje.
Labai
įdomūs
Edvardo Guldės ir Arūno
Manvydo rašiniai. Edvardas
Ciuldė, aptardamas Tomo Manno
knygą
„Daktaras Faustas“,
žvelgia į naujųjų laikų menininką
kaip į geriausią žmogaus puikybės
pavyzdį, kuriam lemta pačiu
baisiausiu,
žmogų
visiškai
sunaikinančiu būdu, pergyventi
nusigręžusio nuo Dievo žmogaus
tragediją. Arūnas Manvydas
komentuoja rusų režisierius
Andriejaus Tarkovskio filmą
„Nostalgija“, nagrinėja filmo
vaizdinę simboliką, aptaria jo
asociacinius ryšius ir tokiu būdu
kalba apie Andriejaus Tarkovskio
pasaulėvaizdį, jo santykį su
krikščionybe.
„Naujajame
Židinyje“
pastoviai
publikuojami
moderniąją
krikščioniškąją
kultūrą atstovaujantys vertimai.
Penktame žurnalo numeryje
skaitytojas ras vieno garsiausių
mūsų amžiaus religinio rašytojo
anglo Klaivo Steiplo Ljuiso
knygos „Kančios problema“
ištrauką kiekvienam tikinčiajam
aktualia tema: kodėl Dievo
sukurtame pasaulyje egzistuoja
kančia? Ta proga reikėtų
pastebėti, kad „Naujojo Židinio“
publikuojami vertimai būna labai
literatūriški. Kita įdomi šio
numerio
publikacija
—
amerikiečių rašytojo Entoni Buše
fantastinis apsakymas „Šventojo
Akvino ieškojimas“.
Tikriausiai ne vienas „Naujojo
Židinio“ skaitytojas, gavęs naują
numerį, pirmiausia atsiverčia
apžvalgų skyrių. Čia visuomet
aptiksime interviu su įdomia
asmenybe, kultūrinio ir politinio
gyvenimo kroniką. Skaitytojų
pripažinimo sulaukė žurnalo
knygų apžvalga, kurioje labai
reikliai
nagrinėjami
nauji
Lietuvoje ir svetur pasirodę
leidiniai. Šį kartą recenzuojamas
lietuviškas Hėgelio istorijos
filosofijos vertimas ir Mečislavo
Malinskio
knyga „Pašaukė
mane“.
Gaila, kad prasta
poligrafinė kokybė sumenkina
„Naujojo Židinio“
leidėjų
pastangas iliustruoti žurnalą
retesnių, Lietuvoje mažai žinomų
krikščioniškosios dailės kūrinių
reprodukcijomis. Nepaisant to,
džiugu, kad žurnalas gyvuoja, kad
Lietuva
prisiliečia
prie
krikščioniškosios
kultūros
lobyno.
VAT. R.
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TRETININKŲ ŠVENTE
Spalio
5 d.,
šeštadienį,
Kretingoje įvyko Trečiojo šv.
Pranciškaus ordino įkūrimo 750
metų sukakties minėjimas. Į
šventę atvažiavo apie 500
tretininkų iš visos Lietuvos: visi
uniformuoti, dažniausiai jau
pagyvenę žmonės, nes į Trečiąjį
Ordiną įstojo dar prieš karą.
Minėjimas prasidėjo tretininko
brolio
Jeronimo
parašyta
oratorija
„Šv.
Pranciškus
Asyžietis“, kurią atliko Telšių,
Kretingos, Klaipėdos chorai ir
Žemaičių šv. Cecilijos religinio
folkloro ansamblis. Vidudienį
prasidėjo šv. Mišios, kurias
koncelebravo vyskupas Antanas
Vaičius,
Telšių
vyskupijos
kancleris kunigas Juozapas
Gedgaudas, Lietuvos pranciškonų
šv.
Kazimiero
provincijos
vizitatorius kunigas William Gull
iš Čikagos ir vietos kunigai
pranciškonai. Per Mišias tartame
žodyje vyskupas A. Vaičius iškėlė
pasauliečių
pareigą
siekti
šventumo ir uoliai dalyvauti
religiniame
gyvenime
šv.
Pranciškaus pavyzdžiu. Kalbą
taip pat pasakė svečias iš
Amerikos, kunigas W. Guli. Jo
žodį iš anglų kalbos vertė kunigas
Matas Jurevičius.
Mišioms
pasibaigus, visi minėjimo dalyviai
Kretingoje aplankė XIX amžiuje
gyvenusio ir dirbusio pranciškono
kunigo Jurgio Pabrėžos kapą. Tą
pačią dieną Kretingoje taip pat
įvyko jaunimo sąskrydis, kurio
šūkis: „Eik ir atnaujink mano
griūvančią Bažnyčią!“ Į kultūros
namų patalpas susirinko daugiau
negu 700 jaunuolių. Konferenciją
jaunimui pravedė sesuo Igne
Marijošiūtė iš Putnamo. Vyko
gyvas
pokalbis,
jaunimo
diskusijos
apie
dvasinį
atsinaujinimą,
apie
pranciškoniškosios
dvasios
poveikį šių laikų jaunimo

VYDŪNO PALAIKŲ
PALYDĖJIMAS Į LIETUVĄ
Praėjo trisdešimt aštuoneri
metai nuo to laiko, kai išeivijoje
mirė garsus lietuvių filosofas,
teosofas, rašytojas Vydūnas.
Tuomet jis buvo palaidotas
Detmoldo
kapinėse Vakarų
Vokietijoje.
Dabar, Lietuvai
atgavus laisvę, buvo pasirūpinta
jo palaikus pargabenti į Lietuvą.
Žinoma, ne į Tilžę, dabar
priklausančią Rusijai, bet netoli jo
numylėto Rambyno kalno, kur jis
rinkdavosi su savo giedotojų
draugija, kur po Nemuno
apylinkes skambėjo jo sukurtos
lietuviškos giesmės bei dainos.
Grupė Vokietijos lietuvių
susirinko palydėti šio žymaus
lietuvio palaikų.
Detmoldo
bažnyčioje
buvo
laikomos
pamaldos. Spalio 16 d. senosiose
Detmoldo kapinėse prie karsto su
Vydūno
palaikais
maldą
sukalbėjo evangelikų kunigas F.
Skėrys. Atsisveikinimo kalbas
pasakė W. Banaitis ir mokytoja B.
Lipšienė. Už prieglobstį gyvam ir
mirusiam Vydūnui filosofas dr. V.
Bagdonavičius
padėkojo
Detmoldo miesto valdžiai, o už
rūpinimąsi kapu — kunigui F.
Skėriui. Po to karstas su Vydūno
palaikais bei paminklinis akmuo
buvo įkelti į autobusą, kuris
netrukus pajudėjo link Lietuvos.
Spalio 19 d. prie Rambyno,
Bitėnuose, Lietuvos žemė pasiėmė
savo sūnų.
Br.L.
judėjimams.
Vakare
įvyko
katalikiškos roko grupės „Tau“
koncertas.
Pagyrimo
nusipelnė
šio
•minėjimo organizatoriai. Apie 200
kretingiškių
šeimų
suteikė
nakvynę atvykusioms svečiams,
visas
minėjimas
praėjo
pavyzdingai sklandžiai.
kun. Virginijus Veilentas

ALFREDO FRANCKAIČIO
70 METU SUKAKTIS
Alfredas Franckaitis gimė 1921
m. spalio 29 d. Karaliaučiuje,
Rytprūsiuose. Vaikystę praleido
Lietuvoje, Kybartuose. Nuo 1926
m. su tėvais gyveno Kaune.
Mokėsi evangelikų pradžios
mokykloje Šančiuose, po to
Kauno vokiečių gimnazijoje. 1941
m. repatrijavo į Vokietiją ir ten
išlaikė
brandos egzaminus.
Paimtas į kariuomenę, buvo tris
kartus sužeistas, Čekoslovakijoje
pateko į nelaisvę. Grįžęs iš
nelaisvės sukūrė šeimą su buvusia
kybartiete Alice Degiau ir
išaugino tris vaikus. Studijavo
evangelikų teologiją Erlangene ir
Miunsteryje. Nuo 1952 iki 1984 m.
ėjo pastoriaus pareigas, rūpinosi
socialine šalpa. Visą laiką kunigas
Franckaitis buvo veiklus Lietuvos
vokiečių sąjungos narys, su
trumpom pertraukom priklauso
jos valdybai. Nuo 1950 iki 1970 m.
redagavo Lietuvos vokiečių
laikraštį Heimatstimme (Tėviškės
balsas) iki pat jo sustojimo. Nuo
1964 m. leidžia ir redaguoja
Lietuvos vokiečių
metraštį
Heimatgruss
(Tėviškės
pasveikinimas).
Alfredas
Franckaitis rašo lietuviškai ir
vokiškai. Reiškiasi žurnalistikoje,
kuria eilėraščius, verčia lietuvių
autorių raštus į vokiečių kalbą.
Tam darbui jis visiškai atsidėjo
nuo 1984 m., kai išėjo į pensiją.
Daktaras
Bammesbergeris,
Eichstaetto katalikų universiteto

profesorius, atkreipdamas dėmesį
į šio dvikalbio rašytojo ir vertėjo
sukaktį, rašo, kad šiemet pasirodė
ketvirtoji Franckaičio vertimų
knyga: Putino lyrikos rinkinys
vokiečių kalba. Bammesbergeris
pažymi, kad vertėjas sugeba
švelniai perduoti vertingą Vinco
Mykolaičio-Putino minties lyriką
vokiškomis eilėmis. Pažymėtinos
trys kitos Franckaičio vertimų
knygos: istoriko Simo Sužiedėlio
studija „Šventasis Kazimieras“,
kurią 1984 m. Šteine prie Reino
išleido leidykla „Christiana“;
Antano Baranausko „Anykščių
šilelis“,
1987 m. pasirodęs
Rautenbergo leidykloje ir pernai
išleistas
Maironio
lyrikos
rinkinys.
Pernai
Poezijos
pavasario proga Franckaitis
Lietuvoje buvo apdovanotas
„geriausio poezijos vertėjo“
garbės premija, kuri jam buvo
įteikta šiemet. Jis ir toliau
kūrybingai reiškiasi: verčia
aušrininko, „Lietuviais esame mes
gimę“ giesmės autoriaus, vokiečio
poligloto Georgo Sauerweino
lietuviškąjį rašytinį palikimą,
rengia spaudai lietuvių moterų
lyrikos rinkinį. Dar spaudos
šviesos neišvydo dramų vertimai:
Juozo
Grušo
„Barbora
Radvilaitė“
ir
Algirdo
Landsbergio „Penki stulpai
turgaus aikštėje“.

Augustinas Liepa
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Sausio 9-10 d. — seminaras

„Tarptautinės sienos“. The Royal
Institute of International Affaires,
Chatham House, 10 St. James’s
Square, London SW14 41E.
Vasario 15 d. — vasario 16-os
minėjimas, 230 Bishopsgate,
London EC2.
Vasario 16 d. — vasario 16-os
pamaldos
šv.
Kazimiero
bažnyčioje Londone.
Birželio 14d. — 18 vai. įvyks 51as tremtinių dienos minėjimas,
Anglikonų Southwark katedra,
London Bridge.
AUKOS SPAUDAI

S. Pučinas — 2.00 sv.
A. Heid — 2.50 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
senelio!
Kviečiame visus dalyvauti,
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.
BERNELIŲ MIŠIOS

Gruodžio 24 d. 24 vai.,
Londono
Šv.
Kazimiero
bažnyčioje Kalėdų isvvakarėse
bus atnašaujamos Bernelių šv.
Mišios.
Visi Londono lietuviškos
parapijos nariai kviečiami Mišiose
dalyvauti. Vykdami į Mišias, jeigu
automobilyje turite laisvų vietų,
pasikvieskite lietuvį kaimyną.
Tegul
šios
Kalėdos
bus
džiaugsmo, vienybės ir labdaros
švnetės!
Pirmąją Kalėdų, gruodžio 26 d.,
šv. Mišios bus atnašaujamos 11
vai. Naujųjų metų, sausio 1 d., šv.
Mišios bus atnašaujamos 11 vai.

PAMALDOS
Gloucester — gruodžio 14d., 12

vai., Šv. Petre.
Stroude — gruodžio 14d., 15.30
vai., Beeches Green.
Nottinghame — gruodžio 15 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 15 d., 14
vai. Bridge Gate.
Huddersfielde—gruodžio 15d.,
13 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25
d., 12.45 vai.

PAGALBA MANTUI
KRIKŠTAINIUI

Sunkiai sergančiam Mantui
Krikštainiui į pagalbą paskubėjo
šie geradariai: po 50.00 sv. — Mrs.
P. Dunn, A. Dziuvė, A. Miliūnas,
C. Navickas, A. Žukauskas; 40.00
sv. — A. Gaidelis; po 20.00 sv. S.
Chotkevičius, PV.R. Jukneiiai, K.
Narbutas, po 10.00 sv. — A.
Beliūnas ir V. Ivanauskas.
Vaistai jau užsakyti ir šiomis
dienomis bus pasiųsti į Vilnių
Lietuvos Raudonajam Kryžiui.
Vaistai kainuoja 650.00 sv.
Nuoširdžiai dėkojame už aukas
ir prašome daugiau. Tikime, kad
atsiras ir daugiau geradarių
norinčių padėti Mantui. Aukas
siųskite: Lithuanian Relief, 2
Ladbroke Gardens, London W11
2PT.
Lietuvos RK atstovybė

LONDONE
NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. Sporto ir
socialinis klubas rengia Naujųjų
metų sutikimą. Pradžia 21.00 vai.
Įėjimas 5.00 sv. asmeniui. Veiks
bufetas.
Bilietus prašome įsigyti iš
anksto, nes gruodžio 31 d. vakare
jie nebus parduodami.
Klubo adresas: 345A Victoria
Park Road, London E9.

Kalėdų dieną klubas bus
atidarytas tarp 12 ir 14.30 vai.
Antrą Kalėdų dieną — 12 ir 15 vai.
Vakare klubas bus uždarytas.
Naujųjų metų dieną, sausio 1 d.,
klubas bus atidarytas tarp 12 ir 15
vai.
Visus Sporto ir socialinio klubo
narius prašome pratęsti savo
nario korteles 1992 metams ir
atsiimti kišeninį kalendorių.

SODYBOJE
KALĖDŲ ŠVENTES
LIETUVIŲ SODYBOJE
KAINOS:

Kūčių vakarienė
—£12.50
Pietūs Kalėdų dieną
— £15.00
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. diskoteka
prasidės 20 vai. Veiks bufetas.
Bilieto kaina — £10.00.
Smulkesnę informaciją teikia V.
Banaitis (Headley park, Picketts
Hill, Bordon, Hants. Tel.: 0420472810.

DERBYJE

MANCHESTERYJE

KARIUOMENES ŠVENTE

RENGINIAI

Ukrainiečių klubo patalpose
lapkričio 24 d. įvyko kariuomenės
šventės minėjimas. Į minėjimą
buvo susirinkę derbiškiai ir taip
pat žmonės iš toliau, tuo
išreikšdami pagarbą kariams bei
atsidėkodami skyriui už jo aktyvią
ir vaisingą veiklą.
Savo įvadiniame žodyje J.
Maslauskas pažymėjo, jog ši
diena, ši šventė šiandien turi
ypatingą
prasmę,
kadangi
šiandien turime laisvą ir
nepriklausomą
Lietuvą.
Pažymėta, jog ta proga gražu
pasveikinti
visą
Lietuvos
Respublikos vadovybę, AT
pirmininką V. Landsbergį, karius,
savanorius, partizanus ir visus
Lietuvos žmones.
Ilgametis skyriaus pirmininkas
J. Levinskas, kalbėjęs po J.
Maslausko, taip pat pasveikino
visus su džiugia švente. Vėliau
pasiūlė pagerbti žuvusiuosius
tylos minute. Po to J. Levinskas
plačiai papasakojo apie savo
viešnagės į Lietuvą įspūdžius.
Mūsų išeivijos tikslas, pabrėžė jis,
ir toliau visokeriopai remti šventą
tėvų žemę — Lietuvą.
Minėjimo pabaigoje buvo
sugiedotas Tautos Himnas.
Vėliau įvykusioje diskusijoje,
vaidyba ir nariai pastebėjo, jog
trūksta
informacijos
apie
pilietybės problemas, ryšius,
ambasadą ir kt.
Kavutę ir užkandžius paruošė
A. ir M. Tirevičiai, o „derbiškiai“
organizavo loteriją, kurią S.
Stauskienė parėmė 5-iais svarais.
Susitikimo pabaigoje įvyko

Pirmą Kalėdų dieną M LS klubo
baras veiks iki 15.00 vai., antrą
Kalėdų dieną baras veiks
normaliai.
Ramovėnai ruošia Naujųjų
Metų sutikimą. Pradžiai galima
atsinešti savo maisto, o vėliau
užkandžiai pasirūpins klubas.
Sausio 5 d., sekmadienį, 16.00
vai. MLS klubo valdyba šaukia
metinį visuotinį 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

REMKIME
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

valdybos pasitarimas, kuriame
skyriaus pirmininkas J. Levinskas
pažymėjo, kad nors ir negausus
būdamas skyrius, tačiau sugebėjo
paruošti eilę įdomių renginių.
Pasitarime nutarta Vasario 16-ąją
paminėti ukrainiečių klubo
patalpose vasario
23 d.,
sekmadienį. Po šio minėjimo
įvyko metinis narių susirinkimas.
J.M.

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB

Tel. 081-460 2592

Sūdome 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

PASAULYJE
Varžomos ekonominių pabėgėlių
teisės

Vis didėjanti imigracija iš
Afrikos, Azijos, Sovietų Sąjungos
ir buvusių jos satelitų kelia nerimą
Europos valstybėms. Vis didėja
partijų, kitokių organizacijų narių
skaičius, reikalaujančių įstatymais
suvaržyti imigrantų įvažiavimą.
Ypač apie tai daug kalbama
Vokietijoje,
Prancūzijoje,
Belgijoje, Austrijoje ir Švedijoje.
D.
Britanijoje
ruošiamas
įstatymas, kuriuo bus suvaržomas
taip vadinamų ekonominių
pabėgėlių, vykstančių į kitus
kraštus
ieškoti
uždarbių,
įvažiavimas.
Kenčia kurdai

Irako prezidentas Saddam
Hussein vėl pradėjo pulti kurdus,
norėdamas juos išvaryti iš Irako
teritorijos.
Irako
armijai
pasipriešinti kurdai yra sudarę
Peshmerga sukilėlių dalinius, bet
jie neprilygsta gerai ginkluotai
Irako armijai ir nepajėgia apginti
civilių
gyventojų,
kurie
pasitraukia į Iraną arba į Turkiją.
Sunkėja Izraelio santykiai su JAV

JAV valstybės sekretorius
James Baker, po didelių pastangų,
sušaukė žydų-arabų pirmąją
konferenciją
Madride.
Jai
pasibaigus, visi susitarė vėl
susitikti, bet negalėjo sutarti kur.
Izraelis pageidavo artimuose
Rytuose, o arabai norėjo kur nors
kitur. James Baker, ilgiau
nelaukęs, išsiuntinėjo pakvietimus
į
derybas
Washingtone,
vyksiančias gruodžio mėnesį.
Palestiniečiai, Jordanas, Libanas
ir Sirija pakvietimus priėmė, o
Izraelis pareiškė nepasitenkinimą,
kad tai buvo padaryta be jų
sutikimo. Nežiūrint to, James
Baker derybų delegacijoms įteikė
memorandumą, kuriame siūloma
svarstyti Izraelio okupuotų
teritorijų pietiniame Libane ir
Golan aukštumų Sirijoje reikalus
bei tartis dėl palestiniečių
savivaldybių
sudarymo
vakariniame Jordano krante ir
Gazos sektoriuje.

ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius

Gorbačiovo padėtis sunkėja

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.

Po Maskvos pučo prezidentas
M. Gorbačiovas skelbė, kad 12
Sovietų Sąjungos respublikų
pasirašys politinę ir ekonominę
sutartį ir vietoj Sovietų Sąjungos
bus įsteigta nauja Suverenių
Valstybių Sąjunga (SVS). O jeigu
tai neįvyks, tai jis atsistatydinsiąs.
Tuoj
po
to
vykusiuose
pasitarimuose dalyvavo tik 9
respublikos, bet ir jos išsiskirstė
nepasirašusios
sutarties.
Paskutiniame
pasitarime
dalyvavo 7 respublikos, kurios irgi
jokio dokumento nepasirašė, tik
nutarė visus reikalus perduoti
svarstyti savo parlamentams.
Ukraina paskutiniame posėdyje
nedalyvavo, nes ji siekia visiškos
nepriklausomybės, o be Ukrainos
nauja sąjunga bus menkavertė.
Reikalai nepagerėjo net tada, kai
užsienio reikalų ministru buvo
paskirtas E. Ševardnadzė. Dėl
ginčijamo Kalnų Karabacho
prasidėjo pilietinis karas tarp
Armėnijos ir Azerbaidžano.

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 „Olympia“ rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu
MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS —BE KONKURENCIJOS
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!

Brangūs tautiečiai, biznieriai, komersantai ir visi, kam rūpi
Nepriklausomos Lietuvos ateitis,

bendrovė „FIDUS“ Lietuvoje kviečia bendradarbiauti:

1. Knygų leidybos srityje.
2. Prekybos srityje.
Jūsų paslaugoms prekybos tinklas visoje Lietuvoje —
pirktume prekes už JAV dolerius.
3. Turizmo srityje.
4. Humanitarinėje srityje.
5. Jeigu norite, kad Jūsų vaikučiai greitai ir gražiai išmoktų kalbėti
lietuviškai, padėsime surasti aukles arba mokytojas, gerai
mokančias lietuvių ir anglų kalbas.
6. Reikalingi konsultantai biznio, komercijos ir marketingo
klausimais.
Kviečiame bendradarbiauti visus, norinčius padėti
atstatyti bolševikų sugriautą Lietuvos ūkį.
Rašykite: R. Murėnas, Bendrovė „FIDUS“, Moniuškos 27,
Vilnius, Lithuania
Tel: 010-70122 752574
fax.: 010-70122 354822

Šnipai Sovietų ambasadose

Naujasis sovietų ambasadorius
Londone Boris Pankin, vienam
laikraščio
korespondentui
pareiškė, kad iki šiol pusė
ambasadų tarnautojų būdavo
šnipai. Visose ambasadose KGB
kontroliavo ne tik tarnautojus, bet
ir kai kuriuos ambasadorius.
Todėl Boris Pankin, būdamas
užsienio reikalų ministru turėjo
atleisti iš darbo gana daug
ambasadų tarnautojų.

