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TAUTOS ŠVENTĖ VILNIAUS DEMONSTRACIJOS ŽENKLE
MYLIMOJI PROTĖVIŲ ŽEMĖ 
TAUTOS ŠVENTĖS PROGA Laimutis švalkus

LIETUVOJESekmadien’į, rugpjūčio 23 d. 10 v. ryto, 
laikydamas Šv. Mišias, prie altoriaus stai
ga mirė šv. Mikalojaus bažnyčios (Vil
niuje) altarista, kun. Stanislovas Valiu
kėnas, (g. 1907), vienas iš patriotinių lie
tuvių kunigų. Jis anksčiau ragino visus 
melstis, kad demonstracijos gerai praei
tų.

Vilniuje ruošiamas demonstracijas ypač 
aršiai puolė sovietinė TASSo agentūra. 
Jas plačiai minėjo Europos spauda, radi
jas ir televizija.

Amerikoje išsamūs straipsniai apie de
monstracijas pasirodė (rugpjūčio 24 d.) 
New York Times, Washington Post, Was
hington Times, Los Angeles Times, Chi
cago Tribune, ir kituose dienraščiuose.

(Elta)

travo apie 12000 žmonių. Vilniuje daly
vavo apie 3000, Taline apie 2000 ir Rygo
je buvo aukščiausias demonstrantų skai
čius — 8000 asmenų. Tuo tarpu, kai Vil
niuje ir Taline demonstracijos praėjo ra
miai, Rygoje vakarinėmis valandomis 
buvo suimtų. Buvo paliesta 12 asmenų, 
kurių tarpe ir „Helsinki 86" grupės kali
namo nario Grantinso žmona su dviem 
vaikais. Pažymėtina, jog latvių ir lietuvių 
vietinė televizija vakarinėse laidose per
davė demonstracijų vaizdus; latviškoji 
televizija parodė taip pat griežtą milici
jos įsikišimą, suimant, vėliau paleistus 
12 asmenų.

Iš Vilniaus, Lietuvos sostinės, praneša
ma, kad ten demonstracija pradėjo rink
tis apie 12 vai. ii- kelių valandų bėgyje iš
augo iki 3000 asmenų. Dalyviai dainavo 
patriotines dainas ir sutartinai reikalavo 
panaikinti (anuliuoti) Hitlerio-Stalino 
paktą iš Sovietų Sąjungos, Federalinės 
Vokietijos respublikos ir Vokietijos de
mokratinės respublikos pusės. Trys Pa
baltijo valstybės 1940 metais tapo pagal 
tą paktą Sovietų Sąjungos aneksuotos.

Rugpjūčio 24 dieną iš Stokholmo pra- 
nėšta apie 8000 dalyvių demonstraciją, 
įvykusią praėjusį sekmadienį Rygoje, Lat
vijos sostinėje, kuri atrodo būsianti di
džiausia ir dramatiškiausia iš visų trijų 
suruoštų Pabaltijo kratuose. Neoficialus 
renginys, kuris vyko prie Laisvės pamin
klo miesto centre, Molotovo-Ribbentropo 
1939 m. pakto pasirašymo sukakčiai at
žymėti, baigėsi susirėmimais tarp milici
jos ir demonstrantų ir areštais. Prie minė
tos sutarties pridėtame slaptame protoko
le buvo sutarta įsteigti tarp Vokietijos 
Reicho ir Sov. Sąjungos įtakų sritis, ku
rios vėliau tarnavo Sovietu Sąjungai pa
grindų Pabaltijo kraštų aneksijai antra
me pasauliniame kare. Priedas prie su
tarties, kuris yra laikomas Užsienių Rei
kalų Ministerijos archyve, Bonoje, yra 
visiems žinomas, tačiau Sovietų Sąjungo
je iki šiol liko nepaskelbtas.

Demonstraciją šaukė rugpjūčio 8 d. ne
oficiali Žmogaus Teisių grupė, „Helsinki 
86“, kuri susidaro iš vienuolikos darbi
ninkų ir buvusių politinių kalinių Lat
vijoje, ir taip pat iš neseniai įsteigtos gru
pės Estijoje, kuri reikalauja taip Molo
tovo ir Ribbentropo sudarytą paktą pa
skelbti.

Kaip Stockholme buvo telefonu iš Lat
vijos sostinės sužinota, Rygoje prasidėjo 
demonstracija taikiai. Žmonių minia rin
kosi prie trisdešimtaisiais metais laisvoj 
Latvijos valstybėj pastatyto Laisvės pa
minklo. Uniformuota milicija ir KGB pa
reigūnai pastatė aplink paminklą užtva
rą. „Helsinki 86“ grupė buvo sukvietusi 
visuomenę susirinkti ir prie paminklo 
padėti gėles — karių ir civilių, žuvusių 
kare ir okupacijos metu pagerbimui, nes 
jie laikomi to pakto aukomis. Sekmadie
nį milicija leido, kad pavieniai žmonės 
gėles arba vainikus padėtų, laikė betgi 
minią atokiau nuo paminklo. Žmonės plo
jo ir garsiai sveikino kiekvieną, kuris ėjo 
prie paminklo. Betgi buvo, tai pat, pa
stebėta, kad pavieniai rusai tarp susirin
kusiųjų garsiai koliojo žmones, einan
čius su gėlėmis prie paminklo. Pagal ma
čiusiųjų pranešimus, vienas asmuo buvo 
suimtas, kai jis bandė su transparentu 
rusų kalboje, primenančiu Molotovo-Rib
bentropo paktą, prisiartinti prie pamink
lo. J.P.

Nauja knyga
Sovietinės propagandos tikslams Vil

niaus „Minties“ leidykla išleido knygą 
anglų kalba „Church in Lithuania“.

Knygoje 160 psl., daug spalvotų nuo
traukų. Istorinė apžvalga ir dabartinė 
Bažnyčios padėtis Lietuvoje, kaip ją no
rėjo pavaizduoti komunistų propagandis
tai V. Kazakevičius ir J. Sakalauskas.

Knygoje pasakyta, kad katalikų baž
nyčia jungia 80 proc. visų Lietuvos tikin
čiųjų. Jie priklauso 630 religinių bendruo_ 
menių (parapijų), kurias vienija 49 de
kanatai, pasiskirstę į 4 vyskupijas ir 2 
arkivyskupijas. Be katalikų, Lietuvoje 
egzistuoja kitų tikybų parapijos: 49 sen
tikių, 41 stačiatikių, 25 evangelikų liute
ronų, 4 baptistų, 3 musulmonų ir 2 žydų. 
Siūlo gyventi senose sodybose

Atsimename netolimus laikus, kada 
partija ragino valstiečius keltis į naujas 
gyvenvietes, kur pradėta statyti miestie
tiško tipo namai. Dabar, atvirkščiai, vis 
dažniau girdimi kiti patarimai.

Inž. Alg. Mikalauskas štai „Tiesoje“ ra
šo, kad dabar statomi gyvenamieji namai 
yra ne tik brangūs, bet ir prasti. Statant 
sodybą šeimos ir giminių jėgomis, būtų ir 
pigiau ir geriau. Kritiškai jis pasisako ir 
apie ankstyvesnių metų planus dėl kėli
mosi į gyvenvietes (kaimus):

.vienkiemių nukėlimo kampanija bu
vo ne visiškai logiška. Pamiškėje, palau
kėje ar pakelėje stovinti sodybėlė nie
kam netrukdo. Suremontuoti tokias so
dybas būtų pigiau, negu statyti naujas. 
Vienkiemių ūkiniai pastatai labai tiktų 
šeimyninei rangai vystyti. Tad ir senos 
sodybos gali pasitarnauti visais požiū
riais“.
Reikalingi kūriniai

Rašytojų sąjungos organas „Literatūra 
ir menas“ laiškų redakcijai skyriuje VII. 
25 atspausdino net tris pasisakymus Lie
tuvos istorijos klausimu. Kęstutis Zubka 
iš Pasvalio rašo:

Mylimoji mūsų protėvių žeme, mūsų 
brangioji Tėvyne Lietuva, tavo didžiosios 
[ienos šventėje, mes su pasididžiavimu 
įteigiame į tavosios istorijos garbinguo
ju! lapus ir laikome save laimingais, ga
gami vadintis tavo vaikais.
Lietuva, tu didvyrių žeme. Tu amžių 

jėgyje išauginai dvasios galiūnus ir da
iri mums daug milžinų. Savo sultimis 
mitinai tautos karžygius laisvės kovoto- 
jis, partizanus ir su meile priglaudei į 
save kritusius.
Istorijos bėgyje likimas lėmė mums ko

voti su daug didesniais, daug galinges- 
tiais priešais ir užsigrūdinti, būti atspa
roms. Tai kietų, sugrubusių artojo rankų 
žūtbūtinės kovos už savo žeme, už šeimos 
lizdą, už tėvų tikėjimą paseka. Kovos 
Painiausiai buvo nelygios, pašvęstos 
krauju ir gyvybės auka.
Brangioji mūsų tėvų šalie! Tikime, pri

meni tas laimingas ir prasmingas lais
vojo gyvenimo dienas, kai matei savo vai
kus su džiaugsmu ir viltimi besidaibuo- 
įančius savo šeimos ir savo krašto gero- 
rei; kai laukai javais bangavo ir sodai 
vaisiais raudonavo; kai krašto promonė 
ir prekyba bujojo, o pati buvai laisva tarp 
laisvų, tarptautiniuose santykiuose su pa
sididžiavimu kalbėjai garbingos valstybės 
vardu.
Tėvyne, motina mūsų, mes tavo vaikai, 

ša už jūrių, marių ilgimės Tėviškės dan- 
jaus gyvybės želmeniu žaliuojančių lau
ki) ir visais jausmais, visais troškimais 
juntame priklausomybę tavajai garbingai 
Seimai — lietuvių tautai, į kurią buvome 
tesame įaugę visomis savo gyvybės šak
inis.
Gaivalingoji mūsų žemės jėga! Mes 
Įočiame tave ir pro žaliuojančių pievų 
siena ir pro arimus pilnus daigų. Tu 
teiki mums stiprybę ir palaimintą ryto
jaus viltį.

Mes susirūpinę žvalgomės į 
nužydėjus!us sodus ir atsargiai 
mūsų nūdienos žingsnius. Bet 
mums! Mes esame našlaičiai 
Saly, laikinai prisiglaudę pamotės paste
lėj.

Mes suprantame tavo, Tėvyne, vargus 
ir laisvės troškimą. Mes mylime tave. Tu 
taip žavingai žvelgi į mus iš amžių glū
dumos, su visa senovės didybe ir su ne
paprastu gaivališkumu.
Tavo duktė — lietuvė motina, saugojo 

jaukųjį šeimos lizdelį ir lietuviškos lop
inės garsuos auklėjo jaunąją kartą, au? 
lino jiems sakalų sparnus kilti ir skris
ti, kad ir didžiausioms likimo audroms 
siaučiant.

Ir jie savo stiprybę įrodė. Tauta nepa- 
žžo po didžiausio pasaulyje tirono prie

MANO TAUTAI
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Daug vargų, daug skausmų iškentėjus, 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus 
vis stipri, vis gaji, nemirtinga.

Nors tau veržia grandinėm krūtinę, 
nors daug metų tau duobę vis 
kas įstengs numarini surakinę kasa, 
tavo amžiną, gyvąją dvasią?!

Iš kapų, iš piliakalnių kyla 
ji su dūmais nuo aukuro seno. 
Laisvės šauksmai sudrebina tylą, 
laisvės tos, kuria bočiai gyveno.

Ir jaučiu tavo plakančių širdį, 
tavo gyslomis tekantį kraują. 
Ir nustebęs pasaulis vėl girdi 
tavo šauksmų gyventi iš naujo.

Jaunos kartos tau gyvastį neša, 
kaip atogrąžų amžinų žiedų.
Kai kančioj kraujo ašaros laša, 
laisvės giesmę vėl širdys užgieda.

Daug vargų, daug skausmų 
iškentėjus, 

esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus, 
vis gyva, atspari, nemirtinga!

PLB-nės PAREIŠKIMAS

metines. Tą dieną, kaip žinoma, 
prie Adomo Mickevičiaus na- 

buvo rengiama taikinga demons- 
prisiminti gėdingojo sandėrio

Hitlerio ir Stalino sutarti-
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:u®|!pauda. Jau beveik pusšimtis metų — o 
išlaikė savyje kovos dvasią Ji nepasi- 

duoda okupanto užmačioms kraštą su
rusinti ir subedievinti Mūsų partizanai 
parodė dar istorijoj negirdėtą narsumą. 
Jie išsilaikė visą dešimtmetį kovodami 
n pasaulinio masto karine galybe nau
dojančia ne tik moderniuosius ginklus, bet 
ir klastą, ir melą, ir rafinuotas suktybes.
Mylimoji mūsų protėvių žeme, mūsų 

miela tėvyne, mes iš tolo mojam tau ran
ka ir šaukiame visu balsu — Garbė tau 
Didvyrių Žeme, garbė herojiškai lietuvių 
tautai. Mes visa širdimi, visais jausmais 
Same su jumis. K. Vilkonis
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DEMONSTRACIJA VILNIUJE
Iš Lietuvos pranešta, kad viešas 

tovo-Ribbentropo Pakto sukakties 
jimas š.m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje
jo sėkmingai. Demonstracijai prasidėjus 
vidudienyje, buvo susirinkę apie 500 žmo
nių, bet iki 4 vai. jų skaičius pasiekė apie 
3000.

Lietuvių Ben- 
jau 1979-ais me- 
Hitlerio sutarties 
pabaltiečiai, jų

Pagrindinė kalbėtoja buvo Nijolė Sadū- 
naitė, kuri paneigė sovietų spaudos ir 
televizijos tvirtinimus, jog demonstraci
ją, neva, suorganizavę užsienio lietuviai, 
(ypač piktai jų buvo puolamas Pasaulio 
Pabaltiečių Santalkos Informacijos Biuro 
Europoje direktorius, Algis Klimaitis). 
Sadūnaitė pabrėžė, kad demonstracijos 
rengėjai buvo „mes keturi“ ir „kiti lietu
viai patriotai“, o ne lietuviai Vakaruose 
Anol New York Times (rugpj. 24 d.) ko
respondento, Bill Kellerio, Sadūnaitė ati
darė minėjimą reikalaudama „laisvės Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai“, į ką minia at
sakė entuziastingu pritarimu.

Buvo sugiedoti „Lietuva Brangi“, „Ma
rija, Marija“, ir Lietuvos Himnas.

Sadūnaitė taip pat padėkojo sovietinei 
spaudai už „mobilizaciją" ir už tokius 
„išsamius“ pranešimus.

Trumpai kalbėjo ir Robertas Grigas, 
prieš keletą metų atsisakęs tarnauti so
vietinėje armijoje, ir už tai persekiotas 
jaunuolis.

Milicija bei KGB elgėsi korektiškai ir 
Vilniuje niekas nebuvo suareštuotas.

Rygoje, kur demonstravo apie 8000 žmo" 
nių, 12 buvo suimti, ir netrukus paleisti. 
Latviai televizijoje galėjo stebėti brutalų 
milicijos elgesį.

Demonstracijos Taline sutraukė 
2000 dalyvių.

Po demonstracijų sovietai mėgino 
dyti telefono ryšius su užsieniu.
16-ą valandų buvo neįmanoma iš Vakarų 
Europos susisiekti su vilniečiais. Kaip in
formuoja pabaltiečiai iš Romos ir Stok
holmo, nakties metu neatsakė net Mas
kvos telefonai. Telefoninis ryšys buvo at
statytas tiktai pirmadienį, rugpjūčio 24 
d.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė paskel
bė pareiškimą, kuriuo kvietė visus iš
eivijoje gyvenančius lietuvius solidarumo 
dvasioje su tautiečiais tėvynėje rugpjū
čio 23 dieną atžymėti Hitlerio ir Stalino 
sandėrio 
Vilniuje, 
minklo, 
tracija
aukas: su 
mi siejasi masinės pabaltiečių deportaci
jos ir daugelis kitų skriaudų bei neteisy
bių, kurias patyrė taikūs Pabaltijo kraš
tų gyventojai. Pasaulio 
druomenė primena, kad 
tais, minint Stalino ir 
40-ąsias metines, 45-ki
tarpe 36 lietuviai, buvo pasirašę pareiš
kimą Sovietų Sąjungos, Rytų Vokietijos, 
Federacinės Vokietijos ir Vakarų demo
kratinėm valstybėm, prašąnt paskelbti 
sovietų ir nacių sutartį ir jos slaptus pro
tokolus kaip negaliojančiais ir pasmerkti 
jos pasekmes. Pasaulio Lietuvių bendruo
menė ragino laisvojo pasaulio lietuvius 
rugpjūčio 23 dieną 12 vai. dvasios vieny
bėje su tautiečiais Vilniuje sovietų ir na
cių sutarties metines atžymėti 
mais, 
būdu 
tiem 
dą ir
sirišimą prie taikos ir laisvės idealų.

(LIC)

susirinki- 
demonstracijomis, pamaldomis, tuo 
primenant pasauliui Lietuvai ir ki- 
Pabaltijo kraštam padarytą skriau- 
dar kartą iškeliant pabaltiečių pri-

Balti- 
Rygo-

savai-

apie

truk-
Apie

SUKAKTUVINIS KONCERTAS
šiais metais DBLS-ga švenčia 40-ties 

Betų veiklos sukaktį. Rugsėjo 12 d. Wol- 
’erhamptone, metino sąskrydžio metu 
Jis reikšmingas įvykis bus atžymėtas spe- 
eialiu koncertu. Koncerto programą iš
pildys naujai įsteigtas DBLS-gos Liaudies 
dainų ir šokių ansamblis, kuris pirmą 
tartą pasirodė š.m. Vasario 16-tos Dienos 
Binėjime Londone.
Ansamblį įsteigė Kultūrinio Darbo Ko

misija. Jis susideda iš naujai įstojusių ir 
anksčiau veikusių menininkų ir apima 
tautinius šokius, liaudies dainas, instru
mentų muziką, poeziją ir kitas meno Ša
tas.
Ansamblio dalyvių dauguma yra jauni

mas iš vidurio ir pietinės Anglijos apy

linkių ir, kurie su vyresniasiais ir su 
jūsų pagalba, yra pasiryžę augti ir sti
prėti šioje kultūrinėje veikloje.

DBLS-gos liaudies dainų ir šokių an
samblis šiam koncertui yra gerai pasi
ruošęs ir tikisi, kad Didžiosios Britanijos 
lietuviai, visi kurie tik gali, atvyks į šią 
didelę šventę Wolverhamptone.

Savo atvykimu DB lietuviai parems 
mūsų tautinio meno mėgėjus, organiza
ciją ir jos darbuotojus.

O svarbiausia, DBLS-gos 40-ties metų 
veiklos proga, mintimis jungsimės su ko
vojančia Tauta, kuri neseniai, viešai ir 
drąsiai pareiškė pasauliui, kad nori lais
vės ir nepriklausomybės.

J.A.

jau buvo pranešta praeitą 
Britanijos didieji laikraščiai (The 
The Guardian, The Daily Tele- 
The Indepandent) įdėjo išsamius

PABALTIJO DEMONSTRACIJŲ 
ATGARSIAI EUROPOS SPAUDOJE 
Visa Europos spauda, radijas ir televi

zija plačiai painformavo apie rugpjūčio 
23 dieną įvykusias demonstracijas 
jos valstybių sostinėse, Vilniuje, 
je ir Taline.

Kaip 
tę, visi 
Times, 
graph,
pranešimus pirmadienį, rugpjūčio 24 d., 
ir platesnius komentarus sėkančią dieną.

Panašiai informavo savo skaitytojus 
Vakarų Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, 
Šveicarijos ir kitų Europos kraštų spau
da. Šveicarijos NEUE ZUERICHER ZEI- 
TUNG (VIII.25) taip rašė apie baltiečių 
demonstracijas prieš Hitlerio-Stalino pak
tą:

Pagal įvairių agentūrų ir pabaltiečių 
egzilinių sluoksnių pranešimus, praėjusį 
sekmadienį Pabaltijos valstybių sostinėse, 
minėdami 48 metų sukaktį Molotovo ir 
Riibbentropo pasirašytam paktui, demons-

„Nieko, matyt, nuostabaus, jei tauta, 
turinti nepramanytą, didingą istorinę 
praeitį, trokšta ją giliau pažinti ne tik iš 
mokslo leidinių, bet ir iš kibirkščiojančių 
išmone prozos kūrinių. Stebina kitkas — 
tauta, kurios gyslomis sruvena gyvas bal
tų kraujas, o ne koks spanguolių kisie
lius, apie tą praeitį tyli, lyg gėda būtų 
prisipažinti, jog jų garbūs protėviai, gel
bėdami Europą nuo mongolų ordos kano
pų, guldė galvas prie Vorklos ar aižė 
kryžininkų ir jų talkininkų šalmus ties 
Saule, Durbe, Žalgiriu“.

Mokytojas Vytautas Plečkaitis iš Klai
pėdos rašo:

„...Esu baigęs istorijos studijas VVU, 
dirbu pedagogu viename Klaipėdos tech
nikume. Stengiuos perskaityti viską, ką 
mūsų rašytojai parašo apie Lietuvos pra
eitį... Skaitau dar ir todėl, kad pasidalin
čiau tomis žiniomis su mokiniais, kurie 
ir baigę vidurines mokyklas teturi men
ką nuovoką apie savo tautos praeitį ir 
kultūrą. Apklausęs savo kursą... sužino
jau, kad nė vienas negali pasakyti, kada 
gyveno Mindaugas ir kuo jis nusipelnė 
Lietuvai. Tiesa, daugelis nurodė, kad jis 
buvo kunigaikštis. J. Basanavičių ir V. 
Mickevičių-Kapsuką daugelis laiko rašy
tojais, nors pirmiausiai jie buvo visuo
menės veikėjai... tai faktas. Ir jis byloja, 
kad istorinės literatūros labai reikia, kad 
Lietuvos istorija dėstoma mokyklose pa
viršutiniškai, kad prasti, sausi ir neįdo
mūs Lietuvos TSR istorijos vadovėliai...

DBLS-gos 40 METŲ SUKAKTIS IR LIETUVIŲ DIENA 
WOLVERHAMPTONE

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. vakare, miesto centre Civic Hall, 
North St., įvyks iškilmingas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS-KONCERTAS

Programoje: DBLS-gos liaudies dainų ir šokių ansamblis.
Po programos gros šokių muzika ir veiks barai.
Turtinga loterija ir kitos pramogos.
Prašome visų D. Britanijos lietuvių susirinkti, vietos visiems užteks.
Minėjimą-Koncertą ruošia DBLS- gos Wolverhamptone skyrius — glo

boja DBLS-ga.

istorikų J. Jurginio, B. Dundulio, A. Ty
los, M. Jučo, K. Jablonskio ir kitų darbai 
leidžiami tokiais mažais tiražais, jog ne
tik moksleiviai, bet ir retas istorijos mo
kytojas gali 'įsigyti?!

Antanas Siaustas rašo, jog atleistina 
rašytojui P. Dirgėlai, kuris, rašydamas 
istorinį romaną, supainiojo XV amžių 
su XVI. Daugiau istorinėje literatūroje 
„pripainiota apie laikotarpį po Pirmojo 
ir ypač Antrojo pasaulinio karo, kurio gy
vi liudininkai esame patys! Čia ko nors
primeluoti, atrodo, ir norėdamas negalė
tum, o vis dėlto...“ — sako laiško auto
rius.
Agurkus laistys konipiuteriaa

Vilniaus šiltnamių kombinato kolekty
vas šiemet pasiryžęs išauginti daugiau 
kaip 7000 tonų daržovių ir bemaž penkis 
milijonus gėlių.
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RELIGIJA LIETUVOS ISTORIJOJE PABALTIEČIŲ JAUNIMO

STOVYKLA JAV

Po ilgų svyravimų, 1387 m. Gordijaus 
mazgą perkirto didysis kunigaikštis Jo
gaila, tapęs Lenkijos karaliumi Vladislo
vu II. Jogailai gelbėjo jo pusbrolis Vy
tautas. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto nuopelnai praktiškam krikščio
nybės plitimui yra gal dar didesni nei Jo
gailos. Per savo valdymo metą Vytautas 
pastatė 35 bažnyčias ir bent 6 vienuoly
nus, o taipgi 1413-17 metais apkrikštijo 
Žemaičius.

Jogaila taipgi nebuvo pirmasis Lietu
vos valdovas, priėmęs krikštą. Pirmasis 
buvo valstybės suvienytojas Mindaugas, 
apsikrikštijęs su šeima ir artimaisiais dar 
1250 ar 1251 metais ir už poros metų >š 
popiežiaus gavęs karaliaus vainiką. Ta
čiau jis buvo nužudytas ir krikščionybė 
Lietuvoje užgęso. Jei Mindaugui būtų pa
sisekę ją išlaikyti, Lietuvos valstybės ir 
tautos likimas būtų buvęs gerokai skir
tingas, ypačiai santykiuose su Lenkija. 
Jos lietuviškas kultūrinis gyvenimas taip 
pat būtų išsivystęs daug anksčiau. Ta
čiau Mindaugui nepasisekė.

Lietuvos Bažnyčios ir pačios Lietuvos 
krikčioniškosios kultūros vystymąsi la
bai trukdė eilė veiksnių, jų tarpe, tur būt, 
labiausiai Jogailos ir Vytauto nesirūpi
nimas sukurti atskirą, nuo Lenkijos baž
nyčios nepriklausomą, bažnytinę provin
ciją. Katalikų Bažnyčia bent porą šimt
mečių tapo pajungta Lenkijos politikos 
ir lenkų kultūriniams bei tautiniams tik
slams.

Bažnytinė-religinė veikla buvo pagyvė
jusi XVIII šimtmečio antrojoje pusėje, 
gi žlugus Lietuvos-Lenkijos valstybei ir 
Lietuvai atsidūrus Rusijos carų valdžio
je, Bažnyčia ėmė stipriai lietuvėti. Taip 
atsitiko todėl, kad tada kunigais tapti 
buvo leista ir ne bajorų vaikams — tai 
suartino kunigiją su liaudimi. Tam ne
tiesiogiai padėjo ir skirtingų tikslų sie
kianti carų politika. Carai nepasitikėjo 
katalkybe, o dar labiau lenkais. Norėda
mi įtraukti lietuvius iš lenkų įtakos, jie 
apsisprendė lietuvių tautą surusinti. To
dėl uždraudė lietuviškus raštus lotynų 
raidėmis ir labai suvaržė bažnyčią. Buvo 
varžomas vyskupų skyrimas, varžomas 
priėmimas į kunigų seminariją; buvo 
draudžiama statyti kryžius, buvo uždari
nėjamos bažnyčios, kontroliuojami kuni
gai už savo parapijos ribų. Katalikai bu
vo diskriminuojami tarnybose. Tačiau 
tokia politika atnešė labai priešingus re
zultatus. Vyskupas Valančius ėmėsi gin

(Santrauka paskaitos „Krikščionybė 
Lietuvių Tautos Istorijoje", skaitytos 
prof. dr. Vytauto Vardžio Romoje, 1987.6. 
28 Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 
minėjimo akademijoje).

Europos tautų gyvenime krikščiony
bės įvedimas buvo ypatingos svarbos 
įvykis, nes jis šimtmečiams apsprendė tų 
taut-ų gyvenimą. Lietuva nebuvo išimtis.

Lietuvos apsikrikštijimui yra charak
teringos trys nuo kitų Europos tautų 
skirtingos savybės. Pirma, Lietuva tu
rėjo pasirinkimą tarp graikiškosios ir lo
tyniškosios bažnyčios ir pati pasirinko 
Romą, ne Bizantiją. Antra, Lietuva apsi
krikštijo po ilgos kovos ir abejonių. Tre
čia, krikščionybė turėjo didelės įtakos ne 
tik kultūriniam ar valstybiniam Lietuvos 
išsivystymui, bet ir jos tautinės tapaty
bės išsiskleidimui.

Reikia pridėti, kad reformacijos laiko
tarpis Lietuvoje taip pat buvo skirtingas 
nuo Vakarų Europos. Lietuvoje reforma
cija nesukėlė pilietinių karų ir turėjo 
pozityvios įtakos Bažnyčios reformai bei 
lietuviškam religinio gyvenimo pasireiš
kimui. Tačiau išskyrus mažas evangelikų 
liuteronų ir evangelikų reformatų bažny
čias, reformacija Lietuvoje neįsigyveno. 
Todėl kalbant apie krikščionybę Lietuvo
je, iš esmės kalbame apie Katalikų Baž
nyčią. Galima, žinoma, paminėti, kad iki 
XIX a. Vilniuje buvo stiprus unitų cen
tras.

Lietuvos valstybė galutinai susiorgani
zavo XIII amžiuje, bet ankstyvieji Lietu
vos valdovai nesiėmė suvienyti visų lie
tuviškų giminių. Vieton to, būdami gabūs 
kariai ir diplomatai, jie veržėsi į slavų 
apgyventas rytines žemes, atviras valsty
bės Išsiplėtimui. Maždaug tuo pat metu 
Baltijos jūros regione atsirado ir vokie
čių misionierių ordinai, susivienyję kry
žiuočių vardu. Jų įsikūrimas Livonijoje ir 
Prūsijoje turėjo milžiniškos reikšmės 
Lietuvos užsienio ir vidaus politikai. Kry
žiuočiai siekė Lietuvą apkrikštyti kardu. 
Lietuva galėjo pasirinkti savo pavaldinių 
slavų tikėjimą — tai būtų buvę logiška, 
bet priėmė savo priešų kryžiuočių tikėji
mą, tačiau ne per kryžiuočius.

Priimdama lotyniškąją krikščionybę, 
Lietuva tapo labai skirtingu nuo Rusijos 
kraštu ir atsidarė Vakarų Europos kul
tūrinei įtakai.

Lietuva priėmė krikščionybę vėliausiai 
Europoje. Lietuvos Bažnyčia yra jauniau
sioji europifikoji Romos Bažnyčios duktė. 

ti katalikų tikėjimą ir išvystė slaptą pra
dinio švietimo ir knygų gamybos sistemą. 
Jis sukūrė, galima sakyti, modernią lie
tuvių tautybės išraišką. Tuo pat laiku, 
galima sakyti, praktiškai vyko ir katali
kybės bei lietuvybės konvergencija, sti
prinama carų persekiojimo.

Laikui bėgant, didelė kunigijos dalis 
ėmė remti tautinį atgimimą. Pirmojo pa
saulinio karo metu žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius jau aktyviai pa
laikė Lietuvos nepriklausomybės siekimą. 
Tai reiškė didelį bažnytinės hierarchijos 
persiorientavimą, lyginant su ankstes
niais amžiais.

Nepriklausomoje Lietuvoje tikėjimas 
tarpo, bet Bažnyčia buvo kritikuojama 
kaip perdaug dalyvaujanti politikoje ir 
bereikalingai laikanti kai kurias sociali
nes institucijas, pav., vedy'bų monopolį. 
Jos didžiausias atsiekimas buvo naujos 
katalikiškosios inteligentijos kartos iš
auklėjimas. Toji karta turėjo aiškias pa
žiūras Lietuvos valstybės ir visuomenės 
modernizavimui. Ji taipgi davė vadovybę 
ir intelektualinę-visuomeninę programą 
tautos išsilaikymui ateinančiose okupaci
jose.

Lietuvą okupavus Maskvai 1940 m. bir
želio mėnesį, prasidėjo naujas krikščiony
bės gyvenimo Lietuvoje etapas. 1940-44 
metų sovietinės ir nacių okupacijos at
nešė nuostolius, kuriuos Stalino valdžia 
stipriai padaugino 1946-53 metais. Vys
kupai buvo tremiami. Vyskupas Borisevi- 
čius nubaustas mirties bausme, šimtai 
kunigų tremiami. Tremtinių tikinčiųjų 
skaičiai siekė šimtus tūkstančių.

Stalino laikotarpis pasibaigė, bet Sta
lino principai religiniam gyvenimui re
guliuoti likosi inkorporuoti į sovietų kon
stituciją ir įstatymus. Jie reikalauja vi
siškos tikėjimo ir Bažnyčios izoliacijos 
nuo visuomenės. Vaikus mokyti tikėjimo 
yra nusikaltimas. Religinė spauda ne
leidžiama. Kunigų paruošimas žymiai 
varžomas. Vyskupas J. Steponavičius te
bėra ištremtas iš savo sosto Vilniuje. Tuo 
pat metu valstybė forsuoja ateistų in- 
doktrinaciją.

Didelė dalis Lietuvos tikinčiųjų, — ar
tai būtų katalikai, baptistai, adventistai 
ar sekminininkai, — atsisako priimti to
kius drakoniškus įstatymus kaip teisė
tus, ir taikiu būdu bando įtikint valdžią, 
kad tuos įstatymus reikia reformuoti. 
1977 m. katalikų vyskupai ir valdytojai 
siūlė pašalinti iš 1977 m. konstitucijos

Šiais metais Jungtinėse Amerikos Val
stybėse latvių vasarvietėje Naujojoje 
Anglijoje įvyko tradicinė — jau šeštoji 
— pabaltiečių jaunimo stovykla, kurioje 
dalyvavo nemažas būrys lietuvių. Stovy
klos yra skiriamos ne tiktai poilsiui, bet 
taip pat ir aktualiųjų baltiškųjų proble
mų apsvarstymui. Yra skaitomos paskai
tos ir pravedamos diskusijos apie padėtį 
Pabaltijo kraštuose, apie jaunimo uždavi
nius išeivijoje ir konkrečias galimybes 
padėti savo tautiečiam tėvynėse. Buvo 
pabrėžtas jaunimo uždavinys galimai pla
čiau informuoti svetimšalių visuomenę 
apie dabartinę neteisėtą Pabaltijo kraštų 
padėtį ir pabaltiečių siekimus atgauti 
jiem priklausančias teises. Buvo pravesta 
ir kultūrinė programa. (Dr.)

KĄ JIS REIŠKIA?

„Aviešn vik end speis teknolodzi“, 
šis raidžių rinkinys buvo atspausdintas 
„Tiesoje“ (1987.VIII.5 d.) 180 nr. Ką jis 
reiškia?

projekto neaiškumų sukeliančias ir pikt- 
naudojamas frazes iš spaudos bei religi
jos laisvę garantuojančių konstitucijos 
paragrafu.

Aiškią liniją tuo klausimu yra užėmu
si „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka“, kuri išeina jau 15 metų, deja, kuri 
turi eiti pogrindy. Sovietinė valdžia 
„Kroniką“ laiko ekstremistine. Tačiau 
„Kronika“ siekia tik religijos laisvės, t.y., 
laisvės viešai, be pavojaus gyvenimo bū
dui ar tarnybai, išpažinti tikėjimą. Tokia 
laisvė per šimtmečius buvo atsiekta Va
karų Europoje ir šiandien sudaro bet ku
rios humaniškos civilizacijos dalį. Tokią 
laisvę postulavo II Vatikano susirinki
mas, o dabar taip pat ir šv. Sostas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia yra se
niausioji tautos religinė ir socialinė insti
tucija. Per šimtmečius ji tapo tautos 
tradicijų lobynu, tautos atmintim, kuri 
maitina tautos ateitį. Jai nėra politinio 
pakaitalo. Per šimtmečius niekam nepa
sisekė panaudoti Bažnyčios grynai seku- 1 
bariniams tikslams, nors ir buvo bandyta; 
ji visada kovojo už savo nepriklausomy
bę, kad galėtų atlikti savo religinę misiją. 
Tokiu būdu ji tapo laisvės šaukliu vi
siems lietuviams visose, ne tik religinė
je, gyvenimo srityse.

Dalila Mackialienė
Novelės Laureatė

Dalila Mackialienė laimėjo „Din 
skelbtą novelės konkursą už novelę 
eigoje".

Dalila Mackialienė yra „Beržas ui 
go" romano autorė. Tai Nidos fį 
Klubo leidinys, kurį išsiuntinėsime 
riams šių metų pabaigoje.

KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAIS
APŽVALGINIAM LEIDINIUI

Pasibaigus visiems Lietuvos krik) 
nybės jubiliejaus minėjimams bei į 
mėms, ateinančiais metais yra nunu 
mas išleisti iliustruotas jubiliejinių 5 
apžvalginis leidinys. Jame bus sį 
vietos ir atskirų vietovių renginių 
rašymams bei vaizdams.

Leidinio redakcija prašo atskirų 5 
tovių iškilmių rengimo komitetų į: 
macija besirūpinančius asmenis prisą; 
jai sekančią medžiagą:

1. Trumpą iškilmių aprašymą (ar U 
iškarpas iš tokių aprašymų spaudoje

2. Gausiai nuotraukų (gali būti 
spalvotos, tik ryškios) su tiksliomis 
niomis, kas nuotraukose vaizduoja 
nurodant galimai pilnus asmenų va> 
ir kieno fotografija.

3. Kitokią dokumentaciją: oficiai • 
pareiškimus, laiškus, iškarpas iš svet 
taučių spaudos ir kt.

4. Komiteto sąstatą.
Medžiagą apie jau įvykusius ar ii. 

įvyksiančius minėjimus siųsti iki 
pabaigos šiuo adresu: Juozas Baj 
9124 Sandpiper Ct„ Orland Park, 
60462, USA. i

Redakcija pasilieka teisę prisiųsta: j 
džiagą trumpinti ir pritaikyti benė 
leidinio stiliui.

AUKOS ALBUMUI 
1

Rajono Albumo išleidimui paremti; ų 
kojo —

Z. Juras 100 sv.: K. šova 100 sv. it ( 
Karalevičius 25 sv. mieliems aukotoji ,s 
skautiškas Ačiū. 1

AUKOS Tautinės Stovyklos Fondui: į 
v.s. fil. Meile Mickienė 100 DM. M) Į 
sesei Ačiū. į

s. S.B. Vaitkevičius (
LSS Europos Rajono Vadas į

GEDIMINAS SUKAS Tęsinys (20)

KRUVINA VASARA
Jis kalbėjo į mane, kaip į savo pa

valdinį, kurio likimas jau seniai nu
spręstas ir kuriam nė neverta ištarti 
žodį „ne“.

Karininkas paspaudė ant stalo 
įrengtą mygtuką ir kambaryje tuč 
tojau pasirodė jaunas, dailaus veido 
eilinis.

— Papiere ftir den Fledscher! Und 
zeigcn šie ihm das Zimmer.

Eilinis pasitempė, sumušė kulnimis 
ir liko stovėti laukdamas manęs. Ka
rininkas priėjo arčiau, dar kartą pa
žvelgė į mano veidą, ir jo plonas, 
griežtai nubrėžtas lūpas vėl papuošė 
šypsena. Aš maniau, kad jis išties man 
rankų, bet apsirikau.

— Iki pasimatymo, ponas Tomai, 
ir viso gero jums!

— Iki pasimatymo, — sumurmė
jau aš. neatpaži ridamas savo balso. 
Jis skambėjo dusliai, prislopintai. Ma
no likimas buvo išspręstas.

Kai jaunojo eilinio vedamas, vėl iš
ėjau į prieškambarį, man pasidarė 
lengviau. Ar ne vis tiek, kur dabar 
žmogus esi? Tiek daug jaunų žmonių 
buvo įtraukti į karo sūkurį ir kodėl 
jis turėjo praeiti manęs nepalietęs?

Iš prieškambario mes pasukome 
prie iki šiol nepastebėtų laiptų ir pa
kilome į antrąjį aukštą. Visur grindis 
dengė kilimai, visur akį stebino ta 
pati pedantiška švara ir tvarka. Eili
nis paprašė manęs palaukti ir dingo 
už vienų durų. Ėmiau pamaži žings
niuoti prieškambariu iš vieno galo į 
kitą.

Kaip greitai aš tapau kažkokios 
grupės nariu, kaip greitai man buvo 
suteiktas lauko gydytojo titulas. Tai
kos metu jis galbūt ir nieko nereiškė, 
tačiau dabar kėlė manyje nenuslopi
namą pasididžiavimą. Ir nors mano 
viduje vis dar šmėkščiojo baimės ir 
nejaukumo šešėliai, bet noras patirti, 
kuo baigsis šis nuotykis, ėmė mane 
vis labiau ir labiau užvaldyti.

APYSAKA-ROMANAS
Nejučiomis skaičiavau savo žings

nius ir vis naujos mintys užplūsdavo 
mane. Tik dabar prisiminiau, kad 
nieko neparašiau tėvams. Dingau iš 
miesto veik nepalikdamas jokių pėd
sakų ir dabar mane ėmė graužti sąži
nė. Kaip kankinsis motina, sužinoju
si, kad aš kažkur paklydau, kaip 
skaudės jai širdį negalint manęs pama
tyti ir man padėti. Kvailai pasielgiau. 
Tačiau taip jau susiklostė manieji rei
kalai. Ech, nebūčiau aš ieškojęs to 
kapitono Gerulio...

Būk vyras, Tomai — drąsinau pats 
save ir širdies gilumoje vis bandžiau 
pateisinti savo elgesį. Bet ir teisini- 
masis nedavė man dabar taip reikalin
gos ramybės.

Aš net krūptelėjau, kai šalia manęs 
vėl pasirodė jaunasis eilinis. Jis iš
tiesė man didoką knygelę, ant kurios 
juodos, dirbtinės odos viršelio žėrėjo 
auksu įspaustas aras. Aštrus, į šoną 
pakreiptas snapas ir plėšrūs, svastiką 
laikantieji nagai, tarytum simbolizavo 
neįveikiamą jėgą, didybę ir... klastą.

— Ihre Papiere. — pasakė eilinis 
ir čia pat paklausė, ar aš norįs mau
dytis. Susijaudinimas ir gero kalbos 
žinojimo stoka padarė savo—aš nesu
pratau jo. Ir tik tada, kai jis panaudo
jo žodį ..praustis“, aš suvokiau, ką jis 
norėjo pasakyti. Nuraudai). Mano sa
vimeilė nenorėjo pripažinti tokios 
klaidos.

Jaunasis karys įvedė mane į didelį, 
šviesų vonios kambarį. Ir kai aš po 
akimirkos, nusimetęs dulkinus rūbus, 
plekšnojau šilto vandens pilnoje vo
nioje, iš galvos dingo visos kankinan
čios mintys. Buvo miela jausti, kad 
gyveni, buvo miela jausti, kad esi jau
nas...

Nenoromis išlipau iš vonios, bet 
kiekgi galima maudytis ir praustis? 
Susiieškojau didžiulį, minkštą rankš
luostį ir stovėdamas prieš baltoje sie
noje įleistą veidrodį, ėmiau trinti ir 

šluostyti savo įraudusį kūną. Iš žėrin
čio stiklo į mane žvelgė liesas, kaulė
tas nuogalius. Didvyris... Speciali SS 
grupė... Kai pamatai save tokiu, ko
kiu esi gimęs, tai nelabai tiki didvy
riškumu ir kokiais nors nepaprastais 
gabumais. Prieš tave žmogus, silpnas 
ir greitai palūžtantis padaras, jei jis 
netenka pagrindo po kojomis. O kas 
buvo manuoju pagrindu? Tėvynės 
meilė, garbės troškimas, liguistas iš
didumas ar tiesiog kvailumas, kurį 
taip dažnai su savimi nešiojasi žmo
gaus jaunystė? Tuo metu aš dar ne
žinojau atsakymo į šiuos klausimus...

Pasigirdo beldimas į duris, ir aš 
paskubomis pridengiau savo šlaunis 
rankšluosčiu. Į vidų vėl įėjo jaunasis 
karys. Jis atnešė naujus, švarius balti
nius, naujutėlaitę, mėlyną eilutę ir ge
rai nublizgintų rudų pusbačių porą. 
Rūbų glėbyje nestigo dailaus kakla
raiščio, dviejų nosinių bei keletos ki
tų smulkmenų.

— Jei ko nors trūks, ar netiks jūsų 
ūgiui — paspauskite skambutį, — pa
aiškino eilinis, šį kartą lėtai ir aiškiai I 
ištardamas vokiškuosius žodžius. — 
Kai apsirengsite, prašau į 21-mąjį 
kambarį. Jis čia pat, šiame aukšte.

Pasakė ir vėl dingo už durų, tik šį 
kartą surinkęs visus mano senuosius 
rūbus.

Nei ženklo neliks, kad kažkada aš 
buvau medicinos studentas Tomas... 
Jo vietą užims kažkoks svetimasis, tik 
kurio akys ir liesas, išbalęs veidas dar 
primins pažįstamą būtybę.

Palikęs vonios kambarį susiradau 
duris, pažymėtas 21-ju numeriu. Ne
žinodamas, kas už jų slepiasi aš ne
labai vykusiai pasibeldžiau. Su 
džiaugsmu ėmė plakti širdis, kai už 
durų pasigirdo aiškus lietuviškas:

— Prašau!
Puošniai įrengtame kambaryje, ku

ris buvo daugiau panašus į teatro lau
kiamąjį nei į tarnybines patalpas, sė

dėjo du vyrai, kurie man įėjus pakilo 
iš savo vietų. Ir aš vos netekau žado 
iš nustebimo; vienas iš jų buvo ne kas 
kitas, kaip Anykščių stotyje sutiktas 
Maironis. Tas pats Maironis, kuris 
taip šauniai grojo smuiku...

Antrasis buvo aukštas, dailiai nu
augęs ir gražaus veido šviesiaplaukis, 
kurio visa laikysena kalbėjo apie gerą 
išauklėjimą ir stiprių valią.

— Ponas Tomas? — prabilo švie
siaplaukis klausdamas ir ištiesdamas 
ranką pasisveikinimui. Nelaukdamas 
atsakymo jis vėl kalbėjo toliau. Jo 
balsas buvo skambus, su maloniu 
tembru, kuriame nebuvo galima ne
išgirsti aukštaičiams įprastos tarmės.

— Arminas...
Ištardamas savo vardą jis manda

giai palenkė galvą ir stipriai paspau
de man ranką.

— Aš esu grupės „21“ vadas. O 
čia dar ponas Juozas. Jis, kaip ir jūs, 
naujas grupės narys.

Maironis priėjo prie manęs ir taip 
pat mandagiai pasisveikino. Nei jo 
žvilgsnis, nei laikysena neišdavė, jog 
mes buvome vienas kitą matę. Galbūt 
jis ne neprisiminė manęs. Tarp tiek 
daug žmonių stotyje, vargu ar buvo 
galima išskirti manąją būtybę.

Tik dabar man pasidarė aišku, kad 
čia pavardės visai nebuvo minimos. 
Kiekvienas kreipėsi į kitą tik vardu. 
Kad aš žinojau Maironio pavardę — 
buvo atsitiktinumas, jei iš viso ši pa
vardė buvo tikra.

— Jūs, Tomai, tikriausiai nuvargęs 
ir išalkęs. Pavalgyti galėsite išeiti 
drauge su Juozu. Mums leista dar ke
lias dienas elgtis ir gyventi kaip ci
viliams asmenims. Juozas gavo iš ma
nęs pinigų ir jų užteks jums abiems.

— Aš irgi dar turiu pinigų...
— Kam išleidinėti savuosius, kai 

yra kas sumoka? Kol skyriaus vado
vybė skiria mums lėšų, reikia jas su
naudoti. Taigi marš pietauti, — nusi
juokė jis ir vėl surimtėjo. — Juozas 
yra senas vilnietis. Taigi nepaklysite 
mieste. Grįšite atgal ne vėliau 23-čios 
valandos.

Armino balsas skambėjo man , 
giai, bet ir įsakmiai.
Drauge su Juozu išėjome į gatvę.] 

šį kartą ne pro didžiuosius vartus,! 
pro siaurą praėjimą, kuris vedė į: 
didelės kalvos papėdę. Prie praėjiu f 
prie dekoratyviniais krūmais apžt 1 
stos tvoros taip pat stovėjo sargybi: 1 
Jis tingiai pakėlė ranką pasisveikini 1 
mas ir lėtai nužingsniavo smėlėtu < 
keliu, vedusiu išilgai tvoros. 1

Vakarėjo. Kažkur už miesto pas ! 
tų leidosi saulė. Jos rausvi spindi! 1 
dar sverbėsi į ištuštėjusias gah 
švelnia varsa dažė medžių viršūs 
šelmiškai žaidė ką tik pražydusiijf ' 
lių vainikuose.

Ėjome tylėdami. Maironis užsidf 
cigaretę ir rūkė giliai įtraukdamas^ 
mus. Atrodė jis norėjo paslėpti kaž 
kį rūpestį ar pamiršti pergyve 
skausmą. Matyt, su juo buvo gafc 
taip eiti gatvėmis ir nesakyti nė Į 
džio. Ir apie ką mums kalbėti? L 
mas suvedė mus, du nepažįstamus 
vargu, ar buvo lemta mums tr 
draugais. Tačiau aš apsirikau mat 
damas, kad Maironis nekalbus.

— Tomas... Ne taip dažnai f 
mus sutinkamas vardas, — prabilo 
kiek paspartindamas žingsnį.

— Retų vardų užtenka. Sakyki® 
Arminas...

Velniai žino, ar tai vardas, 
pavardė. Be to, jis juk Lietuvoje! 
męs ir augęs vokietis.

■— Vokietis? Pažįstate jį jau sen#
— Pažįstu? Vakar naktį pamalė 

jį pirmą kartą...
Iš jo atsakymo nebuvo aišku—j® 

kėši jis, o gal ir liūdnai pa tvirti 
įvykusį faktą.

—-Tai iš kur žinote, kad jis voš 
tis? Lietuviškai kalba labai getai

-—■ Žinoma, kalba gerai. Juk > 
užaugo. Bet vokiečių vis tiek išlik 
Svetimtautį pažįstu jau nuo te 
Pats atrodai kaip ir kiekvienas Ik 
viokas.

(Bus daugiau)
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Ateities klausimu
A. KULIUKO ATSAKYMAS

Nr 7 — paskutinis kalinys
HESSAS — KANKINYS AK KARO NUSIKALTĖLIS?

SPORTINIS
GYVENIMAS

'Os Gerbiamas Redaktoriau, rašiau kelis
Jodžius, bandydamas atsakyti į eilę laiš- 
įų „Europos Lietuvyje" apie mano
straipsnį „Ateities klausimai".

Kai tas straipsnis pirmą kartą pasiro- 
jė, daug mano draugų kritikavo jo išlei
dimą kongreso metuose ir sakė, kad jis 
tebuvo gerai permąstytas. Turiu prisipa- 

s jinti, kad tuo laiku aš irgi turėjau abejo
nių, bet dabar, žvelgiant atgal į viešas 
diskusijas, kurios iš jo prasidėjo, atrodo, 
kad lai buvo geras žingsnis.

jį Kongreso fondas, mano nuomone, ge
lį tai auga ir aš esu tikras, kad mano 
ą straipsnelis jį mažai palietė. Jeigu kas, 
,etj tai jis atkreipė dėmesį į mūsų „jaunimą" 
iltį ir mūsų bendruomenės ateitį. Juk ne pa- 
aj slaptis, kad penki Britų atstovai, kurie 

važiuoja Australijon, daugumoje lietu- 
tij, riškai nekalba, todėl nieko nepakenks, 
fOl. jei bus ieškoma daugiau kelių jų daly- 
įsg vavimui mūsų veikloje, kai jie grįš.

Kai kurie pareiškimai mano straipsny- 
eg je buvo perdėti del efekto, kai kurie ne

buvo gerai išmąstyti ir „Europos Lietu- 
i> vio" skaitytojai greitai atkreipė dėmesį į 
į. pasisakymus, kurie neturėjo būti padary

tu Ii. Bet bendrai paėmus aš lieku prie tų 
d® pažiūrų, kurias tada surašiau, kad būtų 

daromos geresnės sąlygos nekalbantiems 
litį lietuviškai.
® Aš turiu pabrėžti, kad ir aš pilnai esu 

už lietuvių kalbą. Atrodo, kad E.L. laiš
kuose įvyko nesusipratimas ir buvo ma- 
soma, kad aš siūlau lietuvių kalbos at-

® metimą. Tai neteisybė. Tris metus mo- 
z.Vs kiausi lietuviškai ir tik po keliolikos da- 
I lyvavimų lietuviškuose posėdžiuose su

pratau, kad beveik neįmanoma išmokti 
* kalbos pakankamai pilnoms posėdžių dis- 
a! kusijoms. Mano žmona neseniai susilau

kė mūsų pirmgimio Kęstučio, kurį mes
bandysime išmokyti, kiek galėsime, lie- 

~ tuviškai, o vėliau stengsimės užtikrinti, 
kad jis turėtų daug geresnę galimybę iš
mokti lietuviškai, negu kad mums buvo 

as duota.
„Galimybė" čia yra labai svarbus žo- 

' S dis. Didelėj lietuvių grupėj užaugusiam 
l® su lietuviškai kalbančiais tėvais, labai 

lengva sakyti, kad veiklieji turėtų išmok- 
_ Ii-lietuviškai, lengva tą pasakyti ir mo

sis Rytojams, esantiems vienintelėje laisvoje
• lietuvių gimnazijoje. Bet čia Britanijoje 

daugumas jaunų lietuvių, turi tik vieną 
iš tėvų, kuris yra lietuvis ir neturėjo pro
gos lankyti lietuvišką „vargo mokyklą".

■ Aš tik sakau, neužmirškite jų, leiskite 
jiems lengviau 'įsijungti į visuomeninę 
veiklą.d>

Lietuviškos vestuvės ParyžiujeB 
be:

no, 
:ln 
nil 
da- 
tf

sta
liai 
/a 
tęs. 
F

Vieną gražų rugpjūčio šeštadienį, (Vili
uj, Paryžiaus Senos upė, tartum laumių 
pagalba, virto Nemunu. Juo plaukė pra
moginis laivas iš kurio sklido lietuviškos 
muzikos ir dainos garsai. Ten buvo šven
čiamos mūsų tautiečių paryžietės aktorės 
Karolinos Nendrės Masiulytės ii- čika- 
giečio-floridiečio. ekonomisto Arūno Pa
liulio vestuvės.
Sutuoktuvės įvyko tos pat dienos rytą 

11 vai. St. Louis (Šv. Liudviko) bažnyčio
je, saloje, pačiame Paryžiaus centre. Jau
nuosius sujungė Pralotas J. Petronius.

...puota laive, ant Senos upės Paryžiuje.

Aišku, lietuvių kalba yra svarbi: ji mus 
atskiria nuo kitų tautų, ji yra mūsų li
teratūros ir kultūros šaknis — jos žuvi
mas būtų tautos žuvimas. Britanijos ben
druomenėj mes turime palaikyti lietuvių 
kalbos kursus ir stengtis įsteigti naujus, 
bet kartu bendruomenė turi rasti kelią 
pritraukti „jaunimą", kuris nemoka tos 
brangios kalbos. Tiktai savižudė ben
druomenė gali arogantiškai reikalauti: 
„jei jie nori dalyvauti, tegul išmoksta 
lietuviškai".

Algis Kuliukas

VATIKANO FILATELIJA
Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai 

atžymėti Vatikano paštas išleido specia
lią pašto ženklų seriją, susidedančią iš 
trijų ženklų, ženkluose pavaizduota lie
tuvių liaudies menas: Kristus Rūpintojė
lis, Sopulingoji Dievo Motina ir lietuviška 
koplytėlė. Ženklai išleisti 550 tūkst. egz. 
tiražu.

Tai jau trečioji Lietuvai skirta Vatika
no pašto ženklų serija. Reta krikščioniš
koji tauta buvo tiek kartų paminėta Va
tikano pašto ženkluose. Bet nepatenkin
tų visuomet atsirandia. Paskutiniai seri
jai projektą paruošė italų meninkė Ma
ria Maddalena Tuccelli. Todėl kai kas sa
ko, kodėl nebuvo paprašytas lietuvis 
dailininkas paruošti projektą?

Ženklų projektams paruoštai paprastai 
yra skelbiami konkursai ir sudaroma 
komisija konkursui vertinti. Kiek žino
ma, šį kartą komisija buvo gavusi ir vie
no lietuvio projektą, bet tas projektas 
nebuvo paruoštas pagal nustatytas nor
mas. Geriausiu projektu buvo pripažin
tas dail. M.M. Tuccelli. Pagal jos pro
jektą pagamintus pašto ženklus matome 
iliustracijoje.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

EUROPOS LIETUVIS 

YRA VIENINTELIS SAVAITRAŠTIS

EUROPOJE

'llllllllllllllliiiiiiillllllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

Iškilmingos, daugiau kaip valandą tru
kusios apeigos buvo atliktos lietuvių ir 
prancūzų kalbomis, dalyvaujant labai gau 
šiam būriui,, apie pusantro šimto, gimi
nių ir draugų iš abiejų pusių.

Jaunosios tėvai aukštaičiai, jaunojo 
mama žemaitė, tėvelis suvalkietis. Tad 
sukurta 100 proc. lietuviška nauja šeima 
paveldėjusi savo tėvelių iš Lietuvos šir
dyse atneštą Tėvynės meilę.

Linkime jauniesiems, aktyviems Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės nariams, 
ilgiausių metų, sėkmingų ir vaisingų!..

Kai pasaulis sužinojo kad Rudolfas 
Hessas (Rudolf Hess), vienas iš Vokieti
jos nacionalsocialistų partijos vadovų, 
Adolfo Hitlerio draugas ii- pavaduotojas, 
sulaukęs 93 metų amžiaus mirė Špandau 
kalėjime, Berlyne, tai nuomonių dėl jo 
rolės Vokietijoje, Antrojo Pasaulinio Ka
ro metu buvo daug ir jos buvo skirtin
gos. Hessas kalėjime išsėdėjo 46 metus, 
gal būt ilgiau, negu koks kitas žmogus pa
saulyje. Dauguma anglų laikraščių sakė, 
kad jis gavo, ką buvo užsitarnavęs ir ki
ti net sakė, kad jis, kartu su kitais vokie
čių vadais, turėjo būti pakartas po Niurn
bergo teismo.

Jam mirus (yra sakoma kad jis pats 
nusižudė) vokiečiai dėjo gėles ii- vaini
kus prie Spandau kalėjimo. Vienas an
glų korespondentas paklausė jauno, dai
nei dvidešimt metų nesulaukusio vokie
tuko, kodėl ir jis gėlę ant šaligatvio na- 
dėjo. Jaunuolis jam atsakė: „Hessas buvo 
Vokietijos herojus. Paklaustas, kodėl lis 
taip galvoja, vokietukas jam atsakė: „Ka
dangi jis kovojo dėl Vokietijos". Anglas 
daugiau nieko nebeklausė. Britai kovojo 
dėl savo krašto, vokiečiai dėl savo — 
kiekviena tauta yra pasirengusi kovoti už 
savo laisvę, už savo nepriklausomybę.

Kalbėdami apie Hessą mes neturime 
pamiršti paskutinio karo, mirtį, kančias, 
vargus, alkį kuriuos ši pasaulio tragedi
ja žmonijai atnešė ir dėl kurios, gal būt, 
mes Lietuvos laisvę praradom. šis 
straipsnis nenori pateisinti vokiečių na
cionalsocialistų partijos, kuri, Aldolfo 
Hitlerio vadovaujama, turi pasauliui už 
daug ką atsakyti. Ji ne tiktai atsakinga 
už karo pradžią — ji yra ypatingai at
sakinga už savo rasizmo teorijas, kurios 
vedė prie didžiausių žiaurumų žydams, o 
vėliau, karo metu, lenkams ir rusams. 
Bet mes taip pat turime atsiminti, kad 
Hessas, 1941 metais gegužės 10 d., tik ke
lias savaites prieš karą su rusais, at
skrido į Britaniją su taikos pasiūlymu ir 
toliau kare nebedalyvavo. Yra sakoma, 
kad jo tikslas buvo apeliuoti į britų aris
tokratus, pašalinti Churchilį ir susitaiky
ti su vokiečiais. Hitleris pradžioje sakė, 
kad jis nenori sunaikinti britų imperijos, 
kadangi ji išlaiko pasaulio jėgų balansą 
ir tuo būdu pasaulio tvarką ir taiką. Jis 
sakėsi tenorįs vokiečiams gyvenimo er
dvės (Lebensraum) ir ta erdvė, pasirodė, 
esanti Rusija.

Tai, žinoma, nėra priimtina, bet ar 
mes su tuo sutiksime ar ne, šiandien jau 
yra nebesvarbu. Faktas yra, kad Hitleris 
britų aristokratams patiko ir keliolika jų 
lankėsi Vokietijoje prieš karo pradžią. 
Pats Hessas ir žmona yra vaišinę Wind- 
soro kunigaikštį kuris, kaip žinome, dėl 
moters, kurią jis vėliau vedė, atsisakė 
nuo britų karaliaus sosto.

čia ir visa paslaptinga istorija priside
da. Ką Hessas 1941 metais atskridęs į 
Škotiją anglams siūlė? Britanijos valdžia 
ir šiandien dar apie tai nieko nesako, bet 
anglų spaudoje vyrauja dvi nuomonės. 
Vieni sako kad jis, žinodamas laiką, ka
da karas su rusais prasidės, atsirado sa
vo noru, kiti — kad jis buvo britų aris
tokratijos pakviestas, kurie galvojo, kad 
su Hitleriu dar galima susitaikyti. Britų 
aristokratai, be abejonės, būtų mieliau 
kovoję prieš komunizmą, negu prieš Hit
lerį. Britų valdžia tačiau ir šiandien, po 
46 metų, apie tai informacijas laiko pa
slaptyje. Šiaip ar taip, Hessas Anglijos 
kalėjime išsėdėjo iki karo galo.

Po karo, 1945 m. spalio 8 d., jis buvo 
sugrąžintas į Vokietiją ir Niurnberge bu
vo teisiamas, kaip karo nusikaltėlis. Bu
vo sakoma, kad jis buvo pamišęs, be
protis, bet jeigu jis tokiu buvo, taip kaip 
jis galėjo būti teisiamas? Pats Niurnber
go teismas daugumos teisininkų buvo ir 
yra laikomas farsu, komedija — „masių 
žmogžudžiai, teisė kitus masių žmogžu
džius" rašė vienas anglų laikraštis (Daily 
Express, 1987.VIII.21). Šiame teisme He
ssas buvo apkaltintas, kad jis padėjo 
ruošti karą, rengė sąmokslą prieš taiką 
ir buvo agresijos prieš Austriją, Čekos
lovakiją ir Lenkiją (niekas nepamini 
Klaipėdos!) dalyvis. Taigi jis nebuvo ap
kaltintas nusikaltimu prieš žmoniją 
(crime against mankind) ar rasizmu. Bū
ti kaltu, kad rengiesi karui yra tikrai 
juokinga. Jeigu toks apkaltinimas būtų 
galiojantis, tai dauguma pasaulio vadų, 
britų įskaitant (kaigi jie savo imperiją 
buvo sukūrę — kitus bučiuodami?), tu
rėtų sėdėti kalėjime. Po teismo rusai i'į 
norėjo nubausti mirtimi, bet vakarų san
tarvininkai su tuo nesutiko ir jam buvo | 
atimta laisvė iki gyvenimo galo.

Vienas britų karo metų ministeris lor
das Byverbrukas (Lord Beaverbrook — 
jau seniai miręs) save kaltino, kad Hes
sas, dėl jo, gavęs tokią sunkią kalėjimo 
bausmę. Pagal jį, vokiečių ir rusų karui

prasidėjus, kai jis buvo pasiųstas į Mas
kvą, viename pokalbyje Stalinas jo pa
klausęs: koks buvo Hesso skridimo į Bri
taniją tikslas. Byverbrukas jam atsakė, 
kad Hessas anglams siūlė prisidėti prie 
vokiečių ir kartu kariauti prieš komuniz
mą, Stalinas tada beveik pašėlo. Kiek to
je istorijoje yra teisybės, niekas negali 
pasakyti, bet yra keista, kad britų valdžia 
Hesso pasiūlymų nėra iki šiandien ati
dengusi ir, kaip anksčiau minėjau, kad 
britų aristokratija norėjo kovoti prieš 
komunizmą, o Churčilis su tuo nesutiko.

Rudolfas Hessas buvo turtingo vokiečių 
pirklio Egipte sūnus. Jis su Hitleriu susi
pažino 1919 metais. Išgirdęs Hitlerio pra
kalbas jis pasidarė fanatišku jo sekėju. 
Po nesėkmingo 1923 metų sukilimo (pu
čo) Hessas su Hitleriu atsidūrė kalėjime. 
Vėliau vokiečių nacionalsocialistų parti
joje Hessas buvo Hitlerio privačiu sekre
torium, o dar vėliau — jo pavaduotuoju; 
jis buvo atsakomingas už partijos admi
nistraciją. Bet jis juo ir tebuvo — visi 
tie įspūdingi maršai, procesijos su fake
lais, heroiški Hitlerio pasirodymai ir dra
matiškos jo prakalbos, buvo Hesso suor
ganizuotos.

Kai Hessas buvo nuteistas kalėjimu iki 
mirties, tai vakarų santarvininkai galvo
jo, kad jis išsėdės kokius 15 metų bus 
paleistas į laisvę. Bet taip neišėjo — ru
sai atsisakė jį paleisti ir nors per pa
skutinius 20 su viršum metų jis didžiu
liame špandau kalėjime buvo vienintelis 
kalinys ir nors jo išlaikymas kas metai 
kainavo pusę milijono svarų, jis išsėdėjo 
kalėjime iki savo galo.

Jo kalinimas buvo efektyvus psicholo
ginis žmogaus kankinimas. Jo kamera — 
vos 9 pėdų ilgumo ir 7į pėdų platumo, 
žaliai ir gelsvai nudažyta. Jis miegojo 
ant geležinės kareiviškos lovos. Kiekvie
ną dieną keldavosi 7 vai. ryto, darė 15 
minučių mankštą ir, po vieno virto kiau
šinio pusryčių, plaudavo savo apatinius 
baltinius. Iki pietų turėjo laiko skaityti. 
Pririš pietus jį išleisdavo sode pasivaikš
čioti — 215 žingsnių 'į vieną pusę, 215 
žingsnių atgal. Vakarienė būdavo 5 vai. 
Per paskutinius 35 metus jam nedavė nei 
peilio nei šakutės — jis turėjo valgyti tik 
su šaukštu. Iš pradžių Špandau kalėjime 
buvo septyni kaliniai ir Hessas buvo Nr. 
7. Vienas po kito, jie buvo iš kalėjimo pa
leisti. Nuo 1960 metų rugsėjo mėn. Hessas 
pasidarė vienišiausias žmogus pasaulyje 
— jis tik vienas teliko kalėjime ir jame 
mirė, kaip kalinys „nr. 7“.

Sakoma, kad jis nusižudė, bet kur tu 
šiandien teisybę rasi. Hesso šeima tvir
tina, kad jis buvo per menkas ir per silp
nas tai padaryti. Nepamirškime kad jis 
buvo 93 metų amžiaus, keturiasdešimt 
šešius iš kurių jis išsėdėjo kalėjime.

Niekas negali pateisinti Hitlerio pa
saulinių ambicijų, jo rasizmo terorijų ar 
jo noro duoti vokiečių tautai „gyvenimo 
erdvės“ kitų tautų sąskaitom Bet mes 
kalbame apie Hessą, ne apie Hitlerį. Pa
tys anglai sako kad „Hessas buvo gar
sus, bet nesvarbus, nedoras, bet nuo ka
lėjimo dienų niekam nekenksmingas. Jis 
mums kainavo 46 metus pastangomis ir 
pinigais. Po mirties jis mums dar dau
giau bėdos duoda. Kaip gi kalinys su šim
tu sargybinių gali pats nusižudyti?" (Dai
ly Express 87.VIII.21).

Hessas paskutinių keturių karo metų, 
su visais jo žiaurumais, koncentracijos 
lageriais, žudymais, kankinimais nematė. 
Santarvininkai jį nuteisė kalėjimu iki 
mirties ir jis išsėdėjo keturiasdešimt 
šešius metus.

Ši jo gyvenimo apyskaita yra sudaryta 
iš anglų spaudos straipsnių ir britų tele
vizijos pranešimų. Vieni sako kad Hes
sas buvo kaltas ir gavo ką jis buvo užsi
tarnavęs. Bet gerai žinome, kad karo 
laimėtojai yra teisingi, o pralaimėję — 
kalti. Kiti galvoja kitaip — jie net sako, 
kad špandau kalėjimas bus nugriautas, 
kad neerzintų santarvininkų kaltos są
žinės. Taigi, dabar klausimas, ar Hessas 
buvo karo nusikaltėlis ar kankinys. Ką 
jūs galvojate?

Henrikas Vaineikis

Skaitytoju laiškai
Gerbiamieji, nors sąskaitos nepridėjote, 

siunčiu čekį už Alės Rūtos knygą.
Linkiu nepavargti lietuviškam darbe.

Dr. R. Sidrys, JAV

(...) „Europos Lietuvis" daro labai ge
rą įspūdį. Tik neseniai teko man jį nuo
dugniai perskaityti ir padaryti išvadą, 
kad jis sumaniai redaguojamas ir tvar
komas.

Juozas Baužys, JAV

JAV T1NKL1NINKĖS LIETUVOJE
Antrą kartą išeivijos sportininkai lan

kosi pavergtoje Lietuvoje. Pirmi buvo 
krepšininkai, vad. dabartinio PLB vice- 
pirm. R. Dirvenio. Jie Lietuvoje viešėjo 
lygiai prieš 20 m. ir taip pat rugpjūčio 
mėn. Naujoji išeivijos karta Vilniuje pra
laimėjo „Statybai' 77;98, Trakuose įveikė 
Vilniaus studentų klubą 83:73, Vilniuje 
— sostinės „ž a 1 g i r į" 64:61 ir 
Druskininkuose du kartus pralaimėjo 
Kauno „Žalgiriui" 69:82 ir 74:84.

Lietuvių išeivių viešnagę savo leidiny
je atžymėjo S. Butautas, S. Stonkus, A. 
Bertašius „Tarybų Lietuvos krepšinis“ 
(Vilnius, „Mintis" 1985 m. psl. 88) to
kiais sakiniais: „po to jie viešėjo pas 
Kauno sportininkus, apžiūrėjo sporto 
halę, kur jų pirmtakai beveik prieš 30 m. 
laimėjo Europos pirmenybes, Kūno kul
tūros institutą. Amerikos lietuvių krepši
ninkai buvo apsupti nuoširdaus dėmesio, 
visur jautė draugiškumą, šiluma".

Svečių treneris R. Dirvonis „Sporto" 
laikraščio korespondentui pasakė: „kal
bant apie sportų, mes patys įsitikinome, 
kad laikraščiuose aprašomas aukštas Lie
tuvos krepšinio lygis nėra išgalvotas. Jį 
mes patyrėme patys. Lietuvos krepšinin
kai yra pajėgūs kovoti su geriausiomis 
pasaulio komandomis".

Po dvidešimties metų mūsų tėvynę ap
lankė JAV lietuvaičių tinklinio komanda. 
Kiek prisimenu krepšininkų atžvilgiu vil
niškis „Sportas" (jo tiražas 136 tūkst. 
egz.) buvo gan „šaltokas", nepranešdamas 
net rungtynių vietos, laiko ir aplamai — 
mažai dėmesio skirdamas užjūrio lietu
viams.

Atrodo, kad M. Gorbačiovo mestas 
„glasnost" Šūkis palietė ir vilniškį „Spor
tą", nes jau rugpjūčio mėn. J d. jis pa
talpino čikagiškio E. Šulaičio nuotrauką 
ir pasikalbėjimą su juo apie išeivijos 
sportinį gyvenimą. Reikia džiaugtis vil
niškio „Sporto" atvirumu, kadangi pa
vergtoji Lietuva sužinojo apie mūsų iš
eivijos sportinį gyvenimą, pažymint ren
giamas kasmetines S. Amerikos lietuvių 
žaidynes (tik ne pasaulio, kaip teigia E 
Šulaitis — K.B.), kuriose dalyvauja 300 
lietuviško jaunimo.

Pasikalbėjimą „Sportui“ davė taip 
pat ir tinklininkių treneris Zigmas Zuips- 
nys pažymėdamas, kad tinklinis išeivijo
je yra sporto šaka nr. 2, kad sportiniam 
gyvenimui Amerikos žemyne vadovauja 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Sąjun
ga (teisingas pavadinimas yra šiaurės 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjunga — K.B.), jungianti Ka
nados ir JAV sportininkus, šaukiami klu
bų pasitarimai, rengiamos pabaltiečių 
žaidynės.

Ir Vilniaus JAV lietuvaitės buvo nuvy- 
kusios į Kauną, kur „Pluošto“ sporto 
komplekse sužaidė rungtynes su Lietu
vos jaunimo rinktine. Vakare su vieš
niomis susitiko sporto „veteranai“ — 
krepšininkai Stp. Butautas, Lagunevi- 
čius ir kt. Užsimezgė nuoširdus pašneke
sys, nuaidėjo lietuviška daina.

Rugpjūčio mėn 13 d. „Sportas" net pir
mame psl. įdėjo užjūrio tinklininkių 
nuotrauką su jų treneriu Z. Žuipsniu bei 
straipsnį pav. „Koks mielas kraštas".

Čia vėl rašoma, kad tinklinį JAV žai
džia daug sporto klubų, pav. Bostono 
„Dainava", Čikagos „Aras“, Detroito 
„Kovos“ ir kt„ tačiau svariausias perga
les yra atsiekusi Čikagos „Neries“ ko
manda. Straipsnyje įpinti tinklininkių 
asmeniški įspūdžiai — pasimatymai su 
giminėm. Aukščiausia — 1,85 m. žaidėja 
Laura Gražulytė pasakė: „kaip pas jus 
miela ir gražu. Susitikau mamos pusese- 
rę iš Kapsuko, suvalkietiška jos šneka 
dar ir dabar ausyse skamba. Parvažiavu
si namo būtinai papasakosiu broliams, 
koks mielas mūsų tėvų kraštas".

Pirmose rungtinėse Lietuvos rinktinė 
įveikė JAV lietuvaites 3:0 (15:1, 15:2, 
15:9), antrose viešnios pralaimėjo Lietu
vos jaunimo rinktinei 15:9, 15:9, 15:8.
trečiame susitikime jos turėjo „supasuo- 
ti“ mūsų sostinės universiteto rinktinei 
3:1 (10:15, 15:8, 15:12, 16:14)

Iš Vilniaus JAV tinklininkės išvyko į 
Palangą ir Klaipėdą.

K. Baronas

SKAUTŲ ALBUMAS
Gerbiamieji, prašome prisiųsti „Skautų 

Albumą".
Siunčiame 13 sv. čekį, anksčiau esame 

aukoję 5 sv. Jaučiamės, kaip seni pensi
ninkai, savo dalį įdėję į šį kilnų darbą.

Jeigu dirbantieji atvertų savas storas 
pinigines, manome, kad šis reikalas len
gvai susitvarkytų.

Reiškiame pagarbą ir siunčiame ge
riausius linkėjimus.

V.J. Sližys, Anglija
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DBLS-gos ROCHDALE SKYRIUS 
SURINKO 100 sv.

DBLS-gos Rochdale skyriaus kasinin
kas Viktoras Motuzą atvežė DBLJS-gai 
perduoti 100 sv. Aukotojai: po 10 sv., V. 
Motuzą, D. Banaitis, Aras ir Nijolė Ga
šlūnai ir Stasys ir Olga Žilinskai, po 5 
sv., S. Aleknavičius, Antanas ir Trudi 
Kaminskai, B. Kuzmilskaitė, L. Kutkus 
(Mrs.), S. Jankaitis, V. Liaugaudas 
(Mrs.), Česlovas ir Elena Navickai, J. 
Navickas, O. Ramonis (Mrs.), Sergijus ir 
Emilija Sasnauskai ir H. Silius, po 2 sv., 
O. Kutkutė ir B. Liegus ir po 1 sv. A. 
Valaitis. Aukas surinko V. Motuzą.

VI-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso rengėjai ir atstovai dėkoja visiems 
aukojusiems.

DBLS-gos Rochdale skyrius taip pat 
išplatino Jaunimo Kongreso loterijos bi
lietų už 25 sv.

KAS—KADA—KUR
Rugsėjo 26 d., šeštadieni, 12.30 — Pa- 

baltiečių diena — Baltic Focus, įvyks 
Westminster Katedros Konferencijų cen
tre, London, SW1. Programoje: chorai, 
tautiniai šokiai, parodos ir filmai. Veiks 
baras, bus užkandžių.

Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje.

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Annaberge. Spalio 23 vaka
re — dail. J. Batūraitės-Lemkienės paro
dos atidarymas. Spalio 24 — LKD meti
nis suvažiavimas ir diskusijos. V. Nat
kevičiaus, M.A., paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasmantą. Vakare koncertas. Daly
vauja — prof. dr. Lampsatytė-Kollars, 
M. Kollars, H. ir V. Mozūraitytės. Spalio 
25 — kelionė į Centrinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą Mainze.

Spalio 24 d. šeštadienį, 7.30 v.v. Bol- 
tono lietuvių tradiciniai šokiai Ukrainie
čių salėje, 99 Castle Street Bolton. Visi 
tautiečiai kviečiami dalyvauti.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfelde Buergehause, 
Vokietijoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Petras Pakalniškis — 50 sv.
Nuoširdžiai dėkoju.

TFA D. Britanijoje

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ IŠVYKA

DBLS-ga organizuoja Londono lietuvių 
išvyką į Wolverhamptone vykstančią lie
tuvių šventę.

šeštadienį, rugsėjo 12 d., autobusas 2.30 
p.p. nuo Šv. Kazimiero bažnyčios, o 3 
vai. nuo Lietuvių Namų važiuotų ’į Wol- 
verhamptoną.

Norintieji šioje išvykoje dalyvauti pra
šomi užsirašyti pas V. Puidokienę, tel: 
981 2508, pas B. Butrimą, tel: 449 5722 
arba Redakcijoje — tel: 727 2470.

Kelionė kainuos 7 sv.

Boltonas
PARODE LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLUS
Rugpjūčio 20 d. H. Vaineikis parodė 

Lietuvos pašto ženklus Bolton Philatelic 
Society nariams ir jų svečiams. Savo kal
boje H. Vaineikis papasakojo apie Lietu
vos istoriją ir kaip ji atsispindi jos 
pašto ženkluose. Be Lietuvos pašto ženklų 
jis parodė kelius lapus Vilniaus krašto 
(Central Lithuania), bermontininkų 
(Western Army) ir Klaipėdos (Memel) 
pašto laidų, savo kalbą pailiustruodamas 
savo atsiminimais ir ją palengvindamas 
keliais anekdotais. Draugijai jis primi
nė, kad šiais metais lietuviai švenčia 600 
metų krikščionybės sukaktuves. Nors lie
tuvių tauta priėmė krikščionybę vėliau, 
negu kitos Europos tautos, bet, jo nuomo
ne, tai buvo vokiečių kryžiuočių kaltė, 
kurie nešdami kryžių į Lietuvą žudė jos 
gyventojus, plėšė ir degino lietuvių sody
bas ir prievartavo jų moteris. Prelegen
tas taip pat stebėjosi, kad britai daugiau 
žino apie tolimiausias ir tamsiausias pa
saulio gentis, bet ne apie savo kaimynus 
europiečius.

Draugijos prezidentas Mr. T. Bebbing- 
ton padėkojo prelegentui už parodą ir 
kalbą. Seniausias Draugijos narys Mr. J. 
Armitage prisiminė, kad jis taip pat tu
ri lietuviSkų pašto ženklų rinkinėlį ir pa
sakė, kad tokios įdomios kalbos jis ne
girdėjęs, o tokios parodėlės nematęs jau 
ilgą laiką. „I was entertained tonight“, jis 
pareiškė. Mr. P. Vaughan, daug kartų 
premijuotas Šveicarijos pašto ženklų

specialistas, kalbėdamas pagyrė prele
gentą už ženklų apipavidalinimą t.y., jų 
išdėstymą ir aprašymą.

Po savo kalbos H Vaineikis išdalino 
spalvuotas, anglų kalba išleistas brošiū
rėles apie Lietuvą, kurias jam atsiuntė 
DBLS Centro Valdyba. Brošiūros daug 
prisidėjo prie šio vakaro pasisekimo.

Derby
Pranešame kad š.m. rugsėjo mėn. 5 d. 

DBLS-gos Derby Skyrius rengia Tautos 
šventės

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks virš minėtą dieną, 

ukrainiečių klubo patalpose, 27 Charn- 
wod St r., Derby, 6.30 vai. vakaro.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Be to pranešame kad š.m. rugsėjo mėn. 
12 d. Skyrius ruošią ekskursiją į Wolver- 
hamptoną, tenai rengiamą tradicinę Lie
tuvių Dieną. Prašome užsiregistruoti pas 
bet kurį Sk. V-bos narį.

Sk. Valdyba

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus val
dyba šių metų rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 
lietuvių klubo patalpose ruošia TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą Skaitys DBLS-gos Boltono 
skyriaus pirmininkas p. H. Vaines. Man
chesterio ir apylinkės lietuvių prašome 
kuo gausiau minėjime dalyvauti ir kele
tą valandų praleisti klube, o vietos bus 
visiems. Pradžia 6 valandą po pietų.

Ligi pasimatymo. Skyriaus Valdyba

600 METŲ LIETUVOS 
KRIKŠČIONYBĖS MINĖJIMAS 

MANCHESTERY
Rugpjūčio 22 d. L.K. Bendrija Man- 

chestery surengė 600 metų Lietuvos krikš“ 
čionybės jubiliejinį minėjimą, kuris buvo 
pradėtas St. Chad's bažnyčioje 1 vai. ry
to šv. Mišiomis. Jas atnašavo už Lietu
vą ir pamokslą pasakė J.E. vysk. Geof- 
rey Burke, M.A. Jam asistavo kan. V. 
Kamaitis, kun. S. Matulis, MIC, parapi
jos klebonas B. McGarry, St. Anne's kle
bonas Rev. V. Sweeney ir prelatas John 
O Conner iš Boltono. šv. Rašto ištraukas 
mišių metu lietuviškai ir angliškai skai
tė H. Vaineikis ir O. Virbickaitė. Vargo
nais grojo P. Dzidolikas iš Škotijos. Gie
dojo vyrai, kurių dalis buvo iš Bradfor- 
do, prie giesmių prisidėjo visi. Aukas 
prie altoriaus atnešė Jonas Corbett, Kris
tina Navickaitė, Jonas Duoba ir Elena 
Navickienė.

J.E. vyskupui G. Burke ir St. Chad's 
klebonui B. McGarry buvo įteikti 600 m. 
krikščionybės jubiliejiniai medaliai, ku
riuos įteikė Antanas Mažeika ir Vera Pa
žėraitė.

Vysk. G. Burke pasakė platų pamokslą 
apie Lietuvos krikštą, primindamas svar
besnius Lietuvos istorinius įvykius ir ru
sų okupacijas, slaptą Hitlerio-Stalino su
tartį, religijos varžymą ir nenuolaidžią 
lietuvių kovą už laisvę ir teises.

šis jubiliejus buvo paskelbtas visose 
katalikų bažnyčiose.

Bažnyčioje žmonių buvo virš 300, kurie 
ekskursijomis ir pavieniai atvyko iš įvai
rių šios salos vietovių. Nemažas skaičius 
moterų vilkėjo tautinius rūbus. Visiems 
prie atlapų buvo prisegta rūtų ir tautinė 
vėliavėlė. Išdalinta kan. V. Kamaičio pa
ruošti mišių skaitymai bei giesmės ir ju
biliejinės brošiūrėlės. Vyskupas su kuni
gais prie bažnyčios durų su išeinančiais 
atsisveikino.

Po pamaldų visi buvo pakviesti į M. 
lietuvių klubą užkandžiams ir arbatėlei, 
kurią apmokėjo kan. V. Kamaitis. Klube 
buvo žmonių daugiau, nei tikėtasi. Reikė
jo atidaryti papildomą barą. Svečiai, pa
sistiprinę, vėlai popiet iš toliau atvykę, 
skirstėsi namo.

Dangus buvo debesuotas, po pietų lijo, 
vėliau pasirodė saulė.

AUSTMLM
Minint L. krikščionybės 600 metų ju

biliejų, norisi priminti, kad Manchestery, 
Mostono kapinėse stovi paminklinis lietu
vių kryžius su 700 metų (1251 m.) data 
Lietuvos krikštui paminėti. Be to, Lietu
voje išleistas pašto ženkliukas su 700 me
tų data nuo pirmo Lietuvos krikšto. Čia 
su 600 metų jubiliejaus data ne visi lin
kę sutikti.

M.L. Katalikų Bendrijos valdyba nuo
širdžiai dėkoja J.E. vyskupui G. Burke 
už atlaikymą pamaldų ir už pasakytą 
pamokslą, apibūdinantį Lietuvos krikštą 
ir esamą Lietuvos padėtį, visiems daly
vavusiems minėjime, klubui už patalpas, 
šeimininkėms: B. Kupstienei, A. Kimtie
nei, S. Keturakienei, A. Podvoiskienei ir 
B. Bernatavičienei ir visiems kitiems, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie šio minėjimo pasisekimo.

A. P-kis

Nottinghamas
VAŽIUOJAM I WOLVERHAMPTONĄ
Rugsėjo 12 d. ruošiama ekskursiją į 

Wolverhamptone „Tautos Šventės ir Lie
tuvių Dienos“ parengimą.

Autobusas išvyks iš Nottinghamo, 
„Salutation Inn", 3.30 p.m. punktualiai. 
Kelionės kaina 3 sv. Skyriaus Valdyba

Birminghamas
EKSKURSIJA [ VVOLVERHAMPTONĄ
Rugsėjo 12 dieną vykstame į DBLS-gos 
40 metų minėjimą Wolverhamptone. Au
tobusas išvažiuoja 17.30 vai. nuo GranJ 
Hotel, Colmore Row, miesto centre. Pra
šom pranešti S. Jezerskiui, tel. 382 2319 
arba bet kuriam valdybos nariui.

S.J.

PAMALDOS
Gloucesteryje — rugsėjo 5 d., 12 vai., 

Šv. Petre.
Stroude — rugsėjo 5 d., 15 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — rugsėjo 6 d., 11.15 vai., 

Židinyje, minint Tautos ir Šiluvos Mari
jos šventę.

Ketteringe — rugsėjo 6 d., 14 vai., Šv. 
Eduarde.

Northamptone — rugsėjo 6 d., 18 vai., 
Šv. Lauryne, Craven St.

Bradforde — rugsėjo 6 d., 12.30 vai.
Eccles — rugsėjo 13 d. 12.15 vai.

ROŽINIS
Rožinis — rugsėjo 5 d p.p. prie Švč. 

Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., Chapel 
Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš autobusų stoties 
nr. 513, reikia važiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už mūsų kalinamus ir ištrem
tuosius tautiečius. N. Narbutienė

A.A. JONAS LIOBĖ
Š.m. rugpjūčio 17 d. Ketteringe mirė 

Jonas Liobė, turėdamas veik 91 metus. 
Buvo kilęs nuo Aluntos, Audeniškių vien
kiemio. 1928 metais atliko karinę prievo
lę Marijampolėj, 10-tam pėstininkų pulke, 
tapdamas viršila. Vėliau tarnavo vidaus 
ir pasienio policijoj, šiaurės Lietuvos ir 
Latvijos pasienyje. Buvo šaulys, rašė į 
Kari, Trimitą, o išeivijoje 'į Europos Lie
tuvi ir šaltinį. Buvo veiklus, linksmas, 
besišypsantis ir save vadino „senu jau
nuoliu“.

Būdamas jaunas, apkeliavo, visą Lietu
vą, Ją mylėjo ir ligi paskutinės dienos 
vis tikėjo, kad prieš mirtį pamatys Ją 
laisvą ir grįžęs vėl vaikštinės tėviškės 
laukais.

Mylėjo lietuvių jaunimą, ypač skautus, 
rėmė juos ir kartu didžiavosi esąs jų rė
mėjas, bet negailestinga mirtis užmigdė 
j'į amžinai.

Rugpjūčio mėn. 25 d. po šv. Mišių, šv. 
Edvardo R.C. bažnyčioje, kurias aukojo 
kun. dr. Matulis MIC, vietos lietuvių ir 
atstovų iš kitų lietuviškų kolonijų, ve
lionis buvo palydėtas į vietines kapines 
ir paguldytas amžinam poilsiui, šalia sa
vo žmonos Onos.

Atsisveikinimo graudų žodį tarė, ket- 
teringiškių vardu, poetas L. švalkus, DB 
LS-gos ir „Europos Lietuvio“ redakcijos 
vardu DBLS-gos Tarybos pirmininkas K. 
Bivainis ir uniformuotas LSS Europos 
Rajono vadas s. S.B. Vaitkevičius skautų- 
čių vardu. Kun. dr. S. Matulis MIC, Pa
dėkojo dalyviams, laidotuvių rengėjams,

žentui ir dukterei Genei, (sveikatos sume 
timais jos nebuvo) ir pareiškė jiems gilią 
užuojautą. Sugiedota „Marija, Marija...“ 

Ilsėkis, Jonai, šioj svetimoj, nors sve
tingoj Karalienės žemėj, toli nuo bran
gios Tėvynės, kurią taip mylėjai, o Vieš
pats tepaima Tavo sielą į dangaus Kara
lystę.

Po laidotuvių visi pakviečiami sureng
tai arbatėlei.

Laidotuvių reikalais rūpinosi Aleksas ir 
Marie Kukanauskai.

Duktė Genė ir žentas Ant. Gliaubičius 
nuoširdžiai dėkoja kun. dr. S. Matuliui 
MIC už pamaldas ir laidotuvių apeigas; 
Aleksui ir Marie Kukanauskams už Jo
no, jam gyvam esant priežiūrą ir rūpini
mąsi laidotuvių ir kitais reikalais, atsi- 
sveikusiems tolimiems ir artimiems tau
tiečiams, kurie ji lankė, o dabar mirusį 
palydėjo ’į kapus.

S.B.V.

Pabaltijo Diena 
Londone

Estija, Latvija ir Lietuva kartu džiau
gėsi nepriklausomu gyvenimu tarp pa
skutinių dviejų karų ir šiandien kartu 
kenčia po Sovietų okupacija. Artimas 
bendradarbiavimas tarp tvj trijų valsty
bių išsivystė tuojau po pirmojo pasauli
nio karo ir to bendradarbiavimo pasėko
je 1934 m rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta 
Pabaltijo valstybių antantė (Susi
pratimo ir Bendradarbiavimo sutartis).

Baltų Taryba Londone jau nuo seniai 
galvojo parinkti tinkamą dieną, kuri bū
tų bendra visoms trims tautoms ir apsi
stota prie antantės pasirašymo dienos. Ti
kimasi, kad ši diena taps mūsų trijų Pa
baltijo valstybių artimo bendradarbiavi
mo simbolinė diena, vienaip ar kitaip, kas 
metai minima.

Pirmą minėjimą šiemet ruošia Baltų 
Taryba kartu su Pabaltijo Sąjunga šeš
tadienį, rugsėjo 26 d Westminster Cathe
dral Conference Centre, (kuris randasi 
šalia Westminsterio katedros, Victoria, 
SW1.).

Programa bus labai įvairi: tautinės 
dainos ir šokiai filmų rodymas tautinių

PAŠA VL V JĮ
SEMINARAS CASTELGANDOLFE

Popiežiui Jonui Pauliui 11-jam <jį 
vaujant, rugpjūčio 20-22 dienomis, (j 
telgandolfe, netoli Romos įvyko tarpti 
tinis studijų seminaras tema: „Europa 
jos vaidmuo pasaulyje“. Buvo svarstą 
ką Europa yra davusi kultūrinėje plotu 
je, kaip ir kokiu mąstu Europos kuilį 
paveikė kitus kontinentus.

PREZIDENTAS REAGANAS 
RENKA ANEKDUOTUS 

Prezidentui Reaganui reikalingi ane 
dotai, kad pralinksminus Gorbačiovą, Į ” 
jis atvažiuos į Vašingtoną. Ar Gorbat 
vui patiks prezidento anekdotai?.. 

.Amerikietis giriasi rusui, kad 
Ii stovėti prie Baltųjų Rūmų ir 
„šalin Ronald Reagan". „Tai kas
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„Kas yra komunistas?".
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sakymas:

...Partijos pareigūnas, 
pas ūkininką paklausė jo,
liūs buvo? ūkininkas atsakė, kad lai 
geras, jei jis sukrautų bulves vieną a vien 
kitos, tai jos pasiektų Dievo kojas. J įruc 
čia juk Sovietų Sąjunga“, atrėžė komi sfclic
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...Du rusai eina gatve 
nas klausia: „Drauge, ar
kėme aukščiausią komunizmo laipsnį 
„O aš manau kad dar ne“, 
„Reikalai dar labiau pablogės".

PABALTIECIŲ CENTRAS 
STRASSBOURGE

Tarybos narys
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Mas giai
17 d., lankėsi Estų S lūs.
ir tarėsi su 
atstovais.

Britaniį loja 
rod

Pasaulio Estų 
Kari, rugpjūčio 
muose Londone 
Baltų Tarybos

Maido Kari taip pat yra Pasaulio Bt vai: 
tų Tarybos vicepirmininkas. Jis praneš tva 
Britų Pabaltiečiams apie Baltų Taryti 
veiklą ir pastangas ją koordinuoti Ei® 
poje.

Jis patvirtino, kad PBT-ba bendradi net 
biaus Pabaltiečių Centre Strassbouą bet 
kuriam vadovauja VLIKo atstovas Eur ^į.j 
poje
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Algis Klimaitis.

19-kos METŲ SUKAKTIS 
suėjo devyniolika metų nuo 
raudonosios armijos ir kitų
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įsiveržimo 'į Čekoslovakiją, kad nuslop
nūs tame krašte pradėtas vykdyti dem 
kratines reformas. Čekoslovakijoje ve 
kiantis žmogaus teisių gynybos sąjūdi ia 
„Chartija-77“ paskelbė viešą pareiškus 
kviečiantį demokratiniais pagrindais f 
kurti tautinę santarvę. Chartijos sąjūi 
pareiškime reikalauja, kad Sovietų & 
junga atitrauktų savo kariuomenę iš ė 
koslovakijos, kad krašte būtų paskelto 
amnestija, kurios pagrindu būtų išlali 
vinti visi dėl savo politinių, arba relit 
nių įsitikinimų kalinami asmenys. Tikti 
komis sąlygomis, pažymi pareiškiu 
Chartijos sąjūdis, Čekoslovakijoje sus 
darytų galimybė atkurti tautinę šaute 
vę.

(VAT.R.)
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PRANCŪZIJOS POLICIJA 
NEPRIPAŽINO EUROPOS PASO 

Anglijos provincijos laikraštis apras 
kaip Prancūzijos policija, pavartoja® 
„Gestapo“ metodus, apklausinėje K® 
George V aludės savininką, Romą Aa 
druškevičių, kuris su keliais anglų P' 
licininkais vyko į Bolognę. Prancūzų p 
licija jo neįsileido ir grąžino atgal į laivą 
nes jis teturėjo tik Europos pasą (E® 
trevel document). Jo draugai policiniai® 
mėgino jį užtarti, bet prancūzai iš jų # 
šaipėsi. Romas Andruškevičius pasipū 
tinęs pareiškė, kad King George V ai® 
yra artimai susirišusi su Anglijos kas 
laivynu ir todėl jis reikalausiąs, kad V 
daus Reikalų Ministerija ištirtų, koi' 
prancūzų policiją nepripažino jo Europ= 
paso.
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dirbinių paroda, knygos, loterija ir ai 
klausa (Quiz) apie Pabaltijo valstybe* 
Bus galima laimėti išvyką 'į Skandinav'S
Durys bus atdaros nuo 12 vai. (dienos! 

Oficialus atidarymas, kurį atliks Lietuvis 
Charge d'affaires Vincas Balickas, b» 
12.30 vai. p.p. Chorų ir šokių grupių P8 
sirodymai bus 12.45 vai. p.p., 2.45 vai. pf 
ir 5 vai. p.p. Pabaiga 7 vai. vak. Įėjiu® 
suaugusiems 1.50 svaro, o vaikams 50^ 
nų.

Lietuviai yra raginami kuo gausiau 8i' 
silankyti su savo draugais ir pažįstama- 
šioje pirmoje pabaltiečrų dienoje Visi8 
bus vedama anglų kalboje.
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