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• 1986 m. lapkričio 15 d. „Tiesoje"
* jis pamfletistas Jonas Lukoševičius 
! įveikė lietuvių išeivius, ginančius 
5 autos laisvės bylą Vienos konferencijo-
■ e. Straipsnyje „Ką erzina žodžiai „žmo- 

jus teisės" ir „taika" tarybinis
“ Dudentas lėkštokai pasišaipo iš 
5 iii organizacijų aktyvistų (jei 

akliui prisireikė juos išplūsti, 
’ q triūsas atkreipti tarptautinio

įmesį lį Lietuvai daromas skriaudas ne- 
■i mėjo veltui) — ir suveda visą argumen- 
•i icijos svorį į pagrindinį priekaištą — 
i, ar Lietuva prašė", kad išeiviai jai at
stovautų... Klausimas iš tikrųjų esminis.

ferta panagrinėti jį nuodugniau.
■ Mokantis vidurinėje mokykloje ir vė- 

8 įau studijuojant teko pažinti nemažą 
s kaičių vienmečių. Išsikalbėjus paaiškė-

■ javo, kad beveik iš kiekvieno šeimos ar- 
‘ te artimiausių giminių kas nors buvo 
’ pokario metais represuotas, išvežtas į 
' Sibirų iš kur grįžo arba negrįžo. Kuk-

iausiais apskaičiavimais „Stalino klai- 
k|" (tada, jų darymo metu, vadintų „ge- 

1 lialiausia liaudine politika") dėka buvo 
" itremta apie 600.000 mūsų tautiečių. 
''Vorkutos srityje, Lietuviškosios Tarybi- 

tės Enciklopedijos duomenimis, iki šiol 
i tebegyvena 6498 lietuviai tremtiniai. Ger

iamas Jonas Lukoševičiau, ar išdrįsite 
a tvirtinti, kad šita milžiniška tautos ma- 

’ į buvo „nusikaltėliai“, „buožės", „iš- 
8 saudotojai“, gavę pagal nuopelnus? Ir 
‘ ta pat noriu kreiptis į Jus kitu klausy

tu: ar Lietuva prašė, kad ji būtų gyv t- 
jniais vagonais, be maisto, vandens, oro, 

‘ lėščios moterys, mažamečiai vaikai ir be- 
Ttidtantys seniai, deportuoti i amžino 
Ilo platumas? Paklausinėji savo tėvų,

ainių — ne, mes neprašėme, sako. Per- 
i gimtąja gatve — ir te kaimynų ne- 
iranda, kas šito būtų prašę. Išsišneki 
hykloje, įstaigoje, studentų bendrabu- 
e — nė ten tokio prašytojo neatsiran- 

* fa. Tai kieno valia tai įvyko? Kas šito 
B Įtažė ir pageidavo?

Pakedenkime istorines periferijas — 
ii 1940 m., kol Vilniuje, Kaune, šiauliuo" 
re, Panevėžyje nestovėjo tankai su rau
taisiais žvaigždėmis, niekam tokie turis- 
taiai pomėgiai — važiuoti į Sibirą — nu
mirti — nekildavo. Beje, tų lankų — 
klausinėkite skersai išilgai respubliką — 
irgi niekas nemaldavo atsiųsti, ir Jūsų 
'ereliai, draugas žurnaliste, taipogi ne iš
imtis. O 
mausko, 
Kremlių 
įdukrinti 
kada ir visa Juodoji Afrika, genčių vadu
ku lūpomis už stiklo karolius prašėsi ir 
rašėsi priimama Britų ar Prancūzų im- 
ferijon Nes kai pasidomėsime, kas gi 
galiojo saujelę komunistuojančių litera
tų dėti parašus tautos vardu po jos laido
tuvių aktu -— vėl neatrasime tokio įgalio
tojo — nei buržujaus, nei proletaro, 
ti šiol neaišku — kokia Lietuva prašė 
ad būtų uždraustos katalikiškos jauni
mo organizacijos 
lis', kurios įsteigėjo prof, 
faičio (beje, mirusio 1941 
ietyje) 100-ąsias gimimo 
minime;

— kas pageidavo, kad 
'risi nekomunistiški Lietuvos 
» žurnalai, per Nepriklausomybės dvi
dešimtmetį pasiekę iki šiol nepralenkto 
mokslinio ir filosofinio brandumo;

— kokie Lietuvos tikintieji troško, 
bd būtų atimtos ir išniekintos tokios 
Wnycios, kaip Vilniaus Katedra, tautos 
Krikšto lopšys, šv. Kazimiero bažnyčia, 
Kauno įgulos bažnyčia, Klaipėdos Tai
gas Karalienės šventovė (neseniai tarybi- 
rė spauda gyrėsi, kad uolus 
trinkas V. Jasiukevičius su 
ruošiasi koplytėlėje įrengti 
rijos mokslo raidos ekspoziciją (!) Kažin, 
fai irgi daroma Lietuvai „užprašius“?);

— kokie lietuviai norėjo, kad būtų 
griauti unikalūs tautinio atgimimo 
tinklai Kaune: statula „Išlaisvintoji 
‘Kva“ ir Nežinomojo Kareivio kapas, ku
rio piramidė buvo sumūryta iš akmenų, 
•urirrktų svarbiausių: Nepriklausomybės 
lovų vietose — prie Giedraičių, Radvi- 
■iškio, Širvintų?

— o gal ir cenzūrą — skaityti tik tai. 
Kss išleidžiama tarybinių spaustuvių — 
ėetuvos skaitytojai patys sau užsidėjo 
nei Brazdžionio, nei Aisčio, nei žinomo

redakcija dėkoja vi-

Nuoširdžiausiai dėkojame 
Apvaizdai už nuolatinę globų, 
„LKB Kronikų" per 15 metų! Dėkojame 
už džiaugsmus ir už kentėjimus, už viskų, 
kų Viešpaties Valia skyrė.

„LKB Kronikos"
siems, kurie dėl „Kronikos" kentėjo la
geriuose, kalėjimuose, pergyveno kratų 
ir tardymų košmarus.

Dėkojame broliams išeivijoje už pasi
aukojimą, ginant Bažnyčios ir tautos rei
kalus, verčiant ir platinant „LKB Kroni
kų".

Dėkojame visiems, kas „Kronikų“ lydi 
darbu, malda ir auka.

Gerasis Dievas teatlygina visiems!

38-tos LSS Europos rajono vasaros stovyklos uždaryme skautai ir svečiai.

valdžiai atei- 
patenkino V. 
prašymas pa- 

būklės ir seno 
jos vyrų.
iš to paties

..

jei jau Cvirkos, Nėries, Ado- 
Giros ir kompanijos vojažą į 
laikysime „Lietuvos prašymu" 
TSRS šeimon, tai panašiai kaž-

- „Pavasaris", „Atei- 
Prano Dovy- 
m. Sibiro la- 

metines šiemet

būtų uždaryti
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Lie-

Fotografijos sekančiam albumui (Foto —

34-toji Lietuviškųjų Studijų Savaitė 
pasibaigė šeštadienio vakare. Po mišių 
siudijų savaitės dalyviai ir svečiai atvy
ko į Lietuvių Namus Londone vakarie
nei. Čia ir buvo užbaigta nuo liepos 26 d. 
prasidėjusi Studijų savaitė.

IŠKILMINGOS MIŠIOS
Lietuvos krikščionybės minėjimas vy

ko rugpjūčio 1 d. Tėvų Jėzuitų centrinėje 
bažnyčioje Londone.

šv. Mišias atnašavo ir pamokslą pasa
kė apaštalinis pro-nuncijus Britanijai ar
kivyskupas L. Baribarito. Šv. Mišias kon- 
celebravo kun. J. Sakevičius, kun. T. Era- 
minas, vietinės bažnyčios klebonas jėzui
tas kun. 
landietis 
jėzuitai: 
kun. Jz.

Nye, prel. K. Zielinski, niuze- 
Fr. G. Jordan, du čekai kunigai 
J. Lang ir Pazderka, slovakas 
Babik, vengras kun. J. Tuetto,

marijonai kunigai: G. Domanski ir A. 
Papužinski su dijakonu ir du svečiai ku
nigai lenkai.

Aukas prie altoriaus nešė: Dr. V. Ma
jauskas, A. Grinienė, V. Juraitė-Watson, 
S. Beach ir skautų atstovai. Mišių skaiti
nius atliko M. Bajorinas ir dr. V. Natke
vičius, o tikinčiųjų maldas — P. Ivins-

išeivijos satyriko Antano Gustaičio, nei 
Nobelio premijos laureatų A. Solženicy
no, Č. Milašiaus. Skaitykite į sveikatą 
Jono Lukoševičiaus pamfletus — ar be
reikia sotesnio dvasinio peno?!);

— o ar Lietuva prašė, kad teisminio 
teroro kumlščiu būtų sudaužyta prieš de
šimt metų (1976 m. lapkričio 25 d.) 'įsi
steigusi Lietuvių Visuomeninė Helsinkio 
grupė? Jos nariai: V. Vaičiūnas, M. Jure
vičius, V. Petkus nuteisti, kunigas Bro
nius Laurinavičius 1981 m. lapkričio 24 
d. Vilniuje, Žalgirio ii' Dzeržinskio gat
vių sankryžoje pastumtas po sunkveži
miu. Kas prašė, kad būtų nuteisti TTGKK 
nariai kunigai Sigitas Tamkevičius ir 
Alfonsas Svarinskas? Tiesa, juos suėmus 
tauta prašė — turbūt, galima teigti, kad 
tauta prašė, jeigu po išlaisvinimo reika
lavimais suskaičiuojama virš 100 tūkstan
čių parašų?! Tačiau abu sąžinės belais
viai iki šiol Permės koncentracijos sto
vyklose.

Taigi, prieš rašydamas naują panašų 
pamfletą, gerai pasvarstykite, Korespon
dente — ar Lietuva prašė...

Jūsų kolega —ŽURNALISTAS
„Aušra“ Nr. 56(96)

B. S.B. Vaitkevičiaus).

kienė. Giedojo Londono lietuvių bažnyti
nis choras, diriguojamas J. Černiaus.

Dalyvavo Lietuvos atstovas V. Balickas 
su Ponia, Lietuviškųjų Studijų dalyviai, 
skautai, svečiai ir Egzilinės Lenkų vy
riausybės Londone nariai. Juos priėmė ir 
jais rūpinosi šv. Kazimiero parapijos pir
mininkas S. Kasparas.

STUDIJŲ SAVAITĖ

teatro vizija“ ir skai- 
savo režisūros dar-

savaitės dalyviams
Nuo liepos 26 d. Londone, puikioje se

selių Širdiečių vedamoje kolegijoje, vyko 
34-ji Lietuviškųjų Studijų savaitė. Po 
atidarymo liepos 27 d. kun. S. Matulis 
skaitė paskaitą apie Palaimintąjį arki
vyskupą Jurgį Matulaitį.

Antradieriį dr. Vincas Natkevičius pla
čiai pristatė šiemet mirusio prof. Anta
no Maceinos filosofiją, o po pietų buvo 
parodytas video filmas iš Lietuvos krikš
čionybės 600 m. sukakties ir arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio palaimintuoju skelbi
mo iškilmių Romoje. Filmas tęsėsi tris 
valandas. Filmo nuorašus čia pat užsisa
kė Vokietijos, Italijos ir Škotijos lietuviai, 
kad ir jie savuose kraštuose 
filmu pasigrožėti.

Kiekvieną rytą kolegijos 
vyko lietuviškos pamaldos, 1 
kun. T. Eraminas ir kun. S.

Liepos 29 d. prof. Aleksandras Štromas 
apibūdino dabar- 

tariamas 
Savaitės 

esančią 
vyksta

galėtų šiuo

bažnyčioje 
kurias laikė 
Matulis.

šios sis- 
dalyviai 
Lietuvių 
lietuvių

kalbėjo inž. Jonas

certas „dainuoja Violeta“ vyko liepos 30 
d. vakare. Tai žymi ir meniškai įspūdin
ga lietuvaitė, estradinės muzikos solistė. 
Jos pasirinktoji muzikinė programa buvo 
įvairi, skoninga ir profesonaliai atlikta. 
Po jos koncerto — ypatingos vaišės.

Liepos 31 d. režisierius Jonas Jurašas 
kalbėjo tema „Mano 
drėmis pailiustravo 
bus Japonijoje.

Z. Juras Studijų
pristatė VLIKo ir PLB organizacijų struk
tūrines ypatybes bei j-ų veiklos eigą. J. 
Vilčinskas supažindino su „Europos Lie
tuvio“ redakcinėmis ribomis bei gairėmis 
ateičiai.

Taip pat penktadienio vakare vyko 
koncertas — Tėvynės valandėlė. Gražiais 
tautiniais drabužiais pasipuošę, su sku
dučiais, molinukais, kanklėm keitėsi dai-l 
ninkai ir šokėjai prieš žiūrovus. Tai, DB- 
LS-gos liaudies dainų ir šokių ansamblis. 
Valandos programoje nenutraukiamoje 
mizanscenų eilėje iš grupinės, išplaukda
vo solo daina, iš tautinių šokių deklama
cija ar muzikinis instrumentalistų pasi
rodymas. Viskas lietuviška, viskas liau
diška su meile atliekama. Aukštaičių dai
na „Valio. Dalgela", kaimietiški šokiai 
„Kur buvai Darata?", „Rezginėlė", jaunų 
poetų posmai ir kaimo jumoras nuteikė I 
žiūrovus, kad pabaigoje spontaniškai vi-1 
si norėjo dainuoti lietuvių liaudies dainą I 
„Padainuosim mes susėdę“.

Sunku patikėti, kad po 33-jų 
pirmosios Lietuviškųjų Studijų 
prie Bodeno ežero, tais pačiais 
ir mintimis 
dėlę.

Solo dainavo Vida Gasperienė, dekla
mavo Algis Šveikauskas ir Algis Gaspe- 
ras, dainas paruošė Vincentas O'Brien’; 
tautinius šokius — Simonas Dobbs, kan
klių muziką —
čių — J. Mineikienė.
Julie 
tė.

Po 
kams,
baigtas

Paskutinioji diena, rugpjūčio 1- 
sidėjo Lietuviškų organizacijų 
posėdžiu. Jų — net 11-ka. Buvo 
vaujamos Belgija, D. Britanija, 
Prancūzija, Šveicarija ir

SVEIKINAME IR DĖKOJAME UŽ 
AUKĄ!

1987 m. sausio 6 d. iš Mordovijos lage-
■ rio buvo paleistas vilnietis Vladas La- 
I pienis. V. Lapienis atsisakė rašyti bet ko- 
Į k.į pasižadėjimą sovietinei 
Įtyje būti lojaliu, čekistus 
ILapienio žmonos raštiškas 
Įleisti dėl blogos sveikatos 
[amžiaus globos reikalingą

Doc. Vytautas Skuodis
Į Mordovijos lagerio, atlikęs jam paskirtą 
Į 7 metų griežto režimo bausmę, buvo ve
liamas 'į tremtį — Magadaną. Visą mėne- 
Isį išlaikytas Čeliabinsko kalėjime, vienu- 
I tėję, vasario 5 d. V. Skuodis buvo paleis- 
I tas. Iš V. Skuodžio saugumiečiai primyg- 
I tinai reikalavo raštiško pasižadėjimo atei- 
I tyje nepažeidinėti tarybinių įstatymų. V. 
I Skuodis, motyvuodamas, jog niekada ne- 
I pažeidinėjęs tarybinių įstatymų, prie- 
I šingai, jį terorizavę ir teisę nesilaikė nei 
[Konstitucijos, nei Tarptautinių susitari- 
Įmų, kuriuos pasirašiusi ir TSRS, atsisa-
■ kė patenkinti pareigūnų lūkesčius; „pa- 
Isižadėjimo rašymas jau savaime reikštų 
I prisipažinimų, kad praeityje įstatymu ne- 
Įsilaikiau, o tai netiesa“, — kalbėjo V. 
I Skuodis. Galiausiai V. Skuodis sutiko pa- 
Isirašyti po sekančiu pačių saugumieč'ų 
[surašytu tekstu: „Prašau išleisti į JAV, 
[įstatymų nepažeidinėsiu". 1987 m. sausi) 
I mėnes'į iš tremties (Magadano sritis) i 
I Lietuvą grįžo Antanas Terleckas. Prieš 
Į išvykdamas A. Terleckas pareigūnams
parašė: „Grįšiu jau senas, jau ir taip ne
pavojingas dėl sveikatos būklės“.

1987 m. sausio mėnesio gale iš Mordo
vijos kalėjimų ligoninės į laisvę buvo iš
leistas kaunietis Liudas Dambrauskas.

Lietuvos tikintieji sveikina ir dėkoja 
Vladui Lapieniui, Vytautui Skuodžiui, 
Liudui Dambrauskui, Antanui Terlecku;, 
Algirdui Patackui (išleistam iš Vilniaus 
saugumo izoliatoriaus) 
čias, kurias teko patirti 
vietiniuose kalėjimuose 
visų jų darbo ir aukos

aukuro.
1987 m. 
izoliato- 

atvežti

už pakeltas kan- 
tardymuose, so- 
bei lageriuose, už 
nueitą kelią, su

dėtą ant Tėvynės ir Bažnyčios 
P.S. Turimomis žiniomis nuo 

vasario 11 d. Vilniaus saugumo 
riuje kalinami iš Permės lagerių
kunigai kaliniai — Alfonsas Svarinskas 
ir Sigitas Tamkevičius. Iš jų reikalauja
ma raštiško prašymo paleisti į laisvę. 
Būtina paleidimo sąlygą, kurių kalina
miems kunigams kelia saugumas, — „pt- 
sižadėjimas" ateityje nepažeidinėti tary
binių įstatymų, t.y., būti lojaliais sovie
tinei valdžiai.

LKB Kronika Nr. 73

išsamiai ir metodiškai 
ties sovietinę politiką, 
temos reformas. Popiet 
aplankė už 40 mylių 
Sodybą, kurioje dabar 
skautų stovykla.

Liepos 30 d. įdomiai
Simokaitis apie savo gyvenimą Lietuvoje 
ir susitikimus su disidentais. Jis 15-ką 
metų atkentėjo sovietiniuose lageriuose 
už tai, kad bandė pabėgti iš Sovietijos, pa 
grobdamas lėktuvą. Jonas tik prieš tris 
mėnesius, po daugybės pastangų, išvyko 
iš Lietuvos ir apsigyveno Paryžiuje. Jo 
pasakojimai apie penkiolikos metų savo 
gyvenimą sovietiniuose lageriuose jaudi
no klausytojus.

Po kiekvienos paskaitos vyko plačios 
diskusijos, kurias pasikeisdami modera- 
vo dr. A. Kuilys ir dr. J. Norkaitis.

Tą pačią dieną buvo numatyta apsi
lankyti žinomo skulptoriaus A. Brazdžio 
Londono studijoje. Tačiau, apgailestau
jant, dėl techniškų kliūčių, tai neįvyko

Violetos Rakauskaitės-Štromienės kon-

metų po 
Savaitės

jausmais I _ Vilniuje muziejaus rūmuose atida- 
išgyvename „Tėvynės valan-|ryja jav gyvenančio dailininko Vytauto 

Jonyno paroda, skirta jo 80 metų sukak
čiai paminėti. Parodoje surinkta apie 250 
darbų. Atidarymo metu Komunistų Tary
bos prezidiumo pirmininko pavaduotoja 
V. Klikūnienė įteikė Jonynui raštą, ku
riuo Jonynui suteikiamas nusipelnusio 
meno veikėjo vardas ir ta proga jį pa
sveikino gavus valstybinį apdovanojimą. 
Parodos atidaryme dalyvavo partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai.

Elena Vainorienė, skudu- 
Akordeonu grojo 

Horwill, o režisavo Nijolė Karosai-

koncerto žiūrovai dėkojo meninin- 
o jie vėl žiūrovams. Koncertas 

Tautos Himnu, 
diena, 

Lietuviškų
ji, pra- 
atstovi) 

atsto- 
Italija,

Vakarinė Vo-

(Nukelta į 4 psl.)

— Sovietų Sąjungoje baigėsi Balio Ga
jausko griežto režimo lageryje laikas. Jis 
buvo areštuotas 1977 m. ir nuteistas 10 
m. kalėti ir penkeriems metams tremties. 
Laukiama žinių apie jo perkėlimą iš 
griežto lagerio i tremtį. Balys Gajauskas 
lageriuose ir kalėjimuose Sovietų Sąjun
goje jau yra iškalėjęs 35 metus.
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Vieni naikina, kiti gelbsti 600 m. sukaktis MIESTAI - SESERYS
Žlugus jungtinei Lenkijos ir Lietuvos 

valstybei 18-jo amžiaus pabaigoje, to 
meto abiejų salių istorikai ir susipratę 
kultūros veikėjai su dideliu susirūpini
mu pergyveno savosios valstybės žlugi
mų ir ieškojo paguodos garbingoje pra
eityje. Jie gėdino savo bendralaikius, Ku
rie domėjosi senovės kultūros ir svetimų 
tautų istorija, bet mažai teišmanė savą
ją praeitį, nemokėjo jos gerbti ir mylėti.

Savosios istorijos geresnis pažinimas 
ir meilė daug prisidėjo prie mūsų tautos 
atgimimo. Rašydamas „Aušros“ pratar
mę daktaras Jonas Basanavičius ne vel
tui pabrėžė, kad žmonės, nepažindami 
savo praeities, visuomet pasilieka vai
kais. Tik nesubrendėliai nevertina savo 
istorijos. Tai regis, taip aišku, kaip du
kart du.

Juk ir pastangos aptemdyti lietuvių 
sąmonę naujausiais priespaudos laikais 
taip pat aiškiai rodo, koks tai svarbas 
dalykas. Nuo pat pirmųjų okupacijos die
nų Lietuvos istorijos mokymas ypač var
žomas. Ir štai šiandien po dešimtmečių 
tokios priespaudos jau pastebime liūdnų 
vienašališko mokymo vaisių. Atsiranda 
neišmanėlių, kurie ne tik nebrangina sa
vosios senovės paminklų, bet netgi juos 
naikina.

Neseniai Literatūros ir meno savait
raštyje (liepos 11) nuaidėjo skaudus 
šauksmas gelbėti naikinamą senovės kul
tūros paminklą — archeologinę Kretuu- 
no gyvenvietę.

Maždaug prieš dešimtmetį Švenčionių 
rajone, Kretuono ežero pakrantėje, buvo 
pirmą kartą Lietuvoje rasti akmens am
žiaus kapai, apie pusantro hektaro ar
cheologinė gyvenvietė, vienintelė tokio 
dydžio Pabaltijy. Kaulo, rago dirbimų, 
medžio pastatų liekanų, židinių, žmonių 
kaulų radiniai labai vertingi mokslui, ti
riant prieš keturis-penkis -tūkstantmečius 
čia gyvenusių žmonių medžiaginę ir dva
sinę kultūrą.

1980-tais metais kasinėjimų laukas bu- 
,vo įtrauktas į respublikos kultūros pa
minklų sąrašą. 1984 metais Švenčionių 
rajono kultūros skyrius ir Kretuonių 
kolūkis teisiškai įsipareigojo šį svarbų 
archeologijos paminklą saugoti, nevykdy
ti jo zonoje jokių darbų. Istorijos insti
tutas septynerius metus gyvenvietę tyrė. 
Spėjo ištirti tik dvidešimtąją jos dalį. Ir 
štai pernai rudenį naujasis Kretuonių 
kolūkio pirmininkas dalį ploto išarė ir 
šiemet gegužės menesį užsodino mišk-1. 
Sunaikinta kone hektaras archeologinės 
gyvenvietės kultūrinio sluoksnio. Tiesiog 
nesuprantamas barbariškumas. Reškutė
nų moksleiviai mėgino atverti atsaking į 
asmenų akis, bet neatsirado suaugusio, 
kuris būtų laiku sudraudęs paminklo ar
dytojus.

Reikia tikėtis, kad archeologo Algiroo 
Girininko ir Literatūros ir meno redak

cijos darbuotojos Aldonos Žemaitytės 
pagalbos šauksmas nenuskambės veltui 
ir atitinkamos valstybės įstaigos skubiai 
padės gelbėti ką dar galima išgelbėti, ne
leis siautėti neišmanėliams, kurie viską 
norėtų užsėti kukurūzais, kaip „subjek
tyvaus voliuntaristo“ Nikitos laikais.

įprastinis kaltųjų ieškojimas ir baudi
mas čia nieko nepadės. Neišgelbės ver
tingų liekanų, kurias sutrupino trakto
rius. Daug svarbiau šviesti ir auklėti 
žmones, kad jie suprastų, kokią žalą pa
daro jų neišmanymas. Reikia rimtai 
klausti, kokiu būdu atsiranda specialis
tai, net užsienyje ėję aukštąjį mokslą, bet 
neįgiję mažiausio kultūros vertybių su
pratimo? Kaip atsiranda tokios klaikios 
auklėjimo ir išprusimo spragos? Ir kaip 
jas užpildyti?

Kad ne viskas beviltiška, tai rodo Reš
kutėnų moksleivių sąmoningumas. Ir nuo 
birželio 15-sios dirbančioji Kretuono ar
cheologinio paminklo gelbėtojų ekspedi
cija. Linkėkime jai sėkmės ir gausaus 
talkininkų būrio!

J. Vd.

600 m. Lietuvos Krikšto jubiliejaus 
proga daug straipsnių pasirodė lietuviš
koje ir viso pasaulio spaudoje. Pasikar
tojimų neišvengsime, bet jaučiame na- 
reigą, spausdinti „Lietuvių Katalikų Baž
nyčios Kronikos“ nr. 73 tūpusio vedamo
jo, skirtą didžiajam jubiliejui, ištrauką.

DRAUGYSTĖ AR DEZINFORMACIJA?

Šeši šimtai metų klūpo — 
Skundžias randai kruvini... 
Bet vilties malda ant lūpų, 
Dieve, Tu mus gaivini!

Krikšto vandeniu nuplautą, 
Laimėn pakviestą dangaus, 
Apkabink mažytę tautą, — 
Ji naujų jėgų įgaus.

Laikinai atidėtas jau ilgą laiką planuo
jamas Vilniaus ir Madison, JAV., miestų 
„susigiminiavimas". Gegužės 24 d. Ma- 
disone 'įvykęs susirinkimas, dalyvaujant 
Vilniaus burmistrui (vykdomojo komite
to pirmininkui) Algirdui Vileikiui, baigė
si išeivijos laimėjimu. Apie tris valandas 
užtrukusiųjų diskusijų metu, Vileikis į 
klausimus daugiausiai atsakinėjo netie
sioginiai arba bandė išsisukinėti. Lietu
vių delegacijoje dalyvavo Madisono AL- 
Tos pirmininkas inž. Algirdas čaplėnas, 
Romias Vasys, Edmundas Saliklis, Vytau
tas Janušonis, viešnia iš Clevelando, žur
nalistė Aurelija Balašaitienė, ir kt.

jaur 
kad Lietuva yra istorinį jmo 
kultūriniai skirtinga ( jyrj 

„Mes turime suprasti ir resj, , 
:r ....... baį.gja savo ,esie

minė mums, 1 
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tuoti tuos skirtumus“, 
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itsto
ir tarptautinės bičiulystės apaštalai r, 
tokį entuziazmą miestų poravirr. 
„Miestų-seserų“ gamyba Sovietų Są; i 
goję yra virtusi svarbia pramone, f ej^a 
taruoju metu ypač plečiama SSRS-os ketrt 
Vakarų Vokietijos miestų jungimas,, grjj( 
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Atsiusta paminėti
Laivas. Nr. 3. Gegužė-birželis. Religi

nio ir tautinio gyvenimo dvimenesinis 
žurnalas. Adresas: 4545 W. 63rd. St., Chi
cago, II. 60629. USA.

ELTA — Pressedienst. Herausgeben 
vom Litauischen Informationsdienst Elta, 
6806 Viernheim — Fnancoville Strasse 16, 
W. Germany.

Karys — Pasaulio lietuvių karių — ve
teranų mėnesinis žurnalas, Nr. 6 (1633) 
1987, Rašyti: KARYS, 341 Highland 
Boulevard, Brooklyn, N.Y. 11207.

Tėvynės Sargas — Leidžia Popiežiaus 
Leono XIII Literatūrinis fondas. Admi
nistruoja A. Viliušis, 4050 S. Campbell, 
Chicago, Ill., 60632, USA.

J Laisvę — Rezistencinės Minties ir 
politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fron
to Bičiuliai tris kartus per metus. Admi
nistracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thel
ma Dr. Bakersfield, CA 93305, USA.

Lietuvių Dienos — Iliustruotas žurna
las Nr. 5. Leidėjas F. Skirius, 4364 Sun
set Blvd., Hollywood, Ca 90029, USA.

Budėkime — LSS Europos Rajono Lei
dinys, Nr. 102. Administruoja: J. Levins- 
kas, 11 Wilcock House, St. Mark's Rd., 
Derby, DE2 6AJ. Gt. Britain.

Antanas Paskųs — Krikščionis Psicho
loginėje Kultūroje (Kritinis skerspjūvis). 
Išleido Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centras, 56th Street and Claremont Ave
nues, Chicago, Ill., 60636, USA. Viršelis 
—■ Nijolės Palubinskienės. 215 psl. Kaina 
nepažymėta.

The Second Transatlantic flight of Lit
huania-American Felix Waitkus. Publ. 
E. Jasiunas. 1986. 197 pgs. 20 dol.

Pradėjome 1987-sius Jubiliejinius me
tus. Kokiomis nuotaikomis pradeda Ju
biliejų katalikiškoji Lietuva? Ryžtas, iš
tikimybė, nežiūrint bedieviškos klastos. 
Nors ir pavėluotai priimtas katalikiškas 
Krikštas apsprendė mūsų tautos likimą 
per praėjusius 600 metų. Suvėlintas 
Krikštas sąlygojo lenkų tautybės dvasi
ninkų per didelę įtaką Lietuvos bažnyti
niame ir kultūriniame gyvenime. Bet 
kartu toji pati katalikybė savo universa
lumu ir pagarba tautinėms kultūrinėms 
vertybėms buvo tas pagrindas, ant kurio 
praėjusio šimtmečio carinės Rusijos te
roro aplinkoje subrendo ir bujojo mūsų 
tautinio atgirno judėjimas, šiandien, mi
nint Lietuvos Krikšto Jubiliejų, tos pat 
Rusijos naujosios imperijos nemeilinga
me glėbyje, turime semtis išminties iš 
prajusių segių šimtmečių istorinės pa
tirties ir ypač iš praėjusio šimtmečio pa
baigos katalikiškosios Lietuvos kovų ir 
pergalių. Primityvusis bedieviškasis ma
terializmas, kurį taip uoliai pasiruošimo 
Jubiliejui metu propaguoja LKP CK lek
torius J. Sakalauskas, katalikiškąjį 
krikštą laiko Lietuvos nelaimių pradžia, 
o rusiškąsias okupacijas, — tiek praeito 
šimtmečio tiek ir šio, — tautinio sava
rankiškumo epochomis.

Jubiliejinių metų pradžioje Lietuvoje 
lankėsi naujasis Maskvos RRT pirminin
ko pavaduotojas katalikų reikalams Kuz
necovas, Tai — kadrinis saugumietis, 
septynetą metų dirbęs tarybinėje pasiun
tinybėje Italijoje. Nepaisant inteligentiš
kos šypsenos, jo vizitas nieko gero neža
da Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Kuz
necovas mėgino įtikinti Lietuvos vysku
pus, kad jų svarbiausia pareiga — sulai
kyti tikinčią liaudį nuo kovos už tikin
čiųjų teises. Klaipėdos katalikai esą galį 
pilnai būti laimingi ir neatgavę neteisė
tai iš jų atimtos, pačių tikinčiųjų pasta
tytos bažnyčios. Užteksią senosios bažny
tėlės rekonstrukcijos. Vyskupas Vincen
tas Sladkevičius ir Antanas Vaičius galė
sią vykti ‘į Vatikano Konferenciją, kurių 
nariais jie yra, posėdžius tik tada, kai 
sutiksią pasitarnauti ir bedieviškai val-

Madisono-Vilniaus projekto direktoriai 
lietuviams prisipažino padarę klaidų. 
Jie pareiškė nebekalbėsiantys apie „so
vietinį“ miestą, pažadėjo vengti politikos, 
ir atsiprašė už nepakvietimą vietinių 
lietuvių anksčiau dalyvauti projekto 
planavime. Savo laiške Madisono dien
raščiui, Wisconsin State Journal (1987.V. 
30), projekto direktorius Jeremiah Ca
hill pabrėžia, kad Vilnius ne rusų mies
tas ir kad nuo 1918 iki 1940 metų Lietu
va buvo nepriklausoma. Gegužės 24 d. 
susirinkime dalyvavę lietuviai, rašo jis, 
tvirtino, kad daugelis jų nepritaria jų 
šalies įjungimui į Sovietų Sąjungą ir pri

džiai, aktyviau įsijungdami į „taikos ša
lininkų“ judėjimą. Naujasis maskviškis 
„katalikų globėjas“ nerimavo dėl vienuo
lijų veiklos aktyvumo Lietuvoje, su neri
mu klausinėjo, ar neveikianti Lietuvoje 
„Opus Dei“ organizacija?

Prieš 100 metų Lietuvos Krikšto 500 
metų sukaktis buvo minima panašiai sun
kiais carinės priespaudos metais. 1887 
metais Jubiliejus pateko į tarpą dviejų 
atmintinų datų: 1886 m. Kęstaičių ir 1893 
m. Kražių skerdynių. Nepaisant anų lai
kų skaudžių išbandymų, Katalikų Bažny
čia Lietuvoje per pastarąjį 100 metų ne
paprastai išaugo, sustiprėjo — tiek or
ganizaciniai — sukurta Lietuvos Bažny
tinė provincija, tiesiogiai priklausanti tik 
Apaštalų Sostui; tiek ir dvasinėje, kultū
rinėje srityje — katalikybė dar giliau 
suleido šaknis lietuviškų širdžių dirvoje.

Tikime, kad nepaisant skaudžių dabar
tinio laiko išbandymų, Dievas leis kata
likybei Lietuvoje stiprėti ir bręsti ir pra
sidedančiame septintajame krikščioniškos 
Lietuvos šimtmetyje. Todėl nepaisant ne
lengvų sąlygų, represijų, kalinių kalėji
muose sudedamos aukos, šie Jubiliejiniai 
metai — džiugūs metai.

Dėkojame Viešpačiui už viską, o ypač 
už bendrą su Juo kryžiaus kelią, vedantį 
į Amžinąjį prisikėlimą!
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Susirandu kėdę, pasistatau prie ne
didelio stalelio ir atsisėdu. Jei jau oa- 
kvietei pas save, tai priimk mane tokį, 
kokiuo aš esu — pavargęs, išsiblaškęs, 
nežinantis ką daryti toliau.

Kad nesukniūpčiau ant stalo iš nuo
vargio, stengiuosi ir toliau ką nors 
kalbėti.

— O kas atsitiko su kitu jūsų pa
žįstamu? Jį taip pat nusivedė polici
ninkai?

— Prašau, ką? — ponia Irena ta
rytum pabunda iš gilaus sapno, grįž
ta atgal į tikrovę, nuvaikydama nuo 
savęs susimąstymo šešėlį.

— Jūs sakėte, kad poną Maironį 
nusivedė policininkai. Kasgi atsitiko 
su kitu jūsų pažįstamu?

— Ak, tas jaunas teatro aktorius iš 
Šiaulių? Mes netokie geri pažįstami. 
Man, rodos, jis yra pono Maironio 
draugas. Jis visada mėgo tokias nesu
prantamas draugystes... — lyg aiš
kindama, lyg išsisukinėdama kalba 
ponia Irena.

Dabar žinau kas buvo tas jaunasis 
vyras, taip nerūpestingai sėdėjęs sto
ties salėje su laikraščiu rankose. Ak
torius... Ir kokie tik žmonės neperbė
go man kelio per tas kelias pavasario 
dienas...

— Na, aš eisiu atnešti arbatos ir 
pasakyti šeimininkei, kad jūs liksitės 
čia iki ryto, — nusišypso ji, pagaliau 
baigusi tvarkyti savo plaukus.

— O jūs neliksite čia?
— Taip, taip, žinoma, — skuba ji 

pasiaiškinti ir kažkokia svetima gaide

lė vėl skamba jos balse. — Aš tik no
riu pakalbėti su šeimininke, kad ji ži
notų, jog mes dviese dalinsimės šį 
kambarėlį. Na, tad iki pasimatymo, 
— ji dar kartą nusišypso ir dingsta 
tarpduryje.

Ir kai kambaryje staiga pasidarė 
taip tylu, jog aš girdžiu kaip plaka 
mano širdis, mane suima toks nuo
vargis, kad man vis tiek, kas su ma
nimi atsitiks toliau. Man visai nesvar
bi arbata, ponia Irena ir jos vos su
vokiama filosofija, nesvarbu, kas bus 
rytoj. Kad tik galėčiau užmigti, bent 
vienai valandai. Pažvelgiu į laikrodį 
ant rankos: pusė trijų. Ištiesiu rankas 
ant stalo, padedu galvą ant jų ir už
merkiu akis. Kaip gera!

Mane suima snaudulys, viskas ap
linkui mane ima suktis, viskas neten
ka savo prasmės. Kažkur už sienų gir
dėti prislopinti balsai, juokas; kažkur 
loja šuo, kažkur girdėti tai linksmai 
dainuojanti, tai verkianti armonika. 
Man atrodė, jog šalia manęs sėdėjo 
Petras ir rūpestingai savo peiliu riekė 
duoną pusryčiams. Netoliese, prie sie
nos, švaria skepetaite valė ir blizgino 
savo smuiką Maironis, o šalia jo vis 
skambėjo ponios Irenos juokas. Iš 
kažkur kambarėlyje atsirado ir kapi
tonas Gerulis. Rūstus, piktas, šaltomis 
ir skroste skrodžiančiomis akimis. Jis 
dairosi po kambarį, kažko vis ieško 
ir. matyt, neradęs vėl dingsta, tarytum 
išblėsdamas sienoje...

Nežinau, kaip ilgai miegojau taip 
užsikniaubęs ant stalo. Nepatogiai pa

dėta galva tiek spaudė rankas, kad 
šios visai nutirpo. Pakeliu sunkią, 
tarytum švinas galvą. Kambarėlyje 
šviesu: pro vienintelį langą į vidų ver
žiasi dienos šviesa. Mane nusmelkia 
nejaukus jausmas. Nejaugi taip ilgai 
miegojau, kad pražiopsojau ir trauki
nį? Ir kurgi ta ponia Irena?

Pašoksiu nuo stalo ir dairausi po 
kambarį. Mano paltas dar tebekabo 
ant durų, bet jos rūbų visiškai nema
tyti. Tik sunkus kvepalų aromatas dar 
primena, kad ji nebuvo sapnas. Ir čia 
pat mano akys sustoja ties stalu, ant 
kurio guli popieriaus lapas. Lapas 
prirašytas žaliu rašalu, įgudusia, bet 
ir skubota ranka.

Ponas Tomai,
Kai skaitysite mano eilutes, aš jau 

būsiu toli, pakeliui į Švenčionis. Su 
savimi turiu tuos nelaimingus papuo
šalus iš jūsų lagamino. Kapitonas Ge
rulis prašė manęs jais pasirūpinti. Aš 
pasistengsiu juos pristatyti nurodytu 
adresu. Esu įsitikinusi, kad man tai 
pavyks lengviau, nei jums. Nepavadi
nau jūsų norėdama išvengti atsisveiki
nimo scenos. Niekas manęs taip giliai 
nepaveikia, kaip bet koks atsisveikini
mas.

Nesirūpinkite ir neliūdėkite. Jūs 
dar jaunas ir visi gyvenimo keliai dar 
prieš jus. Būkite ištvermingas ir sti
prus, stipresnis nei aš, silpna moteris.

Irena

Karšta banga užlieja mano veidą, 
kažkokia tuštuma įsiveržia į mano vi-

dų, bejėgiškumas pakerta rankas ir 
kojas. Trauk visi velniai tuos kapito
nus ir iš kažkur atsibasčiusias mote
ris! Ar buvo galima dar niekškiau pa
sakyti, kad manimi nepasitikima, ar 
buvo galima dar labiau įžeisti jauną 
širdį, taip grubiai atsisakant mano pa
slaugos? Irena! Kapitono Gerulio at
siųstas šnipas, kuriam nepatiko mano 
vaidmuo, kuriam, matyt, nepatiko 
mano būdas. Ką padariau blogo, ko
kias klaidas ji galėtų man prikišti? 
Nepažadino manęs, nenorėdama atsi
sveikinti! Kur čia norėsi atsisveikinti, 
kai jautiesi kaltas... Silpna moteris! 
Jai pakako jėgų išrausti mano daiktus 
ir išimti papuošalus. Pakako jėgų su
vaidinti geradėją, kuri įviliojo mane į 
šią įtartiną arbatinę.

O aš galėjau daužyti galvą į sieną 
už tai, kad pasirodžiau toks nepaty
ręs. Aš net nepastebėjau, kad ši mote
ris sekė kiekvieną mano žingsnį 
pat Anykščių. Kągi bekalbėti apie 
drumą, greitą reakciją, paprastą 
venimo patirtį... Ir svarbiausia: 
buvau nebereikalingas. Kapitonas

kam pali
pa tikėjau,

iki 
bu-

Ge-
rulis nusprendė kitaip. Ir 
kėjau tuo žmogumi, kam 
kad aš dar ko nors vertas?

Padėjau lapą ant stalo.
sau. Kas nors suras, išmes — man jis 
nepriklauso. Jis rašytas svetimo žmo
gaus ir svetimam, silpnam padarui, 
kurį iki šiol lydėjo tik nesėkmė.

Nusikabinau nuo vinies paltą. Bū
tų gerai nusiprausti ir nusiskusti, bet 
tiek to. Nevertėjo dabar gaišinti laiko 
Nors ir buvo skaudu, kad mano misi
ja taip negarbingai baigėsi, bet man 
neliko nieko kito, kaip grįžti atgal.

Norėjau jau išeiti iš kambario, kai 
staiga pasigirdo stiprus beldimas į du
ris. Aš net nespėjau sumurmėti savą-

Tegu guli

labiau telkiamasi į JAV-es. 
valdininkai žino, kad toksai 
čiulystės žaidimas, sovietų 
pagal totalitarines taisykles, 
paprastų galimybių dezinformacijai 
užsieniečių mulkinimui. Nuoširdiems,į 
su sovietiniu totalitarizmu menkai 
pažinusiems amerikiečiams, vokieti; 
prancūzams, <’ 
ir „taikos labui“ bendrauti su „sovį 
niais žmonėmis“ — aparatčikais ir p 
fesdonalais propagandistais, su drauj 
kom šypsenom kartojančiais stands 
nius melus. Vienas „miestų-seserų“ » 
pagandos tikslų Kremliui yra įtiki 
amerikiečius, kad „savanoriškai į tari j. 
nę tautų šeimą įsijungę pabaltiečiaį,,. 
laisvi ir laimingi“, t.y. įteisinti soviet 
okupaciją. Sovietų Sąjungoje apšilai 
užsieniečiai stropiai prižiūrimi ir sų 
žindimam! su panašia aparatčikine „Iii 
dimi“. I:"

;■ 
Apie tuos tikslus atvirai kalba Liet į 

vos komunistinė spauda. Tiesos 1987 
vasario 7 d. numeryje skaitome, kadi“ 
tuvos draugystės ir kultūrinių ryšių „ 
užsieniu draugija „stengiasi skleisti Ii J“ 
apie realųjį socializmą, visapusiškai 
įtikinamai parodyti Tarybų Lietuvos) 
mėjimus, neišardomą daugianacioia 
nės Tarybų valstybės tautų draugj; 
nuolatinį tarybinės demokratijos vys 
mąsi. Didelis dėmesys draugijos te 
skiriamas taikingos TSKP ir Taryba . . m® propagavimui“.! njn 
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vyriausybės politikos 
gūžės 19 d. Tiesoje 
Langas?“) Osvaldas 
draugystės draugijų
jos narys, pasigardžiuodamas 
kaip jis mulkino kvakerius, 
rius ir intelektualus nuo Iowa valsti 
ir Manhattano. Aleksa džiaugiasi, kai F 
ir kitų aparatčikų pastangos 
— anksčiau sovietais nepasitikėję 
rikiečiai dabar „mokosi tarti žocffiĮ^. 
„perestrojka“ ir ,.glasnost“.

Grįžtant prie Vilniaus-Madisono po: jįį 
vimo entuziastų, jiems reikėtų prims 
kad gerų norų neužtenka. Norint pa? 
rint pasaulį ir pasitarnauti taikai, 1 v" 
kia pirmiausia susipažinti su to pas 
lio istorija ir totalitarizmo bei impel 
lizino tikrove.

a

(Elta)
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Sjį „prašau“; durys prasivėrė ir kad 

Sėdamas kulnimis į vidų įėjo tas pi 
mėlynakis karininkas, kuris stot 
peržiūrėjo mano dokumentus. Tiki; 
bar aiškiai pastebėjau, kad jis dėi 
SS uniformą. Aš nelabai susig 
džiau šios ginklų rūšies laipsniui) 
bet dvi žvaigždeles ant jo apykat 
aiškiai kalbėjo, kad jis nėra tik ? 
prasta žmogysta.

— Labas 
jo man jau 
balsas.

— Labas 
plakančia širdimi ir savo viduje kfc 
damas: „kas gi bus dabar?“

— Ar galiu atsisėsti? — klaus 
jis manęs šypsodamasis ir prisitrai 
damas kėdę. — Mums reikėtų su P 
mis pasišnekėti, ponas Tomai...

Ir nelaukdamas mano atsakymo,! 
atsisėda prie stalo, nusiima savo auk 
tą, aru ir kaukole paženklintą kep® 
Ilgi, geltoni plaukai tikrai puošia 
vyrą.

— O jūs irgi sėskitės. Kad ir anti 
vos. Mūsų pašnekesnys užtruks U 
tą minučių...

Aš tik atsirėmiau lovos galo.
— Kaip ilgai studijavote medi® 

ponas Tomai? — klausia jis maut 
jo mėlynos akys tarytum perskrodė 
mane.

— Dvejus metus...
— Dveji metai tai neilgas laika 

bet šį tą tikriausiai jau išmokote’
— Tiesą pasakius, nedaug... ' 

kalbu ir vis klausiau savęs: „kol 
tikslų vedamas šis karininkas atsiru* 
arbatinėje?“

rytas! — vėl suskatrf 
pažįstamas, kiek šąli

rytas... — atsakau j>!

(Bus daugiau)
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D BLS CV DARBAI JAV IR SOVIETU TEISININKAI NESI! ARS RYGOJE
jaunimo Kongresas. Šie metai yra Jau-

tijjĮino Kongreso metai. CV ragina visus pirmininko
DBLS CV narys Z. Juras eina ELG vice- Amerikiečių teisininkų sąjungos (Ame.

pareigas. rican Bar Association) vadovybė nu-
ijrius prisidėti prie lėšų telkimo ir pa- 

>ą įi Australijon vykstantiems mūsų jau
sis jesiems atstovams. Išsiuntinėjami aukų

Baltų Taryba. Baltų Taryba reiškiasi 
politinėje veikloje. Taip pat ji skatina 
pabaltiečių bendravimą kultūriniai ir

sprendė nesusitikti su sovietinių teisinin
kų organizacija Rygoje, kaip anksčiau
buvo planuota. Si konferencija, rugpjū

ti tiems, kurie dar nerinko aukų sa- 
į d skyriuose. Taip pat prašome ir kitų

Įganizacijų, o ypač klubų paremti mūsų 
Ui stovus. Norime surinkti 5000 sv. sumą, 
iuj jg šiol surinkta apie 2000 sv. CV šiam 
^rialui jau paskyrė 500 sv., o DBLJS
> > yrukus platintins Kongreso naudai lo
ti sijos bilietus. Kviečiame visus narius 

■t# ibandyii savo laimę.
k DBLS/DBLJS santykiai. Nuo DBLJS 

rti; teigimo, DBLS ir Jaunimas dirba vie- 
ingai. Dėl ateities ir dėl jaunimo tie

's toginio įsijungimo i DBLS yra įvairių 
amonių. Norėdami susipažinti su jau- 
įto veikla ir siekiais, bei suderinti Bri- 
sijos lietuvių veiklą 21-mam amžiui, 
ULS CV, ir DBLJS Valdyba ruošia eilę 

let-’ ištarimų, kuriuose dalyvaus abi valdy
ki8' ss ir veikėjai. Tokius pasitarimus 
I-,> rganizuoti ir Skyriuose.

Vidurinės Anglijos Klubas Nottingha- 
»Liepos 5 d. DBLS CV tarėsi su Klu- 

!IS! o steigimo komiteto nariais P. Anužiu 
•'k':D. Bishop apie numatomo klubo įsigy
siu bei išlaikymą. CV sutiko remti klu- 

įo pirkimą.
anį. .

Studijų Savaite. Europos Lietuviškųjų UDį
į. Studijų Savaite 'įvyks Digby Stewart Col- 

į«e, Roehampton Lane, London SW15
i?H, liepos 26 — rugpjūčio 2 d. Šį tarp- jot:.

_ tautinio masto įvykį globoja DBLS. Stu- 
' 5 čjiĮ Savaitė yra puiki proga susipažinti 

si Europos ir kitų kraštų lietuviais, pasi- 
. “ dalinti mintimis ir įvairiais mums rūpi- 
Itij tais klausimais. Toks bendravimas yra

labai svarbus, todėl raginame visus na
šus Studijose dalyvauti.
DBLS Meno Ansamblis. Birželio 14 d. 

J’ottinghame, mūsų kultūrinės veiklos 
iarbuotojai įsteigė meno ansamblį, kurio 
tikslas apjungti visas Britanijos lietuvių 
minės pajėgas ir suteikti galimybę jau
timui dalyvauti lietuviškos dainos, muzi- 
kos ir šokių perengimuose. Ansamblio 
pirmas pasirodymas buvo š.m. Vasario 
it d. proga Londone. Sekantis koncertas 
šėpos 31 d. Studijų Savaitėje, ir Lietu
ty Dienos metu Wolverhamptone, rugsė- 
; 12d.
Rietuvių kalbos kursai. JAV LB nese- 

'"Thi paruošė lietuvių kalbos kursus sa- 
oksliams. Medžiagą sudaro dvi gar- 

sajuostės, ir knyga „Lietuviais norime ir 
būt1-. Kursus galima užsisakyti Lietuvių 

P01* .Varnuose, prisiunčiant 20 sv.
nlc' PLB Politinė Konferencija. Spalio 23-

lai 
na;, 
ysį 
ystj 
tarti 
)i« 
.fe 
iltie 
M. 
gač-

uab .
tijs, 
id

3 d. PLB ruošia Politinę Konferenciją 
* Vašingtone. Kviečiami visų kraštų ben- 

asa‘ irucanenių atstovai. Bus svarstoma poli- 
10111 tinė veikla ateičiai ir aptariama kiti rei

kalai. DBLS CV numato siųsti atstovą.
PLB Seimas. Septintasis PLB Seimas

įvyks 1988 birželio 28-29 d. Toronte, Ka
utoje. PLB Valdyba patvirtino 140 at
stovus, kurių 7 bus iš Britanijos. Prieš

:aui- 
pas 

oM

Seimą, 1988 birželio 25-27 d. Toronte, 
vyks PL Kultūros Kongresas.
European Liaison Group, šiais metais

ivėjf 
įgali
uos; 
aklė

■ P*

socialiniai.
Š.m. rugsėjo 26 d. Londono Westmins

ter Cathedral Conference Centre ruošia
ma Pabaltiečių Diena, kurios tikslas bus 
pabaltiečių bendravimas ir garsinama 
mūsų kultūra.

„Karo nusikaltėliai“. Baltų Taryba gi
na pabaltiečių vardą „nacių paieškoji
mui" prasidėjus Britanijoje. Parašyta 
daug laiškų laikraščiams, televizijai bei 
valdžios pareigūnams. Gautas atsakymas 
iŠ Vidaus Reikalų Ministerijos, kuriame 
užtikrinama, kad šiame krašte žmogus 
nėra laikomas kaltu, jei jo pavardė ran
dama kokiam nors sąraše. Ministeris Pir
mininkas ir Vidaus Reikalų Ministeris 
yra pareiškę, kad pabaltiečiai, per pa
staruosius 40 metu prisidėjo prie britų 
gyvenimo, todėl klaidinga galvoti,, kad 
nepagrįsti „kaltinimai“ pakenks jų užsi
tarnautam geram vardui. Birželio mėn. 
Vidaus Reikalų Ministerija pranešė, kad 
„kaltės“ įrodymų nerasta prieš žmones, 
kuriuos apkaltino Wiesenthalio Centras.

Tačiau šis klausimas nėra baigtas. Wie
senthalio Centras pranešė, kad jie toliau 
rinks „kaltinamąją“ medžiagą.

Keston College. Keston College atlieka 
didelį darbą tyrinėdama religinį perse
kiojimą ir žmogaus teisių pažeidimą So
vietų Sąjungoje. Kolegijos biuleteniai in
formuoja apie padėtį Lietuvoje. Mūsų 
pareiga yra remti šią organizaciją auko
mis ir prenumeruoti jos leidinius.

Skyrių lankymas. CV nori pagerinti ry
šius su skyriais juose apsilankydami. 
Prašome skyrių valdybas pranešti CV 
Pirmininkui apie būsimus susirinkimus 
ar parengimus, kad galėtume planuoti 
keliones.

Sukaktuvininkai. Birželio mėn. du žymus 
DBLS nariai sulaukė gražaus 80 m. am
žiaus. Sąjungos steigėjui kun. dr. J. Sa- 
kevičiui, ir DBLS Garbės Nariui P. Ma- 
šalaičiui visų narių vardu linkime svei
katos ir ilgiausiu metų.

DBLS CENTRO VALDYBA

čiui baigiantis, įvyks Maskvoje ar apy
linkėse.

Kaip žinia apie Rygoje planuojamų 
„seminarą žmogaus teisių klausimu“ pa
sirodė amerikiečių spaudoje, tarptautinės 
teisės žinovas ir studijos apie Pabaltijo 
aneksiją autorius William J.H. Hough III 
pasiuntė laišką amerikiečių teisininkų są
jungos pirmininkui, Eugene C. Thomasui 
nurodydamas, kodėl Latvija nėra tinka
ma vieta tokiai konferencijai. Hough ap
rašė sovietų agresiją, teroro režimą ir 
pabrėžė, kad daugelis pasaulio valstybių 
atsisako pripažinti Pabaltijo užgrobimų 
teisėtu.

Savo laiške Hough taip pat painforma
vo, kad Europos Parlamentas šiuo metu 
svarsto pareiškimą, kuriame būtų išreikš
tas „pasipiktinimas vis gausėjančiais 
pranešimais, kad Sovietų Sąjunga šaukia 
į karinę tarnybą jaunus pabaltiečius, ku
rie naudojami agresijai prieš Afganis
tano gyventojus". Anot pareiškimo, 
„prievartinis gyventojų šaukimas į karinę 
tarnybą ir (jų siuntimas) į agresyvų ka
rą, kuriame jų gimtieji kraštai nedaly
vauja, yra dvigubas tarptautinės teisės 
pažeidimas".

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį Pabal
tijo valstybėse — rašo Hough — pasiū
lymas suruošti amerikiečių, ir sovietinių 
teisininkų konferenciją Latvijoje yra mo
ralinė ir teisinė klaida. Nors tokia kon
ferencija ir nepažeistų agresijos nepripa
žinimo doktrinos raidės, jį pažeistų jos 
dvasią. Kaip oficiali visasąjunginė sovie
tinė organizacija, sovietinė teisininkų są
junga Pabaltijo teisiniame kontekste at
stovauja agresorių.

Aukštai įvertinęs nepriklausomų Pabal
tijo valstybių teisines institucijas ir kon
stitucijas, Hough primena Amerikiečių 
teisininkų sąjungai jos pastangas visame 
pasaulyje įgyvendinti teisingus įstaty
mus. Todėl, rašo jis, jos nariams nedera 
vesti derybas su sovietinės teisininkų są
jungos nariais Sovietų Sąjungos okupuo-

toje šalyje, nes tuomi būtų pažeistas val
stybių teises saugantis įstatymas. Sovie
tiniai teisininkai neturi teisės ruošti kon
ferenciją šalyje, kurios piliečiai atmestų 
tokią organizaciją, jei jiems būtų suteik
ta tarptautiniai pripažinta laisvo apsi
sprendimo teisė. Hough neabejoja, kad 
amerikiečių teisininkai atsisakytų daly
vauti konferencijoje su turki) teisininkais 
šiaurinėje Kipro salos dalyje, su maro
kiečių teisininkais vakarinėje Saharoje, 
su Libijos teisininkais šiauriniame Čade,

ar su Pietų Afrikos teisininkais Namibi
joje. Kaip ir Pabaltijo valstybės, šios te
ritorijos yra okupuotos, pažeidžiant tarp
tautinę teisę. Jei norime tartis su Sovie
tų Sąjungos teisininkais, tarkimės jų te
ritorijoje, kuri teisėtai priklauso Sovietų 
Sąjungai — pareiškia William Hough.

Savo atsakyme į šį laišką, JAV teisinin
kų Sąjungos pirmininkas pareiškė sutin
kąs su jo argumentais; jis jau anksčiau 
buvo davęs nurodymus, kad konferencija 
nebūtų ruošiama Latvijoje. (Elta)

BENDRIJOS SUVAŽIAVIMAS

Pareiškimas
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Komiteto Pogrindinės Grupės Nr. 7

TSKP CK Generaliniam sekretoriui M. 
Gorbačiovui

1987 m. Katalikų Bažnyčia mini Lietu
vos Krikšto 600 m. Jubiliejų. Savaime 
suprantama, kad kiekvienas Lietuvos ka
talikas nori, kad ši sukaktis būtų iškil
mingai paminėta. Į šį teisėtą Lietuvos 
katalikų pageidavimą tarybinės valdžios 
atstovai reaguoja, kurstydami neapykan
tos ir įtarumo kampaniją prieš Lietuvos 
Katalikų Bažnyčią.

Tai liudija tarybinėje spaudoje pasiro
dančių ateistinių straipsnių iššaukiamai 
piktas tonas, grubumas.

1986 m. pradžioje žurnalas „Tarybinė 
moteris“ išspausdino VI. Balkevičiaus

straipsnį „Šventoji šeimyna“, pilną šmei
žikiškų prasimanymų visiems krikščio
nims brangių asmenų Jėzaus ir Marijos 
adresu. Nors straipsnio autorius gerai 
žino, kad tų šmeižtų nepagrįstumas vi
suotinai pripažintas, tačiau tuos šmeižtus 
kartoja, norėdamas pažeminti ir įskau
dinti tikinčiuosius. Ar nesijaustų visi 
komunistai įžeisti, jei kas nors viešai lai
kraščiuose skelbtų, kad Komunistų parti
ja įkūręs mergos vaikas, palaido gyveni
mo moters sūnus. O tarybinis žurnalas 
taip elgiasi tikinčiųjų atžvilgiu.

Visiems Lietuvos katalikams brangi 
Dievo Motinos šventovė Šiluvoje. Ten 
vykstantys atlaidai sutraukia tūkstanti
nes maldininkų minias. Po šių metų at
laidų Šiluvoje savaitraštis „Literatūra ir

SPORTINIS GYVENIMAS
Šiaulių „Tauro“ žolės riedulio moterų sė ketvirtoje vietoje. Linkime vilniečiams 

'imančia yra pradininkė tos sporto šakos išlaikyti šią poziciją.

menas“ išspausdino ilgą straipsnį, kuria
me grubiai tyčiojamasi iš Šiluvos atlai
dų ir jų dalyvių. Prieita net iki to, kad 
visiems krikščionims šv. Mišių auka ci
nikai pavadinama vien girtuoklių rekla-

le tik Lietuvoje, bet ir Pabaltyje, šiemet Vyrų ir moterų krepšinis „atostogau- ma.
mbė tlžymėjo savo 
alžtli Reikia pripažinti,

gyvavimo dešimtmetį, 
kad trumpame laiko-
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(arpyje šiaulietės į savo klubo istorinius 
lapus, įrašė daug gražių pergalių ne tik 
Lietuvoje, bet ir Sov. Sąjungoje, Įsime
tamos aukštoje lygoje bronzos medalius, 
škovodamos Sov. Sąjungos taurę. Vie
ta žaidėje A. Maldonylė-Bučmienė pri
klauso Sov. Sąjungos rinktinei.

Gražią sukaktį „Tauras“ atžymėjo žai
dynėm Šiauliuose, dalyvaujant daugkar- 
ityiam Rytų Vokietijos meisteriui, buv. 
Lenkijos meisteriui — Vroclavo koman
dai ir Lietuvos jaunių rinktinei. Šiaulie- 
lės įveikė lenkes 3:0, Lietuvos jaunių 
rinktinę 4:0 ir Rytų Vokietijos atstoves 
1:1,

Po dienos poilsio šiaulietės lankė Sov. 
Sąjungos pirmenybių antro rato rungty
nes prieš Tiraspolį. Nugalėjo lietuvaitės 
1:0. Po šių rungtynių Sov. Sąjungos aukš
toje lygoje pirmauja „Kolosas“ prieš 
„Taurą".

K futbolo gyvenimo reikėtų atžymėti

ja“. Suaugusių vietą užėmė berniukai ir 
mergaitės. Vakarų zonos žaidynėse, mūsų 
busimieji „ąžuoliukai“ įveikė latvius, 
moldavus, gudus ir estus, užimdami pir
mą vietą ir teisę dalyvauti baigminiame 
rate Gruzijoje. Mergaitės, turėdamos 
blogesnį krepšių santykį, pirmą vietą tu
rėjo užleisti Latvijai.

Sov. Sąjungos sportinio ėjimo pirme
nybėse lietuvaitė S. Eidikytė užėmė tre
čią vietą. Pasaulio uždarų patalpų 15 
km. ėjimo meisteris V. Kazlauskas buvo 
tik septintas. Nežiūrint kauniečio nesėk
mės — jis ir S. Eidikytė pakviesti į Sov. 
Sąjungos rinktinę.

Truputį į praeiti — Lietuvos nepri
klausomybės 1937 m. Liepos mėn. 18 d. 
Klaipėdoje įvyko plaukimo rungtynės 
Kaunas — Klaipėda. Laimėjo laikinoji 
sostinė 104:66. Tarptautinis teniso turny
ras liepos mėn. 22-25 d.d. įvyko Palango
je, dalyvaujant Karaliaučiui ir Latvijos 
atstovams. Lietuviai nugalėjo svečius, 
tad baigmėje susitiko šiaulietis Vaitkus

Tarybinėje spaudoje grubiai puolami 
kunigai sąžiningai vykdą bažnytinės tei
sės jiems uždėtą svarbią pareigą — rū
pintis vaikų ir jaunimo katechizacija. Re
liginių reikalų tarybos įgaliotinis Petras 
Anilionis 1986 m. spalio mėn. „Valstie
čių laikraštyje“ išspausdintame straips
nyje ne tik puola šią pareigą besisten
giančius vykdyti kunigus, bet net ciniš
kai tyčiojasi iš tų kunigų, kurie nedrįsta 
jaunų kunigų sulaikyti nuo šios parei
gos vykdymo. Kaip reaguotų komunistai, 
jeigu kurioj nors šaly būtų mėginama įpa
reigoti Komunistų partijos vadovybę, kad 
ji verstų savo narius nesilaikyti partijos 
įstatų. Dabar taip tarybinė valdžia elgėsi 
su Lietuvos katalikų kunigais.

1986 m. rugsėjo mėn. 30 d. „Tiesa" per
sispausdino „Pravdos" vedamąjį „Ugdyti 
įsitikinusius ateistus", šiame vedamaja
me religija vadinama melaginga pažiūrų 
sistema nuo pradžios iki galo, t.y., kate
goriškai neigiamas bet koks pozityvus re
ligijos vaidmuo visuomenėj. Straipsnis

1987 liepos 18 d. Nottinghame, lietu
vių Židiny, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, įvyko trimetinis Didž. Brit. lietu
vių katalikų Bendrijos visuotinis narių 
suvažiavimas. Atvyko atstovai iš visų di
desnių kolonijų ir apie 36 narių. Suva
žiavimą sveikino raštu ir žodžiu. Ilga te
legrama pasveikino vysk. Paulius Bal
takis iš New Yorko ir vienas vyskupas K 
Airijos. Dar raštu sveikino vysk. Brizgys, 
arkivyskupas J. Bulaitis, DBLS-gos pirm. 
Jaras Alkis iš Londono, vysk. Antanas 
Vaičius ir jo kunigai iš Lietuvos, žodžiu 
sveikino K. Bivainis — DBLS Tarybos 
vardu, kum dr. J. Sakevičius savo ir pa
rapijos vardu ir gauta telefonu sveikini
mai iš Škotijos ir keleto privačių asmenų.

Suvažiavimas pradėtas pamaldom pa
laimintojo vysk. Jurgio Matulaičio gar
bei. Sv. Mišias aukojo kun. dr. J. Sake
vičius ir kanauninkas V. Kamaitis. Po 
pirmininkės sveikinimo ir suvažiavimo 
atidarymo į garbės prezidiumą pakvies
tas kun. J. Sakevičius MIC., darbų pir
mininku S. Vaitkevičius ir sekretorium 
S. Kasparas. Sekė pranešimai iš Bendri
jos tarybų veiklos kolonijose. Apie Lon
dono darbus ir veikimą kalbėjo S. Kas
paras. Jie gauna daug pakvietimų ir 
neįmanoma visus patenkinti del laiko 
stokos ir išlaidų. Apie Mančesterio vei
klą pranešė A. Jeloveckas, Wolverhamp- 
tono — G. Kaminskienė, Nottiiųjhamo 
— K. Bivainis, Bradford® — p. Kadžio- 
nis ir Birminghamo — S. Jezerskis.

Centro valdybos trijų metų darbų pra
nešimą padarė pirm. G. Kaminskienė .c 
sekretorius kun. dr. S. Matulis. Bendrija 
talkininkavo daugiausia vidurio Anglijo
je suruoštuose šv. Kazimiero 500 m. mir
ties minėjimuose ir minint vysk. A. Ba
ranausko 150 m. sukaktį, prijungiant 1.- 
teratūros, poezijos ir meno vakarones. 
1986 m. įvairiose vietovėse suruošė vysk. 
P.A. Baltakio apsilankymus. Bendrija 
šelpia kat. bažn. Kronikų išleidimą Ame
rikoje, remia sąžinės ir politinius kali
nius ir prisidėjo prie arkiv. J. Matulai
čio beatifikacijos bylos pravedimo išlai
dų. Pei- tris metus pasiųsta daugiau nei 
100 siuntinių Lenkijos ir Seinijos lietu
viams paremti.

Iždininkei J. Narbutienei susirgus, pra’ 
nešimą padarė kun. S. Matulis.

Revizijos pranešime A. Jaloveckas pra
šė sumažinti siuntinių siuntimą, nes ,jo 
nuomone, Seinijoje lietuviai nėra visiški 
beturčiai, o ir siuntiniai nėra aukštos 
kokybės. Tuo tarpu pašto išlaidos yra 
aukštos. Kun. S. Matulis paaiškino ir 
siūlė A. Jaloveckui susipažinti su gautų 
padėkos laiškų turiniu.

Suvažiavimo diskusijos buvo energin
gos, draugiškos, net linksmos.

Kun. dr. J. Sakevičius kalbėjo apie 
garbę lietuvių tautai sulaukus Palaimin
tąjį J. Matulaitį. Šv. Petro bazilikoje, jis 
sakė altoriaus garbėje ir šviesos apsup
tas, aukštai iškeltas buvo arkiv. J. Ma
tulaičio didžiulis portretas (8 m. aukš
čio ir 7 m. pločio). Portreto fone matėsi 
Vilniaus Katedra ir lietuviškas kryžius.

Valdybos pirmininkė padėkojo kuri. 
Sakevičiui už pranešimą ir už lietuvių 
ekskursijos suorganizavimą į Romą. O 
jo 80 m. amžiaus sukakties proga jį pa

gerbė suteikiant jam Bendrijos garbes 
nario titulą. Garbės nario titulas, jo mir
ties metinių proga, buvo suteiktas buvu
siam Bendrijos pirmininkui Petrui Po- 
pikai.

Suvažiavimui pasiūlius Bendrijos val
dyba palikta ta pati. Papildomai išrink') 
keturi asmenys: du nariai ir du jaunimo 
atstovai. Dabartinė Bendrijos centro val
dyba yra ši: pirm. — G. Kaminskienė, 
vicepirm. — P. Dzidolikas, sekretorius — 
kun. S. Matulis, iždininkė — J. Narbu
tienė, nariai — R. Vaicekauskaitė, S. 
Vaitkevičius ir Algis ir Vitas Vaižgaus- 
kai. Revizijos komisija: St. Jezerskis, K. 
Bivainis ir A. Jaloveckas.

Suvažiavimo metu vyko meno ir rank
darbių— parudštos Rūtos Popiekienės ir 
Elenos Vainorienės ir Palaimintojo Jur
gio Matulaičio fotografijų ir raštų, api
mančių jo jaunystę ir vyskupavimo me
tus Lietuvoje, parodėlės. Kun, S. Matulis 
pabaigai parodė Palaimintojo gyvenimo 
video paveikslų.

Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu. 
Po viso buvo vaišės, kurias paruošė 
Verutė Montvilaitė ir Julija Mukovickie- 
nė, o prie stalo joms padėjo Stasė Ru
činskienė.

Suvažiavimo vardu Popiežiui Jonui 
Pauliui 11, už iškilmes Romoje, ryšium 
su 600 metų jubiliejum ir už arkiv. J. 
Matulaičio paskelbimą Palaimintuoju 
pasiųstas padėkos laiškas.

G.K.

Skaitytojų laiškai
Siunčiu čekį 150 dolerių sumai — tai 

prenumerata už praėjusius metus ir už 
gautuosius kalendorius.

EUROPOS LIETUVIS man labai patin
ka. Tuose keturiuose puslapiuose Jūs su
telkiate vertingos informacijos ir straips
nių. Laikraštis gražiai laužomas — ma
lonu paimti į rankas.

Geriausi linkėjimai Jūsų kolektyvui.
Dr. Vytautas A. Dambrava

Caracas, 1987.VII.16

likai

Klaipėdos „Granito“ pergales. Uostamies
čio futbolininkai, žaisdami trečioje lygo
je, skina tik pergales ir pirmenybių len

te?

koki?
.iradč

lėlėje žygiuoja pirmoje vietoje. Atrodo, 
kad „Granitas“ yra tvirtai pasiryžęs su- 
Srįžti į antrą lygą, kurią paliko pereitais 
metais. Klaipėdiečiai paskutiniuose susi
tikimuose nugalėjo Gardiną 2:0 ir Kara
liaučių 4:1. Tuo tarpu Vilniaus „Žalgiris“ 
Po septyniolikos rungtynių, stipriai įsitai-

ir V. Gerulaitis (JAV lietuvio V. Gerulai
čio tėvas — K.B.). Nugalėjo Vaitkus. Mo
terų vienetą laimėjo O. Ščiukauskaitė, 
nugalėdama latvę. Liepos mėn. 29 d. Ry
goje žaidė mūsų futbolo rinktinė. Latviai 
įveikė lietuvius 2:4. Mūsų rinktinės sudė
tis: Jankauskas, Ilgūnas, Geležiūnas, Vi- 
limavičius, Marcinkus, Nevinskas, Nor
mantas, Paulauskas, Lingis, Paulionis, 
Gudelis. K.B.

ragina su religija kovoti visomis priemo
nėmis, ir po tokio oficialaus vedamojo 
paskelbimo, RRT įgaliotinis P. Anilionis, 
susikvietęs Lietuvos vyskupus, reikalau
ja, kad jie pasirašytų pareiškimą, re
mianti tarybinės Vyriausybės politiką 
taikos (klausimu. Kokią reikšmę tada be
gali turėti vyskupų parašai po tokiu pa
reiškimu — t.y., oficialiai apšauktųjų 
„melagiai nuo pradžios iki galo“. Nebent

tik tokią, kad būtų vyskupai suniekinti 
ir iš jų pasityčiota visuomenės akyse.

Reikalaujame:
1. kad įgaliotinis nutrauktų tokį Lie

tuvos vyskupų terorizavimą;
2. kad būtų sustabdyta priešjubiliejinė 

grubi ir šmeižikiška ateistinė propaganda 
masinės informacijos priemonėmis;

3. kad būtų netrukdoma kunigams at
likti bažnytinės teisės jiems uždėtas pa
reigas vaikų ir jaunimo religinio auklėji
mo srityje;

4. kad būtų atšauktos kitos Bažnyčios 
spaudimo priemonės, kurių ėmėsi valdiš
ki bedieviai, laukdami Lietuvos Krikšto 
Jubiliejaus — tarp jų, kad būtų paleisti 
laisvėn įkalintieji uolieji Lietuvos kuni
gai.

1986 m. lapkričio mėn.
LKB Kronika Nr. 73

MAŽOSIOS LIETUVOS REIKALU
Š.m. liepos 15 dienos numeryje „Euro

pos Lietuvis“ įdėjo skaitytojų laiškų sky
riuje D. Ginto laišką.

Laiškas nuoširdus ir giliai prasmingas, 
laiškas liečia kiekvieną lietuvį be išim
ties ir reiškia viltį, jog kiekvienas supras 
ir atsilieps.

Atsiliepti būtina ir reikia, nes prieš 
m e t u s įsteigę Mažosios Lietuvos 
Fondą Čikagoje, į mus kreipiasi paliko- 
nys tos tautos, kuri narsiai dalyvavo Žal
girio mūšyje ir padėjo jį laimėti; kuri 
narsiai ir atkakliai kovėsi su kryžiuočiais 
iki paskutinio širdies plakimo; kaip vie
nas rašo: jeigu senovės lietuviai (prūsai) 
nebūtų taip narsiai kariavę, tai šiandien 
lietuvių tautos gal ir nebūtų likę, kaip 
neliko lietuvių-prūsų; jie žuvo vardan 
Lietuvos!

šios nepaprastai narsios tautos pali- 
konys 700 metų išlaikė lietuvių kalbą. 
Tos kalbos gyvastingumas Prūsų lietu
vių tarpe ir davė reikiamas sąlygas mūsų 
knygnešių veiklai lietuvių kalbos drau
dimo laikais rusų imperijoj.

Daugelio metų būvyje prūsų-lietuvių 
meilė Lietuvai irgi nesunyko. Lietuvai 
pasiskelbus nepriklausoma, tais pačiais 
metais, lapkričio 30 d.. Mažosios Lietu
vos lietuvių Taryba paskelbė Tilžėje Ąk- 
tą, kuriame išreiškė norą prisijungti prie 
Lietuvos.

šiems narsios ir amžiais Lietuvai iš
tikimos tautos palikonims ištieskime sa
vo duosnias rankas, remkime Mažosios 
Lietuvos Fondą!

Mažosios Lietuvos Bičiulių Sambūris 
kviečia kiekvieną lietuvį atsiliepti ir įsi
jungti į šį Mažosios Lietuvos paramos 
vajų. Savo paramą, pažymėję — „Mažo
sios Lietuvos Fondui", prašome siųsti 
šiuo adresu: Lietuvių Namai, 2 Ladbroke 
Gardens, Wil 2PT.

Nuoširdžiai dėkojame.
Mažosios Lietuvos Bičiulių Sambūrio 

valdyba

3
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VOKIETIJA
60 M. SUKAKTIS

Kajetonas Julius Čeginskas, gimė 
1927.7.1 Alytuje. 1939-44 mokėsi Alytaus 
gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. 
Studijavo nuo 1946 iki 1956 Hamburge, 
Eichstaette, Romoje, Strasburge, Uppsa- 
loje filosofiją, teologiją ir sociologiją. 
1956 m. apgynė socialogijos daktaratą. 
1957-58 dirbo JAV informacijos tarnyboj 
USIA Vokietijoje; 1960-75 Uppsalos un-to 
bibliotekoje, nuo 1975 dirba Europos Lais 
vės radijuje (anksčiau vad. Laisvės ra- 
dijum) Miunchene. 1964-65 buvo VLIKo 
valdyboj ir Lietuvos Laisvės komitete. 
Nuo 1943 m. dalyvauja Lietuvių Fronto 
rezistencinėje veikloje, Europos Liet, stu
dijų savaitėse, Lietuvių Kultūros institu
te ir nuolatos bendradarbiauja lietuviš
koje spaudoje. Yra nuolatinis ,,Europos 
Lietuvio" bendradarbis. KONGRESO FONDAS

PAŠA UL YJl
DĖL POPIEŽIAUS GALIMO VIZp 

SOV. SĄJUNGOJE

KAS—KADA.—KUR
600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus — 

rugpjūčio 22 d., Manchesterio lietuvių 
klube. Rengia MLK Bendrija.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptone, Civic Hali patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

Lietuvių kultūros instituto metinis su
važiavimas ir 7-ji mokslinė konferencija 
Hiuttenfelde — spalio 24 d.

Centrinis Vokietijos lietuvių Lietuvos 
krikšto 600 metų minėjimas Mainzo ka
tedroje — spalio 25 d.

Bradfordas
EKSKURSIJA I MANCHESTER!

Rugpjūčio 22 d., sekmadieni, organi
zuojama ekskursija i Manchesterį, kur 
bus iškilmingai bažnyčioje ir klube at
švęstas Lietuvos krikščionybės 600 metų 
jubiliejus.

Išvyksime 9.30 vai. ryto.
Transportas nemokamas.
Norintieji vykti registruojasi klube.

Vyties klubo valdyba

Manchesteris
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Rugpjūčio 8 d. 4 vai pj>. filatelistai 
Lietuvių klube, 121 Middleton Rd., Man
chester M8 6JY šaukia savo susirinkimą.

Programoje Draugijos pirmininkės pra
nešimas apie išleistų filatelinių vokų pla
tinimą ir kiti einamieji reikalai.

I susirinkimą vra maloniai kviečiami 
visi lietuviai filatelistai ir kiti pritarian
tieji tautiečiai. Tarp kitko, prisimi
nus, kad susirinkimas sutampa su Drau
gijos iždininko S. Lauruvėno gimimo 
diena, galime spėlioti, kad jis praeis 
linksmiau, negu normaliomis sąlygomis.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 18 d. LKVS-gos „Ramovės" 

Manchesterio skyrius surengė M. lietu
vių klube Dariaus ir Girėno minėjimą, 
į kurj susirinko netikėtai daug žmonių 
iš įvairių vietų.

Minėjimą atidarė ramovėnu pirm. K. 
Murauskas, kuris pasveikino susirinku
sius, tarė įžanginį žod'į ir pakvietė H. Si- 
lių skaityti paskaitos.

Prelegentas, prieš pradėdamas pa
skaitą, paprašė visų tylos valandėle pa
gerbti žuvusius lakūnus. Savo paskaitoje 
suglaustai, bet vaizdžiai, nusakė drąsių
jų lakūnų skrydį per Atlantą ir tragišką 
skrydžio galą. Prelegentas prisipažino, 
kad tai pirmoji jo paskaita, tačiau atro 
dė, kad skaito ne pirmą kartą.

Meninę programą išpildė mums jau 
gerai žinomos Nottinghamo „Rūtos" dai
nininkės G. Aleknavičienė ir B. Bishop; 
antroje dalyje prie dainų prisidėjo ir V. 
Aleknavičius.

Jie bendrai padainavo 8 dainas, o G. 
Aleknavičienė — monologą „klebono se
suo". M. Ramonas padeklamavo savo kū
rybos eilėrašti „Atlanto nugalėtojai" Tar
pinį trumpą žoilfį tarė DBLS Boltono skyr. 
pirm. H. Vaineikis.

Ramovėnu pirmininkas išreiškė nuo
širdžią padėką programos atlikėjams, 
klubui už patalpas, atsilankiusiems į mi
nėjimą. Programos atlikėjams buvo įteik
tos gėlės. Minėjimas baigtas sugirdant 
Lietuvos himną.

Po to vyko bendras pasižmonėjimas. 
kuris nusitęsė iki vėlaus laiko

LANKĖSI LIETUVIŲ KLUBE
I M. lietuvių klubą buvo atvykęs V. 

Vokietijoje gyvenantis Albertas Tumo- 
saitis, kuris čia atvyko aplankyti savo 
dukters, gyvenačios Altringhame. Prieš 
grįžtant į V. Vokietiją, jis gyveno Man- 
ehestery ir buvo klubo nariu. Sulaukęs 
pensijos amžiaus, žada vėl apsigyventi 
Manchestery.

MIRĖ ELENA POŠKIENĖ
Liepos 5 d. po sunkios ir ilgos ligos 

Blackley, M/C mirė E. Poškienė, sulau
kusi 70 metų amžiaus. Ji gimė 1917 gegu
žės 8 d., buvo airių kilmės.

Palaidota liepos 9 d. Blackley kapinė
se. Pomirtines apeigas St. Chad’s bažny
čioje ir kapinėse atliko kan. V. Kamaitis. 
Laidotuvėse dalyvavo 35 žmonės, kurie 
sunešė daug vainikų ir gėlių.

Liko giliai nuliūdęs vyras, sūnus ir 
duktė.

Ilsėkis, Elena, ramybėje.
V. Poškų visi giliai užjaučiame ir kar

tu liūdime.

MIRĖ PRANA LAŠAITIS
Liepos 12 d. nuo vėžio ligoninėje mirė 

P. Lašaitis, sulaukęs virš 62 m. amžiaus. 
Ilgą laiką sirgo. Gyveno Harpurhey, 
Manchestery.

Pranas gimė 1925 sausio 25 d. Kybar
tuose. J Angliją atvyko 1947 metais. Vė
liau vedė airę, su kuria susilaukė sūnaus 
ir dukters. Lankė M. lietuvių klubą. Bu
vo išrinktas į valdybą, bet tuoj susirgo.

Palaidotas liepos 16 d. Mostono 
šv. Juozapo kapinėse šeimos 
kape. Pomirtines apeigas kapinių koply
čioje ir prie kapo atliko kan. V. Kamai
tis. Dalyvavo virš 20 žmonių, kurie su
nešė daug vainikų ir gėlių.

Liko liūdinti žmona Margareta, sūnus, 
duktė, brolis Australijoj ir giminės. Vie
nas brolis mirė žymiai ankščiau.

Ilsėkis, Pranai ramybėje.
A. P-kis

600 METŲ LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUS

M.L.K. BENDRIJA rugpjūčio 22 dieną 
rengia 600 metų Lietuvos krikšto jubilie
jaus iškilmes. Jos prasidės St. Chad's baž
nyčioje 11 vai. ryto, šv. Mišias už Lietu
vą aukos ir po Mišių pamokslą pasakys 
Salfordo Vyskupas J.E. Geoffrey Burke, 
M A. Per šv. Mišias vargonuos svečias 
iš Škotijos p. Pranas Dzidolikas. Po pa
maldų visi vyksime į Lietuvių Klubą, 
kur bus vaišės.

Visus Manchesterio ir apylinkes Lietu
vius prašome kuo gausiau iškilmėse daly
vauti. Laukiame svečių ir iš toliau.

Bažnyčios adresas yra šitoks:
St. Chad's Church, Cheetham Hill Road, 

Manchester M8.
Pro bažnyčią praeina šie autobusai:
Nr. 60, 57, 59, 135, 136 ir 166.
Tad visų lauksime Manchesteryje rug

pjūčio 22 dieną.
M.L.K. Bendrija

W oi verhamptonas
SUSIRINKIMAS

DBLS Wolverhamptono skyrius rug
pjūčio 23 d. 12 valandą „Golden Eagle" 
svetainėje. Horden Rd., Wolverhampton, 
šaukia skyriaus narių ir prijaučiančių su
sirinkimą.

Bus pasitarimas dėl artėjančios „Bri
tanijos Lietuvių Dienos" Civic Hall ir ki
ti skyriaus reikalai.

Prašome narius ir prijaučiančius gau
siai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS ŽINIOS

Lietuvos Krikščionybės 600 m. Pamaldos, 
Joninės. Petrinės, Povilinės ir 

80-mečių Pagerbimas
Birželio 28 d. Londono lietuviškoje šv. 

Kazimiero parapijoje. 11 vai. pamaldas 
laikė kun. E Valkauskas, iš. šv. Juozapo 
kolegijos, su pamokslu ir maldomis su
rištomis su 600 m. Lietuvos krikščionybės 
sukaktimi Vilniuje. Romoje ir Šventųjų 
Petro ir Povilo švente Pamaldos užbaig
tos Tautos Himnu.

Po pamaldų parapijos Svetainėje buvo 
pagerbti 80-mečiai: Agota Lekavičiūtė, 
Petras Mašalaitis. kun. dr. Jonas Sakevi- 
čius, Jonas Tamulaitis ir Povilas Žvir
blis.

ŠVEICARIJA
PAPILDYMAS

1987 m. liepos 1 d. „Europos Lietuvy
je" nr. 25 buvo patalpintas Vlado Gegec- 
ko nekrologas. Jame išsamiai buvo ap
rašytas jo gyvenimas ir vietinio klebono 
atsisveikinimas. Papildomai pranešame, 
kad Vlado Gegecko laidotuvėse dalyvavo 
skaitlingai iš visos Šveicarijos susirinkę 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės na
riai. Laike mišių, po klebono kalbos Ben
druomenės vardu atsisveikino šLB-nės 
vicepirmininkas dr. V. Dargužas. Jis jau
triai aptarė velionį ir apgailestavo, kad 
jam nebeteko išvysti taip jo mylimos tė
vynės. Taip pat jis paguodos žodžius tarė 
velionies žmonai, sūnui ir sūnaus šeimai.

ŠLB-nės valdyba

AUSTRALU

Ryšium su Tass'o agentūros patį 
mu, kuriame pažymina, kad Popiežius 
galįs vykti Lietuvon, nes Šventasis 
tas dar nėra pripažinęs to krašto iiį 
poracijos į Sovietų Sąjungą, įvyk;. 
susitarus Molotovui su Ribbentropu, 
sakingi lietuviški sluogsniai pabrėžia 
ką:

Nors Europos ir kitų kontinentų vai 
-bių dauguma nėra pripažinusi soiį 
įvykdyto prieš Lietuvą, 'įvairių vaisi? 
bei vyriausybių šefai, sovietų vyria; | 
bės kvietimu ir nepriėmę jokių poli. . 
sąlygų Baltijos valstybių atžvilgiu, , 
apsilankę Maskvoje. Atrodo, tad, kadį 
tai šventasis Tėvas, norėdamas padai 
(pastoracinį vizitą katalikiškajai Lt 
vai turi priimti tam tikras politines sį 
gas. Jei šita taisyklė būtų pritaikytai; 
tiems, tai tiktai labai mažas valstybę® 
vyriausybių galvų skaičius būtų gaįį 
apsilankyti Maskvoje. j

Roma, 1987 m. liepos mėn. 25 d. j

PAMALDOS
Eccles — rugpjūčio 9 d., 12.15 vai.
Nottinghanie — rugpjūčio 9 d., 11.15 

vai., židinyje.
Coventryje — rugpjūčio 9 d., 14 vai., 

Šv. Elzbietoje.
Leamingtone Spa — rugpjūčio 9 d., 

16.30 vai., Šv. Petre.
Huddersfielde — rugpjūčio 16 d., 13

vai.,
Nottinghanie — rugpjūčio 16 d., 11.15 

vai.. Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 16 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
BriminEhame — rugpjūčio 16 d., 17’

vai., šv. Onoje.
Nottinghanie — rugpjūčio 23 d., 11.1a 

vai.. Židinyje.
Peterborough — rugpjūčio 23 d., 14.30 

vai., pas p. Vaitkevičius, 325 Eastfield 
Rd. Po Mišių a.a. Monikos Andriuškevi- 
čienės kapo paminklo šventinimas. Pa
maldoms laukiami ir apylinkės lietuviai.

Sv. Kazimiero klubo valdybos pirmi
ninkas S. Kasparas sakė, kad bažnyčioje 
pamaldų metu mes jungiamės su lietu
viais Vilniuje ir Romoje. Jis pasveikino 
šioje svetainėje švenčiančius 80-mečius 
sakydamas: žmogus užgimdamas atsineša 
j pasaulį savo gyvenimo paskirtį, talen
tus, pareigas ir kiekvienas jais naudoja
si pagal savo sugebėjimus ir išsimoksli
nimą. Visi penki jubiliatai savo talentus 
naudojo ne tik sau, bet ir lietu
viams, dirbdami jų gerbūviui.

Kun. prof Edvardas Valkauskas svei
kino ir linkėjo jiems Dievo palaimos, ge
ros sveikatos ir dar ilgo gyvenimo.

Nuoširdžiai ir griausmingai skambėjo 
„Ilgiausių metų“.

Sukaktuvininkų vardu kalbėjo Petras 
Mašalaitis. Jis priminė kad Lietuvos krikš
čionybės 600 m. sukakties iškilmės vy
ko Lietuvos sostinėje Vilniuje, kur 
krito pirmoji krikščionybės sėkla. Pa
aiškinęs krikšto pasėkas Lietuvoje jis pa
dėkojo darbščioms klubo moterims: F. 
Senkuvienei. V. Puidokienei, Z. Grupiljo- 
nienei, H. Piščikienei, K. Pakalniškienei, 
M. Parulienei ir M. Semetienei už gražiai 
ir skoningai paruoštas vaišes.

DRAUGIŠKOS FUTBOLO 
RUNGTYNĖS

Numatomos draugiškos futbolo rungty
nės tarp Londono Sporto ir Socialinio 
klubo ..Lithuanian Victoria“ ir „St. Lu
cia", Bordon miestelyje. Po rungtynių 
įvyks bendras pasižmonėjimas J. ir B. 
Snabaičių ..Country Clube".

Kas norėtų važiuoti kartu komandos 
autobuse, prašomi užsirašyti klube pas S. 
Kasparą. Kaina 4.50 sv. Išvažiuojama nuo 
klubo, pro lietuvių bažnyčią. Jeigu atsi
rastų norinčių važiuoti iš vakarinio Lon
dono — juos paimtume nuo Lietuvių Na
mų.

Rungtynės įvyks rugpjūčio 29 d. Išva
žiavimo laikas bus paskelbtas vėliau. 
Grįžtume po vidurnakčio.

S. Kasparas

PRADEDAME TRETĮJĮ TŪKSTANTĮ 
SVARŲ

AUKOS KONGRESUI

LLMS „Dainava“ — 200 sv.
V. Keris — 20 sv.
„Stan“ — 20 sv.
Canty Sisters (Scotland) — 165 sv.
Iki šio mėnesio pradžios surinkta 2173 

svarai ir 55 penai.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko

jame. Laukiame ir kitų paramos.

DBLJS-gos LOTERIJA

Jaunimas jau platina kelionei į Austra
liją paremti loterijos bilietus. Viena kny
gutė, 10 bilietų — 2.50 svarų. Kas laimės 
pirmąją premiją? Skubėkite pirkti, kad 
užtektų ir jums bilietų. Daug įvairių pre
mijų.

Au'kas siųskite šiuo adresu:

A. Blinstrubas
120 Desborough Avenue 

High Wycombe 
Buckinghamshire 

HP 11 2SQ
Čekius ar pašto perlaidas rašyti 

„DBLJS Kongresas Account“ vardu.

VAŽIUOJAME Į AUSTRALIJĄ
Kas nori važiuoti į Australiją su jau

nimu — prašome greičiausiai užsirašyti 
pas DBLJ S-gos sekretorę Regina Puo- 
džiūnaitę, 33 Larnach Road, Hammers
mith, London W6 9NX. Tel. 01 385 7057.

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
se dalyvaujantieji yra suskirstyti į ketu
rias gruipes: atstovai, dalyviai, buvę at
stovai ir mes — turistai. Turistai gali da
lyvauti pasirinktuose kongreso parengi
muose ir pakeliauti po Australiją.

1988 m. Australija švenčia 200 m. Ju
biliejų nuo pirmųjų imigrantų įsikūrimo. 
Gera proga paremti lietuvišką jaunimą 
ir pamatyti nuošaliausią pasaulio konti
nentą — AUSTRALIJĄ. Pavieniui kelio
nė kainuotų 1200 sv. Grupiniai būtų žy
miai pigiau ir linksmiau. Tad visi va
žiuojame į Australiją.

> 
SALZBURGO GUBERNATORIUS į 

PROTESTUOJA LIETUVOS , 
JUBILIEJINĘ BLOKADĄ >

Š.m. liepos 9 d., Salziburgo provinc “ 
gubernatorius Wiifried Haslauer. įtt 1 
sovietų ministrų tarybos premjerui Ni1 
lai Ryzhkovui memorandumą, kuria'' 
buvo išreikštas nusivylimas, kad Salzį ' 
go katalikai negalėjo nuvykti į Vii ’ 
atšvęsti 600 m. Lietuvos Krikšto sub1 
tį kartu su Lietuvos katalikais. Ren’ 
masis 1970 m. pasirašyta Salzburgoš 
tuvos draugystės sutartim, Haslauer 1b 
tė Ryzhkovą paremti Salziburgo žj; 
už 'įkalintus Lietuvos kunigus.

(LIC)
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PASIBAIGĖ: LIETUVIŠKA SAVAITl {

(Atkelta iš 1 psl.) " 
kietija. Atstovai pranešė apie savo ta K 
tų lietuvišką veiklą, aptarė įvykius 1 :< 
moję ir patikslino, kad 1989 m. Vass o 
16 gimnazijoje bus minima Europos I t 
tuvių Diena. Manoma, kad bus gali f 
susirinkti naujai atremontuotoje Vassjr 
16 gimnazijos pilyje. Svarstydami po® 
nę veiklą, kraštų atstovai išreiškė w 
rūpinimą, kad iki šiol nepagerėjo sai»a 
kiai tarp VLIKo ir PLB. Kraštų atstu®8 
pritarė PLB šaukiamai politinei kosi8 
rencijai Vašingtone ir pasižadėjo joje® 
lyvauti. Posėdyje buvo svarstomos g® 
mybės pagerinti ir suderinti Pabaltieji8 
veiklą Europoje. Nagrinėta ir spaistar 
pasižadant paremti naujais prenumers 1° 
riais vienintelį savaitraštį Europoje „i 38 
ropos Lietuvį". 8

Studijų savaitėje dalyvavo graž 
skaičius tautiečių iš įvairių kraštų ir ti . 
pat — vietinių iš D. Britanijos. Studi 
savaitės rengimo pirmininkas Met 
Bajorinas, o jam gelbsti šeši komife 
nariai. Studijų savaitę globojo DBLS-: 

Šio pobūdžio kasmetinės Studijų sav. 
tės Europos lietuvių tarpe yra 
reikšmingiausių į _ 
met vis kitame Europos krašte. 1989 
Lietuviškųjų Studijų Savaitė vyks 1Į®‘ 
karų Vokietijoje, Vasario 16 gimnazijtlr-' 

Kv

yra via*11 
įvykių. Jos vyksta ii 
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SKAUTŲ STOVYKLA

ALBUMO PRISTATYMAS

38-tos LSS Europos rajono vasaros sto
vyklos uždarymo metu Sodyboje s. S.B. 
Vaitkevičius pristatė Rajono albumą. Jis 
turi 144 puslapius ir talpina 445 nuotrau
kas. Turinys apima rajono pradžią, jo 
vystymąsi, įvairias skautavimo šakas, re
prezentaciją, rėmėjus, apdovanojimus ir 
stovyklas. Albumą spausdino Nidos 
spaustuvė.

Rajono skautai ir skautės per visą gy
vavimo laikotarpį, kaip gyva ir stambi 
šaka D. Britanijos lietuvių kamieno, pa
laikė jo gyvastį ir dar išplėtė nauju at
žalynu. Albumo puslapiuose ir atsispindi 
vertinga rajono veikla.

Visus D. Britanijos lietuvius ir organi
zacijas kviečiame paremti Šį skautų žygį 
ir nusipirkti LSS Europos rajono albu
mą. Jį galima gauti Lietuvių Namuose, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2 PT. 
Albumo kaina — 12 sv. ir persiuntimo iš
laidos.

Skautų stovyklos uždarymo iškilo b 
prasidėjo rugpjūčio 2 d. 3 vai. p.p. U Jtt 
tuvių Sodybos kalnelio beržynėlyje. ' hr 
sais takais takeliais rinkosi tėvai, sv«- ka 
ir rėmėjai švęsti 38-tos LSS Europos 
jono vasaros stovyklos uždarymą. Vos 
kalnelį palipus atsivėrė dešinėje skavl 
palipinių rajonas. Už jo didžiulė Cea" 
nė palapinė, o dar toliau ii' nuošaliau'C1c 
skaučių palapinių rajonas. Erdvios aii 
tės dešinėje — 
vėliavų punktas. Aikštės bazėje įrengto! 
pašiūrėje stovyklos virtuvė. Punktuali ba 
skautai ir skautės vorele rinkosi į aik- lai 
prie vėliavų iškilmėms. bk

Lietuvių Sodyba yra už 75 km. t' „ 
Londono, o jos plotas — 23 ha. žerre’' 
Yra ten miškelis, ežeras, maudymosi b :, 
seinas, upelis, o namo viduje — salė,'». 
gykla, du barai ir viršuje gyvenami kas 
bariai. Gyvena seneliai i 
tieji žiemą ir 
dideli lietuvių 
suvažiavimai, 
kiame ąžuolų 
stovyklavietė, 
tus kas metai 
dienų.

Platesni skautų stovyklos, uždarymo 
laužo aprašymą spausdinsime sekančia® 
„Europos Lietuvio“ numeryje.

Lietuviška savaitė Londone ir So4 
boję vyko mintimis, širdimi ir maM* 
Lietuvą.
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