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MIELI BROLIAI, 
SESES KRISTUJE!

Po ilgų vergijos metų, atgavę 
religinę laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę, dėkingomis 
širdimis, viltingai žvelgdami į 
ateitį, švenčiame šių metų Kalėdas 
— Kristaus gimtadienį.

Gražia ir giliai prasminga 
lietuviška-krikščioniška dvasia jas 
pradedame švęsti šeimoje, prie 
kūčių stalo dalindamiesi meilę, 
susitaikymą ir vienybę 
simbolizuojančia plotkele.

Kalėdos, Dievo ir žmogaus, ir 
žmonių susitaikymo šventė 
negalėjo turėti prasmingesnių 
išvakarių, kaip lietuviškos kūčios 
„Jei neši dovaną prie altoriaus, 
sako Kristus, ir ten prisimeni, jog 
tavo brolis turi šį tą prieš tave, 
palik savo atnašą tenai prie 
altoriaus, eik pirmiau susitaikink 
su broliu ir tik tada sugrįžęs, 
aukok savo dovaną.“ (Mt.5:23).

Vykdydami šį Kristaus 
įsakymą, prieš einant į Bernelių 
mišias pagarbinti mūsų Išganytoju 
ir Broliu tapusio Dievo Sūnaus, 
mes prmiausiai apglėbiame vienas 
kitą, atsiprašome ir atleidžiame 
metų bėgyje patirtas skriaudas ir 
nesusipratimus, pamirštame 
skirtingas ideologines ir politines 
pažiūras, priimame vienas kitą 
tokiais kokiais esame. Tik tada, 
susitaikę tarpusavyje, mes 
skubame į bažnyčias, nešame 
Dievui pagarbinimo, padėkos ir 
geros valios atnašą — nuoširdų 
pasiryžimą vieningai darbuotis dėl 
šviesesnės savo pačių, tautos bei 
visos žmonijos ateities. Prie kūčių 
stalo sėdame ne vien kaip paskiros 
šeimos — susitaikymo vakarienėje 
dalyvaujame visa tauta: gyveną 
tėvynėje ir po visą pasaulį 
išsisklaidę jos vaikai. Ilgi vergijos, 
melo ir smurto metai šeimos ir 
tautos gyvenime yra palikę daug 
dar neužgyjusių žaizdų, reikalingų 
išganingos Kalėdų malonės, 
nešančios meilę, kur viešpatauja 
neapykanta; atleidimą — kur 
įžeidimas; šviesią viltį — kur 
neviltis.

Daug laimingų, džiugių ir 
kartais skaudžių momentų 
išgyvenome paskutiniais metais: 
Vingio parko stebuklą, Baltijos 
kelią, kovo 11-tąją, sausio 13- 
tosios naktį bei rugpjūčio 18-21-os 
dienas; Lietuvos trispalvės 
iškėlimą Jungtinių Tautų vėliavų 
parke rugsėjo I7-tąją. Už šias ir 
kitas akimirkas dėkosime Tautų 
Tėvui ir į mūsų žmonių gyvenimą 
įsijungusiam, mūsų likimu 
besidalijančiam Jo Sūnui Jėzui 
Kristui, kuris prieš 2000 metų savo 
pirmuoju atėjimu išsklaidė pasaulį 
slėgusią nežinios tamsą, suteikė 
amžino gyvenimo viltį.

Šiandien savo nuolatinės 
malonės veikla Jis plečia savo 
taikos ir meilės karalystę, savo 
paslaptinga Apvaizdos ranka 
paversdamas niekais piktųjų 
sumanymus. Šią Kalėdų dieną 
mūsų ypatinga padėka Taikos 
Karaliui bus už naująjį Dovydą — 
Landsbergį, už jam suteiktą 
nesvyruojantį tikėjimą tiesos 
pergale ir už tuos aštuonis 
„Sąjungos gelbėtojus“, Dievo 
Apvaizdos panaudotus galutinam 
blogio imperijos sutriuškinimui.

Dievo Apvaizdos 
paslaptingame veikime atgavome 
laisvę ir valstybinę 
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Visus tautiečius sveikinu Kalėdų proga 
ir linkiu stiprybės bei vilties 

naujuose metuose.
Vincas Balickas

Lietuvos Ambasadorius D. Britanijoje

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname su įvykusiu g 
stebuklu: Lietuvos grįžimu į laisvų, nepriklausomų tautų šeimą. *

Sveikiname ger. prof Vytautą Landsbergį, L R AT Pirmininką | 
ir visą LRA Tarybą; sveikiname gerb. Gediminą Vagnorių, LR J 
Ministrą Pirmininką ir visą LR Vyriausybę; sveikiname visus ■ 
brolius ir seseris tautiečius tėvynėje ir išeivijoje.

Lietuva dabar, kaip tas Kalėdų Kūdikėlis, yra įžengusi į naują ■ 
savo gyvenimo pradžią. Linkime jai augti, tvirtėti ir ugdyti savo | 
moralines ir ekonomines vertybes. Lietuva yra mums “ 
išsisklaidžiusiems po visą pasaulį, tarsi, ta Išminčių Žvaigždė, kuri ir • 
tėvynėje ir išeivijoje rodo kelią ir kuri mus vienija. Tebūnie 1992 g 
metai tikrai sėkmingi Lietuvos atkūrimo metai! Tetampa šis mūsų * 
laisvės stebuklas nepaliaujamai besitęsiančia tikrove!

P LB Valdyba -

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga DBLS skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS direktorių valdyba

Akcininkams ir visiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir Laimingų N. Metų linki 

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės direktorių valdyba

„Europos lietuvio“ ir Nidos knygų klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų 

Redakcija ir administracija

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina 

Sodybos vedėjai

nepriklausomybę. Sužavėjome 
pasaulį tautiniu susiklausymu ir 
tikėjimu, kad tiesa ir teisingumas 
yra galingesni už tankus ir 
viešpataujantį melą. Su 
nepeprastu dėmesiu klausėsi 
Jungtinių Tautų asamblėja 
Aukščiausiosios . Tarybos 
pirmininko Vytauto Landsbergio: 
„...nors matėm, kaip išsigimstama 
ir nusikalstama, kaip šimtams 
tūkstančių gali būti atimta gyvybė 
arba tėvynė — mūsų žmonių 
širdyse neužgesinamai ruseno 
tikėjimas galutiniu teisingumu.“ Į 
jo kvietimą dora ir teisingumu 
pagrįsti tautų santykius — „Jeigu 
žmogus nori gyventi dorai, tad 
kodėl negali būti doros politikos?“ 
-— tautų šeimos atstovai atsakė 
entuziastingai, ilgu plojimu.

Doros ir teisingumo žmonija 
tikisi ir laukia ne vien iš pasaulio 
vadovų, bet ir iš kiekvieno mūsų. 
Vakarų pasaulis kenčia ir ilgisi 
išsivadavimo iš korupcijos, 
pragmatizmo, hedonizmo ir 
seksualinio palaidumo. Mūsų 
tauta, nors ir išsivadavo iš 
sovietinės vergijos, bet tebevargsta 
nuo suluošintos darbo etikos, nuo 
kaip grybų pridygusių seksualinių 
video salonų ir per spaudą 
propaguojamos pornografijos, 
nuo vedybinės neištikimybės, 
negimusių kūdikių žudymo ir 
savižudybių.

Washingtone spalio 13 
Amerikos tautinėje šventovėje 
minint Šiluvos Marijos koplyčios 
25 metų sukaktį, vysk. Sigitas 
Tamkevičius kvietė tikinčiuosius 
dėkoti už tris stebuklus — per 50 
metų išlaikytą ištikimybę Dievui ir 
tėvynei, už tautos prisikėlimą ir 
valstybinės nepriklausomybės 
atgavimą. Jis prašė, kad melstume 
dar vieno — prisikėlimo iš 
ekonominės ir dvasinės bedugnės.

Malda, visuomenine veikla ir 
materialine parama gelbėjome 
tautai jos vergijos metuose, 
prisidėjome prie tų trijų stebuklų 
išmeldimo. Malda, profesine ir 
technine pagalba bei 
krikščioniško gyvenimo 
pavyzdžiu padėkime tautai 
sulaukti ir ketvirtojo. „Lietuva 
laukia iš išeivijos, kalbėjo vysk. J. 
Žemaitis Chicagoje, patyrusių 
jaunimo organizacijų vadovų 
ruošti ideologinio auklėjimo 
stovyklas, laukia religinių- 
ideologinių knygų, laukia 
praktinių patarimų, kaip atstatyti 
suluošintą tautos moralę“.

Džiugaus Kristaus gimtadienio 
ir viltingų, Dievo laiminamų 
Naujųjų Metų linkiu visiems, 
gyvenantiems laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę atgavusioje 
tėvynėje ir čia išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

TYLUSIS ŠA UKSMAS

Pavasaris, girdi, ateina 
Ir laisvė su pirmais žiedais... 
Ar dar kartosim seną dainą? 
Ar dar tikėsime gandais?
Nors daug imperijų sugriuvo, 
O vergija vis dar yra!
Tiktai paklauskime lietuvių 
Ar jie sakys, kad tai tiesa!
— Teisybė, sako, jūsų pusėj, 
Tiktai, kad jūsų taip nedaug! — 
Ar mes dėl to kalti vis būsim!?
Ar mes kalti, sakyk, Dangau...
Neturim aukso, nei alyvos, ' 
Nei tankų, nei atomo, ne! 
Ar jų dėka pasaulis gyvas 
Ir kraujo, ašarų tvane!?
Yra valdovai, jie ir skirsto 
Valstybes mūsų, ne savas!
Lyg nukryžiavę Jėzų Kristų, 
Jie nusiplauna sau rankas...
Tyliai mes šaukiam, ar girdit? 
Mes šaukiam šaukiam SOS... 
Gal kas atvers, tam šauksmui.

širdį. 
Kad nenuklystų į erdves?...
Mes laukiame ir ugdom viltį! 
Viltis gal kartą neapgaus?
Mes trokštame į Laisvę kilti: 
Ir šito meldžiame Dangaus...

Anicetas Bučys

PRANCŪZIJA 
GRĄŽINA AUKSĄ

Prancūzijos centrinis bankas 
pranešė, kad Lietuvai ir Latvijai 
sugrąžintas visas šių dviejų 
Pabaltijo valstybių prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Prancūzijoje 
deponuotas auksas. Prancūzijos 
centrinio banko valdytojas šiomis 
dienomis Paryžiuje įteikė savo 
kolegai iš Latvijos simbolinį aukso 
luitą. Lietuvos valstybinio banko 
valdytojui aukso luitas buvo 
simboliškai įteiktas šių metų 
rugsėjo mėnesį. Nuo dabar 
Prancūzijos centrinis bankas 
palaikys su Pabaltijo šalių 
valstybiniais bankais normalius 
klientūros santykius, nieko 
daugiau nepranešinės apie 
tarpbankines operacijas, įskaitant 
Prancūzijoje deponuoto 
baltiškojo aukso, ar jo dalies fizinį 
pergabenimą į Pabaltijo kraštus. 
Prancūzijos centrinis bankas jau 
dabar atsisakė suteikti bet kokią 
informaciją apie jame deponuoto 
Lietuvos ir Latvijos aukso 
tolimesnį likimą. Pagal spaudos 
informaciją, nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybė prieš Antrąjį 
pasaulinį karą buvo deponavusi 
Prancūzijoje kiek daugiau negu 
dvi tonas aukso, o Latvija — vieną 
toną. Dar lieka neišspręstas 
Pabaltijo valstybių Anglijos 
centriniame banke prieš karą 
deponuoto aukso klausimas. 
Didžioji Britanija maždaug prieš 
25-erius metus susitarusi su 
Sovietų Sąjunga, pardavė šį auksą 
ir už jį gautais pinigais 
kompensavo britų piliečių 
Pabaltijo kraštuose dėl sovietų 
okupacijos patirtus nuostolius. 
Trys Pabaltijo valstybės šią 
operaciją pagrįstai laiko neteisėta, 
reikalauja, kad Didžioji Britanija 
dabar joms sugrąžintų parduotąjį 
auksą arba kitaip už jį 
kompensuotų. Turimomis 
žiniomis Anglijos banke buvo 
deponuota apie 14 tonų baltiško 
aukso, kurio vertė dabar siekia 
maždaug 165 milijonus dolerių.

LIETUVOJE
Benzino apribojimas

Nuo lapkričio 19 d. Lietuvos 
asmeninio transporto 
vairuotojams benzinas 
pardavinėjamas tik tris kartus per 
savaitę (antradieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadieniaia) 
ne daugiau kaip po 20 litrų. Žengti 
šį žingsnį privertė tai, kad 
ketvirtajame šių metų ketvirtyje į 
Lietuvą tiekiama mažiau naftos. 
Dėl to Respublikoje gerokai 
sumažėjo naftos produktų 
ištekliai. Per dešimt 1991 m. 
mėnesių asmeninio transporto 
savininkams parduoto benzino 
kiekis daugiau kaip 73 
tūkstančiais tonų viršijo metinį 
limitą.

Esant ypatingiems atvejams 
(laidotuvės, vestuvės) benzinas 
bus pardavinėjamas kasdien. 
Pirmadieniais į Vokietiją

Lapkričio 11 dieną tarp 
Vokietijos ir Lietuvos atidaryta 
dar viena oro linija. Tą dieną 
Vilniaus aerouoste nusileido 
aviakompanijos „Hamburg 
Airlines“ lėktuvas DAHS-8. Kol 
kas numatytas vienas reisas per 
savaitę — pirmadieniais, tačiau 
akivaizdu, jog paklausa netrukus 
padiktuos kitokį tvarkaraštį.

Bendradarbiavimas su šia 
nedidele aviakompanija atveria 
teisines bei ekonomines galimybes 
skraidyti ir Lietuvos lėktuvams. 
Naujas ministras

Lapkričio 19 d. Aukščiausioji 
Taryba vidaus reikalų ministru 
patvirtino Petrą Valiuką.

Petras Valiukas gimė 1948 m. 
Švenčionių rajone, Labanore. 
1980 m. baigė Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetą. Kėlė 
kvalifikaciją Maskvoje. Nuo 1980 
m. dirbo Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos kriminalinės 
paieškos valdyboje. 1991. m. P. 
Valiukas buvo paskirtas greitojo 
reagavimo rinktinės „Aras“ vadu.

Naujasis ministras turi 
pulkininko laipsnį. Vedęs. Augina 
dvi dukras.
Pagerbė Juozą Zikarą

Kaune buvo paminėtos Juozo 
Zikaro 110-osios metinės. 
Vytauto bažnyčios kun. 
Ričardas Mikutavičius atlaikė šv. 
Mišias. Po jų buvo aplankytas J. 
Zikaro kapas Petrašiūnuose, 
padėta gėlių prie „Laisvės“ ir 
„Knygnešio“ Karo muziejaus 
sodelyje.
Apvogė Italijos ambasadorių

Spalio 31 dieną Vilniuje įvyko 
tarptautinis skandalas. Tą dieną iš 
Italijos ambasadoriaus kambario 
Vilniaus „Astorijos“ viešbutyje, 
vagys išsitempė seifą su pinigais ir 
asmeninius ambasadoriaus 
Franco Tempestos daiktus.

Kad Lietuvoje šiuo metu nėra 
saugu, pirmieji savo kailiu patyrė 
Lenkijos piliečiai, atvažiavę 
komerciniais tikslais. Pavogti 
automobiliai, išplėšti viešbučio 
kambariai. Pagaliau, nusikaltėliai 
ėmė gąsdinti net oficialius 
Lietuvos svečius.
Pagerbė gynėjus

Lapkričio 21 d. Kaune, Šaulių 
Sąjungos centro būtinėje, įvyko 
Lietuvos kariuomenės dienos 
minėjimas. Beveik du šimtai šaulių 
apdovanoti „Parlamento gynėju“ 
ženklu ir padėkos raštais. Prie 
Nežinomojo kareivio kapo padėta 
gėlių.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1991 m. gruodžio 27 d- Nr. 49-50 (2184-85)

Kelias į demokratinę Europą
Taikus Lietuvos kelias į 

nepriklausomybę sukėlė daug 
simpatijų ir paramos. Nesunku 
dabar suprasti, kas laukė mūsų, 
jeigu nors vienas šūvis būtų 
apsigynimui paleistas tragiškomis 
sausio ar rugpjūčio dienomis. 
Chorvatuos pavyzdys įrodo, jog 
Vakarų šalys nesikiša į panašaus 
pobūdžio „vidaus“ konfliktus. 
Nulemia įvairiai persipynę 
nacionaliniai interesai, kuriuose 
paralelės, mūsų supratimu, 
nedaug teatrasi.

Parama Lietuvai buvo ne tik 
simpatijų ar emocijų išraiška. 
Mūsų judėjimą į nepriklausomybę 
Vakarai suprato kaip žingsnį, 
neišvengiamai vedantį prie 
Sovietų Sąjungos demokratėjimo 
ir...silpnėjimo. Demokratijos 
šalys, nuo 1917 metų siekusios 
sunaikinti Kremliaus valstybę, 
vėliau nusprendusios palaužti ją 
ekonomiškai, ūmai suvokė, jog 
Baltijos tautos yra pajėgios atlikti 
šią užduotį.

Šiandien jau aišku, jog visiškas 
Sovietų Sąjungos, Rusijos ar tai 
kas gali perimti imperijos teises, 
žlugimas yra nepriimtinas dėl ten 
sukauptų milžiniškų branduolinio 
ginklo atsargų bei galimų 
tarpnacionalinių konfliktų, ir 
nepageidautinas dėl neišmokėtų 
skolų. Antra vertus, 
supervalstybėms tam tikra prasme 
yra naudinga turėti vos gyvą 
Sąjungą kaip politinį partnerį 
visada pritariantį jų siūlymams. 
Tą bene geriausiai iliustravo ką tik 
pasibaigęs Madrido susitikimas, 
kuriame Gorbačiovas atliko 
Jaunesniojo“ kolegos rolę. Bet 
koks šio naujai kuriamo mito 
griovimas, ar tai liestų Sąjungą, ar 
Rusiją, gali būti nepalankiai 
pasaulio „didžiųjų“ priimamas.

Vakarų dėmesį Baltijos 
valstybėms nulėmė ir noras turėti 
stiprų kozirį pokalbiuose su 
Maskva. „Baltų korta“ neretai 
atnešdavo naudos besiderančiai 
pusei, todėl galima manyti, jog 
teisiškai neapibrėžta Lietuvos 
padėtis nuo 1990 metų kovo 11 
dienos, iš dalies, galėjo atitikti 
Vakarų interesus, tuo pačiu lyg 
grandinėmis kaustydama 
Gorbačiovo veiklą, kuriomis jis 
neabejotinai turėjo atsikratyti.

Turime konstatuoti, jog su 
pasiligojusios Lietuvos 
atsiskyrimu nuo mirštančio 
Sovietų Sąjungos kūno, mažėja 
pasaulio spaudos dėmesys ne 
Kremliui, bet mums. Įvertinkime 
tai kaip Lietuvos stabilumo 
pripažinimą, nes žurnalistai 
daugiausia mėgsta „karštus 
taškus“. Stabilumas suvokiamas 
kaip būtina sąlyga Vakarų 
kapitalo pasirodymui, kurio 
šiandien svarbiausia nenuvilti. 
Politikus privalome sudominti 
kaip demokratinė 
valstybė,sugebanti nukreipti savo 
žvilgsnį nuo globalinių planetos 
problemų iki gerų santykių su 
artimesniais ir tolimesniais 
kaimynais palaikymo. Mažos 
valstybės ne teoriškai, bet 
praktiškai gali lygiateisiais 
pagrindais dalyvauti „didžiųjų“ 
žaidime, jeigu turi tvirtą 
ekonominę bazę. Ne tik Vakarų 
valstybes, bet ypač Lenkiją ir 
Rusiją turime konkrečia veikla 
įtikinti, jog nepriklausomos 
Lietuvos egzistavimas 
neprieštarauja jų interesams, o 
mūsų stabilumas ir ekonomikos 
išsivystymas sudaro palankias 
sąlygas ateities 
bendradarbiavimui. Rytų 
Europos valstybės jau turėjo 
progos įsitikinti, jog dažnai kelias į 

Europos rinką eina per Maskvą. 
Neatsargūs poelgiai ar žodžiai gali 
išmušti iš mūsų rankų raktus nuo 
šios plačios rinkos. Pagalvokime, 
ar ne laikas būtų Molotovo paktą, 
sovietų okupaciją, kryžiaus ir 
smūtkelių kraštą ir netgi aukas 
palikti istorijai, užsklęsti tai giliai 
širdyje ir vadovautis tik protu 
nelengvuose santykiuose su 
pragmatiškais politikais, biznio 
žmonėmis.

Neįkainojamą paramą tokiuose 
kontaktuose gali suteikti išsibarstę 
po visą pasaulį lietuviai. 
Neturėtume laikyti jų tik priedu 
prie valstybės politikos — mūsų 
tautiečiai, baigę aukštuosius 
mokslus, gali tapti aktyvia jos 
dalimi. Ar iš tikrųjų Lietuvos 
medis yra toks drūtas ir galingas, 
kad galėtų leisti sau prabangą 
atsisakyti dalies jį maitinusių 
šaknų? Toks įspūdis galėjo 
susidaryti perskaičius Lietuvos 
pilietybės įstatymo projektą, 
sukėlusį daug nerimo išeivijoje. 
Priimtas geros valios įstatymas, 
bet dar neišnyko atsiradęs 
nepasitikėjimas.

Lietuvybė emigracijoje ir 
Lietuvos gyventojai yra dvi 
valstybės rankos. Abi jos darė 
viską, ką gali, kad priartintų 
nepriklausomybės valandą. 
Šiandien laukia nemažiau sunkus 
uždavinys — kelias į demokratinę 
Europą. Vargu ar būtų teisinga jį 
skintis tik viena ranka, o kitą 
laikyti užantyje.

Alvydas Medalinskas

PREMIJA
JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS 

KRIAUČELIŪNO
PREMIJĄ.

Premijai skirti sąlygos yra 
tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, 
organizaciniu veiklumu, ar 
jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo 
chorui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1991 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų 
organizacijos ar paskiri asmenys 
iki 1992 m. sausio 31 d. (pašto 
antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Žiuri komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių 
Jaunimo sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima;

4. Žiuri komisija aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dauguma 
iki 1992 m. kovo 1 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikimo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai
siūlomi raštu, nurodant tiksliai 
premijai tinkamumo motyvus, ir 
siunčiama: Eugenijaus
Kriaučeliūno premijos komisijai, 
13400 Parker Road, Lemont, Il 
60439, USA.

ŠIRDIES
TRANSPLANTACIJA I

Šių metų rugsėjo 19-21 d. 
Esseno mieste Vokietijoje įvyko 
pasaulinis krūtinės ląstos organų 
transplantacijos kongresas. Šiame 
kongrese man teko garbė 
atstovauti Lietuvai. Malonu, kad 
tai buvo vienas iš pirmųjų (o gal 
pirmasis po daugelio metų?) 
tarptautinių mokslinių renginių, 
kuriame Lietuva buvo oficialiai 
traktuojama kaip nepriklausoma, 
savarankiška valstybė. Tris dienas 
priešais Saalbau-Sheraton 
Kongresszentrum paradinį fasadą 
Vokietijos padangėje plevėsavo 
nepriklausomos Lietuvos 
trispalvė. Kongrese dalyvavo visų 
pasaulio valstybių, kuriose 
daromos krūtinės organų 
transplantacijos, žymiausi 
mokslininkai. Apibendrinantį 
pranešimą „Krūtinės organų 
transplantacija: iš praeities į 
ateitį“ perskaitė prof. dr. N. 
Shumway iš Stanfordo (JAV) 
universiteto. Jis apžvelgė praeitą 
kelią nuo pirmų eksperimentinių 
bandymų laboratorijose (1904 m.) 
ir pirmų transplantacijų klinikose 
(1967 m.) iki šių dienų ir apsvarstė 
pagrindines ateities perspektyvas. 
Stanfordo universiteto klinikose 
yra atlikta apie 2000 širdies 
transplantacijų. 70 proc. ligonių 
po šių operacijų gyvena 10 ir 
daugiau metų. Tai didelis 
patyrimas ir geri rezultatai.

Kongrese pranešimus taip pat 
skaitė: prof. dr. S. Schroeder 
(Stanford, JAV), prof. dr. L. L. 
Bailey (Loma Linda, JAV), prof, 
dr. M. Yacoub (Harefield, D. 
Britanija), prof. dr. T. 
Higenbottam (Cambridge, D. 
Britanija), prof. dr. H.G. Borst 
(Hannover, Vokietija), prof. dr. 
M. Sunamori (Tokijas, Japonija), 
prof. dr. B. Reitz (Baltimore, 
JAV) ir daugelis kitų garsių 
pasaulio mokslininkų. Per tris 
kongreso dienas iš viso perskaityta 
virš 200 pranešimų. Šiuolaikinės 
chirurgijos ir transplantacijos 
kontekste buvo išnagrinėti širdies- 
palučių komplekso, plaučių 
transplantacijos klinikiniai ir 
eksperimentiniai aspektai, 
dirbtinės širdies taikymo 
rezultatai ir perspektyvos. Taip 
pat buvo aptarta 
transplantologijos 
bendrabiologinė problema: 
imunologinis donoro-recipiento 
poros parinkimas bei 
imunosupresijos taikymas 
pooperaciniame periode. Daug 
dėmesio buvo skirta donoro 
širdies apsaugos būdų 
tobulinimui. Šia tema skaitė pra
nešimą mokslininkai iš Vilniaus 
universiteto (S. Miniauskas, V. 
Sirvydis, A. Marcinkevičius). 
Malonu, kad darbas neliko 
nepastebėtas, vyko įdomi 
diskusija, o pranešimas buvo gerai 
įvertintas. Apskritai, kongreso 
metu sukauptos žinios labai 
pravers ateityje, vykstant Lietuvoje 
transplantologiją.

Visas tris dienas jaučiau didelį 
kongreso šeimininkų ir visų 
dalyvių draugiškumą ir 
geranoriškumą. Maža to, 
kongresas apmokėjo visas mano 
išlaidas. Vargu ar būčiau galėjęs 
jame dalyvauti be šios paramos. 
Esu labai dėkingas kongreso 
prezidentui prof. dr. J. Chr. 
Reidemeister, kongreso 
sekretoriui dr. Zerkowski, poniai 
G. Brodde ir visiems kongreso 
šeimininkams.

Taip pat noriu padėkoti 
Vokietijos Schwetzingen lietuvių 
bendruomenės nariams: ponams 
Jonui Vasalauskui, Viliui Kurcui, 
Antanui Turtai, Jonui Stukniui,

LAIŠKAS IŠ KAIMO
Praėjusį kartą rašiau apie 

įvairias problemas, su kuriomis 
susiduria nepriklausomybę 
atgavusi mūsų tauta, ir koks 
sunkus yra krašto gerbūvio 
atstatymo ir grįžimo į Vakarų 
Europos civilizaciją kelias. Kaip 
nelengva yra atsikratyti to „homo 
sovietikus“ darbo metodų ir 
gyvenimo būdo.

Apie tai rašoma neseniai iš 
Lietuvos gautame laiške, kurį aš 
čia ir noriu pacituoti:

„Mūsų beginklė kova, kurios 
pagrindas — drąsa ir šventa 
kantrybė, laimėta. Nugalėjome 
didžiulį raudoną slibiną, sužalojusį 
daugybą gyvenimų ir atėmusi 
tūkstančius jaunų gyvybių pokario 
rezistencijoje ir Sibiro platybėse. 
Bet, laimei, tautos kamienas išliko 
gyvas ir sveikas, ir šiandien veda 
tautą į pilnavertį gyvenimą 
Europoje. Nelengvas tai kelias. 
Trūksta patirties, pinigų, pagaliau. 
Ypač skaudu, kad dar yra žmonių, 
kurie neatsikratė seno bolševikinio 
mastymo ir nenori suprasti, kad 
dabar jau ne jų valia ir galia. 
Skaudu, kai matai menkinamą 
garbingų žmonių autoritetą, kitas 
problemas...Daug dar sunkumų ir 
viduje, ir su kaimynais...“

Toks štai dabar yra gyvenimas 
Lietuvoje, toks yra taurių 
tautiečių balsas, norai ir viltys, ir 
su tokiais sunkumais susiduria 
mūsų jaunoji valstybė ir jos 
vyriausybė.

Mes, užsienyje gyvenantieji 
lietuviai, privalome padėti mūsų 
tautiečiams kiek galima greičiau 
atsikratyti to ,,seno bolševikinio 
mastymo“, suteikti galimybę 
„paragauti“ vakarietiškos 
kultūros, kurios taip trūksta 
Lietuvai visose gyvenimo srityse ir 
padėti mūsų tautai grįžti į Europos 
tautų šeimą.

Mes, šio krašto lietuviai, 
turėdami savo namus Londone, 
padedame dažnam tautiečiui, čia 
atvykusiam vienokiais ar kitokiais 
reikalais. Tuose namuose yra 
įsikūręs „Lietuvos informacinis 
biuras“, kuriam anksčiau 
sėkmingai vadovavo G. Kirvaitis, 
o dabar tą darbą atlieka K. 
Stankevičius. Tačiau to maža. 
Dabar nepriklausomai Lietuvai 
šiame krašte yra reikalinga tvirta, 
veikli ir darbinga diplomatinė 
atstovybė, kuri turėtų ir galėtų 
palaikyti, vystyti ir plėsti Lietuvos 
santykius su D. Britanija. Mes čia 
dar turime įvairių prieškarinių 
laikų problemų — deponuotas 
auksas, prekybinės sutartys, 
importo-eksporto reikalai, be to 
naujų problemų — britų parama 
Lietuvai, jos firmų dalyvavimas 
Lietuvos pramonės 
modernizavime, kultūriniai ir 
kitokie reikalai. Prieš karą 
Lietuvos Pasiuntinybėje, be 
Ministerio, berods, turėjome 
aštuonis aukštesnių kategorijų 
darbuotojus ir dvi ar tris 
sekretores. Visiems pakako darbo. 
Gal todėl Lietuvos santykiai su D. 
Britanija buvo pakankamai geri. 
Dabar gi turime tik vieną darbingą 
asmenį, t.y. K. Stankevičių. 
Neseniai paskirtas 
ambasadoriumi V. Balickas jau

Kazimierui Bendoraičiui, 
Robertui Jančiauskui ir jų 
šeimoms. Šie puikūs žmonės 
nuoširdžiai mane sutiko, kartu 
aplankėme mano tėvo kapą 
Wieslocho kapinėse, o man 
būnant kongrese, globojo ir 
rūpinosi mano šeima. Nuoširdus 
ačiū ir tepadeda jums Dievas.

Saulius Miniauskas 

berods 87 metų amžiaus ir iš jo 
daug ko reikalauti negalima.

Man, kaip Ministerio B.K. 
Balučio testamento vykdytojui 
privalu yra atkreipti šio krašto 
lietuvių dėmesį į tai, kad mes čia 
Londone turime Pasiuntinybės 
namus 19 Kensington Palace 
Gardens. Gal mums reikės 
prisidėti prie tų namų 
finansavimo. Žinoma, jie nėra 
tokie puikūs kaip kad prieš karą, 
bet pradžiai, keletui metų, manau, 
turėtų pakakti. Kai mūsų kraštas 
praturtės, bus galima paieškoti 
didesnių ir geresnių namų. 
Dabartiniai buvo įsigyti už 
pinigus, gautus pardavus aną 
pasiuntinybę, kurią išlaikyti, 
Lietuvai praradus 
nepriklausomybę, Ministeris B.K. 
Balutis buvo finansiškai 
nepajėgus. Dabartiniai namai 
saugumo sumetimais buvo 
nupirkti B.K. Balučio vardu, o jis 
savo testamentu juos paliko V. 
Balickui, kuris, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, turi juos 
perduoti nepriklausomos 
Lietuvos Valdžiai.

Kalbant apie Lietuvos 
diplomatinį atstovavimą 
užsienyje, man atrodo, 
svarbiausia yra kuo skubiau įkurti 
savo pasiuntinybes Londone, 
Paryžiuje, Bonoje ir, žinoma, 
Vašingtone. Vašingtone problemų 
nėra, ten ambasadoriumi jau yra 
paskirtas S. Lozoraitis, Paryžiuje 
taipogi, man atrodo, problemų 
neturėtų būti, gi kitur, suradus 
Lietuvoje protingą, gerai išauklėtą 
ir kalbas mokantį asmenį, po 
trumpo laiko galima būtų paruošti 
tinkamą mūsų krašto 
atstovavimui žmogų. 
Diplomatijoje priimtų papročių ir 
tvarkos toks asmuo galėtų 
pasimokyti iš Skandinavijos 
diplomatų bei ambasadų, kurių 
vyriausybės mūsų kraštui yra 
parodę tiek daug palankumo. 
Reikia tik pasiryžimo, drąsos ir 
noro. Juk 1919-1920 metais mes 
irgi nieko neturėjome.

Petras Varkala

„GINTARINES LEDI“ 
IŠPAŽINTIS

KAZIMIEROS 
PRUNSKIENĖS 
buvusios Lietuvos Vyriausybės 

premjerės pastabos 
ir prisiminimai 
Kaina 4.00 sv.

Baltic Stores & Co., 
11 London Lane, 

Bromley, Kent, BRI 4HB 
Tel.: 081-4602592

PRIVATI
LEIDYKLA

KAUNE
Privati dr. Romualdo 

Neimanto, istoriko, 
žurnalisto, rašytojo leidykla 
Lietuvoje priima užsakymus 
greitai ir nebrangiai išleisti 
įvairių autorių knygas. Taip 
pat ieškome kompanionų, 
kurie sutiktų platinti mūsų 
knygas užsienyje, norėtų 
kartu su mumis įsteigti 
bendrą leidyklą ir spaustuvę.

Mums rašyti: 
Dr. R. Neimantui, 

Automobilistų 18-34, 
3043 Kaunas, 
LITHUANIA
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SPAŪDOS PUSLAPIUOSE Pabaltijo literatūros iš britiškos perspektyvos
Paskutinių kelių savaičių bėgyje 

Vokietijos masinės informacijos 
priemonių dėmesys buvo 
nukreiptas į Ukrainą. Tačiau 
palietus Ukrainos istoriją, spauda 
visuomet paminėdavo ir Lietuvą, 
pažymėdama, kad šį kraštą 
kažkada valdė Lietuvos-Lenkijos 
imperija.

Po to, kai 90 proc. Ukrainos 
gyventojų pasisakė už laisvą ir 
nepriklausorų gyvenimą, vokiečiai 
tuoj pat pažymėjo, kad į Vakarų 
Europos duris beldžiasi naujas 
valgytojas. Tačiau Vakarai negali 
su Ukraina elgtis taip 
atstumiančiai, kaip anuomet su 
Lietuva, nes Ukraina nėra... 
Pabaltijo nykštukas. Tad pilnai 
suprantama, kodėl JAV 
prazidentas dar prieš referendumą 
palankiai kalbėjo apie Ukrainos 
nepriklausomybę.

Viena pirmųjų, pripažinusių 
Ukrainos teisę į laisvę, buvo 
Kanada. Aš 32 metus gyvenau 
Kanadoje, dirbdamas pagal 
sutartį Canadian Pacific, kur 
dirbo ir daug ukrainiečių. Klevo 
lapo krašte ši tauta turi beveik 1 
mln. išeivių, turinčių didelę įtaką 
politiniame, ekonominiame ir 
kultūriniame gyvenime. 
Ukrainiečių yra parlamente, 
senate. Karalienės įgaliotinis, 
Kanados gubernatorius yra 
ukrainietis, ukrainiečiai yra 
ministrai. Kiekviename 
Manitobos, Saskečevano, Ontario 
provincijų mieste rasime 
tūkstančius ukrainiečių kilmės 
gyventojų. Manitobos sostinėje 
Vinipege lengvai gali susikalbėti 
ukrainietiškai. Tai tauta, atgavusi 
savimonę, jos atžalynas pasiruošęs 
tūkstančiais vykti į laisvą Ukrainą 
dirbti nepriklausomos valstybės 
atstatymui.

Sveikiname didelę ir draugišką 
tautą, linkėdami jai šviesaus kelio!

Manding neužmiršta vokiečių 
spaudos ir Lietuva. Tiesa, 
nematėme jos puslapiuose plačių 
straipsnių, didelių nuotraukų ar 
ilgų komentarų. Tačiau 
skaitytojai buvo supažindinami su 
paskutiniais įvykiais Lietuvoje. 
Vieni jų buvo įvertinti teigiamai, 
kiti — neigiamai. Prie pastarųjų 
reikėtų priskirti Švedijos 
krikščionių demokratų partijos 
nario Alf Svensson pereiškimą, 
esą Pabaltijo valstybėse 
pastebėtos neonacistinės 
tandencijos, nes buvę SS 
legionieriai oficialiai susitiko 
bendram pasitarimui. Reabilituoti 
taip pat nacių bendradarbiai 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Neužmirštama K. Prunskienė. 
Lietuvos vice-prmjeras Z.Vaišvila 
esą pareiškė, kad Maskvoje yra 
ruošiamas antrasis suokalbis, 
gręsiantis Pabaltijo valstybėms 
nauja okupacija. O pirmasis 
suokalbis buvo žinomas K. 
Prunskienei — sako Z. Vaišvila, 
— kadangi ji gavusi pranešimą iš 
KGB viršininko G. Kriučkovo.

Virš 2 mln. egz. leidžiamas 
vokiškas žurnalas Quick 
patalpino K. Prunskienės 
nuotrauką bei tokį užrašą: 
„Lietuvos didvyrė už durų!“

Toliau trumpai aprašoma jos 
politinė karjera ir liūdnas finalas, 
kai „geležinei ledi“ parodžiusiai 
rusams atkaklumą, neatsirado 
vietos parlamento rūmuose.

Pirmas Vokietijos televizijos 
kanalas vakaro žiniose beveik 
penkias minutes skyrė Ignalinos 
atominei jėgainei, pavadindamas 
ją labai pavojinga, panašia į 
Černobylio. Buvęs jėgainės 
viršininkas, simpatizavęs 
pučistams, drngo be žinios, dabar 

jo vietą užėmė kitas rusas pavarde 
Šaladin. Visi tarnautojai rusai, 
visi užrašai kirilica. Taigi, 
Lietuvos jėgainę aptarnauja rusai.

K. Baronas

NUOSA UYBĖS 
1ST A TYMAS

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 1991 m. lapkričio 15 d. 
priėmė nutarimą Nr.470, kuris 
apibrėžia įstatymo „Dėl piliečių 
nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamą turtą atstatymo 
tvarkos ir sąlygų“ įgyvendinimo 
eigą.

Nutarime pažymima, jog teisė į 
išlikusį nekilnojamą turtą 
atstatoma buvusiam turto 
savininkui ir jo vaikams 
(įvaikiams), tėvams (įtėviams) ir 
sutuoktiniui, jeigu jis ar jie yra 
Lietuvos piliečiai ir nuolat gyvena 
Lietuvos Respublikoje. Pastarasis 
reikalavimas netaikomas 
buvusiems tremtiniams ir jų 
vaikams bei asmenims, kurie buvo 
ištremti arba įkalinti. Nuosavybės 
teisė atstatoma į: žemę, miškus, 
ūkinius-komercinius pastatus ir 
gyvenamuosius namus. Turtas 
gali būti grąžintas natūra arba 
ekvivalentine natūra, 
vienkartinėmis išmokomis bei 
vertybiniais popieriais. Turto 
grąžinimo klausimus atitinkamos 
institucijos sprendžia per 3 mėn. 
nuo dokumentų, patvirtinančių 
nuosavybės teisę, pateikimo 
dienos. Įvairius ginčus tarp 
piliečių nagrinėja teismas.

Grąžinant žemę, pabrėžiama 
nutarime, jos plotas neturi viršyti 
50 ha, vandens telkinius— 5 ha, o 
atskirais atvejais — 10 ha. 
Viršijanti šiuos apribojimus turto 
dalis gali būti išperkama. Vienok, 
jeigu metų bėgyje savininkas žemės 
nenaudoja, ji iš jo gali būti paimta 
į žemės reformos fondą. 
Grąžinamo miško plotas taip pat 
neturi viršyti 10 ha; po 5 metų 
laikotarpio mišką galima 
parduoti, įkeisti arba kitaip 
perleisti.

Nutarimas taip pat apibrėžia 
sklypų individualiai statybai 
suteikimą neatlygintinai 
Respublikinės reikšmės miestuose 
šie sklypai negali viršyti 0,2 ha, 
kitur — 0,3 ha.

Ukiniai-komerciniai pastatai 
grąžinami tik tokiu atveju, jeigu jie 
nebuvo iš esmės perstatyti 
(rekonstruoti) ir jeigu jų negalima 
pakeisti analogais.

Gyvenamieji namai yra 
grąžinami, jeigu jie yra tušti, 
pertvarkyti į negyvenamas 
patalpas arba kai jie yra 
vienbučiai. Nesant galimybei 
grąžinti, valstybė suteikia kitą 
butą arba atstato turtą 
ekvivalentine natūra.

Nutarime pažymima, jog 
nekilnojamas turtas, kurio 
neįmanoma grąžinti dėl įvairių 
priežasčių, yra išperkamas 
valstybės. Likęs negrąžintas 
nekilnojamas turtas bus 
privatizuotas vadovaujantis 
Lietuves Respublikos 
privatizacijos įstatymu.

Visi prašymai atstatyti 
nuosavybės teises, o taip pat 
atitinkami dokumentai turi būti 
pateikti iki 1991 m. gruodžio 31 
dienos. Piliečiai, praleidę šį 
terminą, netenka teisės 
susigrąžinti turtą (išskyrus 
asmenis, neturinčius nuolatinės 
gyvenamosios vietos Lietuvos 
Respublikoje dėl ištrėmimo ar 
įkalinimo už pasipriešinimą 
okupaciniams režimams).

J.A.

Į Pabaltijį iš Vakarų Europos 
atklystantys lankytojai 
dažniausiai domisi politinėmis 
kolizijomis ar ūkiniu potencialu, 
bet kai kuriuos svečius traukia ir 
pabaltiečių kultūra. Toksai 
piligrimas yra britų literatas 
Michael March, kurio 1989 metų 
įspūdžius iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos išspausdino London Times 
dienraščio savaitinis literatūrinis 
priedas (1990.IV. 13-19). Nors tai 
įvyko prieš metus, bet vis tiek lieka 
įdomi kitataučio įžvalga į 
Pabaltijo literatūras.

Vartai į Pabaltijį svečiui 
atsiveria per Helsinkį. Tallinne jį 
pasitinka poetas Erik Rummo, 
kuriam 15 metų buvo uždrausta 
ką nors spausdinti. Šiandien jis 
Rašytojų sąjungos 
vicepirmininkas. Pražilęs poetas 
britui primena viziją iš 1960-1970 
metų, roko grupės dalyvį. Jo 
poemos yra išgyvenimo ir 
išsilaikymo giesmė. Paminėjęs, 
kad po prievartinio Estijos 
įsijungimo į Sovietų Sąjungą, 
nukentėjo beveik kiekviena estų 
šeima, svečias pastebi, jog žili 
plaukai šiandien tenai reiškia 
juodą humorą. „Mes paveldėjom 
gedulą“, svečiui sako poetas Peep 
Ilmet, dar savo vaikystėje 
praradęs deportuotą tėvą. Jo balse 
nėra kartėlio, bet jo akys byloja 
kitką.

Anot britų literato, estų 
Rašytojų sąjunga glaudžiai 
bendradarbiauja su Liaudies 
Frontu, nes abiem rūpi ekologija 
ir nepriklausomybė. Liaudies 
Frontas gi išsivystė iš inteligentijos 
valios bei veiklos. Rašytojams 
išeivių literatūra nebeegzistuoja — 
tėra viena estų literatūra.

Ne visi pasikeitimai 
džiaugsmingai nuteikia estų 
rašytojus, pasakoja March. Kai 
kurie bijosi, kad leidyklos 
neatsispirs pagundoms, ir 
pelningas šlamštas išstums gerą 
literatūrą. Žurnalo „Vikerkaar“ 
(Vaivorykštė) redaktorius Rein 
Veidmann nuogąstauja, kad 
„literatūra taps mūsų kultūros 
kompensaciniu mechanizmu“. Šį 
žurnalą ir jo rusišką dvynį 
„Raduga“ leido įsteigti Maskva, 
tuo tikėdamasi sušvelninti įtampą. 
Tai buvo klaida, nes abu žurnalai 
tapo revoliucijos šaukliais, sako 
britų literatas.

Iš Estijos užteršto pajūrio 
svečias autobusu pasuka į Rygą. 
Latvijos rašytojų sąjungoje jis 
randa atsargesnę atmosferą. 
Latviai, jo manymu, atsargūs iš 
prigimties — istorijos negandas jie 
išgyveno kaip svetimų ponų 
valdoma žemdirbių 
bendruomenė. „Išdaviko“ tema 
driekiasi per visą jų istoriją ir 
literatūrą. Svečias iš Britanijos 
pastebi ir likimo ironiją: latvių 
daliniai, esą, išgelbėjo Leniną 
ir bolševikų revoliuciją, 
tikėdamiesi tokiu būdu išgauti iš 
jo pažadėtą nepriklausomybę.

Pasak March, Latvijos tautinį 
poetą Imantą galima vadinti 
latvių Liaudies Fronto tėvu. Jis 
jaučia, kad jo tauta nuosaiki, ir 
todėl jo žodžiai provokuoja. „Aš 
laukiau, bet tai buvo klaida, nes 
laukimas jau yra nelaisvė.“

Latvijos iškiliausias romanistas 
Alberts Bels siūlo „suliesimi“ 
latvių Rašytojų sąjungą, nes 
„daugelis jų įtaringai žvelgia į 
įvykius“. Jisai siūlo uždaryti 
sienas, kad negalėtų daugiau 
rusų įvažiuoti ir daryti 
nusikaltimų.

Britų literatas Latvijoje susitiko 
ir su rusų rašytoju Andriejumi 
Levkinu — „drąsiausio“ 

literatūrinio žurnalo Tarybų 
Sąjungoje, ,,Rodnik“, 
redaktoriumi. Levkinas be 
perstojo keliauja tarp Maskvos, 
Leningrado ir Rygos, ieškodamas 
naujų talentų ir spausdindamas 
jaunosios latvių poetų kartos 
vertimus į rusų kalbą. Svečiui 
ypatingą įspūdį palieka 
susitikimas su poetu Knutu 
Skujenieku, kuris praleido 
septynerius metus Tolimoje 
Šiaurėje. Svetys negali atitraukti 
akių nuo Skujenieko rankų, kurias 
išraižė ir sužalojo arktiniai šalčiai, 
ir cituoja ištrauką iš jo poemos: 
„Rankos oda sausa kaip 
mediena,/ ji niekad nenusikratys 
ledinio šalčio.../ septynerių metų 
siaubas tepalieka gyvas/ Sniegas 
tepalieka ant mano Everesto“.

Poetas Berzinis svečiui 
skanduoja senoviškus kerus iš 
savo poemos „Tautosakinis 
lankstinukas iš Kabulo“: „O 
mano meile, mano meile, 
nekeliauk į Kabulą. Ten obuoliai 
saldūs, tu pamirši mane“.

Vilniuje, „nepaprasto grožio 
mieste“, britų rašytojas skaito 
pastarųjų metų pasikeitimus 
gatvių pavadinimuose. Nebėra 
Lenino prospekto ar Ateizmo 
muziejaus. „Kruvinų mūšių, 
desperatiškų sukilimų, kartuvių, 
deportacijų į Sibirą laikai 
pasibaigė“, tvirtina britų 
rašytojas. Čia, anot jo, pajunti 
pagoniško ritualo dvasią. Nors 
įjungta į tarybinį ūkį, ši šalis 
niekad nebuvo kolonizuota ir 
išliko perdėm lietuviška. Net jos 
komunistai esantys „gudrūs 
lietuviai“.

Straipsnio autorius cituoja 
Justiną Marcinkevičių, kuriam 
„žemė serga žmogumi“. Jis nuo 
pirmųjų dienų rėmęs Sąjūdį, kuris 
tapo demokratinių teisių 
Lietuvoje garantu. Šią kitaminčių, 
intelektualų, kunigų ir komunistų 
sąjungą tikrai laimina Dievas, 
tvirtina March. Ji inkorporuoja 
bažnytinį ritualą bei teatrą, bet 
skiriasi nuo Latvijos ir Estijos 
Liaudies Frontų tuo, kad ji nenori 
tapti politine partija. Pasak 
filosofo ir Sąjūdžio tarybos nario 
Vytauto Radžvilo, Sąjūdžio 
„pagrindinis siekis — ne ūkinis 
gerbūvis, bet žmogaus teisės, 
apsisprendimo teisę". Sąjūdžio 
štabe autorius pajuto pasitikėjimo 
bei ramybės atmosferą.

Rašytojų sąjunga buvo pirmoji 
institucija, paskelbusi 
nepriklausomybę nuo Maskvos, 
toliau pasakoja Michael March. 
50 metų Maskva ją buvo 
sąmoningai izoliavusi. Kaip visų 
respublikų rašytojų sąjungos, ji 
aklai mokėjo mokesčius centro 
literatūriniam fondui ir paskui 
turėjo formaliai prašyti Maskvos 
išmaldos savo gyvybei palaikyti. 
Pasitraukusi iš Literatūrinio 
fondo, sąjunga dabar gali laisvai 
panaudoti savo išteklius ir 
užmegzti glaudesnius ryšius su 
užsieniu. Dabar Lietuvoje lankosi 
visas spiečius Sąjungos 
pirmininko Vytauto Martinkaus 
pakviestų vertėjų. Jis mano, kad 
„anglų kalba suartins mūsų 
valstybes“, bet kol kas, pastebi 
straipsnio autorius, daugumą 
pokalbių verčia Andrius Bučys.

Svečias iš Britanijos paprašė 
Bučio jam „sumedžioti“ keletą 
talentingų rašytojų. Tasai jį 
suvedė su jaunu romanistu Valdu 
Papieviu, poetu Aidu Marčėnu ir 
„Sietyno“ bendradarbiu Liudviku 
Jakimavičiumi. Papievio 
drovumas britui priminė 
senovišką orumą, 
esantį būdingą lietuvių 

charakterio žyme. Marčėną jis 
apibūdina kaip „šviesią žvaigždę“ 
ir atstovą tos jaunosios poetų 
kartos, kuri ir toliau mitą suaudžia 
su sveiku protu. Jakimavičius gi 
tvirtino, kad politinė veikla 
šiandien išstumia poetinę įžvalgą. 
Pasak March, Vilniuje esą 
neįmanoma pabėgti nuo 
nacionalizmo. „Net dangūs 
viršum Lietuvos visad tokie 
lietuviški“, cituoja jis lietuvį 
poetą.

Pas Sigitą Gedą britų autorius 
pasijunta „kaip namuose“. Savo 
poemas ,, u ž m i r š t o m i s 
kronikomis“ tituluojantį Gedą jis 
vadina „mistiška figūra“, 
senamadišku europiečiu, kuris 
buvo sukrėstas, sužinojęs, kad 
„Amerikoje nėra bobučių“.

„Pakelkim taures už mūsų 
praeities pralaimėtus mūšius po 
begaliniai erdviu Lietuvos 
dangumi“, pareiškia svečias iš 
Britanijos ir, užbaigdamas savo 
straipsnį, angliškai pacituoja (čia 
iš anglų kalbos išverstą) ištrauką iš 
Gedos poemos:

Kaukolės šiuose kapuose — 
tokios didelės — o mes buvom — 
tokie maži.

Britų rašytojo straipsnis 
patvirtina, kad Lietuvos geležis 
šiandien karšta — laikas kupinas 
pavojų, bet ir palankus lietuvių 
literatūrai skleisti bei garsinti.

Spectator
„Aidai“, Nr 2, 1991

PRENUMERUOKITE 
ŽURNALĄ 
„KARDAS“

Antruosius metus pradeda 
istorinis tautinės minties 
žurnalas „Kardas“. Tai 
vienintelis ketvirtinis leidinys 
rašantis mūsų Tautos 
istorijos, kariuomenės, 
tarptautinių įvykių 
klausimais. Štai sekančiais 
metais skaitytojai žurnale 
suras kanauninko A. Dogelio 
dienoraščius iš 1930-35 metų, 
kuriuose jis fiksavo katalikų 
bažnyčios santykių 
peripetijas su tautininkų 
valdžia. Bus skelbiamas 
Daujėnų parapijos klebono E. 
Jaramino 1945-46 m. 
dienoraštis, liudijantis apie 
NKVD nusikaltimus 
Lietuvai, rezistentų 
negailestingą kovą su 
okupantu. Tai tik pora 
pavyzdžių. Prenumeratoriai 
skaitys generolo S. Raštikio, 
V. Žilio ir kitų prisiminimus, 
laiškus, pirmą kartą plačiai 
rašysime apie Lietuvos 
Aktyvistų Frontą ir jo įkūrėją 
pik. K. Škirpą. Visiems 
žingeidu žinoti, kodėl buvo 
nuolaidžiaujama Maskvai 
1939-40 metais, ar turėjo 
teisę kariuomenės vadas 
d.gen. V. Vitkauskas pradėti 
karą su SSSR 1940 m. 
birželio mėn.

Žurnalo prenumerata 
metams £5.00. Prenumeratą 
siųsti: Stasys Kasparas, 32 
Puteaux House, Roman 
Road, London E2 ORF, 
England.

Kartu prašome mums 
rašyti savo prisiminimus, 
siųsti įdomias nuotraukas, 
pasiūlymus. Mūsų adresas: 
„Kardas“, Box 577, 2043 
Vilnius-43, Lithuania. 
Pageidaujant, žurnalą galime 
atsiųsti susipažinimui.

Antanas Martinionis
„Kardo“ vyr. redaktorius
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Pabaltijo Universitetas
Tuoj po karo lietuvių išeivių 

tarpe Vokietijoje buvo susirūpinta 
steigti savo universitetą ar prašyti 
lygiagrečių katedrų vokiečių 
universitetuose. Vokiečiai su tuo 
nesutiko. Tada kilo idėja 
pabandyti steigti visų trijų 
tautybių Pabaltijo universitetą.

Šios idėjos pradininkas buvo 
prof. V. Stanka (Stankevičius). Jis 
viename susitikime su prof. V. 
Maciūnu ir M. Mackevičiumi 
aptarė universiteto steigimo 
galimybes. Idėja buvo realizuota
1946 m. Hamburgo mieste. Pirmas 
semestras pradėtas kovo 14 d., o 
gegužės 25-26 d.d. įvyko Pabaltijo 
universiteto oficialus atidarymas 
su pamaldomis, paskaitomis, 
sportiniais pasirodymais, tautiniais 
šokiais, literatūros bei muzikos 
vakarais.

Universitetas įsikūrė 
Hamburgo miesto istorijos 
muziejaus patalpose. Profesoriai 
ir studentai apsigyveno Zoo 
lageryje, mediniuose barakuose. 
Prof. M. Biržiška juokavo: „Iš 
Vilniaus baroko į Hamburgo 
barakus“.

Pabaltijo universitetas apie savo 
įsteigimą pranešė viso 
pasaulio universitetams. 
Iš daugelio gauta nuoširdžių 
sveikinimų ir linkėjimų. Pvz., 
seniausias vokiečių Heidelbergo 
universitetas sveikino Jauniausią 
universitetą vokiečių žemėje“. O 
Duesseldorfo medicinos 
akademija linkėjo nuo savo krašto 
atplėštiems studentams naujame 
universitete rasti bent dvasinę 
tėvynę. Profesūra savo mokslinius 
straipsnius spausdino leidinyje 
„Contributions of the Baltic 
University“ ir siuntinėjo kitiems 
universitetams. Buvo keičiamasi 
darbais su daugiau kaip 200 
universitetų.

Universitete veikė 8 fakultetai: 
filologijos-filosofijos, ekonominių 
ir teisės mokslų, matematikos- 
gamtos, žemės ūkio, medicinos, 
architektūros-inžinerijos, 
chemijos ir mechanikos. Mokslo 
personalą sudarė 103 profesoriai, 
48 lektoriai ir 42 instruktoriai; iš jų 
34 lietuviai profesoriai, 7 lektoriai 
ir 9 instruktoriai. Didžiausias 
bendras studentų skaičius— 1155, 
lietuvių — 355. Lietuviai
daugiausia studijavo filologijos, 
agronomijos ir medicinos 
fakultetuose.

Universitetui vadovavo 
senatas, rektorius (prezidentas), jo 
padėjėjas ir trys įvairių tautybių 
prorektoriai. Pirmuoju rektorium 
buvo F. Gulbis (latvis), antruoju 
— V. Stanka (lietuvis) ir trečiuoju 
E. Sturms (latvis). Raštinės ir 
dėstomoji kalba buvo vokiečių, 
bet atskiri kursai vyko ir 
gimtosiomis kalbomis. 
Kiekvienos tautybės studentai 
turėjo savo atstovus studentų 
savivaldos organuose. Veikė 
studentų korporacijos ir 
sambūriai. Iš lietuvių aktyviausi 
buvo skautai, ateitininkai, 
šviesininkai, o taip pat varpininkai 
ir neolituanai. Universitete vyko 
gyvas kultūrinis gyvenimas — 
minėjimai, pasirodymai, 
skaitomos paskaitos įvairiais 
klausimais. Sporte lietuviai 
labiausiai pasižymėjo krepšinyje ir 
tenise.

1947 m. sausio mėnesį 
UNRROS vadovybė universitetą 
iškėlė į Pinnebergo (netoli 
Hamburgo) erdvias lakūnų 
kareivinių patalpas. Gyvenamieji 
blokai buvo pavadinti Tartu, 
Rygos, Vilniaus, Kauno, Jelgavos 
vardais. Čia buvo įkurta 

daugiau kaip 1000 tomų 
biblioteka su skaitykla. Daug 
knygų atsiuntė BALFas iš 
Amerikos. Biblioteka 
prenumeravo apie 100 laikraščių 
bei žurnalų. Taipogi buvo 
įsteigti matematikos, 
fizikos, geologijos, botanikos ir 
zoologijos kabinetai, medicinos 
anatomikumas, dantų poliklinika 
ir technikos laboratorija. 
Studentai, vadovaujami 
profesorių, naudojosi Hamburgo 
universiteto histologijos ir 
patologijos institutais. Prie 
mechanikos fakulteto veikė 
mechaninės dirbtuvės ir mašinų 
tyrimo laboratorija. Dauguma 
mašinų buvo atvežtos iš Vytauto 
Didžiojo universiteto.

Pabaltijo universitetas, kurį 
leido steigti Britanijos valdžia, 
nuo įsteigimo pradžios pajuto 
trukdymus. Mat sovietai surado 
palankių sau žmonių karinės 
okupacinės ir UNRROS 
vadovybėse. Visą laiką spaudė 
siaurinti universiteto veiklą, 
padaryti jį net amatų mokykla, 
universiteto vardą „Baltic 
University“ pakeisti į „D.P. Study 
Centre“. Surado ir kitokių 
priemonių — prastas maistas ir 
pan. Tačiau, nežiūrint didelių 
universiteto priešininkų pastangų, 
jis išsilaikė nepakeitęs savo 
veiklos.

Pabaltijo universitetas savo 
veiklą baigė 1949 m. rugsėjo 30 d. 
Užsidarė, daugiausia, dėl to, kad 
studentai ir profesoriai ėmė 
gausiai emigruoti į kitus kraštus. 
Kad nenutrūktų universiteto 
mokslinė veikla, 1949 m. 
Detmolde įsisteigė Pabaltijiečių 
institutas, vėliau perkeltas į 
Bonną. Daugelis šio universiteto 
auklėtinių nuoširdžiai darbuojasi 
įvairiose lietuvių išeivių kolonijose 
kultūrinėje bei visuomeninėje 
veikloje, kartais užimdami net ir 
svarbias pareigas.

J.A.
„Tėviškės žiburiai“, Nr 25,

1991.6.18

Vyties Klubo nariams ir 
svečiams džiaugsmingų 
Šv. Kalėdų ir laimingų 

1992 metų linki
Vyties klubo valdyba

M ielus draugus ir pažįstamus 
sveikinu švenčių proga 

Vlada Šližienė

Šv. Kalėdų proga 
sveikinu visus draugus 

ir pažįstamus, ir 
žmonos ir savo vardu 

linkiu laimės ir sėkmės 
Naujuose Metuose

Petras Varkala

Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga 

bičiulius Tėvynėje ir išeivijoje 
zanavykiškai sveikina 

ir linki sėkmės
Jonas ir Barbora Zokai

SĄJUNGOS 
ŽINIOS

DBLS direktorių valdyba 
nutarė suteikti DBLJS-gai 
1000.00 sv. paramą finansuoti 
jaunimo kongreso atstovų kelionę 
į Pietų Ameriką. Londono lietuvių 
Maironio mokyklai suteikta 
500.00 sv. parama.
• Lietuvai tapus laisva ir 

nepriklausoma, S. Kasparas 
pasiūlė panaikinti direktorių 
valdybos politinį skyrių. Valdyba 
pasiūlė šį klausimą apsvarstyti 
keičiant įstatus.
• D.V-ba nutarė, kad turi 

pripažinti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus organizaciją kaip 
savarankišką ir nepriklausomą 
vienetą, nesantį DBLS-gos 
padaliniu.
• DBLS-ga laimėjo „Premium 

Bonds“ 50.00 sv. premiją. 
„Premium Bonds“ yra išrašytos S. 
Nenorto vardu.
• Nuo lapkričio 24 d. Vida 

Gasperienė kaip buvusi kandidatė 
į DBLS DV-bą, koptuota į 
DBLS DV-bą. Ji darbuosis 
kultūros srityje.
• Londone 1992 m. sausio 23-4 

d. Chatham House numatoma 
surengti konferenciją „The 
Reintegration of the Baltic States 
into the World Community“. Ją 
organizuoja „The Royal Institute 
of International Affairs with 
Association with the 
Government’s of Estonia, Latvia 
and Lithuania“. Tikimasi, kad 
joje dalyvaus ir ją pradės Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkas V. 
Landsbergis. Pakviesti daugiau 
negu 100 įvairių profesijų žmonių 
iš įvairių pramonės bei bankų 
organizacijų.

S. Kasparas

BENDRO VĖS
VEIKLA

LN B-vės direktorių valdyba 
1991 metų spalio 20 dieną 
apsvarstė atsiųstą laišką, liečiantį 
„Park Mill“ Limited (Sodybos 
Malūno) reikalus. Laiške sakoma, 
kad „Sodybos Malūnas“ 
parduodamas ir ankstesnieji 
„Malūno“ savininkai turi 
pirmenybę jį nupirkti už 15000 
svarų. Valdyba nutarė „Malūną“ 
nupirkti už 14500 sv.
• Valdyba taip pat nutarė 

atidėti sekančiam posėdžiui LN fi
ves direktoriaus Pauliaus 
Podvoiskio atsistatydinimo 
svarstymą.
• Lapkričio mėn. 24 dieną 

Vincentas O’Brien buvo paskirtas 
LNB-vės sekretoriumi.
• Lietuvių namuose Londone 

vyksta smulkus vidinių patalpų 
remontas.
• Lietuvių namų gyventojams 

kambarių nuoma pakeliama 15 
proc. ir įvedama griežtesnė 
nuomos kontrolė. Yra 
draudžiama priimti gyventi 
papildomus nuomininkus (sub
letting).
• LNB direktorių valdyba 

įgaliojo K. Tamošiūną, S. 
Kasparą ir V. O'Brien pertvarkyti 
LNB-vės sąskaitybą taip, kad 
kiekvieno mėnesio gale būtų 
aiškiai matoma finansinė būklė, ir 
galima būtų pateikti akcininkams 
ketvirtines ataskaitas.

Auditoriai jau pradėjo ruošti 
1990-91 m. ataskaitą. Bendra 
išvada — benrovės finansinė būklė 
ateinančiais metais bus geresnė.
• Nuo 1991 m. lapkričio 1 d. už 

„Europos lietuvio“ leidybą yra 
atsakingas „EL“ redaktorius VI. 
Dargis.

LNB-nės direktorių valdyba.

ATGIMĖ ŽMONES, 
ATGIMĖ IR PAMINKLAI
Anykščių rajone, kaip ir visoje 

Lietuvoje, pastaraisiais metais 
atgimė ne tik žmonės, bet ir 
paminklai. Kartu su atgimimu, 
demokratija, Sąjūdžio idėjomis į 
rajoną atkeliavo ir naujos 
tradicijos. Tiesa, kai kurios jų 
gana senos, dar mūsų protėvių 
puoselėtos, tačiau mūsuose 
masiškai kovojant su religija, 
praeities „atgyvenomis“, 
svajojant apie socializmo ir 
komunizmo pergales, daug puikių 
švenčių, liaudies tradicijų buvo 
užmiršta ar švenčiama patylomis, 
paslapčia.

Dabar jau niekas nebijo švęsti 
šv. Velykas, Kalėdas, Užgavėnes, 
Vėlines ar Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną. Vyksta 
atgimimui skirtos parodos, 
nesibaiminama užeiti į bažnyčią
— pasimelsti, pasiklausyti 
religinės muzikos ar pasigėrėti 
bažnytiniu menu. Rajono 
bažnyčiose jau ne kartą vyko 
religinės muzikos vakarai, 
kuriuose dalyvavo įžymūs 
muzikai. Į gimtinę grįžta 
tremtiniai iš palaukių — pamiškių 
perkeliami rezistencijos kovų 
dalyvių palaikai. Tie žmonės buvo 
vadinami banditais, tautos 
priešais, ir jų kapų niekas 
neprižiūrėdavo, tik retsykiais kas 
nors iš artimųjų uždegdavo 
žvakutes, padėdavo gėlių. Dabar 
jiems atsirado vieta kapinėse, 
ir atsirado galimybė deramai 
įvertinti jų sunkius žygius 
Lietuvos nepriklausomybės labui.

Kur benuvyksi — į Anykščius 
ar Debeikius, Troškūnus ar 
Kavarską, Svėdasus ar Kurklius
— visur pamatysi riaujus 
akcentus, naujus paminklus. 
Kryžiai — lietuvio stiprybės, 
kančios simboliai dabar vėl puošia 
pakeles, žmonių sodybas.

Pirmuosius atgimimo 
paminklus anykštėnai statė dar 
apžvalgomis, nežinodami, ar kas 
neprikibs, ar nekvies kur nors 
pasiaiškinti. Juk tiek metų visus 
lydėjo baimės jausmas...Todėl 
neatsitiktinai pirmasis atgimimo 
paminklas Anykščių rajone — 
kryžius iš tremties negrįžusiems ir 
už Lietuvos laisvę kritusiems — 
buvo pastatytas bažnyčios 
šventoriuje.

1988 metų vasarą daug žmonių 
susirinko Žaliosios kaime Svėdasų 
apylinkėje. Čia ant tilto per 
Šventosios upę buvo atidengti 
skulptoriaus Juozo Zikaro sukurti 
bareljefai, skirti rašytojui 
kanauninkui Juozui Tumui- 
Vaižgantui. Šis tiltas buvo 
pavadintas Vaižganto vardu, jį 
puošė bareljefai. Deja, pokario 
metais meno kūriniai dingo. 
Tačiau Juozo Zikaro dukra 
išsaugojo bareljefų kopijas, kurie 
vėl dabar puikuojasi ant tilto 
Svėdasiškiai gali didžiuotis, kad jų 
krašte gimė ir augo literatūros 
klasikas, visuomenės veikėjas, 
aukšto luomo dvasiškis. Bet ilgą 
laiką apie Vaižgantą prisimindavo 
labai kukliai, daug ką nutylėdami. 
Dabar Vaižganto gimtinėje veikia 
muziejus, įkurtas restauruotoje 
Kunigiškių pradžios mokykloje, 
kur mokėsi ir pats rašytojas. 
Svėdasų miestelyje buvo 
atstatytas originalus medinis 
koplytstulpis, anksčiau stovėjęs 
prie Vaižganto paminklo. 
Atvykstantys į šį ramų Rytų 
Aukštaitijos miestelį nepamiršta 
užsukti ir į Svėdasų bažnyčią, kur 
visus mielai pasitinka klebonas 
Vladislovas Rabašauskas. 
Svėdasų krašte. Žaliosios kaime 

prie kelio, einančio iš Svėdasų į 
Uteną, buvo atstatytas Rimkų 
paminklas. Jį pastatė Vaižganto 
iniciatyva 1928 metais Lietuvos 
Nepriklausomybės dešimtmečiui 
pažymėti, o finansavo Juozas 
Rimkus.

[ gyvenimą grįžta tiesa, kuri 
dažnai buvo slepiama, apeinama, 
užglaistoma. 1953 metais iš 
Zakopanės Lenkijoje į Anykščius 
buvo perkelti Jono Biliūno 
palaikai. Bet liko neįvykdyti jo 
testamento-eilėraščio žodžiai:

„Tu, Julyte, mano kapą 
žolynėliais apkaišysi,

Tarpu rožių ir lelijų man 
kryželį pastatysi...“

Tik 1989 metų balandyje, 
pažymint Jono Biliūno 110-ąsias 
gimimo metines, rajono 
šviesuomenės dėka buvo 
pastatytas rašytojo antkapinis 
kryžius — toks, kokį Zakopanėje 
jam pastatė žmona Julija. Dabar 
šis kryžius stovi J. Biliūno kapo 
kriptoje kaip žmogaus prisikėlimo 
ir atgijimo, tiesos, meilės ir laisvės 
simbolis. Kryžių restauravo 
anykštėnas tautodailininkas 
Jonas Žukas, iškilmių metu 
pašventino Anykščių parapijos 
dekanas monsinjoras Albertas 
Talačka.

Tiesa sugrįžo ir į rašytojo 
Antano Žukausko-Vienuolio 
amžinojo poilsio vietą. Pažymint 
rašytojo 107-ąjį gimtadienį ir 
vykdant jo testamentinę valią 
tautodailininkas Vytautas Užpalis 
iškalė kryžių ant paminklinio 
akmens.

1989 metais originaliais, 
meniškais kryžiais pasipuošė visas 
kelias į Niūronis, Jono Biliūno 
tėviškę. Šv. Jono Krikštytojo, šv. 
Onos, šv. Jono Nepomuko ir kitas 
skulptūras bei kryžius sukūrė 
liaudies meistrai uteniškiai Pranas 
Kaziūnas, Alvydas Seibutis, 
panevėžietis Pranas Meižus, 
anykštėnai Aloyzas Urbšys, 
Valentas Survila ir kiti.

Kadaise senosios Anykščių 
kapinės buvo panaikintos, 
koplyčioje įrengtas civilinės 
metrikacijos skyrius. Dabar jo 
vietoje čia įsikurs kultūros centras, 
vyks religinės muzikos koncertai, 
parodos.

Praeitais metais nemažai 
įspūdingų kryžių, paminklų iškilo 
Viešintų, Kurklių, Debeikių ir 
kitose apylinkėse. Vertas dėmesio 
paminklinis kryžius, kurį sukūrė 
anykštėnas Liudas Tarabilda. Jis 
skirtas kunigui Stasiui Ylai ir 
pastatytas rašytojo sodybvietėje 
gimtajame Luciūnų kaime. 
Paminklas sukurtas identiškai 
atkartojant piešinį, išrėžtą 
antkapinio paminklo marmure 
Putname (JAV). Labai originalus, 
modernistinis vietinio menininko 
Kęstučio Indriūno iš metalo 
pagamintas kryžius. Š.m. sausio 
mėnesį Daujočių kaime buvo 
atidengtas ir pašventintas medinis 
koplytstulpis, skirtas šio krašto 
sūnui rašytojui Stepui Zobarskui. 
Anykštėnai pagerbė ir poeto 
Antano Baranausko vaikystės 
draugo Klemenso Kairio 
atminimą. Jo gimtajame Liūdiškių 
kaime tebėra išlikusi sena klėtelė, 
kurioje, ją restauravus, įrengtas 
Klemenso Kairio muziejus. Šią 
vasarą iškilo nauji kryžiai ir 
koplytstulpiai senuose Storių ir 
Liūdiškių kaimuose. Šį sąrašą 
galima būtų tęsti, nes atgimimas 
tebevyksta. Kaip ir jam skirtų 
paminklų statyba.

Vytautas Bagdonas
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1991 m. lapkričio 1-3 dienomis Čikagoje įvyko VLIKo 48-tasis ir 
baigiamasis seimas. Nuotraukoje: VLIKo pirmininko pavaduotojas dr. D. 
Krivickas, valdybos vardu įteikia žymenį VLIKo pirmininkui dr. K. 
Bobeliui už daugelio metų darbų VLIKo veikloje.

Nuotrauka: B. Čikoto

Spalio 13 d. vyskupas J. Devine (dešinėje) už katalikiškų veiklų Škotijos 
lietuvių bei škotų parapijose Pranui Dzidolikui įteikė Šventojo Tėvo „Pro 
Ecclesia et Pontifice“ medalį ir pažymėjimų. Kairėje: kun. J. Andriušius.

Londono lietuvių Maironio mokykla 1991 m. šventė ketvirtuosius mokslo 
metus. Nuotraukoje: LLMM mokinės ruošiasi Kalėdų eglutei.

Rugsėjo 22 d. prie Jaltos susitarimo aukų paminklo Londone susirinko 
pabaltiečiai paminėti Molotovo-Ribbentropo sutarties sukaktį.

Nuotraukos: ELR

SVETIMAME 
KRAŠTE

Kelionė traukiniu iš Vilniaus į 
Londoną trunka maždaug 50 
valandų. Perkirtęs šauniąją 
Lenkiją, įdomiąją Vokietiją ir 
nuostabiąją Belgiją, galų gale, po 3 
valandų kelionės jūra išvysti 
baltuojančius Dover šlaitus. Štai 
jis — paslaptingasis Albionas! 
Tikriausiai tokį tokį pat rūko 
apgaubtą, statų, neprieinamą 
krantą kažkada išvydo ir Cezaris, 
ir sklinda todėl nuo tų laikų 
gandas apie ūkanotą, darganą ir 
nelabai svetingą Angliją. Ir 
dažnas, keliaudamas į čia 
ilgesniam laikui, pirmiausia 
rūpinasi šiltesniais drabužiais ir, 
svarbiausia, lietsargiu. Tačiau po 
savaitės, kitos pastebi, jog to 
lietsargio prireikia gana retai, o ir 
šaltis kaulų nelaužo. Matyt, ši 
aplinkybė — tai dar viena 
priežastis, kad Romos legionieriai 
čia taip jaukiai ir ilgam buvo 
įsikūrę. Toks švelnus bei, anot 
Winston Churchill, palankus 
sveikatai klimatas ir šiandien 
„netrukdo“ daugeliui šiltųjų 
kraštų atstovų apsigyventi čia. 
Tokia štai pirmoji ir neišvengiama 
Anglijos įspūdžių korekcija, 
liečianti orą ir žmones, čia 
gyvenančius.

Vėliau ima stebinti įvairūs anglų 
kalbos „variantai“, kai kurių 
žmonių prieraišumas 
socialistinėms idėjoms ir dar kai 
kas. Anglų kalbos „įvairovę” 
paaiškinti lengva, antrąjį reiškinį 
— sunkiau, bet įmanoma. Bent jau 
sau pačiam. Sudėtingiausia gi rasti 
atsakymą, kodėl tiek daug 
netikslumų ir nežinojimo 
aplinkui? BBC televizija vadina 
vengrus slavais, Poznanę — 
miestu, kuriame buvo karūnuotas 
pirmasis lenkų karalius, Vilnių — 
krikščionybės, judaizmo ir 
musulmonų religijos persipynimo 
centru. „Galingoje“ knygoje, 
pavadintoje 20-ojo amžiaus 
kronika, aptinki žemėlapį, 
kuriame teritorija, esanti į rytus 
nuo Lietuvos, vadinama Tarybų 
Sąjunga keliais metais anksčiau 
negu turi būti. Kas tai? 
Neatidumas, perdidelis 
pasitikėjimas savo jėgomis ar 
laiko trūkumo išdava? O gal Rytų 
Europa anglams neįdomi? Bet kad 
ne tik Rytų, bet ir Centrinė, ir 
kitos pasaulio dalys „stokoja“ 
elementaraus dėmesio. Vienoje iš 
populiarių televiktorinų jos 
dalyviai nežinojo, kokia Centrinės 
Europos imperija „subyrėjo“ 
pirmojo pasaulinio karo metu, 
kokios šalies sostinė yra 
Damaskas, kada gyveno Marko 
Polo, prieš ar po Kristaus gimimo, 
ir dar daugybė, rodos, akivaizdžių 
dalykų. Žmonės, gimę Šiaurės 
Airijoje ir pergyvenantys dėl savo 
šalies tragedijos, nežino religinės 
savo krašto „struktūros“,tikslaus 
gyventojų skaičiaus. Na, o Airijos 
Respublika jiems — tai beveik 
balta dėmė žemėlapyje. Keista!? 
Keista ypač mums, visai neseniai 
savo nepriklausomybės siekius 
gr i n d ž i u s i em s tiksliais 
„referenduminiais“ procentais.

Nedrąsu tvirtinti, jog, tarkim, 
britų bendrojo lavinimo sistema 
kiek šlubuoja, ar dar kažkas ne 
taip, kaip turėtų būti. Greičiau 
pagalvoji, kad mes patys, gal būt, 
ne tokie jau prasti ir bejėgiai, kaip 
kad atrodo kartais. Ir kad turime 
pagrindo vilčiai paversti savąją 
Lietuvą nuostabiu ir turtingu 
kraštu, kraštu, kuriame sunku bus 
surasti ne patį daiktą, o kiek 
primityvesnį jo modelį, 
pavyzdžiui, nespalvotą televizorių 
arba mechaninį laikrodį.

Ateitininkai Vasario 16 
gimnazijoje

Vasario 16-sios gimnazijoje 
mokslo metai prasidėio rugsėjo 2 
dieną. Patobulinti savo lietuvių 
kalbos ir pagyventi lietuviškoje 
aplinkoje atvyko moksleiviai iš 
visų pasaulio kraštų. Su mokslo 
metų pradžia savo veiklą pradėjo 
ir vysk. Motiejaus Valančiaus 
ateitininkų kuopa. Rugsėjo 8 d. 
kuopos nariai su savo vėliava 
dalyvavo Tautos ir Šiluvos 
Marijos šventės iškilmėse. Tą 
dieną mes, kaip ir kiti lietuviai 
visame pasaulyje, džiaugėmės 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimu.

Pirmąjį susirinkimą, kuriame 
buvo išrinkta naujoji valdyba, 
vedė mūsų kuopos globėja Marytė 
Šmitienė. Beje, susirinkime buvo 
daug naujų veidų, tačiau mes greit 
susipažinome ir pradėjome dirbti.

Kuopoje šeši moksleiviai iš 
JAV, penki — iš Vokietijos ir 
viena, padedanti mums, studentė 
iš Lietuvos. Penki iš jų yra 
kandidatai į kuopos narius ir 
ruošiasi įžadams pavasarį. 
Kuopos nariai, ilgai svarstę, 
kuopos pirmininku išrinko Liudą 
Landsbergį, sekretore — Baltiją 
Udrytę, o laikraščio redaktorium 
— Nerių Landį. Visi jie yra iš JAV. 
Kuopa stengiasi susirinkti 
kiekvieną sekmadienio vakarą, 
bet nevisada pavyksta, kadangi 
visi turi daug darbo namuose. 
Susirinkimuose aptariame 
einamuosius reikalus, kaip 
pagyvinti gimnazijos gyvenimą ir 
t.t. Moksleiviai ateitininkai, jau 
davę įžadus, padeda kandidatams, 
aiškindami jiems ateitininkų 
istoriją, veiklos principus. Mūsų 
susirinkimai būna daug įdomesni, 
kai pasikviečiame paskaitininką 
arba kai mes patys atrandame 
gerą temą diskusijoms.

Pirmą paskaitą mums spalio 20 
d. skaitė svečias iš Amerikos — dr. 
Kazys Almenas, fizikas, rašytojas. 
Paskaitos tema buvo sudėtinga, 
tačiau jis viską išdėstė aiškiai. 
Paskaita buvo apie mokslą ir 
laisvą žmogaus valią. Jis kalbėjo 
apie mokslą ir artėjimą prie viską 
žinančio Dievo, apie tai, kad mes 
negalime visko suprasti, apie tai, 
kas moksle įmanoma ir 
neįmanoma. Buvo labai įdomu.

Kuopa ilgai ruošė tradicinį 
gimnazijos talentų vakarą, įvykusį 
lapkričio 9 d. Vakaras buvo 
puikus, talentingų gimnazistų 
atėjo pasižiūrėti daug 
žmonių, gimnazistų. Apie 50 
mokinių dainavo, šoko, grojo, 
vaidino ir deklamavo. Kita 
kuopos tradicija yra suvaidinti 
trumpą vaidinimėlį tarp kiekvieno 
mokinio pasirodymo. Ir šiemet 
kuopa gerai ir įdomiai vaidino. 
Vakaras pasibaigė žaviu ir 
linksmu mokytojų pasirodymu. 
Po to vertinimo komisija paskyrė 
premijas. Pirmą vietą laimėjo 
Gabrielė Žaidytė (iš Lietuvos) 
pagrojusi violončele ir Liudas 
Landsbergis, akomponavęs 
pianinu. Antrą vietą iškovojo 
muzikantai broliai Motiekaičiai iš

Ir, pagaliau, paskutinė 
„įdomybė“. Žmonės čia labai 
mėgsta rašyti laiškus. Daugybę 
laiškų siunčia bankai, firmos, 
parduotuvės, vietiniai valdžios 
organai. Karališkasis paštas dirba 
„išsijuosęs“, dirba šauniai. Tik 
viena bėda — laiškai iš Londono į 
Vilnių kartais keliauja geras 
trejetą savaičių! Tad gal geriau 
rašyti į „Europos Lietuvį”...

Juozas Aliukonis 

JAV. Liudas Motiekaitis grojo 
violončele, o Bronius — smuiku. 
Trečia vieta atiteko pianistei 
Evelinai Taunytei. Ketvirta vieta 
džiaugėsi šokėjai, patys jauniausi 
gimnazistai. Penkta vieta paskirta 
dainininkų būreliui. 
Paskatinamosios premijos buvo 
paskirtos skaitovei Ievai Juškaitei 
ir pianistui Vytautui Lemkei. 
Tokio vakaro dėlei vertėjo 
prakaituoti.

Dabar kuopa ruošiasi šv. Mišių 
metu deramai paminėti Kristaus 
Karaliaus šventę. Atrodo, bus 
įdomūs ir darbingi metai. Linkime 
sėkmės visoms kitoms kuopoms 
išeivijoje ir Lietuvoje! Taip pat 
linkime sėkmės MAS Centro 
valdybai vadovaujant mums,

Garbė Kristui!
Liudas Landsbergis
Kuopos pirmininkas

„EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

TEL. NR. (071) 727 2470

ITALIJOJE
K. PRUNSKIENEI ĮTEIKTA 

„MINERVOS“ PREMIJA
Lietuvos Respublikos AT 

deputatė Kazimiera Prunskienė 
yra viena iš dešimties svetimšalių 
ir italių moterų, kuriom italų 
socialisčių moterų klubas paskyrė 
kasmetinę „Minervos“ premiją 
pasižymėjusiom moterim. 
Iškilmingas premijų įteikimas 
įvyko lapkričio 25 d. Romos 
„Argentina“ teatro salėje. 
Kazimiera Prunskienė asmeniškai 
priėmė premiją — Minervos galvą 
vaizduojančią auksinę sagę su 
deimantais. Trumpame padėkos 
žodyje Kazimiera Prunskienė 
iškėlė moterų dalyvavimo 
politiniame ir visuomeniniame 
gyvenime svarbą. Tarp kitų 
„Minervos“ premiją atžymėtų 
moterų yra šveicarė žurnalistė 
SChoof Zoller, kovojanti už vyrų 
ir moterų lygybę, Islandijos 
politinės partijos „Moterų 
sąjunga“ narė Inglbjork Hafstad.

ISPANIJOJE
V-SIS EKUMENINIS 

SUSITIKIMAS
Ispanijoje, Santiago de 

Compostela mieste vyko V-sis 
ekumeninis susitikimas, kuriame 
dalyvavo beveik visų Europos 
šalių delegacijos. Lietuvai 
atstovavo Panevėžio vyskupas 
Juozas Preikšas ir prelatas Jonas 
Juodelis. Apie šį susitikimą 
papasakojo prel. Jonas Juodelis:

„Turėjau laimės su vyskupu 
Juozu Preikšu dalyvauti V-jame 
ekumeniniame europiečių 
susitikime Ispanijoje, Santiago de 
Compostela mieste.

Dalyvavo virš šimto oficialių 
svečių, iš Lietuvos — mes du. 
Susitikimas tęsėsi keletą dienų. 
Šalia bendrų posėdžių buvo 
svarstomos temos, daugiau ar 
mažiau susietos su krikščionių 
oficialiųjų Bažnyčių vienybe. 
Buvo ir grupinių pasitarimų, 
kuriuose dalyvavo maždaug po 20 
žmonių. Dirbo 5 grupės: viena — 
vokiečių kalba, kurioje ir mes su 
vyskupu dalyvavome, be to dvi 
grupės prancūzų kalba ir dvi — 
anglų kalba. Dalyvavo katalikai, 
protestantai ir ortodoksai. 
Vadovavo renginiui kardinolas 
Martini, Milano arkivyskupas, 
kuris nuo 1987 metų yra Europos 
vyskupų konferencijos 
pirmininkas.
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Mokyklos lietuvių kilmės vaikams Jaunuolis ir visuomenė
Lietuvos Respublikos Kultūros 

ir švietimo ministerija rūpinasi 
lietuvių kalbos įtvirtinimu už 
Lietuvos ribų. Laisvėjančioje 
Lietuvoje nuo 1988 m. gruodžio 
mėn. prasidėjo mokyklos 
reformos, naujų programų, 
mokytojų bei vadovėlių ruošimas. 
Švietimo ministerija rūpinasi 
Kaliningrado srities bei pietryčių 
Lietuvos mokyklomis. 
Kaliningrado srityje veikia 
lietuvių kalbos būreliai, lietuvių 
kalbos ir literatūros fakultetai. 
Čia, kaip ir prie išeivijos 
lituanistinių mokyklų, steigiasi 
vaikų darželiai.

Lietuviškos mokyklos veikia 
Latvijoje (18), Estijoje (1), 
Gudijoje (2), Rusijoje (4). Su 
Maskvoje veikiančia lietuviška 
mokykla ryšius palaiko Švietimo 
taryba. Šią vasarą lankiausi 
Punske ir Lietuvoje, ta proga 
aplankiau 11 mokyklų bei 
našlaitynų. Mane sudomino 44-oji 
vidurinė mokykla Vilniuje, 
pavadinta Lietuvių namais. 
Mokykla įkurta tik prieš metus 
lietuvių kilmės vaikams, 
gyvenantiems už Lietuvos 
teritorijos ribų. Todėl ši mokykla 
mane labiausiai domino, nes čia 
mokosi vaikai, gimę ir augę toli 
nuo Lietuvos. Ši mokykla padeda 
vaikams pažinti savo tautą, surasti 
savąsias lietuviškas šaknis, 
suprasti tautines tradicijas, ugdyti 
pagarbą kultūrai. Šioje mokykloje 
dirba specialiai parengti Lietuvos 
mokytojai, kurie nagrinėja, 
analizuoja mokyklos veiklą, ieško 
patrauklesnių jos būdų.

Mokyklai vadovauja 
direktorius A. Rudys. Tai 
nepaprastos energijos ir dvasinės 
kultūros pedagogas, kurio 
entuziazmas dirbti su jaunimu 
parodo, kokiu noru ir pasiryžimu 
jaunimas mokosi lietuvių kalbos.

Lietuvių namus lanko 70 
mokinių, daugiausia atvykę iš 
Rusijos gilumos. Tai yra vaikai 
tėvų, kurie nori sugrįžti į Lietuvą, 
bet pirma nori savo vaikus 
išmokyti lietuviškai. Šie vaikai 
daugiausia yra kilę iš mišrių 
šeimų, kuriose lietuvių kalba, 
papročiai bei tradicijos nėra 
ugdomos. Todėl lietuvių namai 
tampa tradicijų perdavimo 
šaltinis.

Mokykloje daugiausia valandų 
skiriama lietuvių kalbos ir 
literatūros disciplinai bei tėvynės 
pažinimui (12 vai.). Taip pat 
dėstoma matematika, geografija, 
biologija, chemija, užsienio ir rusų 
kalbos, tikyba, muzika ir kūno 
kultūra — liaudiers žaidimai ir 
šokiai. Pamokos vyksta 5 dienas 
per savaitę, kiekviena po 40 
minučių. Klasėje yra po 24 
mokinius. Mokiniai apgyvendinti 
bendrabučiuose ir jų išlaikymu 
rūpinasi LR Švietimo ministerija. 
Po pamokų jie yra įtraukiami į 
užsiėmimus — piešimo, 
drožinėjimo, audimo, pynimo, 
verbų darymo ir 1.1. Pagal 
sugebėjimus mokiniai įtraukiami į 
dramos būrelius, kanklių bei 
skudučių grojimo pamokas ir kt. 
Direktoriaus A. Rudžio 
pasididžiavimas — parodų 
kambarys. Čia išdėstyti meniški 
piešiniai, mezginiai, verbos, 
įvairūs lipdiniai.

Apžiūrėję parodą, vykome į 
salę, kurioje jau buvo susirinkę 
švietimo ministerijos darbuotojai, 
pedagogai, mokiniai ir tėvai. 
Mane ypač nustebino toks gausus 

tėvų, atvykusių iš Sibiro, Altajaus, 
Gudijos ar kitų vietų pasidžiaugti 
savo vaikų pasiekimais, 
dalyvavimas. Susidarė (spūdis, kad 
šie tėvai, susirinkę iš įvairių 
sąjungininių respublikų, sudarė 
vieną tamprią šeimą, nes visų 
tikslas buvo tas pats.

Scenoje buvo įteikti 
pažymėjimai geriausiems 
mokiniams. Jie buvo apdovanoti 
JAV LB Švietimo tarybos atsiųs
tomis mokyklinėmis priemonėmis. 
Scenoje programą atliko 
mokiniai, kurie mokslo metų 
pradžioje visai nekalbėjo 
lietuviškai arba kalbėjo labai 
silpnai. Po vienerių intensyvaus 
mokymosi metų jie mus nustebino 
savo lietuviška tarsena. Mokyklos 
direktorius A. Rudys, paklaustas, 
ar šioje mokykloje galėtų mokytis 
mokiniai iš Amerikos, atsakė, kad 
taip, bet pirma reikėtų 
išspręsti mokslo užskaitų problemą.

Šią vasarą pirmą kartą Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švietimo 
ministerija suruošė vasaros 
stovyklas prie Klaipėdos ir prie 
Vilniaus už Lietuvos ribų 
gyvenantiems vaikams. Jos bus 
suruoštos ir kitais metais. Ministras 
D. Kuolys pasiūlė 1992 metų vasarą 
šiose stovyklose dalyvauti JAV ir 
Kanados jaunimui. Visas išlaidas 
Lietuvoje apmokėtų Švietimo 
ministerija. Numatyta įdomi 
stovyklos programa, paįvairinta 
išvykomis į žymesnes Lietuvos 
vietas. Pagalvokime?

Regina Kučienė 
JAV LB Švietimo tarybos 

pirmininkė 
„Draugas“, Nr. 154, 19918.8.

Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, pagyvėjo ir jos 
sportinis gyvenimas. Gintaro 
kraštas tuoj po Kovo 11-osios 
nutraukęs visus sportinius ryšius 
su Sovietij Sąjunga, jau tada 
bandė tapti įvairių sporto šakų 
tarptautinių federacijų pilnateisiu 
nariu, kad mūsų sportininkai 
galėtų varžytis tarptautinėje 
arenoje ir savo pergalėmis 
garsintų Lietuvos vardą. Tačiau 
dauguma tarptautinių federacijų 
pripažino teisėtus lietuvių 
reikalavimus tik po tarptautinio 
Lietuvos valstybingumo 
patvirtinimo. Ką gi, geriau vėliau, 
negu niekad! Šiaip ar taip, jau 
ateinančiose žiemos ir vasaros 
olimpinėse žaidynėse Lietuva 
dalyvaus atskira komanda, su 
savąja trispalve.

Neseniai įvykusiame Lietuvos 
Tarptautinio Olimpinio komiteto 
(LTOK) posėdyje buvo svarstytos 
Lietuvos komandos dalyvavimo 
žiemos olimpiadoje problemos. 
Lietuvos delegacijai žaidynėse 
vadovaus LTOK direktorius A. 
Statutą. Į delegacijos sudėtį, taip 
pat, įtraukti: komiteto prezidentas 
A. Poviliūnas, komiteto 
generalinis sekretorius J. 
Grinbergas, sporto departamento 
direktorius A. Raslanas, treneriai 
J. Gimbickis ir V. Gineitas, 
sportininkai - K. Strolienė, V. 
Vencienė, G. Jasinskas, R. 
Panavas. Porinio čiuožimo 
atstovas P. Vanagas žaidynėse, 
tikriausiai, nedalyvaus, nes jo 
porininkė M. Drobianko nėra 
Lietuvos pilietė

Žmogus atėjo į pasaulį. Jo 
gimimą lydėjo skausmas 
brangiausiam žmogui — motinai. 
Kodėl džiaugsmas visada ateina 
drauge su skausmu? Jaunas 
žmogus žengia pirmuosius 
žingsnius visuomenėje ir iškart 
patiria skausmą, pats skaudina 
kitus. Jis kupinas vilčių, geriausių 
norų, bet svajonės griūva lyg 
smėlio pylys, o širdyje lieka vien 
sumaištis.

Šiandieną sunku nenusivilti, 
neišduoti savo idealų, neįklimpti į 
melo, apgaulės, išdavysčių liūną, 
iš kurio vėl pakilti labai sunku. 
Jaunas žmogus tikisi pakeisti 
pasaulį. Tačiau visuomenė jį, 
naivų statytoją, greitai grąžina į 
„realybę“, kurioje tik stiprios 
asmenybės sugeba išsaugoti savo 
tikrąjį „Aš“. Neretai tam 
skiriamas aplinkinius 
šokiruojantis elgesys, kuriuo iš 
tiesų tik bandoma atkreipti 
dėmesį, sušukti: „Mes esame!“

Mes esame, mes norime būti, 
norime tiesos, vietoj kurios mums 
buvo brukamos netikros vertybės, 
melas. Buvo naikinamos gerumo 
ir tikėjimo šaknys. Todėl dažnas, 
nebegalėdamas priimti negailestingos 
tikrovės, patikėjo gyvenimo 
beprasmybe ir pakėlė prieš save 
ranką, pabėgo nuo šio 
pasaulio, kuriame greitai 
išmokstama smerkti, neapkęsti, 
bet nemokama suprasti. O jaunam 
žmogui taip reikia nuoširdaus 
supratimo ir nors trupučio meilės.

Deja, jaunuolis ar mergina 
dažnai lieka vieni, jų jausmai, 
mintys, nelaimės aplinkinių 
nedomina. Mažai kam rūpi, kad 
šią akimirką jaunam žmogui 
sunku, kad trūksta šilto žodžio, 
draugiškos šypsenos. Taip jaunas

ii

SPORTINIS GYVENIMAS
Manoma, jog dalyvavimas 

žiemos olimpinėse žaidynėse 
kainuotų apie 88 tūkstančius 
dolerių. Dalį išlaidų žadėjo 
padengti Tarptautinis Olimpinis 
Komitetas. Likusius pinigus, 
galbūt, pavyks gauti iš firmos 
„ADIDAS“ mainais už jos 
produkcijos raklamą. Tartis dėl to 
prieš kurį laika į Vokietiją buvo 
atvykę J. Grinbergas ir R. 
Ubartas.

Vasaros olimpinėse žaidynėse 
dalyvaus dar didesnė - 40-ties 
žmonių delegacija. Sportininkus 
matysime lengvosios atletikos, 
irklavimo, šiuolaikinės 
penkiakovės, gimnastikos, 
plaukimo ir krepšinio varžybose. 
Ypatingai aukštų rezultatų galime 
tikėtis iš disko metiko R. Ubarto, 
irkluotojo A. Vietos ir, be abejo, 
krepšininkų. Pastarieji šiandien 
yra išsibarstę po visą pasaulį: S. 
Marčiulionis ir A. Karnišovas - 
Amerikoje, A. Sabonis ir V. 
Chomičius - Ispanijoje, R. 
Kurtinaitis ir G. Krapikas - 
Vokietijoje. Visa eilė lietuvių 
žaidžia Rytų Europos klubuose. 
Prie jų žada prisijungti keletas 
pajėgių užsienyje gimusių lietuvių. 
Žodžiu, perspektyvos yra 
neblogos, nors dauguma mūsų 
krepšinio „žvaigždžių“ jau 
nebepirmo jaunumo. Tikėkimės, 
jog profesionalusis sportas išmokė 
juos būti visada formoje, o meilė ir 
pagarba Lietuvai suteiks 
papildomų jėgų.

Džiugių žinių sulaukė ir futbolo 
gerbėjai. Nors į Europos 
čempionatą ir „nespėjome“, 

žmogus pripranta savo mintis 
kreipti tik į materialinį gerbūvį, tik 
į savo naudą, užmiršdamas, kad 
šalia jo yra žmonės, kad jie irgi gali 
būti nelaimingi.

O jei atsiranda keletas 
„kitokių“, jie paliekami vienišai 
kovai, ir mes sakome 
kad kovoja su vėjo malūnais. Taip 
pralaimi jie, o kartu ir mes.

Jaunas žmogus suvokia, kad 
vienas jis nieko negali. Todėl jam 
būtina meilė, žinojimas, kad jo 
laukia. kad jis 
reikalingas. Tačiau jis priprato 
vaidinti: kaukė darbe, namuose ir 
kitur. Nebebūname patys savimi. 
Širdys tampa ledinės, ir 
nebemokame nei džiaugtis, nei 
liūdėti. Jaunas žmogus pasaulio 
chaose stengiasi išlikti asmenybe. 
Tai sunku. Tai nuolatinė kova už 
save, savo idealus. Nevisada šią 
kovą vainikuoja pergalė. Bet ir 
niūriausi debesys praeina, ir 
retkarčiais blyksteli saulės 
spindulys — tiems, kurie 
nepasidavė likimui 
kurie siekė ką nors po savęs 
palikti, kurie nesislėpė savo 
kiaute.

Tikriausiai čia ir slypi XX a. 
pabaigos problemos — vienišumo 
priežastis. Vienatvė nebaisi, jei jos 
akimirkas jaunuolis ar mergina 
praleidžia apmąstymuose, 
bandydami suvokti būties prasmę, 
save ir kitus. Tokie apmąstymai 
skaidrina dvasią, daro jį 
jautresniu, švelnesniu. Padeda per 
savo nelaimių supratimą suvokti 
gyvenimo grožį, tapti doresnių, 
įveikus savo skausmą. „Žmones 
labiausiai priartėja prie tikrojo 
savo „aš“ sunkiais savo gyveninio 
momentais, rūpesčių ir nesėkmių 
šešėlyje“ — rašo E. Hemingvėjus.

pasauliniame - dalyvausime. Į 
atrankinę grupę papuolėme kartu 
su latviais, ispanais, danais ir 
abiem Airijos komandomis. Taigi, 
pirmyn! Jeigu į finalines varžybas, 
kurios įvyks 1994 m. JAV. ir 
neprasimušime, tai kraują 
„pagadinsime“ daug kam ir 
įrodysime, jog turime kai ką 
vertingo ir čia. Beje, šių metų tiek 
krepšinio, tiek futbolo 
čempionatai Lietuvoje buvo 
ypatingi tuo, jog sėkmingai 
pasirodžiusios komandos įgys 
teisę dalyvauti prestižiniuose 
turnyruose. Todėl kova buvo itin 
atkakli. Dėl Europos taurių, taip 
pat, jau Lietuvos vardu gali kovoti 
rankininkai ir tinklininkai. Deja, 
viskam reikia pinigų, ir ne bet 
kokių, o „tvirtų“. Gražų pavyzdį 
čia rodo Š. Marčiulionis, 
padėdamas Vilniaus „statybai“ 
įsigyti sportinę aprangą ir pan. 
Tačiau tokių, turinčių milijoninius 
kontraktus, „superžvaigždžių“ 
daugiau neturime. Tad belieka 
ieškoti kitokių kelių. Tikiu, kad 
rasime, ir kad tautinė giesmė 
skambės bei trispalvė plevėsuos 
gausiausiose pasaulio arenose.

K. Baronas

REMKIME
PAGALBOS LIETUVAI 

FONDĄ
Aid Lithuania Fund (ALF) 
2 Ladbroke Gardens, 

London W11 2PT.

Vienatvė gal ir daug duoda, 
tačiau visa žmogaus esybė veržiasi 
į draugystę, į meilę. Dabartinėje 
visuomenėje, kai jauni žmonės 
pirmiausia vadovaujasi protu, o 
jausmai nyksta, sumenksta ir 
žmonių ryšys. Bet Dievas (ar 
gamta) davė žmogui širdį, kuri 
trokšta meilės, tegu ir 
persipynusios su skausmu.

Jau Sofoklis sakė, jog 
pasaulyje yra daug didingų 
dalykų, bet nieko nėra didingesnio 
už žmogų. Žmogus neturi 
pasirinkimo —jis neišvengiamai turi 
būti didingu ir eiti į priekį. Tai 
įprasmina jo gyvenimą. Pažinimas 
ir tikėjimas teikia jam tikrąjį 
džiaugsmą. Likimo smūgiai 
spaudžia prie žemės, bet tikras 
žmogus keliasi ir eina. Vienintelė 
jauno žmogaus viltis — atsakyti į 
gyvenimo klausimus, pamatyti, ko 
nematei, sužinoti, ko nežinai, 
padaryti, ko niekas nepadarė. 
Gyvenimas žiaurus, bet gyventi 
verta. Ištieskite jaunam žmogui 
renką, padėkite jam prasmingai 
gyventi.

Aksė Navaitytė

GYVYBES PRIEŠAI

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
asmeniškai dalyvavo Vatikane 
vykusios tarptautinės 
konferencijos narkomanijos ir 
alkocholizmo kalusimais 
baigiamajama posėdyje ir ta proga 
pasakė kalbą. Joje dar kartą 
paragino pavienius asmenis, 
organizacijas ir valstybines 
žinybas ryžtingai kovoti su 
narkomanija ir alkoholizmu, 
kurie giliai pažeidžia žmogaus 
asmens kilnumą. Narkomanija ir 
alkoholizmas, sakė Šventasis 
Tėvas, yra gyvybės priešai, tad 
jokiu būdu negalima kalbėti apie 
kažkokią laisvę vartoti 
narkotikus. Žmogus neturi teisės 
sau pakenkti, save naikinti, neturi 
teisės atsisakyti asmens kilnumo, 
kurį suteikė pats Dievas. Siekiant 
nugalėti narkomaniją ir 
alkoholizmą, pirmiausia reikia 
rūpintis ugdyti aukštąsias 
žmogiškąsias vertybes — meilę 
žmogui ir pagarbą gyvybei. 
Popiežius su užuojauta kalbėjo 
apie narkomanijos ir 
alkoholizmo aukas, tarp kurių 
— daugiausia jaunimas, nors ši 
nelaimė paliečia ir nemažai 
suaugusiųjų. Narkomanijos ir 
alkoholizmo aukos, sakė Jis, yra, 
taip pat, tartum keliautojai, 
ieškantys kažkuo įprasminti savo 
gyvenimą. Tačiau kelionėje juos 
užklumpa mirties prekiautojai ir 
apsvaigina apgaulingos laisvės 
vilionėmis ir laimės iliuzijomis. 
Kaip Evangelijos palyginime 
minimas keliautojas, taip ir šie 
nelaimingieji, yra apilėšiami, iš jų 
atimamos brangiausios vertybės, 
jų kūnas ir dvasia sužeidžiami, jų 
sąžinė išniekinamma ir 
pažeidžiamas jų asmens kilnumas. 
Reikia vieningomis jėgomis 
ieškoti pačių veiksmingiausių 
priemonių kovai su mirties 
prekiautojais, ragino Šventasis 
Tėvas, lygiagrečiai reikia, taip pat, 
rūpintis profilaktiniu darbu su 
narkomanais, padėti jiems grįžti į 
normalų, žmogaus vertą, kilnų 
gyvenimą. Gydymui nuo 
narkomanijos Bažnyčia siūlo 
meilės terapiją; tai yra kilniųjų 
meilės ir gyvybės vertybių 
atgaivinimas. Tik šios vertybės, 
ypač jei jos persunktos religiniu 
tikėjimu, gali pilnai įprasminti 
žmogaus gyvenimą.

V AT.R
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Buriasi katalikai mokytojai PRIEŠ NEŽMONIŠKUMĄ IR PRIETARUS
Po penkių dešimčių vėl veidu ir 

širdimi Lietuva atsigręžė į Motiną 
Bažnyčią, nuo kurios smurtu ir 
prievarta buvo atplėšta 
Atsikuria katalikiškos 
organizacijos, į mokyklas sugrįžta 
tikyba — keliasi suvarginta, 
nualinta lietuvio dvasia.

Ypač sunkiai krikščioniška 
moralė grįžta į Lietuvos 
mokykla. Sistematingai ir 
šėtoniškai atkakliai į ją buvo 
„brukamas“ ateizmas, naikinantis 
dorovę, išskiriantis žmones, 
diegiantis neapykantą vietoj 
meilės.

Kai atkuriamojo Lietuvos 
ateitininkijos suvažiavimo metu 
Vilniaus mokytojas Vytautas 
Toleikis pakvietė mokytojus 
katalikus pasitarti dėl katalikų 
sąjungos, į atskirą salę susirinko 
apie trisdešimt žmonių. Ėjo 1989 
metai. Budo Lietuva. Kėlėsi 
žmonės. Iš susirinkusių mokytojų 
tarpo išrinkta iniciatyvinė grupė, 
kad rūpintųsi Lietuvių katalikų 
mokytojų sąjungos atkūrimu. Tai 
buvo Vilniaus mokytojai V. 
Toleikis, E. Žaidienė, B. 
Girdzijauskienė, J. Šimkus, 
kaunietis J. Navickas, B. Grižienė 
iš Jiezno, telšiškė S. Raudienė, 
širvintiškis P. Kuliešius. Prie šios 
sąjungos ištakų kažkada stovėjo 
didžios mūsų tautos asmenybės — 
P. Dovydaitis, S. Šalkauskis... Jos 
veikla buvo nutraukta 1940 
metais.

1990 m. gegužės 13 dieną 
Vilniuje įvyko Lietuvių Katalikų 
mokytojų sąjungos atkuriamoji 
konferencija. Pranešimus joje 
skaitė mokslininkai A. 
Dambrauskas ir A. Kučinskaitė, 
prof. A. Žygas, Vilniaus 
universiteto ir pedagoginio 
instituto vadovai, nemažai 
mokytojų. Buvo priimti Sąjungos 
įstatai, išrinkta valdyba.

Šiuo metu Lietuvių Katalikų 
mokytojų sąjunga (LKMS) jungia 
apie 300 mokytojų, dirbančių 
maždaug 40-tyje skyrių: Kaune, 
Vilniuje, Telšiuose, Jiezne, 
Panevėžyje ir kitur. Nelengvi 
LKMS pirmieji žingsniai. 
Mokytojai kol kas pasyvūs: ir į 
bažnyčią eina nedrąsiai, o ką jau 
kalbėti apie veiklą katalikiškoje 
organizacijoje... Bet tie, kurie 
atėjo į sąjungą, stengiasi gyventi ir 
dirbti taip, kad į Lietuvos 
mokyklas greičiau sugrįžtų Gyvoji 
Dvasia. LKMS rūpinasi 
katalikiškos dvasios grąžinimu į 
švietimo ir auklėjimo procesą, 
mokinio asmenybės ugdymu, 
katalikiškomis vaikų ir jaunuolių 
organizacijomis mokyklose. Ji 
skatina savo narius lavintis, siekti 
profesionalumo ir erudicijos, būti 
aktyviais piliečiais. Sąjunga savo 
veiklą grindžia Lietuvos 
Respublikos konstitucija, savo 
įstatais ir programa, 
krikščioniškos moralės normomis 
ir tradicijomis, bendradarbiauja 
su idėjiškai giminingomis 
organizacijomis Lietuvoje ir 
užsienyje.

Tikraisiais LKMS nariais gali 
būti lietuviai katalikai pedagogai 
ir visi asmenys, susiję su jaunimo 
mokymu ir auklėjimu, pripažįstą 
jos programą ir raštu pareiškę 
norą būti LKMS nariais, nariais 
rėmėjais gali būti asmenys ar 
organizacijos, remiantys Sąjungos 
veiklą. Visi nariai privalo 
tobulintis tikėjime, Tautos 
istorijoje, kultūros bei specialybės 
srityse, auklėti jaunimą 
katalikiška dvasia, platinti 
katalikišką spaudą bei literatūrą. 
Sąjungos skyriai steigiami.

te,

susibūrus ne mažiau kaip trims 
asmenims.

LKMS rūpinasi ir savo narių 
socialinio gyvenimo klausimais, 
gina jų reikalus bei teises. Ji 
stengsis kurti katalikiškas 
mokyklas, tokias klases bendro 
lavinimo mokyklose, grupes vaikų 
lopšeliuose ir darželiuose.

Nėra lengviau sąjungos valdybai, 
kuriai vadovauja Elena Žaidienė. 
Sąjunga buvo gavusi Vilniuje 
patalpas Palangos 3, jose įsikūrė. 
Bet nelemtieji Sausio 13 dienos 
įvykiai atėmė darbo vietas 
šimtams Lietuvos spaudos, radijo, 
televizijos darbuotojams. Reikėjo 
skubios pagalbos. Žinoma, 
katalikai mokytojai sutiko padėti 
— atidavė savo patalpas 
televizijos žurnalistams. Vėl 
tapome benamiais... bet turime 
viltį: Dievas laimins darbą 
tų, kurie jį atliks Jo vardu.

Lietuvos katalikai mokytojai 
ryžosi suglausti pečius, kad būtų 
lengviau tęsti katalikiškojo 
jaunimo auklėjimo tradicijas 
mūsų Lietuvoj — Meilės ir Kryžių 
žemėj.

Garbė Jėzui Kristui!
Birutė Grižienė

LKMS valdybos narė

Lietuvos Enciklopedija
Viena opiausių atgimstančios 

Lietuvos problemų — lietuvių 
kalbos gaivinimas, tobulinimas ir 
jos naudojimo sferų plėtimas. 
Nuniokota ne tik šnekamoji kalba 
— skurdi, nesunorminta mokslo, 
pramonės, žemės ūkio terminija. 
Todėl pirmutinis uždavinys — 
kuo greičiau išleisti įvairių 
gyvenimo sričių dvikalbių (ar net 
daugiakalbių) ir aiškinamųjų 
terminų žodynų, kad galėtume 
lietuviškai įvardyti sąvokas, 
kurias šiandien reiškiame margais 
skoliniais iš rusų, anglų, vokiečių 
ir kitų kalbų.

Pradėjome rengti naują 
enciklopedinį leidinį „Lietuva: 
XX amžius (Nauju žvilgsniu)“. 
Jame pateiksime visų pirma tą 
informaciją, kuri į anksčiau 
Lietuvoje išleistas enciklopedijas 
nepateko arba buvo pateikta 
tendencingai, iškreiptai. Esame 
užsimoję pirmąkart mūsų 
enciklopedijose teisingai nušviesti 
lietuvių tautos rezistenciją 
pokario metais (Lietuvos 
partizanų kovas, rezistencijos 
organizacijas, veikėjus), okupantų 
represijas prieš Lietuvos 
gyventojus (svarbesnes 
deportacijas, kalinimo ir tremties, 
nasinių žudynių vietas ir kt.). 
Didelį knygos skyrių skirsime 
religijai ir bažnyčiai. Jame 
ketiname pateikti naujai 
parengtus apžvalginius straipsnius 
apie visų konfesijų Lietuvos 
bažnyčias, žymesnius religijos 
veikėjus, organizacijas, leidinius. 
Atskiru skyriumi norėtume 
pateikti ir medžiagą apie viso 
pasaulio lietuvių išeiviją — 
apžvalginius staripsnius apie 
lietuvių bendruomenes, 
organizacijas, spaudą, veikėjus. 
Šiame skyriuje mėginsime iš naujo 
parengti ir tuos išeivijai skirtus 
straipsnius, kurie buvo mūsų 
ankstesnėse enciklopedijose, 
tačiau šiandien jie jau negali mūsų 
patenkinti. Šiam dideliam darbui 
mums bus nepaprastai svarbi 
pačių išeivių talka, nes turimos 
žinios apie išeiviją toli gražu 
nepakankamos. Todėl ne tik 
aktyviai atsakykite į mūsų

„Jame buvo mūsų viltis“ — taip 
1628 metais rašė Kiolno 
abiturientai, atsisveikindami su 
savo mokytoju Frydrichu Špė 
(Spe). Šiose eilutėse ženklus ne tik 
jaunų širdžių dėkingumas, meilė 
gerajam savo auklėtojui — čia 
ryški ir kita tiesa: šis žmogus 
tamsiais laikais buvo neeilinis 
kovotojas už žmogaus teises, 
vilties šviesa. Kai siautėjo 
neapykanta, persekiojimai ir 
žemiausi instinktai, jis drįso 
prabilti prieš nežmoniškumą ir 
prietarus. Nepagrįstai apkaltinti ir 
persekiojami žmonės šio jėzuito 
asmenyje turėjo drąsų, patikimą, 
kartu su visais kentėjusį gynėją. 
Nors to laiko istorijos lapai kupini 
baisenybių, Špė neprarado Dievo 
dovanos matyti gamtos grožį, 
Kūrėjo atvaizdą joje, ir Jį šlovinti. 
Kokia didi ir graži turėjo būti šio 
žmogaus siela!

„O Dieve, koks siaubas, koks 
čia teisingumas!“ — rašė Špė apie 
raganavimais apkaltintus žmones. 
Jie būdavo suimami, kankinami 
Dievo vardu! Frydrichas Špė, 
buvęs kalėjimo kapelionas, klausė 
suimtųjų išpažinčių, tad jo širdis 
plyšo iš skausmo. Žinojo jis šio 
baisaus prietaro priežastis, 

siunčiamas ir spaudoje skelbiamas 
anketas, bet atkreipkite mūsų 
dėmesį į kitus Lietuvai ir 
lietuvybei nusipelniusius žmones.

Mes kreipiamės į Jus, brangūs 
tautiečiai, prašydami ir 
materialinės paramos Lietuvos 
kultūrai. Mes verčiame iš anglų 
kalbos enciklopediją „Joy of 
Knowledge“. Šią vertingą 
enciklopedijtj sudaro 8 knygos. 
Dvi jau išleidome, kitos dvi 
rengiamos, bet Maskva mums 
iškrėtė didelę kiaulystę — leidykla 
„Mir“, turėjusi perduoti iš anglų 
nupirktus iliustracijų 
diapozityvus, juos sunaikino. 
Mums skubiai reikia sumokėti 
„Mitchel Beazley“ leidėjams 
Londone 14000 svarų (apie 28 
tūkstančius dolerių). Tęsdami 
šios, mums pelningos 
enciklopedijos leidimą, mes 
gautume lėšų lietuviškoms 
enciklopedijoms ir žodynams 
leisti.

Nuo 100 iki 250 dolerių jau 
paaukojo Petras Regina bei 
Antanas Tamošaičiai iš Kanados, 
Antanas Rubšys, Tadas Navickas, 
Osvaldas Žadvydas, Juozas 
Kapčinskas iš JAV, Bronius 
Zumeris, Antanas Butkus iš 
Australijos, Milda Serapinaitė- 
Jūttner iš Vokietijos, o Betras 
Jokubka iš Čikagos paaukojo 
1000 dol. ir pažadėjo po tiek 
aukoti kasmet (iš viso 10000 dol:). 
Skelbsime aukotojų sąrašus, 
reguliariai informuosime rėmėjus 
apie savo darbą ir aukų 
panaudojimą.

Mūsų sąskaita Vokietijoje: 
Marburger Volksbank 53390000, 
Kontonummer 477370 Litauische 
Enzyclopadie. Sąkaitoje būtina 
pažymėti, kad tai — auka 
(Spende, Donation).

Banko pašto adresas: 
Marburger Volksbank, 3550 
Marburg Postfach 1760, 
Deutschland. Iš banko gausite 
kvitą mokesčiams nurašyti.

Mykolas Mikalajūnas
Leidyklos direktorius

„Nauju žvilgsniu“ leidinio 
prenumerata — £15.00. 

negailestingais kėlė jas viešumon. 
Šitaip jis padarė garsiajame 
veikale „Cautio criminalis“ 
(Teisminis atsargumas), kurį 
parašė kartu su dviem 
bendradarbiais — Tanner ir 
Laymann. „Mūsų krašte tikėjimas 
raganomis atsirado dėl dviejų 
svarbiausių priežasčių: 1) dėl 
nežinojimo ir prietaringumo; 2) 
dėl pavydo ir neapykantos.“ Kai 
kas „Cautio criminalis“ pavadino 
anų laikų pačia reikalingiausia 
knyga (Walter Rupp)'Šiandien ji 
laikoma „žmogaus teisių 
dokumentu“. Amžininkai vertino 
kitaip. ,,Cautio“ išėjo 
anonimiškai — be autoriaus 
pavardės. Netrukus ji išaiškėjo. 
Ordino vadovybė norėjo pašalinti 
tėvą Frydrichą iš Draugijos, nes 
veikalas buvo išspausdintas be 
leidimo, be aprobatos. bet 
„kaltinamasis“ netrukus atgavo 
savo vyresnybės pasitikėjimą, net 
buvo paskirtas dėstyti moralinės 
teologijos Tryro universitete. Tik 
neilgai ten dirbo: slaugydamas 
sužeistus kareivius, užsikrėtė 
šiltine ir 1635 m. mirė, būdamas 44 
metų amžiaus.

Frydrichas Špė gimė prieš 400 
metų (1591) prie Diuseldorfo. 
Pradinį ir vidurinį mokslą išėjo 
Kiolne. Tryre baigė jėzuitų 
naujokyną. Kunigiškus mokslus 
studijavo Viurcburge, Špejeryje, 
Vormse ir Maince. Dirbo 
sielovadoje, dėstė akademiniam 
jaunimui, parašė jaunoms sieloms 
skirtą didaktinio turinio knygelę. 
Anksti išryškėjo jo poetiniai 
gabumai. Dar prieš kunigo 
šventimus sukūrė religinių 
giesmių, kurios suskambo 
liaudyje. Buvo kuklus, 
nesigarsino, todėl jo eilėraščių 
rinktinė išleista tik po mirties 
(Trutz Nachtigall, 1649); kitas 
leidimas pasirodė 1908 metais. 
Baroko lyrikas Špė neliko vienišas 
reiškinys vokiečių literatūroje: po 
šimto metų jį atrado romantikai 
— Šlegeris, Brentanas.

Akis į akį susidūręs su vargu ir 
kančia, jis neliko abejingas 
skausmui: rūpinosi varguoliais, 
ligoniais, persekiojamaisiais. Šis 
kunigas laikomas vokiečių 
poezijos atnaujintoju, bet tikroji, 
didesnė jo šlovė — drąsa ginti 
nekaltai kenčiančius, laužyti 
smurto barjerus. Kai abejojama 
kaltumu, žmogaus negalima 
pasmerkti — taip savo metu 
tvirtino kunigas. Jo kmyga 
netrukus pasirodė vokiškai, 
prancūziškai, flamandiškai ir 
lenkiškai. Žmonių mąstysena ėmė 
keistis, o laužai, skirti nekaltoms 
aukoms, pradėjo gesti. Špė 
pralaužė ledus į geresnę 
ateitį. Raganomis būdavo 
apšaukiami ir vyrai, ir moterys, 
bet daugiausia pastarosios. 
Kunigas Špė, dalyvavęs 
teismuose, ne vieną išgelbėjo nuo 
mirties. Kai viduramžiai moteryje 
matė tik žemesnį padarą ir velnio 
talkininkę, jis gynė moters orumą.

Vakarų Vokietijoje minint šio 
žymaus humanisto ir žmonijos 
geradario jubiliejų, išleistas pašto 
ženklas, kur matyti garsiosios 
knygos „Cautio criminalis“ 
titulinis lapas ir ištrauka iš jo 
giesmių knygos ,,Trutz 
Nachtigall“.

Apie raganas sąstingio laikais 
nemaža buvo rašoma ir lietuvių 
spaudoje. Kartais netgi klaidingai. 
Todėl kai kuriuos netikslumus 
verta paminėti. Štai profesorius 
Genzelis rašė, kad „gyvųjų laužų“ 
viduramžiais nebuvo. Tai 
Renesanso atributas. Taip rašo ir 
užsienio istorikai. Bažnyčia 

viduramžiais nepalaikė tikėjimo 
raganomis. Negalima pritarti 
profesoriui Jurginiui, pagal kurį 
laužai liepsnojo todėl, kad buvo 
atmesta pasaulietiška Renesanso 
pasaulėžiūra ir priverstinai 
grąžinta viduramžių religinė 
pasaulėžiūra. Neteisus buvo ir 
profesorius Jokūbas Minkevičius, 
tvirtinęs, jog raganų medžioklės 
— būdingas katalikiškų šalių 
reiškinys. Iš tikrųjų protestantai 
labiau nei katalikai naudojosi 
„Raganų kūju“ — knyga, kur 
buvo propaguojamas šis prietaras. 
Graikų bažnyčioje ir 
katalikiškuose kraštuose tokių 
dalykų nebuvo. Romoje žinomas 
tik vienintelis atvejis (1420 m. 
liepos 8 d.), o visoje Italijoje — tik 
keli (1505-1524), ir tai įvykdyti 
civilinės valdžios. Tokie 
atsitikimai daugiausia 
pasitaikydavo tik Šiaurės Italijoje 
ir germanų kraštuose — 
Vokietijoje, Skandinavijoje, Britų 
salose, Šiaurės Amerikoje ir kitur.

kun. J. Lauriūnas

NAUJA HOLYWOODO 
ŽVAIGŽDE... PROFESORE

Ne, tai ne pokštas ar nevykęs 
sąmojis. Tai tikra tiesa! Viena 
žymiausių archeologijos 
profesorių, neseniai iškilmingai 
paminėjusi savo 
septyniasdešimtmetį, Marija 
Aleksaitė-Gimbutienė patraukė 
savo atradimais ne vien mokslo 
vyrus, bet ir ryškiausias kino 
žvaigždes. Šiuo metu, kartu su 
Kalifornijos universiteto 
studentais, profesorės paskaitų 
klauso ir garsioji kino aktorė 
Jeane Fonda, kuri, perskaičiusi 
profesorės Marijos Gimbutienės 
knygą „The Language of 
Goddess“, pajuto poreikį 
susipažinti su pačia autore ir 
pasiūlyti jai kartu sukurti kelių 
dalių kino juostą apie Deivę — 
pasaulio moteriškąją kūrėją. 
Pasak Jeane Fondos, mes 
beatodairiškai naikiname gamtą. 
Kaip menininkė ir aktyvi politikė, 
ji stengiasi pakeisti žmogaus ir 
gamtos sambūvio dermę gamtos 
labui. Profesorė, nors ir labai 
užsiėmusi, neatmetė kino 
žvaigždės pasiūlymo.

Tikriausiai tai bus šešių dalių 
dokumentinis filmas apie 
profesorės Marijos Gimbutienės 
gyvenimą, mokslo atradimus, 
ilgas ir varginančias ekspedicijas 
po Graikiją, Prancūziją, Italiją, 
Airiją, Vengriją, kur po 
kruopelytę kaupta archeologinė 
medžiaga, kol iš neolito laikų j 
mus prakalbo Deivės. Profesorė 
dažniau linkusi sakyti Dieve. 
Taip, tai ji, Dieve, yra Motina 
Gamta, Žemė, ji duoda gyvybę, 
palaiko ją, sugražina į save!

Istorikas Vincas Trumpa, taręs 
pasveikinimo žodį per iškilmingus 
pietus, skirtus Marijos Gimbu
tienės 70-čiui paminėti Los Angeles, 
pasakė, jog „The. Language of 
Goddess“ tapo mažne tarptautine 
sensacija ne tik dėl minties 
originalumo, bet ir dėl meninio 
apipavydalinimo. Berods, savo 
kalba, ją skaito ir italai. 
Tikėkimės, kad Deivė prabils ir 
lietuviškai. Nors dabar profesorė, 
nutaikiusi laisvesnę valandėlę tarp 
pokalbių su Jeane Fonda ir 
paskaitų universitete, skuba kuo 
toliau nuo miesto triukšmo į 
dykumas, kur nedrumsčiamoje 
tyloje ir vienatvėje baigiami rašyti 
paskutiniai naujos knygos 
„Deivės civilizacija“ puslapiai.

Salomėja Cičiškina
„Mūsų pastogė“, Nr31, 1991.8.5
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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.

AUKOS SPAUDAI
S. Avižienius — 3.00 sv.
J. Liudžius — 22.50 sv.
R. C. Stephens — 3.50 sv.
S. Gabrilaitis — 5.50 sv.
J. Bielskis — 10.50 sv.
N. Butkus — 2.00 sv.
J. Tamulaitis — 7.00 sv.
M. Gutauskas — 7.00 sv.
J. Klinger — 14.85 sv.
B. Gailiūnas — 5.50 sv.
O. Mameniškis — 3.50 sv.
K. Vitkus — 4.50 sv.
Ui aukas nuoširdžiai dėkojame

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.

KALĖDINIS
EUROPOS LIETUVIS

Šis dvigubas „Europos lietuvis“ 
1991 metais yra paskutinis. Pirmą 
naujųjų 1992 m. ‘EL’ numerį 
išleisime sausio 10 d.

Visiems „Europos lietuvio“ 
skaitytojams ir bendradarbiams 
linkime linksmų švenčių.

Ypatingą padėką skiriame 
Violetai Tamašauskaitei, Juozui 
Aliukoniui ir Baliui Narbučiui, be 
kurių pagalbos šio numerio laiku 
nebūtume išleidę.

Redakcija ir administracija

PAMALDOS
Nottinghame — gruodžio 29 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Nottinghame — sausio 1 d., 

Nauji Metai, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — sausio 5 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Bradforde — sausio 5 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — sausio 6 d., 

Trys Karaliai, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame — sausio 12 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Eccles—sausio 12 d., 12.15 vai.

LONDONE
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. Sporto ir 

socialinis klubas rengia Naujųjų 
metų sutikimą. Pradžia 21.00 vai. 
Jėjimas 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.

VAIKŲ FONDAS
BRITISH-LITHUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA
Gautos šios aukos: 500.00 sv. — 

A.A. Petro Jonaičio iš Londono 
palikimas; 586.00 — Mugės- 
bazaro pelnas; 5.00 — Juozas 
Capas iš Keighley.

Fondo vadovybė dėkoja 
visiems aukotojams.

PADĖKA
„Vilties Bendrijos šeimų vardu 

žemai Jums lenkiuosi ir nuoširdžiai 
dėkoju už suteiktų pagalbų. Mus iki 
ašarų sujaudino nepažįsta nų 
žmonių rūpestis ir dėmesys. Ačiū 
Jums. Tepadeda Jums Dievas.

D. Migaliova

Britų-lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje įgaliotinė 
Ramutė Solomonienė Vilniuje 
rašo:,,...net psichinės negalios 
paženklinti vaikai džiaugėsi 
tokiais gražiais bateliais, kokių 
niekada nėra turėję. Rinkosi 
natavosi juos kartu su mamomis. 
Tai buvo maža šeimyninė šventė.

Vaistai ir vitaminai bus išdalinti 
vaikams dr. Dainiaus Pūko 
nuožiūra”.

MIRĖ ONA URBONAVIČIŪTE 
EIDINTIENE

Lapkričio 16 d. Bow, Londone 
mirė Ona Urbonavičiūtė- 
Eidintienė. Velionė gimė ir augo 
Škotijoje, vėliau persikėlė gyventi į 
Londoną.

ANGLAI REMIA LIETUVĄ
Portsmonth mieste prieš kiek 

laiko susikūrė Lietuvai remti 
„AID LITHUANIA” 
branduolys, kuriam vadovauja 
Pat Callinan. Artimiausiu laiku šis 
branduolys išsiųs Lietuvai apie 
pusę tonos vaistų.

„Europos lietuvio“ redakcijos darbuotojus, o taip pat visus 
geros valios lietuvius, esančius toli nuo Lietuvos sveikinu šv. Kalėdų 
ir Naujųjų, 1992 metų proga. Laimės, energijos, sveikatos ir viso 
geriausio Jums. Tejungia mus bendra kova už Lietuvos 
nepriklausomybės įtvirtinimų. Telydi mus visus bendra mūsų tėvynės 
Lietuvos meilė ir pasiaukojimas jai.

Kęstutis Balčiūnas
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sųjungos 

tarybos narys, Šilalės rajono tarybos pirmininkas.
Kvėdarna, 1991 m.

Šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina 
ir linki laimingų 1992 metų

BALTIC STORES (Z. Juras)
11 London Lane, Bromley, Kent, England 

Tel.: 081-4602592

LATVIŲ-LIETUVIŲ 
LABDAROS MUGE 

BAZARAS
Lapkričio 30 d. Latvių 

namuose, Londone įvyko latvių 
labdaros draugijų ir Britų-lietuvių 
pagalbos fondo vaikams 
Lietuvoje jungtinė mugė-bazaras. 
Ją atidarė Latvijos pasiuntinybės 
Charge D’Affaires M. Zarine. Ji 
pasidžiaugė, kad po pertraukos 
lietuviai vėl dalyvauja bazare ir 
priminė, kad labdaros darbų 
turime savo pabaltiečių 
bendruomenėse, bet didžiausi 
labdaros darbai laukia laisvoje 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje: 
senelių prieglaudos, įvairūs vaikų 
internatai ir namai, o kur 
ligoninės?

Po atidarymo prie kiekvienos 
draugijos stalo ji išbandė savo 
laimę; kviesdama visus prisidėti 
prie mugės-bazaro pasisekimo.

Bazarą aplankė labai daug 
latvių senimo ir jaunimo, kurie 
turėjo savo stalą. Jie rengėsi kitų 
metų jaunimo kongresui D. 
Britanijoje.

Lietuvių atvyko nedaug, 
neskaitant Kazio Drungilo 
šeimos: jie visi atvyko į bazarą ir 
dar davė 100 00 sv. auką.

SODYBOJE
KALĖDŲ ŠVENTES 

LIETUVIŲ SODYBOJE 
KAINOS:

Kūčių vakarienė — f 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.: 0420- 
472810.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
1992 m. liepos 25 — rugpjūčio 8 (arba 15) dienomis ruošiama 

ekskursija į Lietuvą. Keliausime British Airways lėktuvu tiesiai iš Londono į 
Vilnių ir atgal. Bilieto kaina į abu galus — 325.00 sv., plius 20.00 sv. 
draudimas asmeniui.

Norintieji keliauti, iki 1992.111.1 įmoka 100.00 sv. depozitą, o likusią 
sumą — iki 1992.V.l. Jeigu dėl ekskursantų stokos kelionė neįvyks, visus 
pinigus grąžinsime.

Tai bus pirmasis britų lėktuvo skrydis į Vilnių, kurį paįvairins 
šampanas ir lietuviškais tautiniais rūbais pasipuošusios stiuardesės.

Čekius rašykite Aviatours (Charter) Ltd. vardu, o registruokitės pas J. 
ir B. Levinskus adresu: St. Lucia House Country Club, Lindford Road, 
Bordon, Hants, GU35 0LL. Tel.: 0420-472584.

MANCHESTERYJE
RENGINIAI

Pirmą Kalėdų dieną MLS 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

BRADFORDE
Švenčių programa

Antrąją Šv. Kalėdų dieną baras 
veiks nuo 12 iki 23.30. Atėjusius klubo 
narius ir svečius pavaišinsime 
užkandžiais ir įteiksime dovanėlę.

Naujuosius Metus sutiksime su 
muzika, šokiais, užkandžiaudami.

Pirmąją Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų dienomis baras dirbs įprastu 
laiku.

PILIETYBES ĮSTATYMAS
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausioji Taryba Vilniuje 1991 
m. gruodžio 5 d. priėmė Pilietybės 
Įstatymą (Nr.I-2072), kurio 
pirmame straipsnyje sakoma:

„Lietuvos Respublikos piliečiai 
yra:

1) asmenys, iki 1940 m. birželio 
15 d. turėję Lietuvos Respublikos 
pilietybę, jų vaikai ir vaikaičiai, 
jeigu jie neįgijo kitos valstybės 
pilietybės.”

Lietuvos Respublikos pilietybę 
patvirtinantis dokumentas yra 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasas, kurio išdavimo tvarką 
apibrėžia Lietuvos Respublikos 
piliečio paso nuostatai.

D. Britanijos lietuviams, kurie 
iki šiol nėra priėmę kitos pilietybės, 
apie Lietuvos Respublikos piliečio 
paso išdavimo eigą ir vietą 
pranešime vėliau.

„EL“ redaktorius

PASAULYJE
Rusai pradeda nusivilti 

demokratija
Rusijos prezidentas B. Jelcinas 

pirmasis pasišovė sukurti rinką ir 
demokratiją Rusijos respublikoje, 
bet tuo pačiu nukentėjo jo 
populiarumas. Už dolerius 
Maskvoje dabar gali visko gauti ir 
gerai gyventi, bet dauguma 
gyventojų vargsta ir pasiilgsta 
senų laikų, kai bent jau 
reikalingiausią maistą buvo 
galima pigiai nusipirkti ir buvo 
garantuotas darbas. Žmonės 
pradeda bruzdėti. Ypač didelį 
pavojų kelia kariškiai, grįžtantys 
iš anksčiau okupuotų kraštų ir 
neturintys nei kur gyventi, nei ką 
dirbti. Bijoma karinių dalinių 
sukilimo ar kitokio jėgos 
demonstravimo. Tai aktualu 
Baltijos valstybėms, kurios dar 
neturi savo kariuomenės ir bet 
kokiai karinei jėgai negalėtų 
rimtai pasipriešinti. Taip 
samprotauja užsienio 
korespondentai Maskvoje.

Rusijos gyventojai yra 
nepatenkinti ne tik B. Jelcinu, bet 
ir kitais jo šalininkais, pavyzdžiui, 
Saint-Peterburgo burmistru 
Anatoly Sobčak, kuris anksčiau 
buvo keliamas į viršūnes, o dabar 
kaltinamas bereikalingu 
važinėjimu po užsienius ir 
nepekankamu dėmesiu savo 
žmonių rūpesčiams. Žmonėms 
dabar labiau patinka B. Jelcino 
pavaduotojas Aleksander 

• Rutskoy, kuris pasisako prieš 
griežtas reformas, ypač prieš 
kainų pakėlimą. Anot 
korespondentų B. Jelcino nelaimė 
yra ta, kad jis siekia neįmanomo, 
t.y. nori greitai pamaitinti alkanus 
žmones ir tuo pat metu sunaikinti 
atgyvenusią sistemą.

M. Gorbačiovas pranašauja 
pasaulio pabaigą

Ukrainai atsiskyrus nuo 
Sovietų Sąjungos, praktiškai „be 
darbo“ lieka prezidentas M. 
Gorbačiovas, kuris jau anksčiau 
yra pareiškęs, jog be Ukrainos 
nauja Suverenių Valstybių 
Sąjunga yra neįmanoma, ir kad 
tokiu atveju jis atsistatydinsiąs.

M. Gorbačiovas taip pat 
neatmeta dar vieno pučo 
galimybės, nes vis labiau nerimsta 
„nuskriaustieji“ komunistai ir 
kariškiai. O Vakarams, tuo tarpu, 
didžiausią susirūpinimą kelia 
branduolinio ginklo problema: 
dabartiniu metu atominė 
ginkluotė yra išdėstyta Rusijoje, 
Ukrainoje, Baltarusijoje ir 
Kazachstane.

Apie sovietinės armijos 
reorganizavimą kalbėjo neseniai 
Londone viešėjęs sovietinės 
armijos genštabo viršininkas V. 
Lobov, kurį šiame poste, beje, 
visiškai neseniai pakeitė buvęs 
Leningrado apygardos vadas V. 
Samsonovas.

Ruošiamasi teismui
Po ilgų svarstymų Britanijos 

parlamentas priėmė įstatymą dėl 
nacistinių nusikaltėlių, kurio 
pagrindu Škotijos policija iškėlė 
bylą asmeniui, įtariamam 
dalyvavus žydų žudynėse. Škotų 
policininkai vyksta į Maskvą 
susipažinti su KGB archyvine 
medžiaga. Lankysis jie ir 
Lietuvoje, kur apklaus žudynių 
liudininkus. Anksčiau, prieš 
įstatymo priėmimą teisėsaugos 
organai negalėjo persekioti 
žmonių, nusikalstamos veiklos 
metu nebuvusių britų piliečiais. 
Panašios bylos buvo iškeltos 
Australijoje ir Kanadoje, vienok 
kaltinamieji buvo išteisinti.
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