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LIETUVIO
PAREIGA
KODĖL VISI LIETUVIAI TURĖTŲ
PRIKLAUSYTI LIETUVIŲ
BENDRUOMENEI
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komi
teto 1949 birželio 14 paskelbtoje LIETU
VIŲ CHARTOJE skaitome: „Pasaulyje pa
sklidę lietuviai sudaro vieningą Lietuvių
Bendruomenę“. Jei VLIKas turėtų galią
leisti privalomus įstatymus, tada visi lie
tuviai, nori ar nenori, priklausytų Lietu
vių Bendruomenei. Bet jis tokios galios ne
turi. Todėl ir šie Lietuvių Chartos žodžiai
yra tik moralinis įpareigojimas. Kas jo
nevykdo, to nei VLIKas, nei LB priversti
negali. Tačiau ir moralinis įpareigojimas
nėra bereikšmis. Jis kalba į tautinę sąžinę
ir verčia susimąstyti.
Tik dalis Vokietijoje gyvenančių lietu
vių yra įsirašę į LB-nę. Kokios priežastys
didesniąją dalį tautiečių sulaiko nuo sto
jimo pilnateisiais nariais į šią visiems at
virą bendrinę organizaciją? Protingą atsa
kymą sunku būtų rasti. Dėl savo narystės
LB-nėje dar niekas jokios žalos nepatyrė
nei iš vokiečių įstaigų, nei iš kur kitur.
Menki solidarumo įnašai — dirbantiems
2 DM, o nedirbantiems 1 DM per mėnesį
— neturėtų būti finansinė našta. Jei kam
ir ta markutė yra apsunkinimas, tas' at
leidžiamas ir nuo jos mokėjimo.
Taigi atsakymo reikia kitur ieškoti. Tur
būt didžiausias kaltininkas bus lietuviška
nepaslanka ar perdėtas individualumas.
Nuo tų ydų kenčia mūsų kultūrinis ir tau
tinis gyvenimas. Dažnas, pakalbintas sto
ti į LB-nę, išsisukinėja sakydamas, kad,
girdi, ir be manęs apsieis — vis tiek Ben
druomenė iš manęs jokios naudos neturės.
O visur tik naudos ieškantieji dar paklau
šia — O ką ta Bendruomenė man duos?
Jei taip galvotų tas tūkstantis pilnatei
sių mūsų Bendruomenės narių, tai mes
bendrinės savo organizacijos Vokietijoje
iš viso neturėtume. Tada neturėtume nei
Vasario 16 gimnazijos, nei vis didėjančios
ir gražėjančios Romuvos sodybos, kuri yra
lietuviško gyvenimo centras Vokietijoje,
turbūt nei Lietuviškųjų studijų savaičių
ir kitų renginių bei institucijų. Tai ką mes
iš viso čia beturėtume? Ir tie, kurie laiko
si atšakiai LB-nės, netektų progų karts
nuo karto išsiveržti iš kasdienės aplinkos
atsigaivinti lietuviška dvasia, pabendrau
ti su tautiečiais, nes nebūtų kas ruošia
įvairius minėjimus ir kitokius renginius
sutraukiančius šimtus tautiečių.
Toliau Lietuvių Chartoje skaitome: „Sa
vo tėvų išlaikytą lietuvių tautos gyvybę
lietuvis perduoda ateities kartoms, kad
amžinai gyventume“. Tai testamentinis
įpareigojimas visiems lietuviams, kur jie
begyventų — Lietuvoje ar svetur. Su per
žengimu Lietuvos sienos nenutraukėme ry
šių su savo tauta, kurią sudaro ne vien
šiandien gyveną žmonės. Jai priklauso ir
Vytauto, ir Mindaugo ir dar senesnių lai
kų lietuviai. Jie iš amžių glūdumos per
priešų sugriautas pilis, miestus ir sody
bas, ir vėl dideliu triūsu jas atstatytas, at
vedė lietuvių tautą iki mūsų laikų ir pa
vedė mūsų ir ateinančioms kartoms pra
tęsti ją iki amžinybės.
Kol gyvenome savo tėvynėje, ryšys su
ja buvo fizinis ir dvasinis. Peržengus Lie
tuvos sieną, fizinis ryšys su tėvyne nutrū
ko, bet paliko dvasinis. Jis nėra silpnes
nis už fizinį ryšį. Tėvynės netekimas
skaudžiau pajuntamas dvasine negu fizi
ne prasme. Juk ir svetur galima skaniai
pavalgyti, gražiai apsirengti, patogiai įsi
kurti. Bet svečioje šalyje, kaip įprasta sa
kyti, trūksta tėvynės oro. Aišku, kad oru
čia suprantama kiekvieną žmogų supanti
aplinka: kalba, papročiai, šeima, kaimy
nai, draugai. Ne be reikalo nuo seniausių
laikų ištrėmimas iš tėvynės laikomas vie
na skaudžiausių bausmių.
LB stengiasi ir svetur sukurti tėvynės
„oro“ turinčią aplinką. Tai pastangos iš
laikyti lietuvybę bei perduoti ją ateinan
čiai kartai. Tam tikslui tarnauja ir Vasa
rio 16 gimnazija.
Esame daugiau tremtiniai negu emigran
tai. Palikome tėvynę ne skanesnės duo
nos, bet pirmiausia laisvės ieškodami, ku
rios tėvynėje trūksta. Kova už Lietuvos
išlaisvinimą yra vienas pagrindinių LB už
davinių. Pratęsti lietuvybę ir paveikiai pri
sidėti prie Lietuvos laisvinimo galime tik
būdami organizuoti. Tai ne vieno žmogaus
darbas. Jam atlikti reikia mūsų visų ran
kų, galvų ir širdžių talkos. Tik daugelis
rankų sunkią naštą kelia. Prieš beveik
šimtmetį Adomas Jakštas-Dambrauskas
šią mintį taip sueiliavo: Vienas žodis — ne
šneka, vienas vyras — ne talka, kai du
stos visados — daugiau padarys, viens
pradės, kits padės — daug toliau varys.
Ir t.t.
Logiškai galvojant siūlosi išvada, kad
tie tautiečiai, kurie laikosi nuošaliai nuo
LB, nepritaria jos pagrindiniams tikslams
— lietuvybės išlaikymui ir Lietuvos laisvi

Londonas, 1984 m. gruodžio 14 d.

VEIKSNIŲ PASITARIMAI
VLIKo Seimo metu Čikagoje, 1984 m.
gruodžio 1 d. 8.30 v. ryto, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės būstinėje įvyko pozity
vus ir gražių prošvaisčių tarporganizaciniam bendradarbiavimui duodąs pasitari
mas, kuriame dalyvavo: Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovai —
dr. K. Bobelis, VI. šoliūnas, adv. E. Arma
nienė, T. Blinstrubas, inž. L. Grinius; Pa
šaulio Lietuvių Bendruomenės nariai —
dr. T. Remeikis, M. Drunga, B. Jasaitienė,
S. Jokubauskas, R. Dirvonis ir Kanados
Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmi
ninkas adv. A. Pacevičius.
Atidarydamas šį pasitarimą dr. Bobelis
pabrėžė, kad tai ne formalus posėdis, o su
šauktas tikslu pasikalbėjimo formoje ap
tarti ateinančiais 1985-ais metais gegužės
mėn. Otavoje, Kanadoje, įvyksiančią Žmo
gaus Teisių pažeidimo konferenciją (iš
plaukiančios iš Helsinkio Baigminio Akto),
ir 1985-ais metais siūlomą veiksnių kon
ferenciją. Po diskusijų dr. T. Remeikiui
pasiūlus buvo sudaryta komisija iš inž. L.
Griniaus, adv. A. Pacevičiaus ar jo atsto
vės p-ios Joanos Lasienės, ir PLB atstovo
(minėtas buvo p. Gečys, tačiau jis turi
dar būti patvirtintas PLB Valdybos). Ko
misija susirinktų Vašingtone. Ji įpareigo
ta paruošti konkretų projektą minimiems
‘įvykiams vystyti. Projektas turėtų būti
paruoštas ne vėliau sausio 15 d. ir prista
tytas atitinkamoms valdyboms patvirtinti.
Tą pačią dieną 12.30 v. p.p. įvyko an
trasis platesnio pobūdžio pasitarimas, ku
riame be anksčiau minėtų atstovų dalyva
vo: Amerikos Lietuvių Tarybos Valdybos
nariai — T. Blinstrubas, P. Bučas, dr. J.
Valaitis, M. Pranevičius, G. Lazauskas, ir
vėliau atvykę VLIKo Valdybos nariai —
dr. D. Krivickas, dr. K. Jurgėla, dr. J.
Stiklorius, ir JAV Lietuvių Bendruomenės
Valdybos pirm. dr. A. Butkus, šiame pa
sitarime buvo svarstoma Lietuvių Teisėms
Ginti Komiteto veikla. Nutarta šio komi
teto veiklą sustiprinti. Lietuvių Teisėms
Ginti Komitetas yra remiamas visų veiks

nių ir visuomenė prašoma jo nemaišyti su
Americans For Due Process ir jos vedama
akcija. Buvo sutarta, kad JAV Lietuvių
Bendruomenė ir Amerikos Lietuvių Tary
ba koordinuos Lietuvių teisėms Ginti Ko
miteto veiklą ir paruoš atitinkamą atsišau
kimą į lietuvių visuomenę, kurį visi veiks
niai bendrai paskelbtų. VLIKas sutiko pa
ruošti projektą JAV Valstybės Sekretoriui
Shultzui, apibūdinantį Lietuvos ir lietuvių
padėtį vokiečių nacių okupacijos metu ir
dabar iš tos okupacijos išplaukiančius kai
tinimus. Šis pareiškimas irgi bus pristaty
tas visų veiksnių valdyboms apsvarstyti
ir pasirašyti. Lietuvių visuomenė prašoma
visas aukas Lietuvių Teisėms Ginti Ko
miteto veiklai siųsti šiuo adresu:
Lietuvių Teisėms Ginti Fondas, 5620 S.
Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Inž. L. Grinius pristatė 1985 m. liepos
23-31 dienomis Pabaltiečių Pasaulinės San
talkos ruošiamą viešą Sovietų Sąjungos
teismą Kopenhagoje ir „Taikos ir Lais
vės“ ekskursiją Baltijos jūra. Pasitarimo
dalyviai principiniai šiam projektui pri
tarė, tačiau galutinis sprendimas dėl ben
dro veiksnių dalyvavimo bus padarytas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, ALTui,
JAV Lietuvių Bendruomenei ir Kanados
Lietuvių Bendruomenei gavus šiuo reika
lu platesnę informaciją. Inž. L. Grinius
pristatys reikalingą informacinę medžiagą
artimiausioje ateityje. VLIKas būdamas
Pabaltiečių Pasaulinės Santalkos narys jau
yra šiam projektui užsiangažavęs ir nuo
š.m. vasario mėn. aktyviai dalyvauja pa
ruošiamuose darbuose. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė jau 1978 metais buvo susi
tarusi su VLIKu dalyvauti PPS lietuvių de
legacijoje, bet iki šiol savo atstovo dar nė
ra paskyrusi. Tikimės, kad šį klausimą
greitai pavyks išspręsti.
Bendroje išvadoje, šie pasitarimai buvo
draugiški, nuoširdūs ir praėjo pasireišku
siu noru bendradarbiauti. Tikimės, kad tai
yra teigiamas ženklas tolimesniam veiks
nių kooperavimui.
(Elta)

ŠV. KAZIMIERO METAI

JAUNIMO KONGRESAS
AUSTRALIJOJ PRADĖTA RUOŠTIS
JAUNIMO KONGRESUI

Tarp įvairių teigiamybių, kurias jau
nimo kongresai lietuvii; išeivijai palieka,
yra jaunimo įjungimas į nuolatinį tų kon
gresų paruošiamąjį darbą. Be tų kongresų,
ir ypač tarpkongresinio laikotarpio metu,
daug jaunų lietuvių neturėtų ko veikti.
Kongresų ruošimas duoda jiem darbo. Štai
vos tik pasibaigė Penktasis pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, Australijoje Dra
sidėjo pasirengimas šeštajam.
Iki kongreso dar treji metai, o jau su
darytas jo komitetas, pagrindinės komisi
jos, parinktos atskirų renginių vietovės,
pasidalinta darbais, atsakomybe, sudary
tos net pirminės sąmatos. Kongreso ren
gimo komitetas sudarytas Melbourne, ir
jam pirmininkauja patyręs visuomeninin
kas Henrikas Antanaitis. Informacijos ko
misijai vadovaus G. Žemkalnis ir T. Mašinauskas, Studijų dienų — A. Stepanas,
Stovyklos — Birutė Prašmutaitė, Atidary
mo (gal verčiau reikėtų sakyti „pradžios“)
—- Kristina Coxaite ir Uždarymo (pabai
gos?) — Rimas Kubilius. Jau įvyko ir ke
Ii posėdžiai bei neoficialūs pasitarimai.
Kongreso organizavimo darbų pradžia rei
kia laikyti birželio 7, nes tą dieną 'įvyku
siame pasitarime Henrikas Antanaitis su
tiko prisiimti kongreso komiteto pirminin
ko pareigas. Tame gausiame pasitarime,
kuriame dalyvavo iš viso apie 40 žmonių,
taip pat buvo nutarta kreiptis i sporto or
ganizacijų vadovus ir prašyti juos kongre
so metu neruošti sporto žaidynių, nes to
kios žaidynės kongresui daugiau pakenk
tų negu padėtų: išsklaidytų jaunimą, pa
reikalautų daugiau išlaidų, apsunkintų ap
gyvendinimą, išsemtų organizatorių jėgas,
padalintų pusiau dėmesį ir taip sumažintų
abiejų įvykių populiarumą, šis kongresas
Australijos lietuviams labai svarbus, to
dėl jie nenori, kad kokiu nors kitur ren
giniu jo reikšmė būtų nustelbta. Rimantas
Dirvonis besibaiminančius nuramino, pa
reikšdamas, kad Jaunimo kongreso metu
sportininkai žaidynių neruoš.
Kongreso darbų programa prasidės
1987 gruodžio 20 ir baigsis 1988 sausio 17
— užtruks net 29 dienas. Ji bus atliekama
net keturiose vietovėse: Sydnėjuje (atida
Dabar
panašų
„pagerėjimo
“
įspūdį
Vakarus pasiekęs naujausias „Lie
rymas), Canberroje (studijų dienos),
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ turi sukelti Kauno vyskupo pakėlimas Melbourne (stovykla) ir Adelaidėje (už
numeris, pasirodęs spalio pradžioje, arkivyskupu ir jo pagalbininko naujo darymas).
PL

AR VYSKUPAS PAVOJUJE?

prasideda tokiais žodžiais; „Numeris
skiriamas, reiškiant solidarumą tremty
je terorizuojamam Vilniaus arkivysku
pijos apaštaliniam administratoriui Jo
Ekscelencijai tremtiniui vyskupui Ju
lijonui Steponavičiui“.
Per trylika gyvavimo metų Kronika,
skelbdama tikslius, patikrintus faktus
ir žinias, krašte ir užsienyje susidarė
rimto ir patikimo informacijos šaltinio
vardą, pelnė didelį moralinį autoritetą,
kurį gerbia visi geros valios žmonės.
Jei Kronika ką nors praneša, tai mes
žinome, kad taip ir yra. Nors toli ne
viską ji įstengia užregistruoti, bet kas
užregistruota, tai tikri ir abejonių nekeliantys faktai. Teisingų faktų kalba
yra didžioji Kronikos stiprybė.
Kronika žodžiais nesišvaisto. Jei ji
paskyrė savo naujausią numerį „tero
rizuojamam“ vyskupui, tai iš tikrųjų
visiems, kurie gerbia šį nepaprastai sun
kiomis pogrindžio sąlygomis prabylan
tį Lietuvos katalikų balsą, reikia ypač
susirūpinti ištremtojo Vilniaus gany
tojo likimu. Šią Kronikos žinią reikia
labai rimtai priimti, kaip ir jos įspėji
mą, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kova darosi vis sunkesnė, o priešas
klastingesnis.
Klasta visuomet buvo tarybinės „dia
lektikos“ sudėtinė dalis. Sudaroma re
gimybė, kad režimas daro nuolaidų,
padėtis „gerėja“, ir tuo pačiu metu ty
liai vyksta susidorojimas.
Vokiečių katalikų žurnalistė Diethild Treffert teisingai pastebėjo, kad
neatsitiktinai buvo suimti du šviesiau
si Lietuvos kunigai Alfonsas Svarins
kas ir Sigitas Tamkevičius, kaip tik
tuo metu, kai Kaišiadorių vyskupo su
grąžinimas iš tremties į savo pareigas,
Telšių naujo vyskupo paskyrimas ir
keturių vyskupų ad limbui vizitas Ro
moje turėjo sudaryti pasauliui įspūdį,
kad Bažnyčios reikalai Lietuvoje „ge
rėja“.
nimui, nors save laiko lietuviais ir dargi
patriotais. Kai kurie gudruoliai gal mano,
kad jie tuos ir kitus tautinius uždavinius
gali neblogiau vykdyti ir būdami šalia LB.
Bet tai didelė klaida, kurios pasekmės
skaudžiai pajuntamos tada, kai nebegali
ma pataisyti. Pirmiausia tai liečia lietu
vybės išlaikymą.
(VLB VI)

vyskupo paskyrimas. Jau paaiškėjo
trečio veiklaus Lietuvos kunigo Jono
RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ
Matulionio suėmimas. Dešimt dienų
NETOLERANCIJA
keliavo pranešimas iš Lietuvos, kol pa
Jungtinės Amerikos Valstijos griežtai
siekė Vakarus. Pro aklinai saugojamą
geležinę uždangą sunkiai prasiskverbia pasmerkė Sovietų Sąjungos politiką reli
bendruomenių atžvilgiu. Kalbėdamas
žinios apie teroro veiksmus pavergta ginių
vienoje Jungtinių Tautų Organizacijos ge
me krašte.
neralinės asamblėjos komisijoje, ameri
Kronika įspėjo visus, kad vyskupas kiečių delegato pavaduotojas ambasado
Steponavičius terorizuojamas. Ji pra rius Schifter pažymėjo, jog Sovietų Sąjun
nešė, kad jau rugpjūčio pabaigoj į Ža gos įstatymai grubiai ir plačiu mastu prieš
garę atvykęs RRT įgaliotinis asmeniš tarauja Jungtinių Tautu, Organizacijos
1981 metais paskelbtai deklaracijai prieš
kai perdavė valdžios grasinimus.
religinę netoleranciją. Amerikiečių atsto
Reikia manyti, kad Anilionis jau su vas nurodė, kad visą religinį gyvenimą
sikrovė savo pareigose tiek patirties ir ir religinę veiklą Sovietų Sąjungoje griež
įžvalgos, kad nelabai tiki galimybe tai kontroliuoja Religinių Reikalu. Tary
įbauginti daug iškentėjusį ir išmėgin ba. Kas religinėje plotmėje yra padaro
tą senelį Vilniaus vyskupą Žagarės ma be Tarybos žinios, yra laikoma įstaty
tremtyje. Anilionio garbei reikia paša mų pažeidimu ir yra baudžiama. Amerikie
kyti, kad vyskupo akivaizdoje jis be čių atstovas, betgi atkreipė dėmesį į tai,
jog nežiūrint religinės laisvės varžymų
gėdiškai nesigyrė nesikišąs į Bažnyčios susidomėjimas
religija Sovietų Sąjungoje
reikalus. Tačiau už Anilionio stovi tos ne tiktai nėra išblėsęs, bet, priešingai, yra
pačios tamsios ir piktos jėgos, kurios padidėjęs. Sovietų valdžia neįstengia griež
kaimyninėje Lenkijoje nužudė kunigą tai pritaikinti įstatymus religinės veiklos
Popielušką. Negalima užmiršti, kad srityje, nes tariami įstatymų pažeidimai
tie žudikai iš Vidaus reikalų ministeri yra per gausūs.
jos priklausė religijų ir tautinių mažu Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos
komisijoje dabar kaip tik yra svarstoma
mų skyriui.
Neramūs ženklai ateina ir iš Čeko religinės netolerancijos problema, siekiant
slovakijos, kur Bažnyčia panašiai per nustatyti priemones kovai prieš nepakan
tumą religijų atžvilgiu, suderinamai su
sekiojama. Vakarų Vokietijos dien .Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbta
raštis „Sueddeutsche Zeitung“ lapkri Deklaracija prieš religinę netoleranciją.
čio 30 pranešė apie suėmimus rytinėje
Slovakijoje. Drauge pranešama apie ARKIVYSKUPAS H. GULBINOVIČIUS
kunigo Jono Matulionio suėmimą Vii
LONDONE
niuje ir apie minėtą Anilionio įspėjimą
Lenkų akademinės sielovados kviečia
vyskupui Steponavičiui.
mas, Londonan yra atvykęs Vroclavo ar
Visa tai vyksta kaip tik tuo metu, kivyskupas Henrikas Gulbinovičius, ku
kai pasaulio spaudoje vėl pasklido ra ris čia praves adventines rekolekcijas.
minančios žinios apie teigiamus pos Arkivyskupas H. Gulbinovičius yra ki
iš Vilniaus krašto, bet po karo apsigy
linkius Vatikano ir Maskvos santy lęs
veno Balstogėje, kur baigė kunigų semi
kiuose.
nariją ir buvo įšventintas kunigu. Vėliau
J. Vd.
dirbo įvairiose Lenkijos vietose ir studija
VATIKANAS SUTAIKĖ

Popiežius Jonas Paulius II-sis išreiškė
savo didelį pasitenkinimą neseniai Vati
kane pasirašyta Argentinos ir Čilės taikos
ir draugystės sutartimi, kuria sėkmingai
išsprendžiamas tarp šių dviejų kraštų il
gai trukęs ginčas teritoriniais klausimais
pietinėje zonoje. Taikos ir draugystės su
tartis buvo atsiekta tarpininkaujant Šven
tajam Sostui. Kalbėdamas Čilės ir Argen
tinos delegacijoms suteiktoje audiencijo
je, Popiežius priminė, kad teritoriniam
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LIETUVOJE
Sniegas Vilniuje
Vilniuje ypač smarkiai snigo lapkričio
23 dieną: gatvėse ir skveruose pasirodė
sniego valymo mašinos, nuskubėjo į darbo
vietas kiemsargiai.

Lietuvos prekystalis Maskvoje
Maskvos miesto centre bus atidaryta
firminė Lietuvos parduotuvė. Naująjį pre
kybos centrą kuria Lietuvos architektai.
Jis užims beveik tūkstantį kvadratinių
metrų.
Maskvoje veikia kino teatras „Vilnius“,
restoranas „Vilnius“, kavinė „Palanga“,
audinių parduotuvė „Baltika“.
Netikėtas susitikimas
K. Vasiulis „Valstiečių laikraštyje“ ra
šė:
— šeštadienį po pietų į ūkį iš rajono
atvažiavo žemės ūkio speciallistai. Vieną
lauką aplankė, antrą, trečią, o vaizdas vi
suose toks pat: bulvių kasamosios stovi
niuoja, talkininkai galulaukėse anekdotus
kerta.
— Važiuojam į kontorą, išsiaiišktinsime,
— nutarė vyrai.
— Pirmininkas su agronomu1 į rajoną iš
važiavo, inžinierius tenai taipgi reikalą
turi, — sučirškė jaunutė sekretorė. — O
kiti kontoros darbuotojai talkoje...
Nieko nepešę vyrai išėjo.
— Važiuojam į mišką, nors grybų prisi
rinksime, — pasiūlė vienas.
O miške aikštelėje jau stoviniavo dvi
lengvosios. Prie pilnų grybų kraitelių, su
sėdę ratu, užkandžiavo... pirmfininkas. ag
ronomas, inžinierius su žmonomis.
Kaltininkai patraukti atsakomybėn
Jurbarko linų fabrike nesilaikoma prieš
gaisrinių taisyklių.
Valstybinė priešgaisrinės priežiūros in
spekcija surengė kontrolinį patikrinimą ir
už priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažei
dimus bei laiku neįvykdytus nurodymus
patraukė administracinėn atsakomybėn
objekto vyr. inžinierių O. Matelį ir prieš
gaisrinio saugumo techniką A. Kvietkų.

Laukia telefono
V. Alekna „Valstiečių laikraštyje“ skun
džiasi:
— Kolūkyje „Už taiką“ likviduotas me
dicinos punktas. Kartu su tuo punktu lik
vidavo ir vienintelį Daunorų kaime tele
foną. Mums paaiškino, kad netrukus tele
foną įves į parduotuvę. Deja, veda, veda
ir niekaip neįveda. Per 40 šeimų dabar
gyvena be telefono ryšio.
Šiaulių rajono vykdomojo komiteto pir
mininkas A. Morkūnas duoda šitokį atsa
kymą: „Patikrinus laiške išdėstytus fak
tus nustatyta, kad telefono orinė linija
Ginkūnai-Liutkūnai neatitinka techninių
reikalavimų. Šiaulių linijinis techninis ce
chas šios linijos remontui yra sukomplek
tavęs reikiamas medžiagas. Linijos remon
tas bus atliktas šių metų antrajame ketvir
tyje. Telefonas bus įrengtas Daunorų kai
me mechanizatoriaus Prano Remeikos na
me.“
Antrasis 1984 m. ketvirtis jau pasibaigė.

Naujos valgyklos
Biržų rajono „Tarybinio artojo“ kolcho
ze yra įrengta 40 vietų valgykla, kurios
vedėja Janina Gervienė itin rūpinasi, kad
žemdirbiai gautų skanius patiekalus. Pa
gaminusi koldūnų, ji laiko juos specialiuo
se termosuose, kad valgiai neatšaltų kol
pamainomis bus pavalgę visi žemdirbiai.
Pagrindinėje Vilniaus gatvėje yra ati
daryta „Picerija“, kur sostinės gyventojai
ir lankytojai galės paragauti itališko pa
tiekalo — pizza, kuri yra išgarsėjusi vi
same pasaulyje, šį patiekalą gaminti iš
moko keli vilniečiai, kurie buvo pasiųsti į
kulinarijos mokyklą Maskvoje.
Vilniečiai, susėdę „Picerijoje“ prie ba
ro, gardžiuojasi šiltomis pizzomis ir sva
joja apie saulėtą Italiją...

Paroda Vilniuje
Lapkričio pabaigoje Vilniuje atidaryta
Vakarų Berlyno fotografų mėgėjų klubų
sąjungos autorių paroda. Ekspozicijoje —
per 200 nuotraukų.
Vakarų Berlyno fotografų mėgėjų są
jungoje — 150 narių. Jie rengia tarptauti
vo Liublino katalikų universitete. 1976 m. nes parodas „Europos fotografai“. 1982
m. šios parodos medaliais apdovanotas
buvo paskirtas Vroclavo arkivyskupu.
Kaip žinoma iš mūsų spaudos, arkivys kaunietis Romualdas Požerskis ir klaipė
kupas Gulbinovičius yra palankus lietu dietis Vaclovas Staukas.
viams, kurių nemažai gyvena Vroclave ir Kultūros centras Pasvalyje
jo apylinkėse. Iškilmingomis progomis jis
Lapkričio 22 d. Pasvalyje iškilmingai
laiko mišias lietuviškai ir po pamaldų atidaryti nauji kultūros namai. Jų fasadą
kviečia lietuvius sugiedoti Lietuvos him puošia spalvinga akmens mozaika, simbo
ną.
lizuojanti taiką, darbą, džiaugsmą. Pasta
te yra keturių šimtų vietų ir mažoji pasi
ginčui sėkmingai išspręsti daug pasitar tarimų salės, repeticijų kambariai, patal
navo velionis kardinolas Samore, kuris Ii pos dailės ir fotomeno studijoms, kavinė,
gi savo mirties vadovavo Apaštalų Sosto poilsio kampeliai. Projekto autorius —R.
tarpininkavimo misijai.
Ruškys, architektas — R. Kamaitis.
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NIDOS FONDAS
(ANTRĄJĮ TŪKSTANTĮ PRADEDANT)
1984 kovo 31 d. DBLS-gos metinia
me atstovų suvažiavime buvo priimtas
Nidos fondo projektas. Fonde sukaup
tos sumos bus panaudotos spaustuvinių mašinų pirkimui bei jų pagerini
mui ir lietuviškų leidinių paramai.
Norint atkreipti visuomenės dėme
sį buvo priimta, kad 45% fonde esa
mos sumos premijų būdu bus grąžina
ma fondo nariams. Nario mokestis,
kaip pasiūlyta, Britanijoje gyvenan
tiems nustatytas po 60 sv., o užsieny
je — po 100 dol. (USA). Remiantis
200 narių skaičiumi, nariams būtų grą
žinama 5400 sv. suma sekančiomis
premijomis: pirmoji — 3000 sv. (už
sienyje 3600 dol.); antroji — 1000 sv.
(1200 dol.)-, trečioji — 500 sv. (600
dol.) ir 15 premijų po 60 sv. (100 dol.).

metinis atstovų suvažiavimas.
Ką darysime su surinktais pinigais?
Skaitant kad atsiras 200 narių-rėmėjų,
susidariusi 5400 sv. suma bus perves
ta į litografinių mašinų įsigijimo fon
dą. Kurio pagrindą, 10,000 sv. sumą,
sudaro LNAB-vė ir DBLS-ga, kuri su
mos dydžio dar nenustatė. Iš šių trijų
šaltinių: Nidos fondo, LNAB-vės ir
DBLS-gos tikimasi sutelkti 20,000 sv.
sumą. Už šiuos pinigus pirktume lito
grafijai rinkiminę mašiną, spausdini
mo mašiną ir litografijai plokščių pa
ruošimo sistemą.
Dabartinės spausdinimo mašinos
yra reljefinės, lėtos ir, joms sugedus,
sunkiai pataisomos. Be to, jos reika
lauja intensyvaus ir sunkaus darbo.
Litografinės mašinos pagrįstos kom
piuterių technika yra produktingesnės,
švaresnės ir lengviau aptarnaujamos,
šiai litografinių mašinų sistemai iš
leistume pirmųjų metų 5,400 sv. fondo
įnašą. Antrais metais tik sumos dalį
naujųjų mašinų priežiūrai bei prie
dams, o likusią — lietuviškiems spau
diniams paremti.
Šiame krašte ir užsienyje gyvenan
tieji lietuviai bei organizaciniai viene
tai yra maloniai prašomi Nidos fondo
prašymo neatmesti lengva širdimi.
Įsijungdami į Nidos fondo rėmėjų ei
les padėsite mums tęsti kultūrinį dar
bą — leisti lietuviškas knygas ir lai
kraščius.
VI. Dargis

Nidos fondo vajui paremti bus kvie
čiami lietuviškos spaudos rėmėjai: Eu
ropos Lietuvio skaitytojai, Nidos Kny
gų Klubo nariai, rašytojai, žurnalistai,
įvairių profesijų atstovai ir visuomenin
inkai.Dalis pakvietimų jau išsiuntinėta.
Gautuose atsakymuose išryškėjo šie
svarbesni nusiskundimai: perdidelis na
rio mokestis ir bereikalingas premijų
skyrimas. Dėl pirmojo nusiskundimo
galima atsakyti, kad didesniu įnašu iš
ryškėja tikrieji knygos ir lietuviško žo
džio mylėtojai ir sumažina adminis
tracines išlaidas, žymiai lengviau ap
tarnauti 200 ar 300 narių, negu jų
tūkstančius mokančius mažesnius įna
PREMIJA GAIDŽIŪNUI
šus. Pagaliau, didesnis nario mokes
Baliui Gaidžiūnui paskirta Ohio Lietu
tis įgalina skirti stambesnes premijas.
Kai kurie nariai, dėl finansinių sun vių gydytojų draugijos metinė premija—
kumų, mokestį moka reguliariai dali 1000 dol. B. Gaidžiūnas yra poetas, vei
mis. šiuo metu Nidos fondo einamoje kęs visą laiką Tautinėj sąjungoj ir visoje
visuomenėje, buvęs „Dirvos“ lai
kasoje yra 1381 sv. ir 11 penų. Fondo lietuvių
kraščio redaktorius. Šiuo metu yra pensi
narys Australijoje yra įmokėjęs nario joje, bet nei rašto, nei lietuviško darbo
mokestį penkerius metus į priekį. Apie neapleidžia.
20 asmenų pasižadėjo fondą parem
ti, bet pinigų dar neįmokėjo. Vienas
NAUJOS KNYGOS
asmuo pasižadėjo fondą paremti tada,
ŠVENTOJO PETRO ŠUNYNAS. Eduar
kai jame bus daugiau nei šimtas narių.
das Cinzas. Romanas. 1984 m. 234 ipsl. Kai
Šiuo metu fondo narių dauguma pasi na 10 dol. Išleido „Ateities“ Literatūros
girti negalima, bet tikimasi, kad kny Fondas.
gos mylėtojai į šį pakvietimą atsilieps
PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI. Eglė Juodvalkė.
ir parems Nidos fondą. Fondo sąskai Eilėraščių rinkinys. Kaina 6 dol.
tybą ir dokumentaciją tikrina DBLSŠias knygas galima užsisakyti pas. Lietu
gos revizijos komisija. Premijų paskirs vių bibliotekos vedėją, 2 Ladbroke Gar
tymo vietą ir laiką nustato DBLS-gos dens, London, Wil 2PT.

LIUTAURAS KAZAKEVIČIUS

Vilniaus kankiniai
Kalbant ir rašant labai (trumpa lietuvių hagiografijos te
ma, prisimenant Lietuvos šventuosius, labai dažnai nenorime
ko nors pastebėti, dažnai ką pamirštame ir tuo labai nedovano
tai trumpiname ir taip labai jau trumpą mūsų šventųjų istori
ją. Pasikapsčius gi atidžiau galime surasti kantais daugiau ma
lonių staigmenų, praturtinančių mūsų tautos praeitį. Bažnyčios
ir šventųjų istoriją.
Po visų labai gražiai visame pasaulyje Lietuvos Globėjo
šventojo Kazimiero jubiliejaus atžymėjimų, šiandien drįstu čia
pakalbėti ir apie kitą jubiliejų, galbūt ir nelabai reikšmingą Ka
talikų Bažnyčiai, bet vis dėlto gal reikšmingą Lietuvai, visai mū
sų praeičiai, galbūt nemažiau reikšmingą ir mūsų tautos krikš
čioniškosios pradžios nagrinėjime bei pamažu ateinančiam vi
sų krikščioniškųjų Bažnyčių susivienijimui. Kaip labai gerai
žinome, krikščionybė į Lietuvą atėjo ne tik iš Romos, bet ir iš
Rytų. Dar kunigaikštis Gediminas popiežiaus Jono XXII pa
siuntiniams kalbėjo, kad savo žemėse jis leidžia gyventi kiek
vienam pagal jo tikėjimą, „rusai garbina Dievą savaip, lenkai
savaip, lietuviai gi vėl savaip, bet visi mes turime vieną Dievą“.
Pats gi Gediminas, kaip mes žinome, nepriėmė nei katalikų tikė
jimo, nei stačiatikių, nors jau nebegerbė ir „šventųjų žalčių“,
kurie lietuvių stabmeldžių tada dar buvo garbinami. Tokių pa
žiūrų politika leido ir Vakarų, ir Rytų Bažnyčių misionieriams
atvykti į Lietuvą, leido jiems visiems atvirai veikti Gedimino šaly
je, nors ta veikla kartais buvo labai greitai sustabdoma, o vei
kėjai greitai „sutvarkyti“, nes labai didelė pagoniškųjų šventi
kų įtaka ir jų baimė prarasti savo pozicijas laimėdavo prieš
demokratiškus Gedimino įstatymus. Nepagerėjo padėtis ir Ge
dimino sūnaus didžiojo kunigaikščio Algirdo laikais. Buvo, tie
sa, lietuvių kunigaikščių, kurie priimdavo krikščionių tikėjimą,
kurie tapdavo stačiatikiais, bet tai buvo tie kunigaikščiai, ku
rie valdė rusų žemes, kaip, pvz., kunigaikštis Daumantas val
dęs Pskovą, ir taip pat Rytų Bažnyčios paskelbtas šventuoju.
Yra manoma, kad pats Algirdas irgi priėmė krikštą ir tapo sta
čiatikiu, bet padarė tai slaptai, o viešumoje iki mirties pasiro
dydavo stabmeldžių tikėjimo išpažintoju. Stačiatikė buvo ir
kunigaikščio žmona Vitebsko kunigaikštienė Marija Jaroslav
na, kuriai atvykus į Vilnių, ten buvo įkurta pirmoji krikščionis
koji akmeninė šventykla, Paraskevos Petnicos cerkvė, kuri ir
šiandien, nors jau ir nebeveikianti, randasi Pilies (dabar Gor
kio) gatvėje. Ji buvo pastatyta ant pagoniškojo dievaičio Ra
gučio šventyklos pamatų. Pažvelgus į Lietuvos bei aplamai dau
gelio tautų istoriją, pamatysime tą įdomų ir nelabai mus krikš
čionis garbinantį faktą, kad savo maldyklas krikščionys visada
stengdavosi kurti ant stabmeldžių šventyklų bei aukurų pama
tų.
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KUR TU TĖVYNE,

PABALTIJO ISTORIJA

KUR TU LIETUVA
Ką tik, Montrealyje, VILNIUS RE
CORDS OF CANADA kompanija,
vadovaujama jauno muziko Aleksan
dro Stankevičiaus išleido Dariaus Po
likaičio įdainuotą „AŠ ČIA GYVA“
įdomią plokštelę.
Joje panaudojo mūsų poetų kūri
nius: Br. Brazdžionio, K. Bradūno, V.
Mykolaičio-Putino, J. Tysliavos, A.
Vaičiulaičio, T. Žičkaus, Strazdelio, D.
Polikaičio. Atrodo, kad turėjo gerus
patarėjus, rinkdami poezijos žodžius
savai dainai.

Įdomią estradinę muziką sukūrė jie
patys, panaudodami įvairius instrumen
tus.
Be D. Polikaičio dainon dar įsijungė
V. Neverauskas, Linas ir Andrius Poli
kaičiai.
Jų lietuvių kalbos tarsena yra be
priekaištų, šie jų lengvos muzikos gai
sai nerėžia ausį ir teikia pasigėrėjimą.

Šie jaunuoliai muzikai, negailėdami
didelių išlaidų, pateikė lietuviškai pub
likai puikiai paruoštą plokštelę.
Muzikinėn palydon įsijungė ir kom
pozitorius A. Stankevičius.
Gražiai ir profesionaliai paruoštas
viršelis G. Zarankos. VILNIUS RE
CORDS kompanija jau yra gražiai
užsirekomendavusi, išleisdama eilę ver
tingų plokštelių ir kasečių.

PABALTIJO ISTORIJA NEW JERSEY MOKYKLOSE
New Jersey valstijos gubernatorius
Thomas H. Kean šią vasarą įsteigė ypatin
gą švietimo komisiją, kuri nagrinės Rytų
Europos ir Pavergtų Europos Tautų istori
jos klausimus. Lietuviams šioje komisijoje
atstovauja VLIKo vicepirmininkas dr. Jo
kubas Stukas.

Tai pirma tokio pobūdžio komisija
JAV-se. Paskelbdamas jos įsteigimą, gu
bernatorius Kean pareiškė, jog istorijos
vadovėliai ir istoriniai veikalai ne visad
tiksliai aprašė šių pavergtų tautų istori
ją. Jis pabrėžė, kad šių tautų ypatingas
politinis likimas turi būti tiksliai nušvies
tas New Jersey mokyklų sistemos švieti
mo programose. Paminėjęs, kad New Jer
sey valstybinės mokyklos ėmėsi pastan
gų supažindinti savo studentus su nacių
masinio naikinimo politika II Pasaulinio
Karo metu, jis pridūrė, jog reikia imtis
tokių pačių pastangų išryškinti faktus apie
sovietų okupuotas tautas. Jo žodžiais, mili
jonų sovietų pavergtų žmonių likimas
turi būti pristatytas viešumai ir tiksliai
nušviestas.

Komisiją sudaro žymūs akademinio pa
saulio atstovai, istorikai ir kultūrininkai,
gerai nusimanantys Rytų Europos istorijo
je. Gubernatoriaus Keano nurodymu, jie
nuodugniai peržiūrės New Jersey valsti
jos mokyklų švietimo programas, tekstus
ir kitą medžiagą, įvertins istorinės infor
macijos tikslumą. Visiems valstijos švie
timo skyriams nurodyta bendradarbiauti
su komisija ir ją pilnai paremti. Komisija
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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, su
aiškinimais. 6 dol.

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

Lietuvos

miestų

herbų.

praneš apie savo radinius ir pasiūlys re
komendacijas 1986 m. sausio 1 d.
Čikagos latvių biuletenio (Chicago Lat
vian Newsletter) spalio numeryje prane
šama, kad didžiausias New Jersey dien
raštis The Record išspausdino pasikalbę
jimą su Pabaltiečių studijoms puoselėti
draugijos (AABS) pirmininku Janiu Gaiguliu. Jis pareiškė, kad karo meto sovietų
ir nacių okupacijos Pabaltijo valstybėms
kainavo maždaug vieną milijoną gyvento
jų. Istorijos vadovėliuose šis faktas daž
niausiai ignoruojamas. Gaigulis pareiškė
viltį, jog komisijos pastangos užtikrins,
kad New Jersey valstybinių mokyklų švie
timo programose bus pilnai nušviestas so
vietų ir nacių rankomis įvykdytas Pabal
tijo gyventojų naikinimas. Be to tikimasi,
kad komisijos pastangų dėka pakis visas
Rytų Europos istorijos dėstymas ir kad
panašios komisijos bus įsteigtos ii- kitose
JAV valstijose bei Kanados provinci
jose.
(Elta)

ADELAIDĖS CHORO „LITUANIA“
SUKAKTIS
Australijos lietuvių Adelaidės choras
„Lituania“ švenčia savo 35 metų gyvavi
mo nuostabią sukaktį. 20 metų chorui va
dovavo muzikas Vaclovas Šimkus, pasku
tiniuosius 15 — Genovaitė Vasiliauskie
nė.
Sukakčiai atžymėti spalio 28 d. choras
surengė jubiliejinį koncertą Adelaidės Lie
tuvių Namų salėje.

„DAINOS“ CHORUI — 30 METŲ

lietuvių „Dainos“ chorui su
Kiekvienas ant atskiro lapo. Visa seri ėjoSidnėjaus
30 metų. Šiuo metu chore yra 50 vy
ja tik 3 dol.
resnio amžiaus choristų. 30-sis metinis kon
Užsakymus siųsti amer. doleriais: S. certas įvyko Sidnėjuje gruodžio 1 d. Cho
Bernatavičius 1513 S. 48th Court, Ci ras atliko ir paskutiniąją Broniaus Kivecero, Illinois 60650, USA.
rio kompoziciją.
6 — 7. Dvi graviūros, vaizduojan
čios lietuvių-švedų kautynes 1656 me
FILMAS APIE MOTINĄ TERESĘ
tais prie Sandomiro ir prie Pilypąvo.
Dvi graviūros 15 dol. Po vieną nepar
duodama. Aiškinimai lotynų ir lietu Indijoje artimiausiu laiku bus pradėtas
ilgametražinis filmas anie žmonių
vių kalbomis. Užsakymus siųsti: Alici sukti
meilės apaštalę Motiną Teresę iš Kalku
ja Rūgytė 6547 S. Washtenaw Ave., tos. Filmą režisuoti yra pakviestas pran
Chicago, Illinois 60629, USA.
cūzas Dominique Lapierre ir Larry Co
Spausdinta juoda-balta. Išleido žino lins, parašęs garsią knyga apie kovas
mos lietuvių organizacijos.
dėl Indijos nepriklausomybės „Tą naktį —
Šie leidiniai — puikios dovanos įvai t laisvė". Motinos Teresės vaidmenį filme
| atliks anglė aktorė Glenda Jackson.
riomis progomis.

Naujoje stačiatikių cerkvėje mišias laikydavo su Marija
Jaroslavna iš Vitebsko atvykęs stačiatikių kunigas Nestoras.
Parapija susidarydavo iš atvažiuojančių į Vilnių Maskvos, Tvė
rėš, Pškovo bei Novgorodo pirklių, iš nedidelio skaičiaus vieti
nių gyventojų, kurie pamažu pradėdavo išpažinti krikščionių
tikėjimą.
Vieni iš tokių vietinių gyventojų buvo ir trys vilniečiai,
tikrųjų lietuviškų pagoniškų vardų, kurių mes šiandien nežino
me. Iš rusiškų bažnytinių bei istorinių šaltinių mes esame infor
muoti tik apie rusiškus tų vardų variantus. Tai buvo du broliai
Kumecas ir Nežila, ir tolimas jų giminaitis Kruglecas. Atrodo,
jog tai buvo pirmieji aukštuomenės atstovai, labai artimai su
didžiojo kunigaikščio rūmais susiję asmenys, priėmę ir atvirai
išpažinę savo krikščioniškąjį tikėjimą. Jie atvirai ignoravo pa
gonių apeigas ir papročius. Turėję gi labai didelę įtaką pago
nių šventikai buvo nelabai patenkinti tokių artimų didžiajam
kunigaikščiui asmenų atsivertimu į krikščionybę bei elgesiu.
Istorija pasakoja, kad jie surinko didelę žmonių minią ir atėjo
pas Algirdą reikalauti nubausti šiuos lietuvius stačiatikius ir
sugrąžinti juos „į tikėjimą“. Broliai liko nepalenkiami, prieš
visą minią jie pasiskelbė krikščioniais ir paskelbė savo nau
jus krikšto vardus. Vyresnysis brolis Kumecas krikštijosi var
du Jonas, jaunesysis — Nežila — Antanas.
Algirdas simpatizavo krikščionių tikėjimui, kaip jau mi
nėjau, pats buvo slaptas to tikėjimo išpažintojas, bet pagoniš
kųjų šventikų akivaizdoje ragino brolius grįžti prie stabmel
dystės. Nelaimei kunigaikštienė Marija Jaroslavna mirė ir ap
ginti Jono bei Antano jau nebebuvo kam. Broliai pakliuvo kalė
jiiman. Viešumoje Algirdas reikalavo, kad jie atsisakytų krikš
čionybės, bet konfidencialiai prašė juos padaryti tai „nors dėl
vaizdo“. Negalėjęs kentėti žiaurius kankinimus, vienas iš bro
lių — Jonas slaptai nuo kito nusiuntė pranešti Algirdui, kad
jis sutinka priimti šventikų sąlygas, jeigu jam sugrąžins laisvę.
Kunigaikštis su didžiausiu malonumu paleido abudu brolius,
žadėdamas šventikams, kad vyresnysis brolis turės įtakos An
tanui ir tuo labai pats tikėdamasis. Bet jo viltims nebuvo lem
ta išsipildyti. Atgavęs laisvę, Antanas ir toliau stengėsi laiky
tis krikščioniškųjų tradicijų, kaltindamas brolį veidmainiavi
mu. Ir jeigu iš pat pradžių ir kunigaikštis, ir jo artimieji manė,
kad rūmų gyvenimas nukreips Antano mintis kita linkme, tai
labai greitai pasidarė aišku, kad nei turtai, nei garbė negali nu
tolinti jo nuo Kristaus. Stabmeldžių šventikams buvo reikalin
gos kuo greičiausios bei besąlygiškiausios priemonės sustabdy
ti Antano įtaką į kunigaikščio rūmų gyvenimą. Istorija rašo,
kad proga tam pasitaikė labai greitai. Vieną kartą gavėnios lai
ku abudu broliai buvo pakviesti už kunigaikštiško stalo, tur
tingai mėsiškais valgiais apkrauto. Broliams buvo patarta pa
ragauti tų skanumynų. Valgyt mėsą gavėnios metu Antanas
griežtai atsisakė, kuom labai supykdė Algirdą. Algirdas vėl
nusiuntė Antaną į kalėjimą, kuriame dabar jau jam buvo lemta
išbūti iki paskutiniųjų savo dienų.
Ten labai dideliam sargybos nustebimui Antanas nenusto

jo šlovinti Dievą, paverčiant savo celę į tikrąją kilnumo bei
dorumo mokyklą, šventasis Antanas atliko labai didelį misio
nieriaus darbą atskleidžiant savo draugams tikrąjį supratimą
apie Tikrąjį Dievą — Kūrėją, kuris yra neapčiuopiamas su
tvertu protu, bet kuris gyvena kiekvienoje Jį išpažinančio šir
dyje. Aišku, jog tai buvo visai naujas supratimas, aišku, jog
šventojo Antano laikysena, jo tikėjimas į Tikrąjį Dievą, duo
dantis jam tiek daug nežemiškojo džiaugsmo, kvietė ir jo drau
gų sąmonėje norą tikėti taip, kaip jis.
Į Lietuvą atėjo laikai, kurie jau praėjo ir Vakarų Europą,
ir Rusiją. Ir kuo daugiau stabmeldžių tikėjimo galvos jautė ir
suprato savo bejėgiškumą prieš ateinančią krikščionybę, tuo
labiau jų žiaurumas didėjo ir gailestingumas mažėjo.
Tuo tarpu atsižadėjęs Kristaus Jonas, panašiai kaip šven
tas apaštalas Petras, kankinosi mintimi apie savo išsižadėjimą ir
tokia kaina nupirkta savo laisvę, kuri dabar jam buvo daug
kartu liūdniau ir vargingiau už Antano areštą. Priekaištingi pa
žįstamų krikščionių žvilgsniai, kalbos, stabmeldžių nepasitikė
jimas, vidinė tuštuma ir sutrikimas — visą tai buvo sunku iš
laikyti. Jis labai agailestavo dėl savo išsižadėjimo ir prašė sta
čiatikių šventiko Nestoro vėl sugrąžinti jį į Bažnyčią. Sugrįžęs į
ją, tapęs vėl krikščioniškojo tikėjimo išpažinėju, jis prašė bro
lį susitikti su juo. Tarpininkas atnešė atsakymą: Antanas nesu
sitiks su juo, kol jis atvirai neišpažins Kristų bei Kristaus Baž
nyčią.
Jonas pradėjo laukti ir ieškoti patogios progos tam, kad
išpildytų Antano pageidavimą. Vieną kartą, kada jis maudėsi
pirtyje kartu su Algirdu, jis prisipažino kunigaikščiui, kad su
sitaikė su Bažnyčia. Algirdas jam atsakė, jog tai Jono asmeniš
kas reikalas, jog jis tikrai turi teisę būti krikščioniu, bet būtų
geriau, jeigu viešai jis ir toliau laikytųsi taip, kaip pagonis. Ta
da vieną dieną didelės šventės metu Jonas atvirai pasiskelbė
priėmęs krikščionių tikėjimą. Jo pareiškimas labai smarkiai su
erzino ir supykdė šventės dalyvius. Jie pagaliais bei kumščiais
sudaužė Joną, jo kūnas buvo raudonas ir mėlynas nuo žaizdų.
Tokiam stovyje jis buvo vėl įkištas į kalėjimą.
Nei Antano grandinės, nei Jono žaizdos nenuliūdino abie
jų brolių susitikimą. Džiaugsmo ašaromis verkė jie, šlovindami
stiprinantį juos išganytoją Kristų. Tą pačią dieną jie priėmė
Šventąją Komuniją. Minios žmonių ateidavo prie kalėjimo pa
sižiūrėti į naująjį Kristaus išpažintoją, ir brolių pamokslas daug
ką iš tų žmonių atvertė į Kristaus tikėjimą. Ir aišku, jog tai vėl
labai erzino pagonių šventikus ir jie pareikalavo broliams mir
ties bausmės.
Algirdas labai gailėjosi Antano ir Jono, bet jau dabar jis
buvo visai bejėgis priešintis šventikams — stabmeldžiams. Ma
nydamas, kad Antano mirtis vėl kaip nors pakeis Jono nusista
tymus, jis sutiko su Antano egzekucija. Broliai gi, kurie savo
sielose buvo jau nebeišskiriami, nebijojo laikino išsiskyrimo.
Kada Antanas jau žinojo, kad tuoj mirs, jis meldėsi, prašė Die
vo pagalbos ateinančiuose išbandymuose, o Jonui sakė: „Bro-
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Žvakės antrai bendruomenei

Hiutenfeldo apylinkėje yra dvi lietu
vių bendruomenės. Abi beveik lygiai
gausios nariais: viena gyvais, kita —
mirusiais. Į švarutį kapinių smėlį Hiu
tenfeldo kapuosna atgulė jau 19 tautie
čių. Pirmoji lietuvaitė — Birutė. Ji —
pirmoji gimnazijos velionė. Prisiglau
dė čia keli mokytojai, kapelionas, ke
letas darbuotojų, artimi kaimynai ir
net iš toli atvežti geradariai. Gyvieji
juos lanko lyg savo gimines, jų kapus
tvarko, puošia gėlėmis, ateina patys
susimąstyti. Retai kur lietuvių kapai
taip mėgiami ir prižiūrimi, kaip Hiutenfelde. O ypač per Vėlines. Vėlinių
išvakarėse, po gedulingų pamaldų gy
voji bendruomenė iš bažnyčios vingilio
ja žvakučių srove link iškeliavusiųjų
amžinybėn. Susikaupimas, prisikėlimo
viltis, žvakutės pramušančios nebūties
naktį, kapų spalvotais žiburėliais, pa
gerbimas, dvasioje susijungimas su vi
sais lietuvių genties mirusiais. Žuvusiems, nukankintiems atminti vėl su
dedamos spalvotos šviesos gimnazijo
je prie lietuviškojo kryžiaus, Vyčio rū
tų darželyje ir prie trispalvės. Taip ka
pinės ir jose mirę pasidaro ne kokie
svetimi, negąsdinantys, o mieli saviš
kiai lyg nemirę. O kad taip per Vėli
nes imtų jausti platesnės apylinkės lie
tuviai, tada šviesų srovelė link kapų
virstų suaugusiųjų tikėjimo ir tautišku
mo pavyzdinga manifestacija, ypač
gimnazijos jaunimui.
Vertybių perdavimas
Nors gimnazija savo skaičiais ir ne
prilygsta didžiosioms lietuvių bendruo
menės tautiečių centrams, tačiau var
gu ar ji menka ryžtingais bandymais
būti iškilia. Gimnazija iškiliai pergy
vena žymesniuosius tautos įvykius ir
Šventes, kurios įprogramuojamos ne
tik į mokinių žinias, bet ir į jausmus,
į gyvenimo vertybes. Gimnazijoj bū
dami, prasmingai laiką sunaudoja mo
kiniai iš jos išėję, jos tradicijomis ir
toliau vadovaujasi, neišraunamai jau
čiasi „vasariokais“, — kaip tai įrodo
užjūriuose pravedami buvusių „vasariečių“ dinamiški susirinkimai. Tokių
tautinių bei religinių, aplamai visų

NAUJIENOMIS

račiams pastogė, lyg kavalerijos arkli
dėje išrikiuoti mokinių dviračiai. Visi
dabar patenkinti, kad nereikia jauni
mo raginti išvesti savo „trakėnų“ iš
gėlių lysvių.
Viskas baigėsi kaip reik: ir dviračiai
sausi, gimnazijos kiemas tviska nauju
pastatu, ir jos vidaus geradariai archi
tekiai patenkinti, ir mokiniai dėkingi.
Atsiprašau, dar nesibaigė viskas čia,
tik pradžia. Kur tau, žmogeli, baigsis,
jeigu statyba tik įsisiūbavo. O buvo
taip. Bernardas, vienas pagrindinių ka
Valerijos halės meistrų, nenuleis ran
kų be kirvio, be pjūklo ir be garbės.
Ne! Jis sekančią savaitę jau virš At
lanto, link Čikagos: juk tenai irgi sta
to budinkų, tai ten bus galima šio to
dar pasimokyti, kad grįžęs pabudavotų
dangoraižėlį tiems gimnazijos žmo
nėms, kurie veda aršią kovą su gaspa
da dėl automobilių garažvietės.

žmogiškųjų vertybių perdavimas yra ir
lietuviškosios mokinių pamaldos sek
madieniais ar iškilesnėmis šventėmis.
Šiose pamaldose aktyviems jų daly
viams įsiskiepijama visa eilė vertybių
ir dorybių gyvenimui labai reikšmin
gų, kurias perteikti gimnazijos minėji
mai gal per siauri. Abiejų konfesijų pa
maldas lanko nepasigirtinas procentas
krikščionių (tačiau gerokai aukštesnis
už vokiečių) tiek iš centro, tiek iš apy
linkių. Bet lanko jas elitiniai susifor
mavę asmenys. O per jas lietuviai tam
pa dar brandesni dvasine kultūra ir iš
silavinimu. Jiems pamaldos tampa in
tegraliu gimnazijos gyvenimo ir veiki
mo dinamišku faktoriumi, kaip tai pa
grįstai rodo pačių mokinių organizuo Svetainė kiaulidėje
jamos uždaros šventės, su pamaldo
Ko gyvenime nepasitaiko — atsiti
mis, pvz., amerikiečių mokinių „pade
kos dienoje“, kada mokinukai tikrai ko gimnazijoje. O buvo taip. Grįžta iš
būtų apsiėję tik su kalakuto baliumi. Amerikos svarus planais ir ratuotas do
leriais, pasakoja apie lietuvių saliūnus ir karčemas. Kaip ten veikia ir
Gimnazijos architektai
kiek nuveikia savi tarp savų! Ar tokios
Kaip sau norite, bet aš nesutinku su įstaigos nereiktų Hiutenfelde? žodis
tais, kurie tvirtina, kad gimnazija lau po žodžio, ir trys minėti statybininkai
kia pagalbos tik iš svetimųjų gerada sutaria žūtbūt įkurti sau ir svečiams ką
rių, o pati nieko nedaro. Tokie tiesiog tai panašaus į karčemą — saloną —
nežino, nepastebi, ar nenori žinoti, svetainę. Ale kur? Piliai išdegus, lais
kiek statybinių galių yra pačiame Hiu vo kampo nerasi, jeigu jau automobi
tenfelde. Va, prieš kokias penkias sa listus meta lauk net iš pašiūrės. Teli
vaites, kad ims poškėti gimnazijos kie kęs vienas užkampis, dar laisvas, bet...
me, kad ims vyrai pjauti sijas, lotas, jame esą tokių neapetitnų žymelių iš
stulpus, kad ims tarabaninti visokias tų laikų, kai čia knisosi „kriu-kriu“ ilgeležis, raitytus plastikus, kad ims gaveidės. Anuomet mokiniai turėdavę
raustis į kiemo žemę! Ir per kelias die deglių tualetus švarinti, ypač tokie mo
nas šust naujas pastatas gimnazijoje. kiniai, kurie savo kambariuose ne ką
Didingas jis ir gražus, lyg kokia goti švariau tvarkėsi. Laikui bėgant, anti
ka, pasirėmusi ant penkių grakščių ko autoritarinės pedagogikos įtakoje, hulonų, iškėlė skaidrią vilniuotą pasto manizavosi pedagogika, išnyko ilgavei
gę! O virš jos — statybos pabaigtuvių dės, ir jų gardai liko, taip sakant, be
vainikas — iš ąžuolo šakų ir trispalve reikšmiai. Bereikšmiai ligi tos dienos,
apipintas, kaip ir pridera išskirti lietu kai deglių tvartą vyrai perdirbo į davių architektų statybą!
dartinį saliūną, į svetainę. Ale tikrai.
Kokios būtų vainiko iškeltuvės ir pa O kaip šauniai atrodo ji! Sienos kalkė
baigtuvės be sąsparas ir sąnarius stip mis šviečia, langų ir durų statkos kve
rinančio trejų devynerių skystimėlio? pia sakais ir laku, televizorius mirkčio
Ilgokai urzgėjo gimnazijos gaspada: ja, radijas ir kasečių kaimo armonikos
duoti ar neduoti architektams Ignui, sutartines vedžioja, o pačioj palubėj —
Bernardui ir Albinui užtarnautų dul lietuviškas Vytis!
kes nuvalančių lašų. Mat, jie be gasGimnazijoje ir vėl viena naudinga
pados linktelėjimo, pagal savo planus, patalpa, ką sakau, tiesiog ištaiginga ra
ėmė statyti valdžios nenumatytą pasta movė. Į ją užeis ir savas, ir svečias. Ne
tą. O tai jau įvykęs faktas — nauja dvi tik užeis, bet ir jausis kaip namie: ir

lau, po mano mirties ir tu greitai nueisi pas Kristų
mirtimi. kaip ir aš“.

ta

pačia

» * »

Atėjo 1347 m. balandžio 14 diena.* Rytas. Priėmęs šven
tąją Komuniją Antanas buvo pakartas ant šventojo stabmel
džiams ąžuolo šakos tanikiame ir plačiame, pagal popiežiaus
Urbano VI bulę „šventame ąžuolyne“. Tai įvyko maždaug to
je vietoje, kur dabar randasi Aušros Vartai bei buv. šventos
Trejybės cerkvė su buv. bazilijonų ordino vienuolyno pasta
tais.
Nuo tos dienos visa Rytų Krikščionių Bažnyčia kiekvie
nais metais prisimena tą dieną kankinių Antano, Jono ir Eus
tafijaus mirtį.
Ąžuolas, kurį stabmeldžiai išpažindavo kaip šventą, tapo
tikrai šventuoju Vilniaus stačiatikiams. Vėliau ant tos vietos
buvo įkurtas šventos Trejybės cerkvės altorius. Seni vilniečiai
pasakoja, kad dar visai neseniai tikintieji galėdavo prisiliesti
prie to ąžuolo likučių — labai jiems brangios relikvijos, ši dar
kunigaikščio Algirdo laikais pastatyta cerkvė galbūt dar ir šian
dien savyje slepia tą šventąją stačiatikiams relikviją. Deja, cer
kvės uždarymas ir jos naudojimas Vilniaus inžinierinio Staty
bos instituto laboratorija, negali mums leisti tos relikvijos pa
ieškoti.
Ten pat, ant tos pačios šakos, tais pačiais metais buvo
pakartas Jonas, kurį nesugebėjo palaužti nei kankinimai, nei
įkalbinėjimai. Jis neatsisakė Knislaus ir mirė taip, kaip Anta
nas jam išpranašavo. Pasakojama, kad jų -— kankinių — mir
tis atvertė daug pagonių į krikščionybę ir šiandien mes mato
me, kad jų mirtis ir mūsų laikais kartu su mūsų tautos Globė
ju šventuoju Kazimieru, kartu su Aušros Vartų Marija, kartu
*čia perduota iš bažnytinės legendos teksto, kur yra parašyta,
kad Antano egzekucija įvyko balandžio 14 dieną. Rusų Bažnyčios is
torikas J. Golubinskis rašo, jog tai yra klaida ir tikrai šv. Antanas
buvo egzekuotas sausio 14 dieną. Niekas nežino iš kur atsirado šioji
balandžio diena. Nežinoma ir kas nustatė šią dieną, nors XVII amž.
metraštininkas Silvestras Kosovas savo Lenkiškajame Patericon'e ir
unitų rašytojas Janas Dubovičius tvirtina, kad šventė buvo nustaty
ta metropolito Aleksijaus laikais, kada jis valdė Lietuvos stačiatikių
vyskupiją. Istorikas J. Golubinskis mano, kad vis dėlto gal tai yra
kitaip. Jis mano, kad metropolitas Aleksijus negalėjo nustatyti šios
dienos dėl to, kad turėjo gerus santykius su didžiuoju kunigaikščiu
Algirdu ir, aišku, nenorėjo jo įžeisti. Nėra įmanomas ir tas faktas,
kad šioji diena nustatyta tada, kai metropolitas neturėjo gerų san
tykių su Algirdu, nes tai galėjo tuos santykius dar daugiau pablogin
ti, ir, be to, tai reikštų, kad Kanwiniu pagerbimo dieną metropolitas
nustatė Rusijai, o ne Lietuvai, na o tai būtų visai absurdas, kadangi
tuo metu Rusijai šie Lietuvos Kankiniai nieko negalėjo reikšti. Is
torikas mano, kad toji diena buvo nustatyta po 1458 metų, t.y. nuo
tada, kai Lietuva jau turėjo nuosavą stačiatikių metropoliją, ir buvo
nustatyta metropolito Fotijaus Didžiojo kunigaikščio Vytauto duk
rai stačiatikei Sofijai pageidaujant.

atsisės ne kietai, ir gurkšneliu bus lietu
viškai priimtas, ir kitais ruletiškais me
nais nenuobodžiaus. Kaip sau norite,
bet aš tik džiaugiuosi, kad gimnazijoje
yra tokių geradarių, kurie savananoriš
kai plikomis rankomis, bet kupinomis
širdimis bando gimnaziją dabinti!
(Pabaiga sek. nr.)

ĮAMŽINAMAS
A. MIŠKINIO ATMINIMAS
Siekdama įamžinti Lietuvos valstybi
nės premijos laureato, poeto Antano Miš
kinio atminimą, Lietuvos ministrų taryba
pavedė Vilniaus miesto vykdomajam ko
mitetui įrengti memorialinę lentą prie
namo Vilniuje, Antakalnio g. 8, kuriame
gyveno A. Miškinis, ir pastatyti antkapį
ant jo kapo.

Nauja laida
JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA
NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI.

„Vaga“ išleido lietuvių literatūros kla
sikės I. Simonaitytės knygą „Aukštųjų
Šimonių likimas“, kurią iliustravo dailinin
■ kas E. žiauberis. Iliustracijos atliktos li
no raižinių technika.

S&aitytoju taudiai
DĖL STRAIPSNIŲ
PERSPAUSDINIMO
Neįeitu neatsiliepti Į Juliaus Vaisiūno
laišką EL lapkričio 16 dienos laidoje dėl
mūsų laikraštinės medžiagos multiplikavi
mo. Manau ne paslaptis, kad aš plačiai ra
sau lietuviškoje spaudoje ir turiu artimą
kontaktą su laikraščių redaktoriais. Man
yra iš arti pažįstamos jų problemos ir rū
pėsčiai, pageidavimai ir nuomonės. Mes
turime JAV ne vieną, bet kelis populiarius
laikraščius, o ir kaimyninėje Kanadoje lei
džiamas „Tėviškės Žiburių“ savaitraštis
yra plačiai skaitomas. Clevelando „Dirva“,
Čikagos „Draugas“, New Yorko „Darbinin
kas“ yra skirtingi, tiek savo nuotaikomis,
tiek turiniu. Todėl didelė dauguma mūsų
tautiečių prenumeruoja daugiau negu vie
ną laikraštį. Įvairumas, straipsnių turinin
gumas yra pagrindinis mūsų spaudos pa
trauklumo elementas. Atsižvelgiant į tai,
kad tiek JAV, tiek Kanados paštas mūsų
laikraščius skirsto kaip trečios eilės siun
tą, dienos aktualijos, didieji įvykiai ir
pranešimai nesudaro mūsų laikraščių es
mės. Visa tai, kad vyksta plačiame pašau
lyje ir yra suprantama be komentarų, su
žinome iš televizijos ar vietinių rytinių
dienraščių. Gi lietuviško gyvenimo ana
lizė, kritika, specifiniai įvykiai nereikalau
ja didelio skubotumo, į mūsų gyvenimo
įvykius paprastai žvelgiant iš perspekty
vos. Visuomeninės veiklos konkreti infor
macija, kaip skelbimai, rezoliucijos ir ki
ti
panašaus
pobūdžio
pranešimai
pasirodo visoje spaudoje. Tai priimtina
ir suprantama bei reikalinga. Tačiau nie
kas nenori skaityti tos pačios kritikos apie
operą ar spektaklį, parašytos vieno as
mens keliuose laikraščiuose, čia taip pat
svarbų vaidmenį vaidina ir natūrali bei
sveika konkurencija: kiekvienas redakto
rius stengiasi, kad jo laikraštyje būtų ge

su visais Dievo Motinos apreiškimais Lietuvoje palaiko mumy
se tikėjimą, meilę ir viltį, su kuriais įmes laukiame Antrojo Kris
taus Atėjimo į pasaulį. Minios žmonių prie Šventųjų Kankinių
Antano, Jono ir Eustafijaus palaikų yra gyvi liudininkai.
Trečiuoju kankiniu buvo Kruglecas gavęs iš kunigo Nesto
ro krikšto vardą Eustafijus. Tai buvo tolimas šventųjų Anta
no ir Jono giminaitis. Tarnaudamas Algirdo kariuomenėje, iš
savo draugų jis labai išsiskyrė savo protu, drąsumu, kariniais
gabumais, geraširdiškumu. Būdamas Algirdo numylėtiniu, jis
galėjo turėti nuostabiausią ateitį. Koks gi buvo visų ir paties
Algirdo nustebimas, kai paaiškėjo, jog Kruglecas taip pat tapo
krikščioniu.
Vieną kartą, panašiai kaip ir jo kankinių mirtimi mirę
giminaičiai, Eustafijus buvo pakviestas prie iškilmingų pietų.
Tai buvo prieškalėdinės gavėnios metas. Kada pats Algirdas
norėjo pavaišinti jį mėsiškais patiekalais, (Eustafijus griežtai
atsisakė valgyti, paaiškindamas, kad krikščionys pasninko me
tu mėsos valgyti negali. Įsižeidęs Algirdas tuojau liepė sumuš
ti savo mylimąjį kareivį geležiniais pagaliais. Kankinamas jau
nikaitis ne tik neprašė pasigailėjimo, ne tik nedejavo ir never
kė, bet džiaugėsi ir dėkojo Dievui, kad leido jam kentėti už
Kristų. Matydamas prieš save naują pakartų brolių pasekėją,
jo užsispyrimą, Algirdas ugnim degė iš pykčio. Kuom tik nesu
galvojo jis kankinti vargša Eustafijų! Per didelį šaltį jis liepė
išrengti Eustafijų nuogai ir pilti jam į burną lediniai šaltą van
denį, bet ir tai nepalaužė Eustafijaus. Tada buvo liepta sulau
žyti jam visus kojų kaulus, išrauti visus plaukus kartu su oda,
nupjauti nosį bei ausis. Bažnytinės knygos pasakoja, kad ir
šiuos kankinimus Eustafijus pernešė tvirtai ir su tikėjimo džiaugs
mu. Visi, kas matė jo nežmoniškas kančias, stebėjosi ir verkė.
Net budeliams buvo labai keistas ir neįprastas toks jauno žmo
gaus tikėjimas.
Verkiančius Eustafijus paguosdavo sakydamas: „Neverki
te dėl manęs, nevenkite dėl to, kad yra griaunama mano sielos
žemiškoji gyvenvietė, kad yra griaunamas ir laužomas mano kū
nas, nes aš tikiu ir su viltim laukiu, kad Danguje Dievas sukurs
mano sielai amžinuosius namus“.
Po kankinimų ant to paties ąžuolo šakos Eustafijus buvo
irgi pakartas. Tai įvyko gruodžio 13 dieną. Tris dienas sargy
ba neleido nuimti kūno nuo medžio. Buvo manoma, kad jis
bus greitai sudraskytas paukščių, bet nė vienas paukštis, nė
vienas vabalas prie Eustafijaus kūno neprisilietė. Padavimas
praneša mums, kad didžiausias dūmų stulpas keletą kartų pasi
rodė virš tos vietos ir tikintieji nepriėmė jo kitaip, kaip tikrą
Eustafijaus šventumo ženklą. Vėliau palaidoję jį krikščionys
nekartą susirinkdavo prie ąžuolo pagerbti Dievą bei kanki
nius.
Išleistame dar XIV amžiuje kankinių gyvenimo aprašyme
yra pasakojama, kad vietiniams gyventojams prašant kunigaikš
tis Algirdas leido statyti buvusio švento ąžuolyno vietoje cerk
vę. Ją pavadino šventos Trejybės. Kaip jau minėjau, cerkvės
altorius buvo įkurtas šventojo ąžuolo vietoje. Vėliau stačiati

ri bendradarbiai ir įdomi medžiaga. Sutin
ku, kad kai kurios aktualijos gali karto
tis, bet rimtas žurnalistas turi turėti pa
kankamai orumo savo straipsnių nesiun
tinėti, padarydamas „xerox“ kopijas, tuo
užgaudamas ir laikraščių leidėjus bei re
daktorius, kurie dažnokai tampa nekalto
mis tokių korespondentų ar žurnalistų au
komis. Lygiai tuo pačiu ir skaitytojas —
prenumeratorius yra skriaudžiamas. Tie
sa, kad kartais tenka įsipareigoti apie tą
patį įvykį rašyti į kelis laikraščius. Tai jau
paties žurnalisto problema ir jo pasirink
tos srities našta. Darau tą ir aš. Tačiau
mano visi straipsniai yra visiškai skirtin
gi, žvelgiant į temą iš įvairių taškų, ieš
kant skirtingų elementų, iškeliant skirtin
gus momentus. Anot p. Vaisiūno, „kores
pondentai nepajėgia aptarnauti visų lai
kraščių“. Čia taip pat ir paties laikraščio
problema: redaktoriai paprastai stengiasi
rasti patikimus korespondentus, o jei jie
jų neranda, tai čia ir paties laikraščio kai
tė. Atminkime, kad neturime aukštai ap
mokamų profesionalų, ir turime verstis
tuo, ką gauname. Bet kiekvienas redak
torius stengiasi, kad jo laikraštis būtų ma
lonus ir įdomus skaitytojui. O dar kitas
klausimas: jei kas skundžiasi, kad jo lai
kraštyje tam tikros žinutės ar pranešimo
nebuvo, kodėl tas asmuo neužsisako kito
laikraščio? Juk visuose civilizuotuose pa
saulio kraštuose yra pilna specifinių lei
dinių — ir žuvautoj ams, ir golfininkams,
ir mechanikams, ir politikos mėgėjams.
Kas tos informacijos nori, tas užsisako.
Taip sprendžiant klausimą galima efektin
giau palaikyti savo spaudą, prenumeruo
jant daugiau negu vieną laikraštį. Man
asmeniškai įdomios Europos lietuvių ži
nios, kurių aš nerandu Amerikoje. Mano
išvada: reikia prenumeruoti „Europos Lie
tuvį“! Ir aš tai darau.

Aurelija Balašaitienė

kių dvasininkai surinko kankinių kūnus, kurie lyg šiol buvo pa
laidoti atsikirai. Eustafijus kažkur prie šv. Trejybės cericvės, o
Antanas su Jonu gulėjo palaidoti Šv. Mikalojaus cerkvės rūsy
je. ši cerkvė šiandien yra veikianti, jos rūsy yra pažymėta vieta,
kur šventieji Kankiniai buvo palaidoti. Stačiatikių raštuose taip
pat, kaip ir aprašymuose apie Šventą Kazimierą yra pasakoja
ma, kad prie palaikų buvo labai daug nepaprastų pagijimų.Tiems
pagijimams ištirti maždaug apie 1360 metus Konstantinopolio
patriarcho įsakymu buvo sudaryta speciali komisija. Ir vėliau,
keliems metams prabėgus, patriarchas Filofiejus paskelbė kan
kinius šventaisiais. Tai įvyko 1364 metais. Tais pačiais metais
surinkti palaikai buvo iškilmingai palaidoti šv. Trejybės cerk
vėje.
Vėliau, kada Lietuvos gyvenime labai padidėjo Lenkijos
kalbos, kultūros bei Bažnyčios įtaka, šv. Trejybės cerkvė buvo
perduota į unitų rankas, šventieji Kankiniai turėjo palikti su
kurtą jiems prieglaudą. Jie buvo pernešti į Šv. Dvasios stačiati
kių vienuolyno cerkvę, kur su 31 metų pertrauka jie išgulėjo
ten palaidoti iki šiai dienai.
1826 metais šventasis Sinodas vėl sudarė komisiją bažny
tinei ekspertizei pravesti. Joje dalyvavo du vyskupai — Ana
tolijus iš Minsko ir Laurencijus iš Černigovo. Jie patvirtino pil
ną šventųjų kankinių Antano, Jono ir Eustafijaus žaizdų, lūži
mų, sužalojimų atitikimą aprašytiems metraščiuose. Nuo to
laiko šventųjų Kankinių palaikai buvo atidaryti ir šiandien ti
kintieji gali prisiliesti prie jų. Vilniaus ir visos Lietuvos stačia
tikių metropolitas Juozapas Semaška 1851 praplatino Šv. Dva
sios cerkvės rūsį, {kurdamas ten gražią koplyčią.
1915 metais šventų Kankinių palaikai buvo išvežti iš Vil
niaus į Maskvą. Sinodas bijojo jų išniekinimo ir pasityčiojimo,
kurių Kankinių palaikai galėjo sulaukti iš vokiečių kariuome
nės, kariavusios prieš Rusiją. Maskvoje gi kilus rusų revoliuci
jai Kankinių palaikai neišvengė šio išniekinimo ir pasityčioji
mo ir iki 1946 metų jie išbuvo mokymo priemone kažkokio me
dicinos instituto muziejuj, vartojama kaip mumijos pavyzdys.
Vilniečių stačiatikių atmintyje dar išliko toji šventė, kai šven
tųjų Kankinių Antano, Jono ir Eustafijaus palaikai 1946 metų
liepos 26 dieną grįžo į Vilniaus šventosios Dvasios vienuolyno
cerkvę. Po ilgų derybų tarp Vilniaus vyskupo, šventojo Sinodo
ir valdžios atstovų buvo leista grąžinti juos į iš senų laikų pa
skirtą jiems vietą. Liudytojai pasakoja, jog lėktuvas atskraidi
nęs šventuosius Kankinius į Vilnių tris kartus apskrido Vilnių
ir šventosios Dvasios cerkvę prieš nusileisdamas aerouoste.
Nuo tos dienos Kankinių koplyčia ir paprastom dienom
ir per dideles šventes aplanko daug tikinčiųjų. Jų tarpe ne tik
stačiatikiai, bet ir katalikai. Yra minčių išversti į lietuvių kal
bą litaniją šventiesiems Kankiniams, kuri kiekvieną dieną
yra giedama cerkvės koplyčioje. Ir bus labai gražu prie savo
Kankinių išgirsti savo kalba giedamą giesmę: „Melskite už
mus šventieji Kankiniai Antanai, Jonai ir Eustafijau...“ Baž
nyčių susivienijimas netoli, ir tai bus labai mažas, bet labai
gražus į tą susivienijimą indėlis.

4
EUROPOS LIETUVIS

4

AUKOS SKAUTŲ KNYGAI-ALBUMUI
Skautiškos idėjos rėmėjai Derbyje pa
rėmė knygos-albumo leidimą: pensininkas
MIRĖ BETTY REKLAITIENĖ
P. Burkevičius — 3 sv. ir A. Tirevičius —
Betty
Reklaitienė-Valnerytė mirė 1984
KOLEGIJOS SVEIKINIMAS IR VEIKLA
2 sv.
m. lapkričio 27 d. Weimare prie Marburgo
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00
Tariame nuoširdų skautišką ačiū.
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
v.s. J.M.
Brangūs broliai ir sesės Kolegijos bičių sulaukusi 93 metų amžiaus. Buvo gimusi
Lietuvoje, Marijampolėje 1891 m. birželio
brangiau.
liai,
7 d. Jos tėvas buvo Marijampolės evange
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų,
Ir šiemet skubame pas Jus su Kristaus
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
likų bažnyčios kantorius Gotlybas ValneGimimo švenčių sveikinimais bei linkėji
cija nesiima atsakomybės.
ris, anuomet vadintas „Suvalkijos Bachu“:
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
mais.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
muzikas, panašios į Bachą išvaizdos, ir
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
1983-4 mokslo metai buvo ypatingi kaip Bachas, turėjęs gan daug vaikų: vie
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
valdyba gruodžio mėn. 16 d., sekmadienį, mums Romoje ir Kolegijoje.
savo nuožiūra.
ną sūnų ir net septynias dukteris... Nei vie
Kolegijos vadovybėje įnešė naujos ini na šitų Valneryčių vėliau neištekėjo už vo
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 4 vai. p.p. šaukia savo narių metinį visuo
tinį
ciatyvos ir didesnio gyvumo naujai pas kiečio, nors tėvų kalba buvo vokiečių, bet
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Susirinkimą.
kirtas Pro-Rektorius kun. Algis Bartkus. už lietuvių, lenko, ruso, gudo ir ukrainie
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
Dienotvarkėje: klubo valdybos bei re Vadovybė veikė didelėje darnoje.
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
čio. Velionė studijavo germanistiką Petra
vizijos komisijos pranešimai ir naujų klu
monę.
Studentų turėjome 14. Iš jų 6 klierikai pilyje ir Marburge, dėstė vokiečių kalbą
bo valdomųjų organų rinkimai.
ir 8 kunigai. 5 klierikai lietuviai ir 1 ita gimnazijoje Gostynine, Lenkijoje. Karo
Kvorumui numatytu laiku nesusirinkus,
las. Kunigai — inkardinuoti Lietuvos dio pradžioje 1914 m. buvo gailestingoji sesuo
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai cezijose ir 4 — amerikiečiai. Būtume lai fronto ligoninėje Suvalkuose. 1915 m. Mel
ir po to pravestas, nežiūrint susirinkusių mingi, jei galėtume pripildyti Kolegiją sa sinkuose ištekėdama už marijampoliškio,
narių skaičiaus.
vaisiais, kurie ryžtasi tarnauti lietuviškoje karo laivyno inž. Viktoro Rėklaičio, buvo
Klubo valdyba
sielovadoje. Deja, tiek pašaukimų neturi jo brolio kun. Kazimiero Rėklaičio (vėliau
me. Turimas laisvas vietas užpildome sve marijono) pervesta į Katalikų Bažnyčią.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
KALĖDŲ EGLUTĖ
timtaučiais, tikėdami tuo patarnaują Baž 1918 m. sugrįžo į Lietuvą, dėstė „Žiburio“
SPORTO IR SOCIALINIAME KLUBE
Kalėdų antrą dieną, t.y. gruodžio 26 d., nyčiai ir Lietuvai, nes 'įgyjame naujų gimnazijoje Marijampolėje, vėliau gyve
trečiadienį, 4 vai. p.p. Manchesterio Sočia mūsų tėvynei ir mūsų Bažnyčiai priete- no Kaune, kur veikė „Moterų komitete
Gruodžio 31 d. Klubo valdyba rengia linio klubo valdyba savo patalpose rengia lių, o jų juk esame reikalingi.
Lietuvos jūrų laivynui remti“ ir kt. Bū
Naujųjų 1985 Metų sutikimą,
savo narių vaikams
Metų eigoje — po pirmo semestro — dama lietuvių kultūros entuziastė, Kaune
kuris prasidės 8.30 vai. vak. ir tęsis iki
KALĖDŲ EGLUTĘ,
grįžo į pastoracijos darbą 3 kunigai. Kun. ta kryptimi auklėjo savo vaikus, nors ir,
2 vai. ryto.
kurios metu Kalėdų Senis apdovanos vai P. Dauknys baigė studijas, įgydamas teo tobulai mokėdama rusų, lenkų ir vokiečių
Sutikimo metu bus Klubo futbolo sekei kus dovanėlėmis. Po programos — arbatė logijos daktaro laipsnį, ir grįžo atgal į Aus kalbas, nevengė bendrauti su įvairių tau
jos loterijos užbaigimas. Loterijoje galima lė.
traliją. Melbourne talkina kun. P. Vase- tybių inteligentų šeimomis, betgi dar la
laimėti net 50 svarų.
Visus klubo narius tėvus prašome atsi riui lietuviškoje sielovadoje ir redaguoja biau mėgo liaudį Lietuvos kaime, kur su
vesti savo vaikus į rengiamą Eglutę.
Veiks „Disco“ ir maisto bufetas.
„Tėviškės Aidus“. Kun. J. Prūsaitis su vaikais praleisdavo visas vasaras. 1941 m.
Klubo valdyba
Įėjimas tik su bilietais, kurių kaina 3
rinkęs mokslinę medžiagą disertacijai, grį velionė repatrijavo 'į Vokietiją. Ten 1942
svarai. Juos galima įsigyti pas Klubo sek
žo Bostono diocezijon ir dirba pastoracijo m. nuo plaučių uždegimo mirė inž. Vik
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
retorę. Bilietų skaičius ribotas, juos reikia
je. Kun. B. Natsuhara ir jis gr'įžo į Ameri toras Rėklaitis. Rytų fronte 1945 m. balan
įsigyti iš anksto — jie nebus parduodami
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio ką, kur dirba Oklahomos vyskupijoje pa džio mėn. žuvo vyresnysis sūnus inž. Me
skyriaus valdyba Naujųjų Metų išvakarė rapijos darbą ir rašo disertaciją doktorato čislovas Rėklaitis. 1951 m. velionė emigra
prie durų.
Klubo valdyba
se, t.y. gruodžio 31 d., pirmadienį, klubo darbui. Mokslo metų pabaigoje grįžo į sa vo į JAV, gyveno Čikagoje pas dukterį
patalpose rengia
vo vyskupijas kiti du kunigai—Warren į Oną Aglinskienę, augino jos vaikus, domė
josi lietuvių spauda, knygomis, parengi
Los Angeles ir O'Neil į Scrantoną.
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ
mais. Mirus Onai Aglinskienei, 1976 m.
Kviečiame
visus
kuo
gausiau
dalyvauti.
Du
klierikai
3
kovo
įšventinti
kunigais.
ATIDARYMO VALANDOS
Bus užkandžių. Pradžiai galima atsinešti Kun. K. Kaknevičius, Kauno diocezijos, ir I persikėlė į Vokietiją, į Marburgą, kur gy
KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU
veno paskutinis sūnus dr. Povilas Rėklai
savo užkandžių.
kun. Danielius Staniškis, Vilkaviškio. Abu
tis. Ilgėdamasi lietuvių visuomenės kurį
Ramovėnų valdyba
įsijungė lietuvišką sielovadą. Kun. K.
Penktadienį ir šeštadienį, gruodžio 21laiką prenumeravo „Europos lietuvį“ ir
Kaknevičius Kanadoje, Missasauga, o kun.
22 d., klubas bus atidarytas nuo 7 vai. iki
kt. leidinius. Gilios senatvės ir eilės metų
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
D. Staniškis Brooklyne.
11.30 vai. vakaro.
negalavimų išvarginta, susirgusi nestipriu
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Manchesterio
Klierikas Edmundas Putrimas Toronte- plaučių uždegimu greit mirė. Palaidota
Sekmadienį, gruodžio 23 d., — dienos
skyriaus valdyba 1985 m. sausio 12 d., šeš Kanadoje šv. Kazimiero jubiliejaus mi 1984. XII. 1 d. Weimar-Niederwalgerno
metu nuo 12 vai. iki 2.30 vai. p.p., o vaka
tadienį, 6 vai. vakare liet, klubo patalpose nėjimo proga buvo įšventintas diakonu.
kapinaitėse. Laidotuvių apeigas atliko jos
re nuo 7 vai. iki 10 vai.
šaukia savo narių
Metų pabaigoje Kolegiją paliko, pašauk paskutinis sielos vadovas senelis Pater
Kūčių vakare, gruodžio 24 d., — nuo 7
SUSIRINKIMĄ.
tas savo vyskupo, klierikas Vincenzo Ve- Rommelskirch S.J., o po jų gedulingas šv.
vai. iki 11.30 vai.
Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos ko race.
Mišias atlaike T. kun. Bernatonis OFM
Pirmąją Kalėdų dieną — nuo 12 vai. iki misijos pranešimai bei naujų organų rin
Įstojo du nauji klierikai lietuviai: Euge Cap iš Lietuvių Sielovados. Pamaldų me
2 vai. p.p., vakare uždarytas.
kimai.
nijus Savickas iš New Yorko ir Andrius tu velionės vaikaitė Aldona Reklaitytė var
Visi ramovėnai kviečiami susirinkime Šumskas iš Sidney. Priėmėme dar kitus gonų palydima suvereniškai pagrojo smui
Antrąją Kalėdų dieną — dienos metu
nuo 12 vai. iki 3 vai. p.p., o vakare nuo 7 dalyvauti.
tris klierikus nelietuvius. Taigi iš viso tu ku Handelio, Čiurlionio ir Bacho kūri
Ramovėnų valdyba
vai. iki 10.30 vai.
rėsime 8 klierikus, kunigų studentų šie nių...
Naujųjų Metų dieną, sausio 1 d., klubas
Ilsėkis ir sapnuok Lietuvos sapną savo
met turėsime ir Kolegijoje ir Villa Lituabus atdaras tik vakare nuo 7 vai. iki 10.30
nia net keliolika kunigų studentų. Visi protėvių žemėje!
vai.
amerikiečiai.
rs
Didysis
'įvykis
mūsų
gyvenime
Romoje
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
BENDROS KŪČIOS
buvo šv. Kazimiero jubiliejaus minėjimas.
Gruodžio
15 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Iškilmės vyko keletą dienų. Dalyvavo apie
Bendros Kūčios Muenchene jau darosi
LONDONE
Ukrainiečių klube, 80 Molesworth Si., 1000 maldininkų.
tradicija, šiemet jos įvyks gruodžio 24 d.,
Po kelių metų pertraukos DBLS Londo šaukiamas DBLS Rochdalės skyriaus
23 rugsėjo Prel. L. Tulaba Kolegijoje at 19.00 vai. Ludwigsfelde, Caritas-JugendVisuotinis susirinkimas.
no Pirmojo skyriaus iniciatyva ir Centro
šventė savo 50 metų kunigystės. Iškilmės heimo salėje, Kristallstr. 8a. Dalyvavimas
Visus narius maloniai prašome susirin
Valdybos parama vėl buvo surengtas pla
praėjo
itin iškilioje nuotaikoje. Jubiliatas kainuos: suaugusiems 15,—DM., vaikams
tesnio pobūdžio Kariuomenės Šventės mi kime dalyvauti.
yra dėkingas dalyvavusiems asmeniškai ir — 10,—DM.
Skyriaus valdyba
Norintieji dalyvauti, registruojasi pas
nėjimas Londono lietuvių visuomenei.
visiems, kurie jį atsiminė raštu.
Aliną Grinienę — Diamantstr. 7, 8000
Minėjimas įvyko sename Londono lietu
Muenchen 50, telef. 1504471. Laukiame ir
vių klube, 345a Victoria Park Rd., Lon
pageidavimų bei pasiūlymų, kad bendrai
don, E.9.
atšvęstas vakaras būtų prasmingas ir pra
Vakaro programa pradėta oficialiu mi
KALĖDINĖS ŠVENTĖS
eitų jaukioje lietuviškos šeimos nuotai
nėjimo atidarymu, kurį pravedė Skyriaus
pirmininkas Z. Juras. Pirmininkas primi
SODYBOJE
Huddersfielde — gruodžio 16 d., 12.30 v. koje.
Po Kūčių pereisime į čia pat esančią
nė Kariuomenės šventės pradžią, pabrėžė
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 v.
Šiais metais Sodyboje ruošiamos
bažnytėlę Bernelių Mišių.
jos svarbą, pagerbė karius, žuvusius už
Nottinghame — gruodžio 16 d., 11.15 v.,
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ypa tradicinės lietuviškos Kūčios, po jų, Aušros Vartų Židinyje.
LIETUVIŲ ARCHYVAS
tingos pagarbos užsitarnavo kovoję ir žu vidurnaktį, bus atnašaujamos Bernelių
Derbyje — gruodžio 16 d., 14 vai.,
vę už Lietuvos laisvę tais sunkiais ir lem mišios, o taip pat I-ji ir II-ji šv. Kalė Bridge Gate.
Lietuvių Kultūros Institutas yra 'įstei
tingais metais 1918-1919.
dų diena.
Nottinghame — gruodžio 23 d., 11.15 v., gęs Romuvoje centrinį lietuvių archyvą,
Plačiau apie šią šventę ir kariuomenę
kuriame telkiama vertinga lietuviškų įs
Sodybos šeimininkai Vytautas ir Aušros Vartų Židinyje.
kalbėjo M. Bajorinas, pažymėdamas, kad Kardina Andruškevičiai maloniai jus
Nottinghame — gruodžio 24 d., Bernelių taigų ir privačių asmenų archyvinė me
kova dėl Lietuvos laisvės vyksta ir to
kviečia užsisakyti iš anksto vietą Kū Mišios 24 vai., Aušros Vartų Marijos Ži džiaga.
liau, tik, žinoma, kovos būdas yra kitoks.
Kas turi senų aktų, protokolų, susiraši
dinyje.
Atkreipė dėmesį 'į rezistenciją Lietuvo čių ir Kalėdų šventėms Sodyboje.
nėjimų bylų, foto nuotraukų ar panašių
Nottinghame
—
Kalėdų
I
d.,
11.15
vai.,
Užsisakyti šiuo adresu:
je, į tuos kurie tęsia kovą dėl Lietuvos ne
dalykų, gali perduoti juos saugoti LKI ar
Židinyje.
Vytautas Andruškevičius, Picketts
priklausomybės.
Wolverhamptone — Kalėdų I d., 17 vai., chyvui. Ateities istorikams tai bus vertin
Meninė minėjimo dalis pradėta jauniau Hill, Nr. Bordon, Hants, GU35 8TE. Šv. Petre-Pauliuje, North St.
ga medžiaga apie apylinkių, organizacijų
šio programos dalyvio R. O'Brien, kuris Tel. 04203 2810.
Birminghame — gruodžio 26 d., 12 vai., ar asmeninę veiklą.
gražia lietuvių kalba padeklamavo eilė
Jau girdėti, kaip ne vienas skundžiasi
Šių metų šventinis kainoraštis yra naujoje vietoje; St. Anne, 96 Bradford
raštį, pritaikytą šiam minėjimui. Pirmą šis:
— kur padėti perskaitytas, nereikalingas
Street, netoli miesto centro.
kartą Londone parengimų programoje pa
Kūčios 7.50 sv. (nakvynė ir pusry Nottinghame — gruodžio 30 d., 11.15 v., knygas. Liet. Kultūros Institutas telkia į
sirodė Londone vyrų duetas, V. O'Brien čiai 12.50 sv.)
Centrinę lituanistinę biblioteką visokias
Aušros Vartų Marijos Židinyje.
ir A. Šveikauskas, kurie gerai užsireko
Nottinghame — 1985 m. sausio 1 d., Nau knygas, kurios bus prieinamos kiekvie
Pietūs
ir
vakarienė
I-ją
Kalėdų
die

mendavo ir tikimasi ateityje juos vėl iš
nam suinteresuotam asmeniui.
ną 7.50 sv. (nakvynė ir pusryčiai 12.50 juose Metuose, 8.30 vai. ryte, Židinyje.
girsti.
sv.).
Tautinių šokių grupės „Lietuva“ šokė
UŽ LIETUVĄ
Pietūs ir vakarienė II-ją Kalėdų die
jai, Caroline Liudvikas, Angela Liudvikas,
NIDOS 1985 M. KALENDORIUS
Marytė Briedytė, Victoria Dobrovolskytė, ną 7.50 sv. (nakvynė ir pusryčiai 12.50
Maldos Žyg'į atlieka Wolverhamptono
Iš
spaudos jau išėjo ir Nidos Knygų
Sue Kendall, L. Kukstas, Romas Juozels- sv.).
lietuviai gruodžio 15 d., o Derbyje gruo Klube yra gaunamas 1985 metų kasdien
kis, Richardas Dobrdvolskis, Algis KuliuTrumpasis Kalėdų savaitgalis: Kū džio 28 d.
nuplėšiamas kalendorius. Kiekviena die
kas, nors ir pasikeitus daliai grupės šokė čios, dvi naktys ir maistas 38.00 sv.
Sielovada ir Bendrija
na turi atskirą lapelį su tautiškais ir
jų gyvai išpildė 3 šokius.
Ilgasis Kalėdų savaitgalis: Kūčios,
krikščioniškais vardais; juose nurodo
Londono vyrų oktetas, J. Alkis, V.
trys naktys ir maistas 55.00 sv.
ma Lietuvos valstybinės, tautinės ir kata
O'Brien, S. Blotnys, J. Černis, Z. Mockus,
Prie visų kainų reikia pridėti 15%
likiškos šventės. Kitoje lapelio pusėje yra
V. šalčiūnas, B. šaulys, J. Vikanis, kaip
LITHUANIAN SELF-TAUGHT
pasisakymų, biografinių žinių, aforizmų,
ir visada puikiai ir tvirtai pasirodė. Okte mokesčių (V.A.T.)
tautosakos, eilėraščių, juokų ir t.t.
to programą papildė V. šalčiūnas, pa
Sodybos vedėjas
Lietuvių Namuose Londone gauta
Nidos Knygų Klubo nariams kalendo
deklamuodamas kariams pagerbti skirtą
keliolika egzempliorių M. Variakojy- riaus kaina yra £3.50. Kalendorius jiems
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
eilėraštį.
tės-Inkenienės 144 psl. knygelės „Lith jau siuntinėjamas. Daug kalendorių nebe
Oktetui vadovauja nepailstamas mūsų
turime, tad paskubėkite įsigyti ar pažįsta
Gruodžio 31 d. Sodyboje rengiamas Nau uanian Self-taught“. Kaina 2.95 sv.
dainos puoselėtojas J. černis. Taip pat
miems užsakyti. Kalendoriaus su persiun
pirmą kartą Londono lietuvių visuomenė jųjų Metų sutikimas — Kaukių Balius.
Angliškai kalbantiems lietuviams timu nenariams kaina 5.00 sv. Užsienyje
Pradžia
19.30
vai.
vak.,
šokiai
iki
2
turėjo progą išgirsti plačiai garsėjantį Not
jaunuoliams ši knygelė padės šiek tiek gyvenantieji moka pagal svaro kursą.
tinghamo duetą — G. Aleknavičienė ir G. vai. ryto.
pramokti savo tėvų kalbos.
Bus geras bufetas ir turtinga loterija.
Pei- Nidos Knygų Klubą galite užsisaky
Bishop. Prie dviejų dainų išpildymo prisi
ti vienintelį Europoje leidžiamą savaitraš
Šokiams
gros
„The
Fender
Bros.
“
grupė.
Taip
pat
galima
gauti
ir
75
p.
„Na

dėjo ir V. Aleknavičius. Svečių iš Notting
Įėjimas 6.50 sv. (įskaitant maistą).
mų ir artimiausios aplinkos žodynėlį“ tį „Europos Lietuvį“, kuris siunčiamas į
hamo pasirodymas suteikė vakaro progra
Be to, tie patys bilietai galios ir vasario (anglų ir lietuvių kalbom), paruoštą užsienį oro paštu. Nidos Knygų Klubo
mai iškilmingumo ir pilno koncerto vaiz
leidžiamos knygos nariams yra trečdaliu
dą. Gabi pianistė N. Vainoriūtė, akompa 1 d. rengiamajai vaikams pantomimai Rimo Černiaus ir išleistą JAV Liet.
„Cinderella“.
pigesnės.
navo visiems dainininkams.
Pantomimos pradžia 17.30 vai. iki 21.30 B-nės švietimo Tarybos.
1986 m. kasdien nuplėšiamą kalendorių
Z. Juras visų atsilankiusiųjų vardu pa
Norintieji
įsigyti
šiuos
leidinius,
pra
ruošia ir redaguoja poetas, dramaturgas,
vai.
dėkojo programos atlikėjams, ponioms bu
Bilietus užsisakyti pas Sodybos vedė- šomi kreiptis į Lietuvių Namų Londo žurnalistas ir visuomeninkas Anicetas Bu
vo įteiktos gėlių puokštės.
čys.
N.K.K.
ne administraciją.
Sodybos Klubo valdyba
Minėjimas užbaigtas Tautos himnu.
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CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ

KLUBAS
Gruodžio 9 d. Chicagos Anglijos lietu
vių klubas savo metiniam narių susirin
kime aptarė einamuosius reikalus. Klubo
pirm. VI. Paliulionis padėkojo valdybai už
nuoširdžiai atliktą darbą.
Trys klubo nariai, Vytautas ir Monika
Strazniekai ir Amanda Benetis, persikėlė
gyventi į Floridą.
Klubas leidžia savo informacinį biule
tenį, kurį redaguoja J. Jokubka. Spalio 10
d. mirė narė Adelė Savokaitienė.
Klubas kasmet paremia „Europos Lie
tuvį“.

PASAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS
Pasaulio lietuvių gydytojų suvažiavi
mas įvyks Davos, Šveicarijoje, Sunstar
Park viešbutyje, vasario 16-23 dienomis,
1985 metais.
Kviečiame visus lietuvius, gydytojus ir
negydytojus, šioje išvykoje dalyvauti.
Prašome Europos gydytojus, kurie no
rėtų skaityti paskaitas, pranešti man raš
tu ar paskambinti: Birutė Zalatorienė,
1515 North Harlem Ave, Suite 110, Oak
Park, Ill. 60302, USA. Tel. 312-524-2244.
DBLS SKYRIŲ VALDYBOMS

Prieš kiek laiko DBLS ir DBL Jaunimo
Sąjungos valdybos kreipėsi į visus sky
rius pravesti jaunimo surašinėjimą. Ligi
šiol, mūsų žiniomis, į šį prašymą atsiliepė
tiktai Birminghamo, Leigh, Derby ir Roch
dale skyriai.
Tenka dar kartą prašyti atsilikusių sky
rių surinkti vietinio jaunimo pavardes,
vardus, adresus ir gimimo metus (ar am
žius), ir tuos duomenis prisiųsti DBLS
Centro valdybai.
Prašome šį svarbų darbą atlikti dar
šiais metais.

DBLS valdybos sekretorius

Londonas
ARKIVYSK. J. V. BULAITIS
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
KALĖDŲ NAKTĮ
Arkivyskupas J. V. Bulaitis, atvykęs
atostogų iš Centrinės Afrikos, pažadėjo
Kalėdų naktį aukoti Bernelių Mišias 12
vai.
Kalėdų dieną šv. Mišios bus 9 ir 11 vai.
Antrą Kalėdų dieną, nors nėra privalo
ma šventė, šv. Mišios bus 1 vai.

PRIEŠKALĖDINĖ VAKARONĖ
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
vieną valgį. Dėl valgio ir dėl bendros va
karonės eigos prašome paskambinti Gajutei O'Brien: Tel. 01-539 6749.

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, o
taip pat ir visuomenė.
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.
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