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PROGA DALYVAUTI
BALTIJOS TAIKOS IR LAISVĖS EKSKURSIJA
Numatyta kaina: 250-300 dolerių. monstracijos, spaudos konferencijos ir
Oficialios kalbos: anęlų ir vokiečių. memorandumų/peticijų įteikimas val
BALTIJOS TAIKOS IR LAISVĖS džiai.
Sovietinės politikos žinovai kalbės
EKSKURSIJA, numatyta liepos mėn.
25-31 dienomis, duos progą lietuviams, tokiomis temomis kaip žmogaus teisės
latviams ir estams susiburti ir parody Pabaltijy ir pan.
Pasaulinės klasės krepšinio ir tinkli
ti savo norą bendradarbiauti, dalyvau
ti kultūrinėje programoje ir tuo pri nio komandos galės dalyvauti rungty
minti pasauliui, Rytų ir Vakarų, mū nėse su danų, suomių ir švedų koman
sų kenčiančių tautiečių Pabaltijo kraš domis.
TIKSLAI
tuose skriaudas.
Patraukti pasaulio žinių agentūrų
Kelionė prasidės Kopenhagoje, kur
vyks „Baltijos Tribunolas“, rengiamas dėmesį.
Įžiebti pabaltiečių bendradarbiavi
Pasaulio Pabaltiečių Konferencijos. Pa
keliui į Helsinkį, pirmo sustojimo uos mo sąjūdį Pabaltijo kraštuose.
Sukurti asmeniškų ryšių pagrindą
tą, laivas plauks pro Pabaltijo kraštų
sienas. Kelionė baigsis Stockholme ma tolimesniam pabaltiečių bendradarbia
sine demonstracija mieste ir folklorine vimui, ypač tarp jaunųjų.
paroda garsiame Skanseno atviro oro
KUR GAUTI INFORMACIJŲ?
muziejuje.
D. Britanijos lietuviai, norintieji gauti
PROGRAMA
daugiau informacijų apie šią ekskursiją,
Dalyvaus pagarsėję muzikos ansam prašomi neatidėliojant kreiptis raštu šiuo
bliai, menininkai ir literatai ir bus pa adresu: Miss I. Petrauskas, c/o Lithuan
rodos.
ian House, 2, Ladbroke Gardens, London,
Kiekviename sustojimo uoste bus de Wil 2PT.

KARTU AR ATSKIRAI ?
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Lietuvių išeivija, pasiryžusi siekti savo
didžiųjų tikslų, užsimoja tiek daug dar
bų, kad jų visų nepajėgtų atlikti nė tuo
atveju, jeigu visi dirbantieji, kokiu nors
būdu sugebėtų atsikratyti visų kitų dar
bų, skirtų net ir kasdieninei duonai pelnyti, ir įsijungtų vien tik į lietuvišką veiklą.
Todėl mum labai svarbu, kad sugebėtumėm kaip nors atrinkti tik pačius svar
biausius bei būtiniausius darbus ir kaip
nors sutelkę prie jų visas esamas jėgas bei
galimas lėšas, galėtumėm juos dirbti ben
drai. Argi ne dėl to ir kūrėme Lietuvių
Bendruomenę, manydami, kad per šią or
ganizaciją mes sujungsime viso laisvojo
pasaulio lietuvius ir visi, bendrai sutarę,
vienos bendros vadovybės koordinuojami
dirbsime ir sieksime savo didžiųjų tikslų.
Mes galvojome, kad tik tokia jungtis teapsaugos mus nuo išsibarstymo, išgelbės
mus nuo nutautimo ir sudarys sąlygas pa
veikiai padėti okupuotai Lietuvai išsikovo
ti sau laisvę.
Atrodė, kad teisingai pagalvojome ir tuo
jau pat siekėme tą mintį paversti gyveni
mu. Kūrėme Lietuvių Bendruomenės pa
dalinius visuose kraštuose, kvietėme 'į juos
jungtis visus lietuvius ir jos rėmuose pla
nuoti ir vykdyti visa tai, ko tik reikia mū
sų tautinei gyvybei išlaikyti ir padėti pa
vergtai tėvynei atsikratyti okupanto. De
ja, ne visi supratome tos visų mūsų jung
ties prasmę ir naudą. Dėl įvairių priežas
čių daug išeivių likosi už jos ribų ir ėjo
savais keliais, nors ir jų horizontuose ma
tesi tie patys tikslai. Bendruomenė augo,
vystėsi, stiprėjo, sujungusi daugumą lie
tuvių net devyniolikoje laisvojo pasaulio
kraštų labai daug gero padarė ir lietuvių
tautai, ir ypač lietuvybei, tačiau nėra abe
jonės, kad dar daugiau būtų buvę padary
ta, jeigu jos apimty būtų dirbę visi išeivi
jos lietuviai. Tačiau reikia džiaugtis, kad
bent didžioji dalis lietuvių, Bendruome
nės rėmuose radusi prieglobstį, iki šiol
bendrai tempė tą sunkų vežimą reikiama
kryptimi.
Bet ilgainiui tas vežimas sunkėjo, ke
lias blogėjo, o jį tempiantieji silpnėjo ir
tirpo gyvenimo eigoje, kartais tų pačių
brolių lietuvių net ir akmenukais apmėto
mi ar dumblu apdrabstomi. Gerai dar,
kad pavyko jiems susirasti, nors kol kas
dar negausią, bet ryžtingą jaunesniųjų
talką, o šiandieniniai reiškiniai rodo, kad
UŽ šio kalnelio dangus lyg ir giedrėja. Vis
daugiau ir daugiau jaunesnių žmonių atei
na ir į Bendruomenės vadovybę, ir į eili
nių darbininkų eiles. Bet jų dar žymiai
per mažai, kad savo pečiais galėtų pakel
ti visą naštą, kuri dabar pasidarė jau tik
rai labai didelė. Tai labai aiškiai pasirodė
bendruomenininkų pasitarime rugsėjo 2223 Dainavos stovyklavietėje. Atviru ir drą
siu žvilgsniu į mūsų dabartinę padėtį
žvelgdami, pamatėme ir supratome, kad
mūsų darbo sąlygos keičiasi mūsų nenau
dai ir kad skubiai mum reikia prie jų tai
kytis, dar stipriau glausti gretas ir atka-

DR. A. GERUTIS LIGONINĖJE
Šveicarijoje gyvenantis Lietuvos diplo
matas dr. Albertas Gerutis staiga susirgo.
Jam padaryta sunki vidurių operacija. Li
gonis pamažu sveiksta.
įžymiajam kovotojui dėl Lietuvos nes Priklausomybės ir veikliajam laisvosios
į: lietuvių spaudos darbuotojui linkime kuo
s greičiau pasveikti ir sustiprėti.
1985 m. liepos mėn. dr. A. Geručiui su8 eis 80 metų.
■

kliau dirbti, kad tos naujos sąlygos mūsų
visiškai nepražudytų. Mes supratom, kad
mum reikia naujos lituanistinio švietimo
sistemos, jeigu norime, kad lietuviškai be
simokančių lietuviukų skaičius ne tik ne
bemažėtų, bet pradėtų didėti. Mes pama
tėm, kad prasmingesnės darbų atrankos
mum reikia ir kultūros kūrybos bei jos
naudojimo laukuose, jeigu norime ir jos
kokybės kreivę pasukti aukštyn. Mes pa
jutome, kad politinėj veikloj didžiausią
dėmes'į turime kreipti į okupuotą Lietuvą,
ieškoti su ja gilesnio, atviresnio ir pras.
mingesnio ryšio, jeigu, siekdami jai lais
vės ir nepriklausomybės, kartu norime pa
dėti apsisaugoti ir nuo surusėjimo, kurį
okupantas dabar taip labai atkakliai bru
ka. Bet mes taip pat žinome, kad visų šių
klausimų sprendimui reikia nepaprastai
daug pastangų. Ne vien tik kokios nors lie
tuvių išeivijos dalies, bet visų sutelktinių
pastangų. Kaip kas šiandien begalvotų,
kaip bebandytų mus įtikinėti, niekaip ne
pajėgs nuneigti, kad tos pastangos tegali
būti sutelktos tik Lietuvių Bendruomenės
rėmuose. Mes žinome, kad tie, kurie pasili
ko šalia Bendruomenės jau jos kūrimosi
pradžioje, jie ten ir laikysis. Todėl Ben
druomenės eilėse dirbantiems turi rūpėti
į darbingųjų gretas įrikiuoti visas jauną
sias pajėgas ir taip pat žiūrėti, kad joje
esanti darbo jėga neišsisklaidytų. O tokių
spragų retkarčiais pasitaiko. Jau pradžio
je šio rašinio užsiminėme, jog lietuvių iš
eivija, taigi ir Bendruomenė turi per daug
darbų, kad visus juos galėtų atlikti, todėl
bando nusistatyti jų svarbumo eilę ir to
kia eilės tvarka juos vykdyti. Bet tarp tų
pačių bendruomenininkų dėl tų pirmumų
atsiranda ir kitokių nuomonių. Tada jau
pasitaiko, kad Bendruomenės vadovų nu
statyta darbų eilės tvarka nepatenkinti
kuria savo planus ir pradeda juos vykdyti
už Bendruomenės ribų. Ir taip prasideda
išblaškymas jėgų, išskirstymas lėšų, ir tai
nepadeda nei vieniem, nei kitiem, šalia
Bendruomenės dirbantiems dažnai tie dar
bai pasidaro per sunkūs, įklimpsta, reikia
mos paramos neatsiranda. Kyla nepasiten
kinimas, priękaištai, trintis, dažnai net ir
atviri vieši barniai, ir iš to niekas nelai
mi.
Argi tokios padėties iš tikrųjų mes šie
kiame? Juk savaime aišku, kad nuomonių
išsiskyrimo niekada neišvengsim. Visada
jo bus ir dėl darbų eilės nustatymo, ta
čiau kam gi mes turime tuos demokrati
nius principus? Argi ne jais turime rem
tis ir tą darbų eilės tvarką nustatydami?
Ar ne geriau būtų atsižvelgti į daugumos
nuomonę ir prie jos prisitaikyti? Gal taip
susitvarkius iš karto nors ir jausim laikinį
„pralaimėjimą", tačiau ateitis parodys,
kad visada daugiau laimėsim dirbdami
kartu negu atskirai.
(Pasaulio Lietuvis)
VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
KONGRESAS
VI PLJ Kongreso, kuris įvyks 1987 me
tais Australijoje, ruošos komitetą sudaro:
pirm. Henrikas Antanaitis, vicepirm. prog
ramos reikalams Audronė Stepanienė, vi
cepirm. administraciniams reikalams Bi
rutė Prašmutaitė, iždininkas Anupras
Rakštelis, ryšininkė Aldona Butkutė, sek
retorė Birutė Kymantienė, sekretorės pagelbininkės Rūta Kasperaitytė ir Gaila
Žemaitytė ir ex-officio nariai — PLB
valdybos pirmininkas, PLJS valdybos pir
mininkas, ALB krašto valdybos pirminin
kas ir ALJS valdybos pirmininkė.

ŠV. KAZIMIERO METAI

LINKIME SĖKMĖS
REZOLIUCIJA DĖL PABALTIJO VALSTYBIŲ AUSTRALIJOS SENATE

Europos parlamento nutarimas Pabalti
jo valstybių laisvės reikalu, priimtas
Strasbourge 1983 sausio 13, paskatino Aus
tralijos senatorių Peter Baume pasiūlyti
panašią rezoliuciją Australijos senate.
Spalio 8 'įteiktame projekte keliama min
tis, kad Australija vykdytų Jungtinių Tau
tų nario pareigą ir remtų pavergtųjų Pa
baltijo valstybių apsisprendimo teisę.
Parlamento rinkimų proga Australijos
pabaltiečiai sukruto užsitikrinti politinių
partijų paramą šiai svarbiai rezoliucijai.
Opozicijos partijos yra teigiamai nusitei
kusios. Rūpestį kelia valdančiosios darbie
čių partijos laikysena. Gegužės mėnesį
Australijos pabaltiečių tarybai buvo paža
dėta, kad rezoliucija Pabaltijo valstybių
reikalu priims abu parlamento rūmai, bet
patirta, kad darbiečiai nori į rezoliucijos
pasiūlymą įnešti kai kurių pakeitimų.
Australijos LB Krašto valdybos pirmi
ninkas V. Bukevičius paragino visus šio
krašto lietuvius skubiai rašyti laiškus mi
nistrui pirmininkui R. Hawke, užsienio
reikalų ministrui W.G. Hayden ir visiems
darbiečių atstovams, kad jie aiškiai pasi
sakytų už rezoliuciją.
Senatoriaus P. Baume pasiūlymas yra
labai reikšmingas dokumentas, nes jame
išdėstomi pagrindiniai motyvai ir faktai,
dėl kurių Australija, vykdydama Jungti
nių Tautų nario įsipareigojimus, turi su
sirūpinti nenormalia Pabaltijo valstybių
padėtimi.
Rezoliucijos projekte pirmiausia nuro
doma, kad visos tautos trokšta gyventi tai
kos ir laisvės sąlygomis, naudotis pagrin
dinėmis žmogaus teisėmis, įskaitant ir ap
šisprendimo teisę.
Antra, priklausydama Jungtinių Tautų
organizacijai Australija turi pareigą lai
kytis organizacijos principų, Visuotinės
žmogaus teisių deklaracijos, JT deklaraci
jos dėl nepriklausomybės suteikimo kolo
nijų kraštams ir tautoms, Helsinkio susi
tarimų Baigiamojo akto.
Trečia, Australijos žmonės naudojasi
visomis šiuose dokumentuose sužymėtomis
teisėmis, bet yra tautų, kurioms tos teisės
neigiamos.

Ryšium su tuo primenama, kad Europos
parlamentas 1983 sausio 13 priėmė rezoliu
eiją dėl padėties Pabaltijo valstybėse —
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Šios trys valstybės buvo nepriklausomos
suverenios respublikos ir priklausė Tautų
Sąjungai iki 1940, kai jas okupavo Sov.
Sąjunga, pasinaudodama Hitlerio ir Sta
lino vyriausybių susitarimais, vadinamuo
ju Molotovo-Ribbentropo paktu.
Faktas, kad Sov. Sąjunga tęsia šių vai
stybių okupaciją, bet Australijos vyriausy
bė drauge su kitais demokratiniais kraš
tais nelaiko Pabaltijo valstybių prijungi
mo prie Sov. Sąjungos teisėtu, tai yra, ne
pripažįsta jų inkorporavimo de jure.
Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonėms
paneigiama daugelis pagrindinių žmogaus
teisių, tačiau jie nesiliovė kovoję už savo
apsisprendimą ir laisvę, nors šiose okupuo
tose šalyse vykdoma smarki rusinimo po
litika, stelbianti vietos kalbą ir kultūrą.
Dėl visų šių motyvų ir faktų siūlomas
toks nutarimas:
pirma, Australija, priklausydama JT
organizacijai, turi pareigą rūpintis pagrin
dinių žmogaus teisių ii- laisvių reikalais
ir privalo remti Europos parlamento nu
tarimą dėl Pabaltijo valstybių;
antra, tuo tikslu Australijos vyriausybė
turi savo iniciatyva ir drauge su kitomis
vyriausybėmis kelti Pabaltijo valstybių ap
sisprendimo ir žmogaus teisių klausimą
visuose tinkamuose JT forumuose, ypač
JT Žmogaus teisių komisijoje;
trečia, pavesti Australijos užsienio rei
kalų ministerijai imtis visų reikalingų prie
monių, kad šitas nutarimas būtų vykdo
mas.
Šitą svarbią Australijos pabaltiečių ir
Pabaltijo laisvės bičiulių iniciatyvą reikia
nuoširdžiai sveikinti ir linkėti sėkmingo
jos 'įgyvendinimo. Savo metu priversdami
atšaukti neprotingą okupacijos pripažint
mą Australijos pabaltiečiai ir jų bičiuliai
parodė pasigėrėtiną veiklumą. Tikėkimės,
kad ir šį kartą laimė jų neapleis. To jiems
ir linkime!
J. Vidzgiris

EUROPOS KATALIKIŲ MOTERŲ
SUVAŽIAVIMAS
Spalio mėn. 21-24 d. Altenberge (Vokie
tijoje) įvyko Pasaulio Katalikių Moterų
Organizacijų Unijos suorganizuotas Euro
pos katalikių moterų suvažiavimas.
Šiame tarptautiniame suvažiavime daly
vavo 15 Europos kraštų katalikių moterų
organizacijų atstovės. Pasaulio Lietuvių
Katalikių Organizacijų Sąjungą (PLKOS)
atstovavo Birutė Venskuvienė — PLKOS
įgaliotinė tarptautiniams ryšiams.
Suvažiavimo tema: „Moteris ir darbas“.
Šios temos gilesniam išstudijavimui ir na
grinėjimui buvo sudarytos įvairios darbo
grupės. Rezoliucijose labai konkrečiai iš
keltos šių dienų Europos moterį; darbo
problemos — esamos sąlygos, nauji darbo
paskirstymai ir reikalavimai, profesinis ir
neprofesinis darbas, teisiniai moters dar
bo aspektai, apmokamas ir ne apmoka
mas darbas, bedarbė ir kt. Nagrinėti ir
Katalikų Bažnyčios pareiškimai darbo
klausimais.
Europos katalikių moterų suvažiavimui
vadovavo Vokietijos Parlamento narė
Prof. Ursula Maennle.

LIETUVOJE
Atidarytas Lėvens upės tvenkinys
Ketverius metus trukę statybos darbai
baigti šį rudenį. Atidarytas Lėvens upės
tvenkinys-marios ties Kupiškiu. Vandens
saugykla užima 828 hektarus. Tai trečio
ji pagal dydį po Kauno ir Antalieptės ma
rių vandens saugykla. Ji sutalpins apie 33
milijonus kubinių metrų vandens, kuris
bus kaupiamas tik pavasario potvynių me
tu. Vanduo iš šios saugyklos drėkins 6
tūkstančius hektarų žemių. Tvenkinys yra
daugiau kaip 20 km ilgio. Dirbtinėse ma
riose yra dvi salos.
Kauno „Drobė“ vis pirmauja
Kauno „Drobės“ vilnos gamybinis susi
vienijimas jau 36-ąjį kartą iš eilės, susu
mavus ketvirčių rezultatus, pripažintas
sąjunginio socialistinio lenktyniavimo nu
galėtoju.

Respublikinis teatrų festivalis
Lapkričio 19-26 dienomis Šiauliuose įvy
ko respublikinis teatrų festivalis. Festiva
lyje buvo rodomi vien lietuvių autorių kū
riniai. Tai pirmas tokio pobūdžio renginys
Lietuvoje.

Trichineliozės plitimas
Lietuvoje padidėjo susirgimai trichine
lioze. Neseniai Kauno rajone nuo šios li
gos mirė moteris, o jos sunkiai sergančią
dukrą gydytojams vos pavyko išgelbėti.
Dažniausiai ta liga apsikrečiama suval
gius veterinarijos gydytojų nepatikrintą
medžioklės laimikį, ypač šernieną. Liga
plinta ten, kur trūksta elementarios sani
tarijos kultūros, nesilaikoma nustatytos
tvarkos.
Trichineliozė plinta todėl, kad dalis gy
ventojų ir medžiotojų nesilaiko sanitari
jos reikalavimų. Ypač kalti dėl to brako
nieriai.
Išlydėjo į Raudonąją armiją
Lapkričio 13 d. Vilniuje neseniai atida
rytų Naujokų rūmų salėje buvo iškilmin
gai palydėti jaunuoliai, pašaukti į Raudo
nąją armiją. Ta proga ten pat buvo su
rengtas koncertas.

Suremontavo Istorijos muziejaus laikrodį
Suremontavo Kauno Istorijos muziejaus
laikrodį. Didelis laikrodžio mechanizmas
problemas, liudijančias tebesitęsiančią ne pareikalavo nemažai triūso. Vien laikro
normalią ir sunkią religinę padėtį Lietu džio varpas sveria pusketvirtos tonos.
voje: vienintelei Lietuvoje veikiančiai Kau Skambėti jį priverčia 50 kg plaktukas.
no kunigų seminarijai vis dar neleidžiama
laisvai priimti auklėtinius, kandidatus į Atsarginės dalys
„Valstiečių laikraštyje“ rašoma apie ati
kunigus, katalikiškoji spauda tebėra už
drausta, draudžiama spausdinti religines darymą naujos parduotuvės Zarasuose:
— Vieną gražią vasaros dieną Zarasuo
knygas, draudžiama katekizuoti vaikus, ti
tintis jaunimas yra grubiai diskriminuoja se automėgėjų džiaugsmui buvo atidary
mas mokyklose, tikintieji iš viso yra lai ta parduotuvė su viliojančiu pavadinimu
komi beteisiais antros eilės piliečiais, „Atsarginės dalys“. Rajono laikraštyje tuo
nors jie ir sudaro krašto gyventojų dau pačiu metu pasirodė ryški reklama, propa
gumą. Apie atolydį Lietuvos religiniame guojanti automobilių „Žiguliai“, „Niva“
gyvenime, rašo italų spauda, bus galima detalių ir mazgų asortimentą.
Nuo tų iškilmingų dienų praėjo keturi
kalbėti tik tada, kai bus teigiamai išspręs
ta nors viena minėtųjų problemų, kai ti mėnesiai. Reklama ir dabar ausyse tebe
kintieji pajus, kad yra atsižvelgiama į jų skamba, o tų atsarginių dalių nei matyt,
teisėtus reikalavimus, kad yra gerbiamos nei girdėt.
Pikti liežuviai porina, kad būna tų da
katalikiškai lietuvių tautai priklausančios
lių, tik, suprantama, ne visiems, štai ko
teisės.
dėl ties parduotuvės durimis nuolat budi
automėgėjai. O prasiveria jos labai retai.
Tik tada, kai už prekystalių tuščia.
UKRAINIEČIAI PRISIMINĖ SAVO
Dėl ramybės prekybininkai 'įdiegė gero
TAUTOS GYNĖJĄ
kai pasenusią, bet pasiteisinusią apsigy
Romoje gyvenantys ukrainiečiai katali nimo nuo pirkėjų sistemą — neužrašė, ko
kai specialiomis pamaldomis prisiminė Die kiomis dienomis, nuo kelintos valandos
vo Tarną, tikėjimo ir ukrainiečių tautos čia prekiaujama, žodžiu, nė revizoriai ne
gynėją arkivyskupą Andrių Szeptyckij, su prikibs.
ėjus keturiasdešimčiai metų nuo jo mir
ties. Kalbėdamas pamaldų metų Rytų
Bažnyčių kongregacijos sekretorius ukrai
POLITINIAI KALINIAI
nietis arkivyskupas Marusyn pažymėjo,
SOV. SĄJUNGOJE
jog arkivyskupo Szeptyckio vardas liks
amžinai gyvas ne tiktai ukrainiečių, bet
Priverčiamiesiems darbams pasmerkti
ii- visuotinės Bažnyčios istorijoje. Likisovietų politiniai kaliniai yra tapę papras
miniuose savo krašto istorijos momentuo
tais darbo įrankiais, kurie yra išmetami,
se metropolitas Szeptyckij liko ištikimas
kai jau tebetinka, pažymėjo tarptautinės
persekiojamai tautai, ją stiprindamas ir
Amnestijos organizacijos vokiečių sky
rūpindamasis pagerinti jos likimą. Jis rū
riaus generalinis sekretorius Helmut Frepinosi ne tik ukrainiečių religinės laisvės
nz. Kalbėdamas per Vakarų Vokietijos ra
apsaugojimu, bet gynė ir savo tautos pi
diją Sueddeutscher Rundfunk, jis toliau
lietines teises. Savo darbštų ir šventą gy
pareiškė, kad sovietų politiniai kaliniai at
venimą metropolitas Szeptyckij užbaigė
lieka gamybos mašinų paskirtį. Yra sunku
Romoje 1944-ais metais. Romoje yra už
net įsivaizduoti, pažymėjo Helmut Frenz,
vesta jo palaimintuoju paskelbimo byla.
kaip nežmoniškai baisiai yra elgiamasi su
jais Sovietų Sąjungos priverčiamųjų dar
bų stovyklose. Iš kiekvieno kalinio yra rei
JAV IR KANADOS LB TARYBŲ
kalaujama maksimalaus darbo produkty
SESIJOS
vumo. Tie, kurie reikalaujamo produkty
Kanados LB Tarybos sesija įvyko spa vumo neįstengia pasiekti, yra persekioja
lio 13-14 dienomis Toronte, Kanadoje. mi, diskriminuojami, o kartais net kanki
PLiB valdybai sesijoje atstovavo ir veik nami. Viena kankinimo formų yra kasdie
los pranešimą padarė pirm. Vyt. Kam-an- ninio maisto normos atėmimas. Amnesti
tas. JAV LB Tarybos sesija įvyko lapkri jos organizacijos vokiečių skyriaus gene
čio 3-4 dienomis Hartforde, Connecticut, ralinis sekretorius pažymėjo, jog Sovietų
kur pirmininkas taip pat padarė prane Sąjungoje yra nemažiau dešimties tūkstan
šimą. PLB valdybos vicepirmininkai Bi čių politinių kalinių. Tačiau tikslaus skai
rutė Jasaitienė ir Mykolas Drunga yra ir čiaus neįmanoma nustatyti, nes Sovietų
JAV LB Tarybos prezidiumo maitai, o Sąjungoje tuo klausimu negalima rinkti
vicepirm. Alg. Gečys yra Tarybos narys. jokių informacijų.

ITALIJOS SPAUDOS KOMENTARAI
Didieji Italijos laikraščiai paskelbė in
formaciją apie naujo vyskupo Juozo Preik
šo paskyrimą Lietuvoje ir Lietuvos vys
kupų konferencijos pirmininko vyskupo
Povilonio pakėlimą į arkivyskupus. Kai
kurie laikraščiai savo komentaruose kelia
klausimą, ar yra pagrindo manyti, kad
šie paskyrimai reiškia tam tikrą atolydį
Bažnyčios santykiuose su ateistine val
džia Lietuvoje. Daugumas spaudos orga
nų neigiamai atsako, pastebėdami, jog
naujo vyskupo paskyrimas, tikinčiųjų vi
sada pagrįstai sutinkamas su dideliu
džiaugsmu, dar neišsprendžia kitų sunkių
Lietuvos Bažnyčios problemų, kurios liu
dija, kad religinė padėtis Lietuvoje nėra
normali. Tokių neišspręstų problemų tar
pe, italų laikraščiai pamini, pavyzdžiui,
tą faktą, kad nei viena Lietuvos vyskupi
ja vis dar neturi savo vyskupo ordinaro,
dvi vyskupijos tebėra valdomos kapituli
nių vikarų, o trečioji — Vilkaviškio vysku
pija, tebėra prijungta prie Kauno arkivys
kupijos. Daugumas laikraščių primena,
kad dabartiniam Vilniaus arkivyskupijos
apaštaliniam administratoriui vyskupui
Julijonui Steponavičiui valdžia vis dar ne
leidžia eiti savo pareigų. Kaip pažymi
ANSA žinių agentūra, vyskupui Stepona
vičiui dargi draudžiama gyventi Vilniuje.
Laikraščiai primena dar ir kitas svarbias
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LIETUVOS GLOBĖJAS ŠV. KAZIMIERAS
30. ŠV KAZIMIERO
BAŽNYČIA VILNIUJE
Triumfo iškilmės šv. Kazimiero garbei
Vilniuje tęsėsi tris dienas. Apie pirmąjį
triumfo etapą — nepaprasto iškilmingumo
procesiją, sutinkant ir j katedrą palydint
iš Romos atvežtą šventojo vėliavą, kaip
jo į šventuosius iškėlimo simboli, kalbėjo
me pereitą kartą. Sekančią dieną miesto ir
krašto globėjui pagerbti iškilmės tęsėsi ka
tedroje. Jos, matyt, nedaug kuo skyrėsi
nuo įprastų apeigų didžiųjų švenčių dieno
mis, nes išlikusios kronikos nieko ypatin
go apie tai nerašo.
Daugiau žinių turime apie trečiosios
dienos, gegužės 12-tosios, įvykius. Tą die
ną — tai buvo ketvirtos po Velykų savai
tės trečiadienis — formaliai pradėta staty
ti Vilniuje naują šv. Kazimiero garbei
bažnyčią, t.y., buvo iškilmingai pašventin
tas ir į pamatą padėtas jos kertinis ak
muo. Tai turėjo būti svarbiausioji jėzui
tų bažnyčia Vilniuje.
Lig tol jėzuitai Lietuvos sostinėje ture
jo tiktai vieną savo 'įstaigą — akademijąuniversitetą. Didėjant jų skaičiui ir numa
tant sudaryti savą, nuo Lenkijos atskirtą
Lietuvos provinciją, reikėjo pasirūpinti
kai kuriomis kiekvienai ordino provincijai
reikalingomis institucijomis, ypač novicia
tu ir profesų namais. Lietuvos jėzuitų pro
vincijai skirtas noviciatas jau kurį laiką
veikė prie jėzuitų kolegijos Rygoje. Jame,
pavyzdžiui, pradėjo savo vienuolinį gyve
nimą Konstantinas Sirvydas. Bet 1600 m.
švedai įsiveržė į Estiją, grasė ir Latvijai.
Novicai buvo priversti skubiai palikti Ry
gą ir trauktis, kur saugiau. Juos laikinai
priglobė Polocko kolegija. Bet ten 1604
m. pasirodė maras. Jaunuoliai su savo vir
šininku atvyko į Vilnių. Tų pačių 1604 me
tų rudenį jis apsigyveno už 1250 kapų
grašių nupirktame mūriniame name, nepertoli nuo Totorių vartų. Ten visą laiką
ir buvo Lietuvos jėzuitų provincijos novi
ciatas. šalia jo kiek vėliau buvo pastatyta
šv. Ignaco, ordino 'įsteigėjo, garbei bažny
čia, kuri tebestovi ir šiandien, deja, išnie
kinta — naudojama profaniškiems reika
lams.
Kalbant apie jėzuitų profesų namus,
daug kas šiandien nesuvokia jų reikšmės,
nei pačios žodžio prasmės. Kartais tuos
namus vadina profesorių namais. Bet uni
versiteto profesoriai juk gyveno prie Aka
demijos esančiuose jėzuitų namuose. Te
ko neseniai skaityti, kad profesų namai —
tai „vienuolyno kompleksas, kur gyveno nu
senę vienuoliai“ („Mokslas ir gyvenimas“,
1984, 9 nr., psl. 31). Kad tai netiesa, maty
ti iš to, jog tuose namuose 1624 m. apsigy
veno ir keliolika metų juose praleido šv.
Andriejus Bobola, turėdamas tik 33 me
tus amžiaus. Nedaug už jį vyresnis — tik
37 metų — buvo ir Konstantinas Sirvy
das, kai jis, tuose namuose gyvendamas, sa
kė šv. Kazimiero bažnyčioje pamokslus.
Profesų namai yra vien tik jėzuitų ordi
no ypatybė; kiti ordinai tokio pavadini
mo namų neturi. Tai pats svarbiausias ir
reikšmingiausias struktūrinis
vienetas
kiekvienoje jėzuitų provincijoje. Tuose na
muose dažniausiai gyvendavo tėvas provinciolas. Tų namų viršininką vadindavo
jam vienam taikomu pavadinimu „prepozitas“ (praepositus domus professae), ir
jis būdavo rangu antrasis, po provinciolo,
asmuo visoje provincijoje. Jis stovėjo
aukščiau ir už universitetinės kolegijos ar
ba akademijos rektorių. Namai vadinami
.profesų“, kadangi juose paprastai gyven
davo visą formaciją perėję ir paskutiniuo
sius iškilmingus įžadus (lotyniškai .profes
šio“) padarę jėzuitai, tuo metu laisvi nuo
pareigų kolegijose ar kituose vienuolijos
namuose. Profesų namų viena savybė bu
vo ta, kad jie negalėjo turėti savo funda

cijų, iš kurių nuolatos plauktų juose gy
venančiųjų išlaikymui skirtos pajamos.
Profesų namuose buvo stengiamasi kuo
tobuliausiai pasiekti vienuolinio gyveni
mo idealą, ypač dalykuose, kurie lietė ne
turtą. Todėl juose gyvenantieji turėjo pra
gyventi iš geraširdžių tikinčiųjų dosnumo.
Juose dažnai būdavo galima sutikti žy
miausiuosius, savo išsilavinimu žinomiau
siuosius visoje provincijoje vienuolius ku
nigus. Į juos su pagarba žiūrėdavo ir gau
siomis aukomis juos palaikydavo krašto
valdovai, didikai, valstybės pareigūnai;
šie dažnai kreipdavosi į profesų namus,
kai jiems reikėdavo vienoje ar kitoje sri
tyje patikimų patarimų.
Vilniuje jau apie 1590 metus pradėta
rūpintis tokių profesų namų įkūrimu.
Prie centrinės turgaus aikštės 1601 ir 1603
metais buvo nupirkti iš gyventojų namai.
Didžiųjų šv. Kazimiero garbei iškilmių
proga nuspręsta toje vietoje pradėti sta
tyti būsimiems profesų namams skirtą
naujojo šventojo vardo bažnyčią. Jėzui
tai savo pranešimuose smulkiai aprašo,
kaip gegužės 12 d. buvo pašventintas tos
bažnyčios pamatų kertinis akmuo.
Akmenį į busimosios bažnyčios vietą at
nešė senatorinio rango didikai: Romos im
perijos kunigaikštis, naujai paskirtas Vii
niaus vaivada, Mikalojus Kristupas Rad
vilas (Našlaitėlis); Naugarduko vaivada
Teodoras Skuminas Tiškevičius; Minsko
vaivada Jonas Pacas ir Lietuvos didžio
sios kunigaikštystės iždininkas Jeronimas
Valavičius. Vilniaus vyskupas Benediktas
Vaina, dalyvaujant didžiulei tikinčiųjų mi
niai, atlaikė ten pat iškilmingas mišias ir
pašventino kertini akmenį. Mišių metu sa
kytame pamoksle jis nuodugniai paaiški
no neturto prasmę ir reikalavimus, kurių
turi laikytis jėzuitai profesai. Akademijos
studentai jau šv. Kazimiero triumfo pro
cesijai buvo paruošę ir išleidę savo poezi
jos kūrinių rinkinį „Teatridium poeticum“; jie taip pat paminėjo naujai bažny
čiai padėtą kertinį akmenį lotyniškų ei
lėraščių knygele „Eulogia lithotetica“.
Akmenyje buvo iškaltas ilgokas lotyniš
kas įrašas, kuris lietuviškai taip skamba:
Tavo, Dieve didžiausias, visų žmonių
Tėve, garbei;
Tavo, Mergele, Dievo Gimdytoja, žmoni
jos išganymo Motina, šlovei;
Tavo, dangiškasis Kazimierai, šaunusis,
galingasis Lietuvos globėjau, nenugalima
sis priešų kariuomenių nugalėtojau, tėvy
nės gelbėtojau, garsusis stebukladari, mies
to sarge ir gynėjau, garbinimui; *
Popiežiaujant Klemensui VIII,
Karaliaujant Zigmantui III,
Vilniaus vyskupiją valdant Benediktui
I Vainai,
Ganytojo rankomis pašvęstas, tvirtybės
pranašas, šventųjų gerais linkėjimais lydi
mas,
ESU DEDAMAS KAIP KERTINIS
AKMUO,
Kad savo jėga palaikyčiau sunkų baž
nyčios rūmą,
Jėzaus Draugijos profesų šventovę,
Pirmąjį Lietuvoje šv. Kazimiero garbei
skirtą, jo liturginiam kultui pašvęstą šven
tąjį pastatą,
Pradėtą statyti 1604 m. gegužės 12 dieną
Karalystės gerovei,
Lietuvos viešai ramybei,
Miesto patogumui ir laimingam klestė
jimui.
Dar tą pačią dieną pradėjo plaukti stam
bios aukos naujosios bažnyčios statybai.
Vilniaus vyskupas pažadėjo kasmet, kol ji
bus pastatyta, duoti po 1000 auksinų. Vii
niaus vaivada Radvilas Našlaitėlis tuoj
pat įteikė 2000 auksinų, Lietuvos kancleris
Leonas Sapiega — 3000, kitas, kuris prašė
neskelbti jo vardo — 2000 auksinų. Didžių
jų ponų pavyzdžiu pasekė ir mažesnieji,

Ąžuolai piliakalnyje

net paprasti žmonės davė, kiek kas galė
jo.
Žmonių prisirišimas prie šv. Kazimie
ro dar labiau paaiškėjo, kai buvo pradėti
statybos darbai. Visi noriai teikė visoke
riopą pagalbą. Kai reikėjo suvežti staty
bai medžiagą, kas galėjo, atvyko su ark
liais ir vežimais; kiti prisidėjo savo ran
kų darbu. Vilniaus jėzuitų pranešime ap
rašomas įdomus tokios pagalbos atvejis.
Už miesto mūrų riogsojo trys tokie dideli
akmens, kad vieną iš jų atgabenti nebūtų
užtekę nė šimto jaučių. O jie buvo tokie
reikalingi bažnyčios pamatams. Ką dary
ti? Patys žmonės pasisiūlė pagelbėti. Ir
vieną dieną su didžiausiu klegėjimu, juo
kavimu ir įtempimu (magna alacritate et
conamine) vienas milžiniškas akmuo bu
vo velkamas per miesto gatves į staty
bos vietą. 700 žmonių, sukibę į virves, jį
traukė. Visas miestas stebėjo, nes ligi tol
niekas panašių dalykų nebuvo matęs. Vie
ną akmenį atvilkę, tuoj pat pažadėjo sekan
čiomis dienomis kitus du panašiai atga
benti. „Ir taip — pastebi jėzuitas metrašti
ninkas — trumpu laiku buvo pasiekta,
kad tie masyvai, kuriems atgabenti būtų
prireikę didelių išlaidų ir sunkaus triūso,
dabar veltui ir be jokio vargo buvo pris
tatyti, kur reikia.“

Iš to paties šaltinio sužinome, kad jau
pirmąją vasarą buvo išmūryta didesnė pa
matų dalis. Bažnyčios sienos baigtos statyti
1609 m. Visa bažnyčia kaip ir šalia pasta
tyti profesų namai buvo užbaigti 1615 me
tais, bet iškilminga jos konsekracija buvo
atšvęsta tiktai 1635 m. liepos 22 dieną. Tai
pirmasis stambesnis naujo, baroko, sti
liaus pastatas Vilniuje, savo forma ir iš
vaizda primenąs garsiąją ,11 Gesu“ bažny
čią Romoje.

Keletą kartų taisyta ir tvarkyta, bet vis
ta pati, prieš 380 metų pradėta statyti šv.
Kazimiero bažnyčia išliko iki mūsų dienų.
Pakilioje,šventiškoje nuotaikoje dalyvavu
sieji aną gegužės trečiadienį kertinio ak
mens šventinimo ir į pamatą padėjimo
apeigose ir vėliau didžiadvasiškai savo iš
teklius ir jėgas aukoję lietuviai anuomet
nė negalėjo nujausti, kad, praėjus' pus
ketvirto šimtmečio, atsiras tokiu, kurie
bjauriausiai paniekins jų švenčiausius
jausmus, atims jų aukomis ii- prakaitu pa
statytą šventovę ir pavers ją melagystės
bei piktžodžiavimo buveine. Lietuvis Lie
tuvoje būdamas šeimininku to nebūtų pa
daręs. Todėl jis ir tikisi, kad ateis laikas,
kai šventojo Tautos Globėjo palaikai ga
lės sugrįžti į savo koplyčią katedroje ir
tiek joje, tiek jam pašvęstoje bažnyčioje
vėl skambės džiaugsmo giesmės, aidės
padėkos maldos.

Paulius Rabikauskas

Po devynių rašytojo Juozo Kralikausko
istorinių romanų, kurių septyni buvo pre
mijuoti, štai pasirodo dešimtas leidinys
„Ąžuolai piliakalnyje“, bet jau nebe ro
manas. Tai lyg ir vainikas ant tų romanų,
kuriame matyti devynios žvaigždės, spin
dinčios anų kūrinių atšvaitomis. Pats au
torius šį leidinį pavadino „Devynių istori
nių romanų gelmenys ir problemos“. Ja
me rašytojas žvelgia į kiekvieną tų kūri
nių iš laiko bei vietos perspektyvos, nuro
do jo genezę, išgyvento laikotarpio nuotai
kas, gimimo motyvus, įveda skaitytoją į
atitinkamo kūrinio pasaulį., pateikia bū
dingesnes ištraukas ir tuo būdu supažin
dina jį su savo kūryba.
Autoriaus romanai atskleidžia daugiau
sia Lietuvos praeitį — senąją ir iš dalies
naujųjų laikų. Pastaruosius autorius yra
pats išgyvenęs, o į senuosius laikus giliai
įsijautęs.
Ypač gilius pėdsakus mūsų literatūroje
autorius yra įmynęs mindauginiais savo
romanais, susilaukusiais plataus visuome
nės dėmesio. Juose atsispindi ne tiktai li
teratūrinis autoriaus talentas, bet ir isto
rinė erudicija: jis ilgus metus studijavo
mindauginį Lietuvos laikotarpį, skaitė
kronikas bei kitus šaltinius, kad iš sausų
faktų pajustų pulsuojantį tautos gyveni
mą. Tai aiškiai matyti skaitant J. Krali
kausko romanus.

Jeigu autoriaus romanai atskleidžia Lie
tuvos ir lietuvių tautos gyvenimą, tai jo
pokalbiai su spaudos žmonėmis išryški
na paties autoriaus kūrybinį pasaulį, 30
pažiūrą į tautos problemas, į keliamus is
torinio romano klausimus. Tie pokalbiai,
spausdinti prieš keletą metų, dabar auto
riaus dar papildyti, yra lygiai aktualūs,
kaip ir anuomet.
Iš šio J. Kralikausko leidinio „Ąžuolai
piliakalnyje“ matyti pagrindiniai auto
riaus pasaulio bruožai,tarp kurių betgi ryš
kėja tautos išlikimo problema. Piliakalnis
yra Lietuvos simbolis, kuriame slypi pra
eitis ir kuriam gresia gūdi ateitis. „Pilia
kalnis apaugęs ąžuolais. Jame nugrimz
dę mūrai, dvarai, slypi kubilai brangeny
bių, Mindaugas, susiliejęs su Žilvinu...“ Į
visa tai autorius žvelgia tarytum mistiko
akimis ir klausia: „Kokie tat amžiai griu
vo ant mūsų protėvių, kokie kalnai! Lyg
kokia gija per tautos istoriją nutįsus mū
sų kiekvieno dalia. Ir kaipgi mes beišlikom, kaip, jeigu pražuvo visa Prūsija ir
Jotvingiją?...
Jausdamas egzistencinę jungtį su savą
ja tauta, autorius, kad ir gyvendamas sve
tur, laiko save gyva tautos šakele, kuri ne
gali atitrūkti nuo savojo kamieno. „Nie
kur neišbėgai — tik iš gimtosios žemės,
bet ne iš tautos ir jos kultūros, ne iš jos
likimo ir istorijos. Esi svetur, bet ir tenai,
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ĮSIGYKITE VERTINGUS LEIDINIUS
1. Knyga
TIKROJI LIETUVA.
Tekste 79 Lietuvos ir Pabaltijo žemė
lapiai, 172 iliustracijos. Didelio forma
to, gerame popieriuje, kietais viršeliais.
20 dol. ir 2 dol. — persiuntimas.
2. Lietuvos
žemėlapis.
Mastelis
1:1.000.000. Aiškinimai knygoje Tik
roji Lietuva. Parengė Algirdas Gustai
tis. 12 dol.

3. 1595 m. Lietuvos žemėlapis,
aiškinimais. 6 dol.

su

4. 1749 m. Lietuvos žemėlapis, su
aiškinimais lotynų ir lietuvių kalbo
mis. 7 dol.
5. 14-ka

Lietuvos

miestų

herbų.

Kiekvienas ant atskiro lapo. Visa seri
ja tik 3 dol.
Užsakymus siųsti amer. doleriais: S.
Bernatavičius 1513 S. 48th Court, Ci
cero, Illinois 60650, USA.
6 — 7. Dvi graviūros, vaizduojan
čios lietuvių-švedų kautynes 1656 me
tais prie Sandomiro ir prie Pilypavo.
Dvi graviūros 15 dol. Po vieną nepar
duodama. Aiškinimai lotynų ir lietu
vių kalbomis. Užsakymus siųsti: Alici
ja Rūgytė 6547 S. Washtenaw Ave.,
Chicago, Illinois 60629, USA.
Spausdinta juoda-balta. Išleido žino
mos lietuvių organizacijos.
Šie leidiniai — puikios dovanos įvai
riomis progomis.

dabar, bet ir anuomet, Kanadoje ir Lie
tuvoje“.
Tai rašyto j iškas ir egzistencinis J. Krali
kausko credo, šiame leidinyje išryškintas
brandžiu literatūriniu pavidalu.
Didžiai vertindami J. Kralikausko įnašą
lietuvių tautos literatūron, atiduodame šį
leidinį į skaitytojų rankas, tikėdamiesi,
kad jos mielai priims jį kaip gyvą savo
tautos aidą ir šauklį.
Leidėjai

ĄŽUOLAI PILIAKALNYJE. Juozas Kra
likauskas. Devynių istorinių romanų gel
menys ir problemos. Išleido „Tėviškės Ži
buriai“ ir specialus komitetas: Vytautas
Aušrotas, kun. Pranas Gaida, Jonas Gus
tainis, Aleksas Plėnys, Angelika Sungailienė. Torontas, 1984 m. Viršelis dail. R.
Viesulo.

AŠ ČIA GYVA
Nauja plokštelė — išleista Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos.
Dainuoja: Darius Polikaitis, Vidas Neverauskas, Linas Polikaitis ir Au
drius Polikaitis. Aranžuotojas Aleks
andras Stankevičius.
Pirmoje pusėje: Aš čia gyva, Never
kite kanklės, švilpynė, Saulėj popietinėj, Skrajūnas.
Antroje pusėje: Vėjo vaikas, Jau
saulutė leidžias, Dainava, Klajūnui,
Mylimajai.
Gaunama VILNIUS RECORDS,
2127 Rue Guy, Montreal, Quebec, Ca
nada H3H 2L9.

PREMIJA JAUNIME!
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui
prisiminti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
PREMIJĄ.
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučelliūno 1000 do
lerių premija skiriama lietuviui jau
nuoliui, geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų, ar kita kalba), vei
kla, organizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių šokių
grupei, jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai reprezentavusiam lietu
vius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;
2. Premijai gauti asmenis ar viene
tus raštu pasiūlo jaunimo organizaci
jų vadovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri asmenys
iki kiekvienerių metų gruodžio 31 d.
(pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar jaunimo
vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma Jury komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jaunimo
sąjunga, o du atstovus paskiria Kriaučeliūnų šeima;
4. Jury komisija, aptarusi asmens ar
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria
balsų dauguma iki sekančių metų va
sario 15 d. ir susitaria su Kriaučeliū
nų šeima dėl premijos įteikimo laiko
ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siū
lomi raštu, nurodant tiksliai premijai
tinkamumo motyvus, ir siunčiami:
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
PREMIJOS KOMISIJAI
12500 Pawnee Road
Palos Park, Illinois 60464

mis sudegintą derlių. Jose daug kartų užrašytų galvijų ir arklių
dideli skaičiai. Tai rodo išsivysčiusią gyvulininkystę. „Lietuvos
kelių aprašymuose“ dažnai pabrėžiama, kad gerų pievų buvo
gausu, daug auginama arklių, minimi dideli žirgynai.
Svarbios XIV a. ūkio šakos buvo bitininkystė ir medžioklė.
Todėl vaškas ir kailiai užėmė didžiausią eksporto dalį. Tuo me
SOCIALINIS IR KULTŪRINIS LYGIS PAGONIŠKOJE LIETUVOJE
tu grūdai iš Lietuvos nebuvo eksportuojami. Ordinas XIV a.
Nuo 1387 m. Lietuvoje, oficialiai įvedus krikščionybę ir metalų. Ir ginkluotė buvo turtinga. Tik pagoniški kunigaikščiai
Lietuvą atkirto nuo patogių vandens kelių į vakarus. Todėl ke
suteikus dvasininkams bei bajorams pirmas privilegijas, prade negalėjo palaikyti plačių ekonominių ir kultūrinių santykių su
liauta sausuma: iš Vilniaus per Gardiną į Drohičiną ar Lietu
da kilti nauji visuomeniniai bei kultūriniai santykiai. Tačiau pa katalikiškomis Vakarų Europos valstybėmis. Lietuvoje nebuvo
vos Brastą, toliau į Voliniją ir Lenkiją. Arba iš Palenkės per
gonybė, su kuria lietuvių tauta ir jos kultūra per kelis amžius bu Vakarų pavyzdžiu mūrais aptvertų miestų, niekas lietuvių kalba
kaimyninę Mozūriją į Torunę.
vo glaudžiai suaugusi, gana pamažu užleisdavo vietą naujai reli nerašė knygų nei kronikų, ir pirmosios pradinės mokyklos atsi
Esant nepatogiam susisiekimui į pietus, vis daugiau reikš
gijai. Tik po kelių kartų galima buvo pastebėti didesnius pasikei rado tik prie bažnyčių, oficialiai įvedus krikščionybę.
mės įgijo Dauguvos kelias. Didžiosios kunigaikštijos plačios sri
timus.
Tačiau pagoniškoji Lietuva turėjo savitą kultūrą. Savo gink tys per Polocką ir Vitebską buvo įtrauktos į Dauguvos prekybą.
Pagoniškos Lietuvos laikotarpis, ypač kultūra, vertinamas lais ir savos konstrukcijos pilyse lietuviai sugebėjo per kartų kar Vilniuje ir Trakuose atsirado vokiečių pirklių kolonijos. Nuo
labai įvairiai. Nauji krikščionių dvasininkai, dažniausiai svetim tas atsilaikyti prieš kryžiuočių ordiną, kovodami su aukštos kul Vytenio ir Gedimino laikų Ryga tapo Lietuvai ypatingai svarbiu
taučiai, visa, kas pagoniška — neigė, stengėsi keisti žmogaus pa tūros ir gerai ginkluotu priešu. Atkakliai gindamiesi prieš ordi prekybos centru. Per Rygą Lietuva parsiveždavo iš Vakarų bū
saulėžiūrą, jo santykį su daiktais, užkirsti kelią seniems papro ną ir pasimokę jo paties kariavimo technikos, Lietuva tuo pačiu tiniausius dalykus, būtent: druską, vilnones medžiagas, geležį
čiams ir kultūrai.
laiku nešė didžiosios kunigaikštijos valstybingumą į rytus. XIII- (ginklus). Nepaliaujami ir nuo Traidenio laikų užsitęsę karai su
XIX amžiaus Lietuvoje buvo teigiama, jog prievarta įvesta XIV a. Lietuvos ūkinis gyvenimas taip pat negalėjo būti primi abiem ordino šakom turėjo gana neigiamos įtakos gyventojų
krikščionybė sugriovusi aukštą senovės lietuvių kultūrą. Su lie tyvus. Etnografinėje Lietuvoje žemdirbystė buvo vyraujanti ūkio prieaugliui ir Lietuvos apgyvendinimui. Labiausiai kentėjo pa
tuvių pagoniškomis šventyklomis dingo jų raštas ir daug kitų se šaka, čia ji buvo daug stipriau išsivysčiusi, negu Padniepry. Pa goniškieji valstybės plotai, kuriuos kryžiuočiai pasiekdavo iki
nosios kultūros ženklų (nors yra tikra, kad pagonys lietuviai jo tys kryžiuočiai „Lietuvos kelių aprašymuose“ pripažino, kad pat krašto gilumos. Pagonys vyrai buvo dėsningai žudomi, o
kio atskiro rašto neturėjo).
Lietuvos ūkis nėra žemas. Tuose aprašymuose dažnai yra pa moterys su vaikais imamos nelaisvėn. Paties ordino kronikų pa
Vėl kita istorikų dalis, pav., Al. Bruckner, tvirtino, kad pa minėta: „tai yra gana plati sritis, ir ten yra užtenkamai ko duodami skaičiai kalba apie didelius gyventojų nuostolius. Ka
gonys lietuviai buvo labai žemos kultūros, valstybės organizaci naikinti“.
rams pasibaigus, nuo XV a. vidurio reikėjo vidaus kolonizacijos,
ja primityvi, jos gyventojai — neturtingi.
Lietuvos ūkis smarkiai buvo žalojamas ordino karų melu. kad vėl įsikurtų sodybos pietvakarių Žemaičiuose, šiauriniuose
Tačiau labiau įsigilinus į šaltinius, nuosekliau apžvelgus pla Iš pagonių sodybų, kur praeidavo ordino būriai, nieko nelikdavo. pakraščiuose prie Livonijos sienos, Sūduvoje.
čią literatūrą, išryškėja, kad XIII—XIV a. Lietuvoje buvo daug Šitokiu ūkio naikinimu buvo tikimasi lietuvius palaužti. XIV a.
į kovą prieš ordiną Lietuvos valdovai įtraukė visą didžiąją
turto. Kunigaikščiai turėjo sukaupę nemažus kiekius brangiųjų ordino kronikos mini sunaikintus lietuvių pasėlius, su sodybo kunigaikštiją. Per šimtą metų iš palyginti dar nedidelės Mindau
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AR AFGANISTANO KARAS
RUSAMS APSIMOKA?
Kai kurie Vakarų apžvalgininkai mano,
jog karas Afganistane Tarybų Sąjungai
iš esmės apsimoka. Visus nuostolius —
žuvusiais, sužeistais, karo reikmenimis,
pinigais — viršija Afganistano okupacijos
strateginė nauda. Tai juk pirmos rūšies
karo pratimų laukas, kuriame galima iš
mėginti naujausią karo taktiką ir techni
ką. Šitokia padėtis gali tęstis be galo, Ta
rybų Sąjunga dėl to anaiptol nesubyrės.
Bet ne visi taip mano. Visuomenės moks
lų aukštųjų studijų mokyklos direktorius
profesorius Aleksandras Bennigsenas to
kį galvojimą laiko klaida, nes nereikia pa
miršti Afganistano karo padarinių vidu
rinės Azijos respublikose, šiuo metu čia
gyvena 30 milijonų musulmonų ir 10 mili
jonų rusų. Iš viso Tarybų Sąjungoje mu
sulmonų skaičius siekia 50 milijonų, o ne
trukus šio tūkstantmečio pabaigoje jų bus
per 70 milijonų. Pusę šimtmečio geležinė
uždanga nepraleido išorinių islamo atgi
mimo Įtakų. Tik 1969 Briežnevas nuspren
dė pakelti geležinę uždangą, kad įpirštų
islamo pasauliui tarybinį pavyzdį. Musui
meniškų respublikų aukštosios mokyklos
plačiai atvėrė duris užsienio musulmo
nams. Tie ryšiai dar labiau išsiplėtė po
įžygiavimo į Afganistaną, šiemet vasarą
Tarybų Sąjungoje mokėsi daugiau kaip
25.000 afganų studentų, daugelis jų visiš
kai nenusiteikusių marksistiškai, tik šiaip
taip slepiančių savo neapykantą rusams
ir Tarybų Sąjungai. Tarybiniai tadžikai,
uzbekai, turkmėnai savo ruožtu plūsta į
Afganistaną, o čia juos labiau pasiekia
užsienio radijų ir afganų partizanų povei
kis. Šią vasarą „Savieckaja Kirgizija“ ra
šė, kad Frunzėje platinami religinio ir

Pasikeitusią padėtį rodo ir tai, kad da
bar jau niekas nekalba apie didžiosios ru
sų tautos draugystę su mažaisiais broliais
musulmonais, apie jų „suartėjimą“, „susi
liejimą“, „klestėjimą“. Dabar agilpropas
kalte kala tik tai, kokia nesudrebinama
Tarybų Sąjungos galybė, kokia nenugali
ma jos kariuomenė, kokie veiksmingi jos
saugumiečiai ir pasieniečiai, kokia mono
litinė neklystančios partijos vienybė. Daug
rašoma apie dešimtmetį trukusį basmačių pasipriešinimą Raudonajai armijai Fer
ganos slėnyje, rytinėje Bucharoje ir turk
menų stepėse. Visų tų studijų, romanų,
poemų, filmų, dramų tikslas vienas — įti
kinti: štai mes jus jau kartą įveikėme,
jei reikės, ir dar kartą įveiksime! Todėl
būkite ramūs, nežiūrėkit į afganus!
Prisiminus, kaip smarkiai pasikeitė vai
džios ir musulmonų santykiai pastarai
siais metais, kaip auga rusų ir musulmonų
įtampa, Afganistano karas įgauna ypatin
gą reikšmę Tarybų Sąjungai. Jei tas ka
ras toliau tęsis ir tarybinei kariuomenei
nepavyks nuslopinti afganų partizanų, ta
da daug kas gali suabejoti „vyresniojo
brolio“ nenugalimumu.
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LAIŠKAS Iš VAŠINGTONO

▲MERIKANA

Gydytojas. Valandą praleidus gydy bet į užpakalį davus, jie suspiegdavo
tojo laukiamajame, jis žinovišlkai pabū Bylinėjosi juose sudegusiųjų
na vieną minutę su pacientu, išrašo re giminės, bet automobilių fabrikas vis
ceptą ir liepia ateiti už savaitės. Žmo tiek tokius pat darė. Esą, yra pigiau
gus patenkintas, nes jis tiki. Gydytojas nukalėjusiems kompensaciją apmokė
žino, kad jis grįš ir jo laukiamasis bus ti, negu modelį pagerinti.
pilnas, šimtas žmonių per dieną po dvi
Teismas. Kaip broliai Domeikos dėl
dešimt penkis dolerius. Gydytojas rū vardo susipešė dvi organizacijos. Pa
pinasi, kad jis negali daugiau pacientų samdė advokatus ir va byla. Tegul teis
aptarnauti.
mai teisybę suranda! Teismai teisybės
Merrill Lynch. Didžiausia akcijų ir po penkmečio nerado, advokatų pra
pardavimo bendrovė. Po daugelio me šymus bylos atidėliojimams tenkino, o
tų jų pirkšmo-ipardavimo sužinojau, abiejų pusių advokatai per penkiasde
kad jos agentai nėra gudresni už ma šimt tūkstančių visuomeniškų pinigų
ne, bet yra tik simbolių pardavėjai, sau į kišenes susikrovė. Nebloga būti
kurie pragyvena iš mano godumo. Betn advokatu, kai tokių lietuvių klientų at
drove mažai skiriasi nuo šimtų jai pa siranda.
našių. Jos stiprybė glūdi reklamoje ir
Žmonės. Jie juda, ieško, stengiasi,
mano pasitikėjime agentų išmanumu. varžosi, savo tikslų siekia. Svarbiausia
Kuponai. Tūkstančiai kuponų. Juos yra turėti tikslą ir jį atsiekti. Bet ir
(LER)
išsikirpus, krautuvėje sutaupysiu de priemonės yra svarbios. Reikia būti
šimtį centų prekei, kurios paprastai ne mandagiam, iškalbiam, niekam (kas
naudoju. Sutaupos masina. Perku, nors svarbus) nieko nemalonaus nepasaky
mano įprastinė prekė yra pigesnė. No ti, niekad neigiamo atsakymo neduoti.
ras sutaupyti man kainuoja daugiau, Atseit, ir žmogaus įpakavimas, kaip
bet aš patenkintas, nes gavau dešim prekės, yra svarbus. Tokie, žmonės
NAUJOJI PRAMOGINĖS
daug sau gali atsiekti.
ties centų nuolaidą.
MUZIKOS PLOKŠTELĖ
Reklama. Svarbu, kad prekės vardas
Perku automobilį. Išsimokėjimui.
VILNIUS RECORDS OF CANA {keičiu seną. Pardavėjas pasiūlo du liktų atmintyje. Dar geriau, jei prekė
DA, plokštelių leidimo firma Montre šimtus dolerių grynais į kišenę, jei su yra pristatoma naudotojui artimais žo
aly, vadovaujama energingojo jauno tartį pasirašysiu šiandien. Išvažiuoju džiais. Neužtenka, kad yra muilas, rei
muziko Aleksandro Stankevičiaus, vėl naujai kvepiančia mašina ne tik nieko kia, kad jis padėtų žmogui būti pairau
pasirodė su nauja, šį kartą pramoginės neišleidęs, bet kišenėje dar dvi nauju kliam kitiems. Reklama turi būti nuo
muzikos, plokštele — TAU MAMA. tėlės šimtinės. Patenkintas ir negalvo laitinė, pastebima. Nuolat tą patį ka
Tai yra sintezė senų dainų ir melo ju, kad už šią prabangą per keturius lant, žmonės patiki ir prekę priima.
dijų, patiektų šių dienų klausytojo ma metus sumokėsiu pusę pirkinio vertės Yra reklamos specialistų jaunesnių
lietuvių tarpe. Jie gerai savo amatą ži
lonumui, o vyresniosios kartos — jau vien nuošimčiais.
no ir jį vykdo. Bėda tik, kad jų par
Kelionė.
Ieškau
pigiausio
skridimo.
nų dienų prisiminimui.
Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS
duodamos prekės nevisuomet yra
Kelionių
biuras
viską
žino.
Man
reikia
Abiejose
plokštelės pusėse yra
mums tinkamos. Bet jie yra jauni, o
įrašyta po 7 dalykus. Pirmojoj pusėj tik kelias minutes palaukti ir bilietai mes įpratome savo lietuvišką prieauglį
yra
kišenėje.
Tikrinu
kainas
didžiaja

—■ lyrika ir melodijos yra dedikuotos
neįprasta. Errol Flynn mirė 1959 m.
ne tik visomis priemonėmis remti, bet
šis filmas „My Wicked, Wicked Ways" motinai, ar abiems tėvams, išauginu me tvarkaraštyje. Permokėjau. Kelio
jį beveik dievinti. Ne taip buvo, kai
bus rodomas per CBS televizijos tinklą siems jaunąją kartą, šie, atsidėkodami nių biuro „pigiausias“ skridimas yra
brangesnis. mes brandoms. Galbūt, kad mums
JAV-se 1985 m. sausio 21 d. Anksčiau ar tėvams už nemiegotas ilgas valandas, penkiasdešimt dolerių
vėliau — kitose valstybėse. Įdomu žiūrėti. išlietas ašarėles, skiria jiems šias ma Prieš perkant reikia žinoti, kur pigiau vien celiulioido ir plastmasės kultūros
gaminių neužtekdavo.
E. Flynn vaidina Duncan Regehr — šau
šia. Tuomet neapgaus.
lonias daineles.
niai sudėtas, bet ne visur įtikinantis.
Ieškau darbo. Darbų suradimo agen
L. Kasiulis
Antrojoj pusėj jau yra mišraus žan turas žino, kurioms įmonėms kokių
ro muzika: tango, daina Dariaus ir Gi specialistų reikia. Jos gauna atlygini
U T U
Utu yra Naujosios Zelandijos filmas, rėno prisiminimui ir kitos dainos, su mą iš darbdavių, tad man šis patarna
104 minučių, spalvotas, įvertintas raide R, komponuotos šokių takto muzika.
vimas nieko nekainuoja. Bet nevisuoreiškia daugeliui negalimas žiūrėti. Te
Visi šie kūriniai yra atlikti bei įrašy met. Yra nesąžiningų agentūrų, kurių
nai labai daug žudymų ir šaudymų.
ti 1984 m. Lietuvoje, palydimi gana tarnautojai dar iš darbininko šimtinės
TRECIAS ŠIMTAS TŪKSTANČIŲ
Tai dokumentinis filmas. 1870 metais malonaus tono modernistinių instru
„po
stalu
“
paprašo.
Tokio
kyšio
ne

KATEDRAI
Naujoje Zelandijoje vyko baisios kauty mentų ansamblio. Kaip jau aukščiau
įrodysi, o nedavęs — darbo negausi.
nės tarp vietinių gyventojų maorių ir atei
šiai
svarbiai
lituanistikos mokslų 'įstai
minėta, šioj plokštelėj jungiasi seni ele
Kongresmanas. Mano atstovas yra gai pamažu telkiasi ir lėšos. O tai rodo
vių baltųjų žmonių, kurie norėjo vietinius
gyventojus išžudyti, kad jiems būtų dau mentai su jauna šiuolaikine dvasia. sąžiningas. Jo raštinė stengiasi patar tik į „gerą pusę“. Apie 50 Čikagos lietuvių
giau vietos, galėtų lengviau kolonizuoti. Daugelis melodijų yra paimtos iš prieš nauti, į laiškus atsako.Visi paties atsto matė ją šiais metais spalio 5 Illinois uni
Maorių silpniausia vieta — jie veikė ne karinių laikų ir meistriškai atkurtos, vo ranka pasirašyti, net ir tuomet, kai versiteto Čikagoje kanclerio svetainėje,
organizuotai, netgi tarpusavyje pešėsi, perdirbtos bei įdainuotos keturių nau jis pats yra išvažiavęs. Yra mat maši kur buvo universiteto vadovybei įteiktas
šaudėsi, nenorėjo sudaryti vieningo fronto josios kartos Lietuvos dainininkų — nos, kurios tikru rašalu tikrą parašą jau trečias šimtas tūkstančių dolerių ir
prieš baltuosius. Taip susiskaldžius mao- Kęstučio Kazakevičiaus, Evaldo Mel padaro. Aplankau tą savo kongresma- atlikta pirmoji pusė PLB valdybos įsipa
rius baltieji žudė ištisais kaimais.
niko, Rimanto Brazeikio ir Arūno Vai ną jo įstaigoje. Prašo palaukti. Priima. reigojimo sutelkti 600,000 dolerių ir taip
Vienų tokių skerdynių liudininkas mao- laičio.
Su dėmesiu išklauso. Pažada padėti. užtikrinti Lituanistikos katedros išsilaiky
ris, būdamas baltųjų kariuomenėje virši
mą nors ir iki... pasaulio pabaigos. 90,000
Mes, čia toli nuo tėvynės Lietuvos Klausiu, kailp jis viską atlikti spėja? dolerių čekį įteikė Lėšų telkimo komiteto
la, vardu Te Wheke, staiga užsidega kers
tu, nušauna vieną baltą kareivį ir prade gyvenantys tautiečiai — tiek vyresnių Na, saiko, ne visiką, bet stengiuos vi pirmininkas Jonas Kavaliūnas, o 10,000
jų, tiek ir jau čia gimusių kartų — bū siems lygiai...juk aukojai mano išrin dol. čekį atnešė LF pirmininkas Stasys Ba
da kovą prieš baltuosius.
Utu vietinėje maorių kalboje reiškia sime tikrai dvasiniai praturtinti šiuo kimui.
ras. Kalbos buyo trumpos. Ir ko čia daug
bausmė, atpildas, kerštas. Vyksta baisiausi nauju muzikiniu įnašu.
Reikia šviesos. Ieškau elektros lem šnekėti? Jomis svečiai galėjo dalintis po
žudymai, tarpe jų yra mažų romansėlių,
Tai dar viena puošmeninė plunksna pučių. Amerikoniškos yra geros, bet oficialių apeigų prie vyno, sūrio ir lietu
kurie, beje, atrodo dirbtini. Filmas realis
raguolio. Nėra ko apie tai nė daug
jaunojo
filantropo, lietuviškosios mu brangios. Jos perdega per metus. Žiū visko
tinis, gerai pagamintas, nors aiškioje Aus
rašyti. Reikia tik palinkėti, kad PLB vai
riu,
guli
ant
lentynos
penkiems
me

tralijos filminėje -įtakoje. Filmo direkto zikos puoselėtojo Aleksandro Stanke
tams garantuotos užsieninės už ketvir dyba ir Jono Kavaliūno vadovaujamas lė
rius Geoff Murphy. Vaidina Anzac Wal vičiaus meninėje kepurėje.
šų telkimo komitetas ir toliau taip gra
lace (Te Wheke), Bruno Lawrence, Wi
TAU MAMA plokštelės klausytojai tį kainos. Jei perdegs, grąžinsiu. Per žiai bendradarbiautų ir bendromis pastan
Kuki Kaa, Tim Elliott, Kelly Johnson, Ta tikrai bus maloniai nustebinti šiuo nau degė už mietų, bet grąžinti negaliu — gomis sutelktų dar reikiamus tris šimtus
nia Bristowe, Ilona Rodgers, Mereta Mitą jausiu VILNIUS RECORDS OF CA kas žino, kur to pirkinio sąskaita, ko tūkstančių per ateinančius metus, ir tas
kioje krautuvėje pirkau?
ir kiti. Rankraštis Murphy ir Keith Aber- NADA leidiniu.
rūpestis būtų baigtas — lituanistikos
Pinto. Buvo tokie automobiliai. Pa mokslams kelias lietuvių išeivijoje būtų
dein. Pagamino New Zealand Film. Fil
muota Naujoje Zelandijoje 1983 m.
D.N. Baltrukonis
darė jų milijonus. Neblogai važiavo, plačiai atidarytas.

tautinio turinio spaudiniai, kuriuos Pešavare gamina afganai partizanai.
Iš vidurinės Azijos respublikų sugrįžę
turistai parsiveža įspūdį, kad vietos gy
ventojai labai domisi tuo, kas vyksta ki
toje Amudarijos pusėje. Afganistano ka
ras neabejotinai padidino islamo ryšius ir
žadina tarybinių musulmonų sąmonę. Ir
tai turi kitokių padarinių, kurie Maskvos
nedžiugina.
Islamo revoliucija Irane ir Afganista
no karas sukrėtė iš pagrindų tarybinės vai
stybės ir musulmonų sambūvį, kurio pa
grindus karo metais buvo sukūręs Stali
nas, o juos plėsti praėjusiame dešimtmety
je suskato Briežnevas. Abipusėmis nuolai
domis remiama nuosaiki politika leido Ta
rybų Sąjungai veikliai reikštis islamo pa
šaulyje. Dabar šis bendradarbiavimas nu
trūko. Sugriežtinta antireliginė įpropagan
da prieš islamą, ypač stengiamasi kovoti
su slaptomis islamo fundamentalistų sro
vėmis, kurios kaltinamos fanatizmu, anti
komunizmu, anthusiškumu. Fundamenta
listai sąmoningai tęsia praėjusio šimtme
čio pirmosios pusės pasipriešinimo rusams
tradiciją, juos veikia Chomeinio ir afganų
partizanų idėjos. Pirmą kartą nuo Spalio
revoliucijos laikų šiauriniame Kaukaze ir
vidurinėje Azijoje pasirodė musulmonų sa
vilaida, iš dalies slaptai spausdinama, bet
daugiau platinama kasetiniais įrašais. Kol
kas ji religinio pobūdžio, tačiau musul
monų kraštuose religijos negalima atskil
ti nuo politikos. Tarybinė valdžia gerai
žino, kad islamo fundamentalistai kur kas
pavojingesni režimui negu demokratinių
permainų reikalaujantys rusai kitamin
čiai.

Tau mama

KINO PASAULYJE
NUODĖMINGI KELIAI
Kai 1935 metais į Hoolywoodą atvyko
26 metų vyras Errol Flynn, nedaug kas
buvo apie jį girdėjęs. Greitai ėmė jis ne
tik kopti, bet šokte šokti aukštyn. Buvo
pačiame tvirtume, gražus, puikiai sudėtas,
drąsus, atkaklus, patraukiantis moteris,
nieko nebijantis, netgi akiplėša, bet turin
tis neišpasakytą laimę ir pakilęs į filmines
garsenybes. Gimė Hobart, Tasmanijoje
1909.VI.20, bet visi j'į laikė airiu, to norėjo
spauda, kągi, taip ir ėmė vadintis, nors
savo kilmės niekad neslėpė, ja didžiavosi,
spalvingai aprašė atsiminimų knygoje ,My
Wicked, Wicked Ways', kurios 17-ta laida
bus išleista 1985 m. sausio mėnesį, nors
Įteikta spaudos atstovams 1984.X.26 po
tuo pat vardu filmo premjeros metu.
Šioji premjera nebuvo eilinė: prie šau
naus kino teatro Hollywoode laukė virtinė
antikinių, puikiai išlaikytų automobilių,
kiekvienas jų kainuojantis, jei ne ketvirtį
milijono dolerių, tai netol tos sumos. Jais
spaudos atstovus nuvežė į šaunų,rytietiško
stiliaus restoraną, puikiai pastatytą Holly
woodo kalneliuose. Tenai vaišės, pasima
tymai su ištisu būriu filminių garsenybių;
gerokai pasisvečiavus — atgal prie kino
teatro, saugomo daugybės policininkų. Gi
mums —- ištiesti raudoni kilimai, besišyp
sančios gražuolės. Praėjome filmų žvaigž
džių įspaustų rankų, pėdų paviršiumi.
Apie trijų valandų filme „Mano nuodė
mingi, nuodėmingi keliai“, parodoma tik
mažutėlė dalelytė Errol Flynn šėlimų, dū
kimų, keistenybių. Visi stipresni, spalvin
gesni, baisesni ar pasileidiškesni jo per
gyvenimai nerodomi. Jo biografinę kny
gą, plakatus, nuotraukas įteikė, kaip pa
pildomą dovanėlę, pakviestiems spaudos
atstovamas. Su nuostaba perskaičiau tą
knygą, kuri lietuviams skaitytojams labai

go valstybės išaugo plati Rytų Europos „imperija“, užimanti
apie 800 tūkstančių kni (iš to tikrosios Lietuvos plotas 80.000
km2, t.y. 10% visos valstybės ploto). Tęsėsi nuo Lenkijos pakraš
čio, Prūsų ir Livonijos ordino sienų, šiaurės rytuose ji siekė Vol
gos aukštupių (Rževo). Pietuose ji apėmė plačią Podoliją, nu
sitęsusią iki stepių prie Juodosios jūros.
Tokia plati valstybė negalėjo būti vienoda nei tautiniu, nei
religiniu atžvilgiu. Gyventojų daugumą sudarė dvi tautybės: lie
tuviai ir rusai. Tvirtinama, kad lietuvių buvo apie 300000, iš vi
so apie 1 mil. gyventojų. Iš čią matyti, kad lietuviai sudarė ma
žumą.
Didžiosios kunigaikštystės valdyme ir pačioje administraci
joje taip pat buvo įvairumo. Tiesioginėje didžiojo kunigaikščio
valdžioje buvo tik valstybės dalis: Vilniaus, Juodosios Rusijos,
Vitebsko, Minsko ir Mstislavio sritys, kurias kunigaikščiui valdy
ti padėjo pastatytas vietininkas.
Visos kitos žemės valstybėje buvo suskirstytos į daugelį ku
nigaikštijų. Jas valdė Algirdo broliai ir sūnūs bei kiti jo giminės
arba Kijevo Rusijos kunigaikšiai (Rurikaičiai). Kiekvienas val
dantis
kunigaikštis turėjo savo dalį. Vakarinė valsty
bės dalis, būtent Trakų kunigaikštija, Gardino ir Palenkės sritys
buvo Kęstučio dalis. Tačiau žemaičiai jam betarpiškai nepriklau
sė. Dalimis buvo aprūpinti ir kiti gediminaičiai, Turovo — Pins
ko kunigaikštijoje (Polesėje) gyveno Algirdo brolio Narimanto
sūnūs. Podolėje viešpatavo kito gediminaičio — Karijoto vai
kai; Zaslavyje (tarp Volinijos ir Podolės) valdė Jaunučio sūnūs;
Volinijoje (Lucke) išsilaikė Liubartas. Rytinėse didžiosios kunig
aikštijos žemėse Algirdas pasodino iš pirmųjų vedybų savo sū
nus. Jie visi buvo priėmę graikų tikėjimą. Polocką valdė An
drius, Brianską — Dimitras, černihovą —Konstantinas, Kijevą

300.000

— Vladimiras, Ratną — (Pripetės aukštupyje) — Teodoras ir
dar daugelį mažesnių dalių. Tam tikra prasme kunigaikščiai bu
vo didžiojo kunigaikščio vasalai. Karo metu jie privalėjo prisis
tatyti su ginkluotu būriu ir atiduoti metinę duoklę. Kaip didysis
kunigaikštis, taip ir daliniai kunigaikščiai žemes dalino kitiems
smulkiems kunigaikščiams, bajorams arba užsitarnavusiems ka
riams.
Šitaip XIV a. Lietuvoje išsivystė viduramžiams būdinga
feodalinė santvarka, tuo tarpu kai vakarų Europoje ėmė ji pa
mažu irti.
Kunigaikščių ir bajorų žemėse buvo įsikūrę valstiečiai, daž
niausiai laisvi. Valstiečiai atiduodavo duokles javais, šienu, mė
sa, įvairiais darbais, kur buvo išsivysčius bitininkystė, ar buvo
geri „žvėrių takai“ — duoklę reikėjo atiduoti grynu medumi,
kiaunėmis, bebrais bei kitų žvėrių kailiais.
Didžiojo kunigaikščio valdžia buvo gana didelė. Savo nuo
žiūra jis galėjo žemę duoti ir ją atimti, kunigaikščius perkelti iš
vienos srities į kitą, kišosi į savo bajorų šeimų reikalus ir pan.
Nors Lietuva buvo sudėta iš daugelio dalinių kunigaikštijų, bet
stipri didžiojo kunigaikščio valdžia išlaikė valstybės vienybę.
Tai nebuvo lengvas uždavinys, nes atskiros valstybės dalys skyrė
si tarp savęs ne tik vidaus santvarka, bet ir kalba bei religija.
Visą XIV a. didžiosios kunigaikštijos plotą galima padalinti į
2 dalis: — etnografinė arba tikroji Lietuva (čia gyveno lietuviai
pagonys), — istorinė Lietuva (tęsėsi iki Juodosios jūros stepių,
gyveno graikų tikėjimo rytiniai Slavai). Plačiosios valstybės kū
rėjai buvo lietuviai. Iš lietuvių tautos iškilo ir valdančioji gediminaičių šeima. Įvairiais vardais besivadinančios rytinių Slavų
kiltys, iš kurių susiformavo vėliau gudų ir ukrainiečių tautos, bu
vo užimtos ir prijungtos Lietuvos valstybei didžiųjų Vilniaus

kunigaikščių (Gedimino, Algirdo). Ypač dėl Algirdo užkariavi
mų padidėjo rytinėje valstybės dalyje slavų, kurie nuo seno turė
jo savo kultūros tradicijas.
Kaip dažnai atsitinka su užkariautojais, vietinė kultūra da
vė įtakos ir valdančiai tautai. Kol Maskva nebuvo sustiprėjusi,
etniniu ir religiniu atžvilgiu jai artimi rytinių sričių gyventojai
nesudarė Vilniui pavojaus. Bet tai buvo tik laiko klausimas. At
sargiai yra vertinama Lietuvoje kultūrinė rytinių žemių įtaka.
Jos persvara pagonių plotams perdedama. Nedaug sako Slavų
kalbos vartojimas raštui. Kaip daugelyje kitų Europos valsty
bių, taip ir Lietuvoje, dokumentų bei raštų kalba skyrėsi nuo
šnekamosios gyventojų kalbos. Dar prieš lietuviams priimant
krikštą, pietų ir rytų valstybės dalyse jau buvo rašomi doku
mentai. Tas paprotys ėjo dar iš tų laikų, kai tos sritys Lietuvai
nepriklausė. Bet rašomoji kalba buvo nevietinės būsimų ukrai
niečių ir gudų tarmės, o aprusinta senųjų bulgarų kalba.
Vietinių tarmių įtakoje rašto kalba šiek tiek pasikeitė. Ją
papildė rusiški terminai. Jei Vakarų Europoje raštai buvo su
daromi lotynų kalba, tai Rytų Europoje šitam reikalui tarnavo
rusų „rašto kalba“. Nuo krikšto priėmimo ją pradėta vartoti įvai
riems aktams, kuriuos anksčiau pagonys gyvu žodžiu buvo pra
tę iškilmingai atlikti.
Didžiojo kunigaikščio organizuojamai kanceliarijai reikėjo
pasikviesti raštininkų iš valstybės rusiškų sričių. Raštininkų loty
nų ir vokiečių kalbomis Lietuvoje būta maža, kai tuo tarpu be
didesnių sunkumų buvo galima rasti rytinėse kunigaikštystės
dalyse. Lenkų kalbos įtakos Lietuvoje dar ilgai nebuvo. Pirmas
lenkiškas raštas privataus pobūdžio dokumentas (Kėdainiuose)
— žinomas iš 1523 metų.
(LVKD „Aušra" Nr. 2, 1984)
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Kronika
KAS—KADA—KUR
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke
lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus
pranešta vėliau.
Naujųjų Metų sutikimas Londono Liet.
Sporto ir Soc. Klube, 345a Victoria Park
Rd., E.9. — gruodžio 31 d., 8.30 v.v. iki
2 vai. ryto.
Bernelių Mišios — gruodžio 24 d., 2Iv.,
Ludwigsfeldo bažn., Muenchene. Giedos
sol. Lilija šukytė, vargonais — prof. V.
M. Vasyliūnas.
Kalėdų Eglutė — gruodžio 22 d., šešta
dienį, 15 vai., „Haus der Begegnung“ bib
liotekoje, Rumfordstr. 21, Muenchene.
Bendros Kūčios — gruodžio 24 d., 19 v.,
Ludwigsfelde, Caritas-Jugendheimo salėje,
Kristallstr. 8a, Muenchene.
AUKOS TAUTOS FONDUI
N. Butkus — 50 sv.
Kun. J. Sakevičius — 20 sv.
P. Vičas — 15 sv.
J. Stundžia — 10 sv.
A. Kukanauskas — 5 sv.
J. Pustila — 5 sv.
N. žvirblis paaukojo LNB-vės 12 akcijų.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

NIDOS 1985 M. KALENDORIUS
Iš spaudos jau išėjo ir Nidos Knygų
Klube yra gaunamas 1985 metų kasdien
nuplėšiamas kalendorius. Kiekviena die
na turi atskirą lapelį su tautiškais ir
krikščioniškais vardais; juose nurodo
ma Lietuvos valstybinės, tautinės ir kata
Ūkiškos šventės. Kitoje lapelio pusėje yra
pasisakymų, biografinių žinių, aforizmų,
tautosakos, eilėraščių, juokų ir 1.1.
Nidos Knygų Klubo nariams kalendo
riaus kaina yra £3.50. Kalendorius jiems
jau siuntinėjamas. Daug kalendorių nebe
turime, tad paskubėkite įsigyti ar pažįsta
miems užsakyti. Kalendoriaus su persiun
timu nenariams kaina 5.00 šv. Užsienyje
gyvenantieji moka pagal svaro kursą.
Per Nidos Knygų Klubą galite užsisaky
ti vienintelį Europoje leidžiamą savaitraš
tį „Europos Lietuvį“, kuris siunčiamas į
užsienį oro paštu. Nidos Knygų Klubo
leidžiamos knygos nariams yra trečdaliu
pigesnės.
1986 m. kasdien nuplėšiamą kalendorių
ruošia ir redaguoja poetas, dramaturgas,
žurnalistas ir visuomeninkas Anicetas Bu
čys.
N.K.K.
PRAŠOM PASKUBĖTI
Jau laikas siųsti kalėdiniam ir paskuti
niam š.m. „Europos Lietuvio“ numeriui
švenčių sveikinimus ir kitokius skelbi
mus.
Kalėdinis laikraštis bus spausdinamas
gruodžio 12 d.

Londonas
PRIEŠKALĖDINĖ VAKARONĖ

jo pasivaišinti skaniais pyragaičiais su ka
vute, gaunamais čia pat bufete, kuriame
triūsė iš eilės latvių, esčių ir lietuvių šei
mininkės, pasipuošusios tautinėm prijuos
tėm.
Prie lietuvių stendo, kaip darbščios bite
lės, darbavosi mūsų dainavietės: Janina
Kerienė, Melita Varkalienė, Diana Ribokienė, Živilė Matukienė, Roma Foord ir
Stasė Ruseckienė. Joms talkininkavo A.
Kmitienė, padovanojusi bazarui gražių lie
tuviškų megztinių, kuriuos praeitą vasarą
ji atvežė iš Lietuvos.
Londono lietuvių moterų d-ios „Daina
va“, o ypač jos pirmininkės J. Kerienės pa
stangos, kasmet rengiant Kalėdų bazarą,
mūsų visuomenės nėra pakankamai įver
tinamos. Lankytojų ir rėmėjų skaičius ga
lėtų būti ir didesnis. Juk tas negausus dar
bščių moterų būrelis dirba didelį labda
ros darbą ir viskas tai finansuojama iš
bazaro pelno.
Gaila, kad labai daug gražių ir vertingų
eksponatų liko neišparduota. Kyla mintis,
ar Lietuvių Namuose negalėtų būti įreng
ta nuolatinė parduotuvė, kurioje prava
žiuojantieji galėtų nusipirkti gražių suve
nyrų? Bet kol tai bus padaryta, turime bū
ti labai dėkingi „Dainavos“ bitutėms už
jų didelį darbą.
J.V.
PADĖKA
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“
Sambūris dėkoja visiems lietuviams, ypač
londoniškiams, kurie parėmė piniginėm
aukom, daiktais, darbu ir atsilankymu
tradicinį kalėdinį bazarą, įvykusį Latvių
Namuose gruodžio 1 d.
Po 5 sv. aukojo: kun. J. Sakevįčius, B.
Namajuškienė, J. černis, p. šaulys, S.
Nowak, p. Kijauskas. 3 sv.: p. Putinienė.
2.50 — D. Adams. Po 2 sv.: J. Gudaitis,
O.N. žvirbliai, P. Mašalaitis, I. Dailidė, p.
Padagas, Z. Grupiljonienė, A.K. Po 1 sv.:
p. Kutka, Z. Dailidė, >p. Kačinas, p. Pakal
niškis, J. Alkis, p. O'Brien, p. Vikanis, p.
Tamulaitis, p. Šemetienė, p. šalčiūnas, p.
Dirvonskis, p. Pupalaigis, S. Blotnys, V.D.
Ypatingą padėką reiškiame O. žvirblie
nei ir A. Kmitienei už labai vertingas do
vanas.
Bazaras davė geras pajamas, kurios bus
paskelbtos metinėj „Dainavos“ sambūrio
apyskaitoj.
„Dainavos“ valdyba

KALĖDINĖ EGLUTĖ
VAIKUČIAMS
Lietuvių Namuose Londone šešta
dienį, sausio 5 d., rengiama vaiku
čiams Kalėdinė Eglutė. Pradžia 5 vai.
vakaro.
Bus Kalėdų Senelis, programėlė, ar
batėlė ir kitokios įdomybės.
Į šią metinę šventę kviečiami visi vai
kučiai su savo tėveliais ir seneliais.
Kalėdų Senelis norėtų žinoti, ar da
lyvausite toje šventėje su savo jaunime
liu.
Maloniai prašo pranešti jam Lietu
vių Namų adresu:
Kalėdų Eglutė Vaikučiams
Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens
London, Wil 2PT
Rengia DBLS Centro Valdyba.

Sekanti vakaronė 'įvyks Lietuvių Na
muose gruodžio 15 d., 19.30 vai. Ši prieš
kalėdinė vakaronė bus ypatinga tuo, kad
būsime prie bendro stalo ir pasivaišinsim
tradiciniais kūčių valgiais. Be to, Romas
Kinka trumpai paaiškins kūčių prasmę ir
jų papročius. Mokytojas Algis Šveikaus
kas su savo lietuvių kalbos mokiniais at
liks programėlę kūčių tema.
Norintieji dalyvauti, prašome atnešti po
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
vieną valgį. Dėl valgio ir dėl bendros va
Gruodžio 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak.,
karonės eigos prašome paskambinti GaUkrainiečių klube, 80 Molesworth St.,
jutei O'Brien: Tel. 01-539 6749.
šaukiamas DBLS Rochdalės skyriaus
Visuotinis susirinkimas.
PABALTIEČIŲ MOTERŲ BAZARAS
Visus narius maloniai prašome susirin
šeštadienį, gruodžio 1 d. Latvių Namuo
se, Londone, suruoštą Pabaltiečių moterų kime dalyvauti.
Skyriaus valdyba
bazarą atidarė mūsų tautų gerbiama rė

Rochdale

mėja Mrs. P. Benton, dalyvaujant nema
žam būriui svečių ir bičiulių.
Visų dalyvių ypatingą dėmesį patraukė
meniškai įrengtas lietuvių stendas, ku
riame buvo išdėstyti gražūs rankdarbiai,
audiniai, puikios tautinės juostos, žavėti
ni mezginiai. Ant stalo svečiai matė gražų
gintarinių karolių rinkinį, įvairių gintaro
dirbinių bei papuošalų, odos dirbinių,
plokštelių, tautinio meno dirbinių bei įdo
mių suvenyrų.
Norintieji išbandyti savo laimę lankyto
jai spietėsi prie turtingos loterijos, kur už
10 penų kiekvienas galėjo laimėti labai
vertingų dovanų.
Kairėje erdvios salės pusėje panašų sten
dą buvo įrengusios latvių moterys, o de
šinėje — estės. Prie staliukų svečiai gale

Sodyba
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. Sodyboje rengiamas Nau
jųjų Metų sutikimas — Kaukių Balius.
Pradžia 19.30 vai. vak., šokiai iki 2
vai. ryto.
Bus geras bufetas ir turtinga loterija.
Šokiams gros „The Fender Bros." grupė.
Įėjimas 6.50 sv. (įskaitant maistą).
Be to, tie patys bilietai galios ir sausio
1 d. rengiamajai vaikams pantomimai
„Cinderella“.
Pantomimos pradžia 17.30 vai. iki 21.30
vai.
Bilietus užsisakyti pas Sodybos vedėSodybos Klubo valdyba

VOKIETIJA
VOKIETIJOS LB DARBUOTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS
Valdybos iždininkei A. Landienei išvy
kus ilgesniam laikui iš Muencheno, jos
vieton 'įėjo pirmasis kandidatas J. Jurkonis. Jis jau atstovavo Muencheno Valdy
bai spalio 26-28 d.d. VLB Darbuotojų su
važiavime Huettenfelde. Šiame suvažia
vime buvo nutarti šie svarbesni dalykai:
1. remti Vasario 16 gimnaziją moraliai,
finansiškai ir mokiniais;
2. remti Liet. Kultūros Institutą, Liet.
Kultūros Draugiją ir kitas mūsų organi
zacijas;
3. paraginti tautiečius laiku sudaryti
testamentus;
4. raginti tautiečius lankyti lietuvius
senelius, ligonius ir vienišus pagalbos rei
kalingus;
5. ruošti Kalėdų eglutės, lietuviškų pa
sakų vakarus;
6. prašyti radiofonus, kad būtų trans
liuojamos lietuviškos giesmės Kalėdų lai
kotarpyje ir dainos lietuvių tautinėse šven
tėse;
7. laidoti lietuvius pagal mūsų lietuvis
kus papročius, o skirtus pinigus gėlėms,
vainikams, persiųsti Vasario 16 gimnazi
jai, LB Vokietijoje ar kitoms lietuviš
koms organizacijoms;
8. įsigyti filmų iš šv. Kazimiero sukak
ties minėjimų, Tautinių šokių ir Dainų
švenčių Amerikoje, ir kt.

VLB MUENCHENO APYLINKĖS
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 8 d., 16 vai., „Haus der Begeg
nung“ bibliotekoje įvyks Vokietijos LB
Muencheno apylinkės metinis-visuotinis
susirinkimas.
Paskaitą skaitys dr. med. Aurelija Dres
lerienė.

DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARAS
MUENCHENE
Kaip ir kasmet „Haus der Begegnung“
ruošia vakarą
„Rytų Europa dainuoja, groja ir šoka“.
Jis įvyks gruodžio mėn. 7 d., 19.30 vai.,
„Haus Alt-Lehel“, Theatersaal, Muenchen
22, Christophstr. 12. (netoli „Haus der
Kunst“). Taup bulgarų, rumunų, rusų, uk
rainiečių, vengrų šoks mūsų RATUKO
merginos.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Muencheno lituanistinė mokyklėlė ma
loniai kviečia visus į
Kalėdų Eglutę
gruodžio 22 d., šeštadienį, 15.00 vai., „Haus
der Begegnung“ bibliotekoje, Rumfordstr.
21.
Nykštukai, angeliukai ir žvėriukai jau
kala savo roles, ruošdamiesi sutikti lietu
viškąjį Kalėdų Senelį.
Tėveliai, kurie atsivesite į Eglutę vaiku
čius, prašome atnešti ir dovanėles į Kalė
dų Senelio maišą.

Manchesteris
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
i

Mieli tautiečiai,
Kai 1954 m. Vasario 16 gimnazija
buvo perkelta į Huettenfeldą, ten bu
vo tik sena pilis ir vienas barakas. Pily
je buvo įrengti berniukų ir mergaičių
bendrabučiai, o barake klasės. Valgy
klai pastatytas dar vienas barakas, ku
ris buvo gautas iš amerikiečių armijos.
Tiktai 1963 m. pavyko gauti val
džios paramą klasių pastatui, o 1971
m. ir mergaičių bendrabučiui. Lėšos
gautos su sąlyga, kad lietuvių bendruo
menė pati padengtų trečdalį statybos
išlaidų. Buvo kreiptasi į pasaulio lietu
vius ir, jų dėka, surinktos reikalingos
lėšos. Visos pastangos pastatyti ben
drabutį berniukams nedavė jokių vai
sių, nes vokiečių įstaigos sakėsi netu
rinčios lėšų.
Šiais metais ta žemės dalis, kurioj
randasi pilis ir kiti gimnazijos pasta
tai, dėl valstybinių sienų išlyginimo,
Baden-Wuerttembergo buvo perduota
Hesseno valstybės žinion (visas Huettenfeld priklausė ir anksčiauHessenui).
Baden-Wuerttembergo vyriausybė, ge
rai žinodama seną lietuvių gimnazijos
troškimą pastatyti ir berniukams ben
drabutį, atsisveikinimui kaipo „krai
tį“ paskyrė 1 mil. DM naujo bendra
bučio statybai. Pakartotinai kviesti ir
lankydamiesi Hesseno ir federalinės
valdžios pareigūnai pagaliau įsitikino,
kad berniukų bendrabučiui sąlygos pi
lyje yra tiesiog neįmanomos ir pažade
jo bendrabučio statybai skirti taip
pat po 1 mil. DM. Sudegus piliai, ber
niukai neteko ir tų joje apverktinų pa
talpų. Tad berniukų bendrabučio sta
tyba pasidarė dar būtinesnė ir įstaigos
užtikrino savo paramą. Bet ir šį kar
tą pastatyta sąlyga, kad lietuvių ben
druomenė padengtų trūkstamą sumą,
nes jų nuomone bendruomenė yra tik
tada verta paramos, jeigu ji yra pajė
gi ir pati sau padėti. Taip yra užtikrin
ta 3 mil. DM, bet statyba kainuos ne
mažiau 3,5 mil. DM. Tai didelė suma,
bet vokiečių įstaigos mano, kaip ir
mes, kad naujas bendrabutis turėtų ati
tikti šių laikų reikalavimus.
Vokietijos lietuvių bendruomenė yra
per silpna, kad pati tą trūkstamą su
mą sudarytų. Todėl mes ir vėl kreipia
mės į Jus, mieli tautiečiai, kad padėtu
mėtė mums sutelkti tas trūkstamas lė
šas. Mes gerai žinome, kad nesame vie
ninteliai prašą pagalbos, bet, neturėda
mi kitos išeities, esame priversti tai da
ryti.
Vasario 16 gimnazija buvo įsteigta,
kaip viena iš gimnazijų, Vokietijos
lietuviams. Laikui bėgant ji liko vienin
telė ne tik Vokietijoje, bet ir visame
laisvame pasaulyje. Skaičius kraštų,
iš kurių lietuvių jaunimas čia mokosi,
vis didėja. Šiuo metu gimnaziją lanko
mokiniai iš 9 įvairių kraštų. Taip ji
vis labiau tampa viso pasaulio lietuvių
mokslo ir lietuviškos dvasios ugdymo

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
valdyba gruodžio mėn. 16 d., sekmadienį,
4 vai. p.p. šaukia savo narių metinį visuo
tinį
Susirinkimą.
Dienotvarkėje: -klubo valdybos bei re
vizijos komisijos pranešimai ir naujų klu
bo valdomųjų organų rinkimai.
Kvorumui numatytu laiku nesusirinkus, mavo eilėraštį „Prie kapo didvyrio“ ir J.
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai Verbickas — „Karių kapuose“.
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių
narių skaičiaus.
Ta pačia proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai dėkoja prelegentui už paskaitą, M.
Klubo valdyba
Ramonui ir J. Verbickui už padeklamuo
PADĖJO VAINIKĄ
tus eilėraščius, klubo valdybai už pinigi
Lapkričio 11 d. L.K.V.S-gos „RAMO
nę paramą ir patalpas, gaminusiems mais
VĖS“ Manchesterio skyrius, Britų Lygos
tą, atsilankiusiems į minėjimą ir visiems
pakviestas, dalyvavo su britų kariuome
tiems, kurie prisidėjo prie šio parengimo.
nės daliniais ir organizacijomis Britų Re
A. P-kis
membrance Day eitynėse Eccles ir prie ka
ruošė žuvusiems paminklo padėjo vainiką.
KALĖDŲ EGLUTĖ
Ramovėnų vėliavą nešė A. Jakimavi
Kalėdų
antrą
dieną, t.y. gruodžio 26 d.,
čius, vainiką padėjo V. Bernatavičius, su
tautiniais rūbais ėjo I. Gerdžiūnienė ir A. trečiadienį, 4 vai. p.p. Manchesterio Sočia
linio klubo valdyba savo patalpose rengia
Podvoiskienė. Dalyvavo 16 žmonių.
Po eitynių St. Mary's bažnyčioje kan. savo narių vaikams
KALĖDŲ EGLUTĘ,
V. Kamaitis laikė lietuviškas ipamaldas,
kurios
metu
Kalėdų Senis apdovanos vai
kurios visada sutampa su Remembrance
kus dovanėlėmis. Po programos — arbatė
Day minėjimu ir eitynėmis.
lė.
Visus klubo narius tėvus prašome atsi
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d. L.K.V.S-gos „RAMO vesti savo vaikus j rengiamą Eglutę.
Klubo valdyba
VĖS“ Manchesterio skyrius surengė M.
lietuvių klube L. Kariuomenės šventės
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
minėjimą, į kurį susirinko pilna klubo sa
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio
lė žmonių.
Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų skyriaus valdyba Naujųjų Metų išvakarė
skyr. pirm. K. Murauskas ir po 'įžanginio se, t.y. gruodžio 31 d., pirmadienį, klubo
žodžio paprašė tylos minute pagerbti vi patalpose rengia
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
sus žuvusius už Lietuvos laisvę.
Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti.
Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris
kruopščiai surinktais daviniais išryškino Bus užkandžių. Pradžiai galima atsinešti
mūsų kariuomenės svarbą istorijos bėgy savo užkandžių.
Ramovėnų valdyba
je, atgaunant Lietuvai laisvę ir nepriklau
samame gyvenime — ypač auklėjant ir
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
šviečiant karius, ruošiant juos būti gėrės
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio
niais Lietuvos piliečiais. Jei savanoriai
ir kariuomenė nebūtų iškovoję laisvės, skyriaus valdyba 1985 m. sausio 12 d., šeš
mes nebūtume žinoję, kas mes buvome ir tadienį, 6 vai. vakare liet, klubo patalpose
esame, sakė prelegentas. Nors rusams oku šaukia savo narių
SUSIRINKIMĄ.
puojant Lietuvą mūsų kariuomenė nesi
Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos ko
priešino, kas mums nedaro garbės, ta
čiau antrą kartą užėjus rusams, mūsų par misijos pranešimai bei naujų organų rin
tizanai, lyg norėdami atitaisyti padarytą kimai.
Visi ramovėnai kviečiami susirinkime
klaidą, ilgai ir sunkiai kovojo. Bet nely
dalyvauti.
gioje kovoje teko padėti ginklus.
Ramovėnų valdyba
Meninėje dalyje M. Ramonas pedekla-
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institucija ir, kaipo tokia, yra didelės
svarbos lietuvybės išlaikymui. Ji yra
ir didelis ginklas kovoje už Lietuvos
laisvę, nes per ją mes nuolatos prime
name, ne tik Vokietijoje, bet ir kituo
se kraštuose, kad mūsų tauta yra pa
vergta ir, kad mes siekiame jos išlais
vinimo. Todėl mes lietuviai turime di
delį pagrindą šia gimnazija didžiuotis,
ją vertinti ir dėti visas pastangas ją iš
laikyti. Viena iš tų pastangų yra ber
niukų bendrabučio statyba.
Mes esame laimingoj padėty, kad ši
gimnazija yra V. Vokietijoj, nes var
gu ar kuris kitas kraštas jai tiek pade
tų, kaip šis. Kad vokiečių įstaigos ver
tina šią gimnaziją, rodo jų nuolatinė
parama jos išlaikymui, ir tai, kad mo
kytojų algos, juokingai mažos pradžio
je, buvo vis didinamos, nuo ateinančių
metų bus prilygintos algoms vokiečių
gimnazijose.
Ir mūsų tarpe ši gimnazija yra verti
narna, kas matosi iš lietuvių, ypatin
gai užsienio, nenuilstamos paramos
bendrabučių išlaikymui (ir šiuo atve
ju galioja reikalavimas trečdalio savų
lėšų). Gi sudegus piliai, mokinių skai
čius vietoj sumažėjęs, žymiai padidė
jo. Kai eilės paskutinių metų bėgy jis
sukosi apie 60, nuo šių mokslo metų
pradžios jis pakilo iki 77. Tikimasi,
kad pastačius naują berniukų bendra
būtį, mokinių skaičius žymiai padidės,
nes iki šiol daugelis tėvų nesutiko leis
ti savo vaikus gyventi tokiose blogose
sąlygose.
Berniukų bendrabučio planai yra
baigiami ir netrukus bus pristatyti sta
tybų įstaigai tvirtinimui. Deja, čia Vo
kietijoj tokių planų tvirtinimas užtrun
ka keletą mėnesių, todėl statybos dar
bus bus galima pradėti tik 1985 m.
pavasarį. Statyba numatoma baigti
prieš 1986 m. mokslo pradžią.
Šiuo metu berniukai yra apgyven
dinti klasių patalpose, o klasėms buvo
pastatytas naujas barakas.
Dar keletą žodžių dėl pilies. Kaip
žinote, š.m. birželio 6 d. pilyje kilo
gaisras ir ji stipriai apdegė. Ji buvo
apdrausta ir draudimo įstaiga sumokės
gaisro nuostolius (apie 2 mil. DM).
Ją atstatant reikės sudėti naujus lan
gus ir duris, pravesti naują elektros in
staliaciją, atstatyti balkoną, šie daly
kai buvo labai blogame stovy, bet nuo
gaisro nenukentėjo ir draudimas už
tai nemokės (išskyrus dalinai elektros
instaliaciją). Taip kad pilies atstaty
mas atsieis žymiai brangiau, negu bus
gauta iš draudimo. Kaip tą skirtumą
padengsime, dar nežinome.
Atstatyta pilis bus naudojama lietu
vių kultūros reikalams, čia turės pa
talpas lietuvių kultūros institutas su
knygom, archyvu bei kita medžiaga.
Bus gimnazijos biblioteka, muzikos
bei kitų lavinimo tikslų kambariai,
įrengta keletas butų bei atskirų kamba
rių gimnazijos darbuotojams.
Pilies atstatymas turi būti baigtas iki
1986 m. birželio 6 d.
Aukas berniukų bendrabučio staty
bai galite siųsti per Pasaulio Lietuvių
Bendruomenę, per Balfą, per savo
krašto Lietuvių Bendruomenę, gimna
zijai remti fondui (Unterstuetzungsfonds des Litauischen Gymnasiums,
Romuva, D 6840 Lampertheim-Huettenfeld) arba tiesiog gimnazijai: Litauisches Gymnasium, Romuva, D
6840 Lampertheim-Huettenfeld.
Už Jūsų paramą iš anksto nuošir
džiausiai dėkojame.

Tėvas Alfonsas Bernatonis, OFMCap,
Kuratorijos valdybos pirmininkas
Andrius Smitas,
direktorius
Jonas Valiūnas,
Kuratorijos valdybos iždininkas

PAMALDOS
Ecclcs — gruodžio 9 d., 12.15 vai.
Huddersfielde — gruodžio 16 d., 12.30 v.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 v.
Nottinghame — gruodžio 8 d., Marijos
Nekalto Prasidėjimo šv., 8.30 vai. ryte,
Aušros Vartų Židinyje.
Nottinghame — gruodžio 9 d., 11.15 vai.,
Aušros Vartų Marijos Židinyje.
Northamptone — gruodžio 9 d., 18 vai.,
Sv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — gruodžio 16 d., 11.15 v.,
Aušros Vartų Židinyje.
Derbyje — gruodžio 16 d., 14 vai.,
Bridge Gate.
Nottinghame — gruodžio 23 d., 11.15 v.,
Aušros Vartų Židinyje.

UŽ LIETUVĄ
Maldos žyg'į atlieka Wolverhamptono
lietuviai gruodžio 15 d., o Derbyje gruo
džio 28 d.
Sielovada ir Bendrija

