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Sumuštas P. Gražulis
TAIKINGIAUSI IR DORIAUSI 
PILIEČIAI YRA KALTINAMI 

„CHULIGANIZMU“ IR UŽPUOLIAMI 
SU VILKINIAIS ŠUNIMIS

Spaudos agentūros reiškia nepasitikėji
mą Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovo Gennadi Gerasimovo 
pareiškimu, mėginančiu paneigti Reute- 
rio agentūros paskelbtą žinią, kad lietu
vis katalikas Petras Gražulis buvo skau
džiai sumuštas antradienį Kapsuko sovie
tiniame teisme. Gerasimovas, pasiremda
mas iš oficialių režimo pareigūnų gauto
mis informacijomis, tvirtino, kad Gražu
lis nebuvo sumuštas ir kad stebėtojų mi
nia, susirinkusi lauke prie teismo, nebu
vo milicijos užpulta su vilkiniais šuni
mis. Tokiu tvirtinimu neįmanoma patikė
ti, — pastebi spaudos agentūros — ne
įmanoma patikėti, nes jis remiasi infor
macijomis kurias, suteikė oficialūs val
džios pareigūnai, kurie patys galėtų būti 
apkaltinti dėl tokio žiauraus elgesio su 
nuteistuoju ir su stebėtojų minia. Reu- 
terio pranešimas tuo tanpu remiasi teismo 
salėje buvusių 70-ties asmenų liudijimu. 
Ir kiti liudininkai stovėję prie teismo rū
mų, tvirtina, kad girdėjo, kaip rūsyje bu
vo mušamas Petras Gražulis, ir kaip jis 
šaukė: .Gelbėkit, užmuš!“ Apie du šim
tai asmenų matė, kaip milicininkai puolė 
minią su vilkiniais šunimis. Stebėtojus, 
kurie buvo susirinkę prie teismo salės, 
Gerasimovas vadina „chuliganais“ ir pri
pažįsta, kad dešimt iš jų buvo suimti. 
Septyni iš jų buvę tuoj paleisti, o trys nu
teisti 15 dienų kalėjimo už „chuliganiz
mą“. Spaudos agentūros atkreipia dėmesį, 
kad apkaltinti „chuliganizmu“ taikin
giausius ir doriausius piliečius yra senas 
sovietinio Saugumo metodas, kuris šiais 
„viešumo“ ir „persitvarkymo“ laikais tu
rėtų būti visu griežtumu pasmerktas. Iš 
tikrųjų buvo kitaip, — rašo spaudos 
agentūros ir pateikia keletą konkrečių 
pavyzdžių, štai, pavyzdžiui, kai milicija 
pradėjo spardyti ramiai stovinčius vai
kus, Alfonsas Bumbulis užklausė, kodėl 
juos muša. Bumbulį tada sulaikė, nuvedė į 
teismą ir pasakė: „Tu šūkavai, stumdeisi 
ir neklausei“. Bumbulį nubaudė 20 rublių 
bauda. Jį ir mažametį vaiką paleido tą 
pačią dieną. Kitas atvejis: saugumietis 
pastūmė ir parmetė ant žemės Bronę Va
laitytę. Kai ji protestavo, buvo suimta 
„už chuliganizmą“, štai kokia sovietinė 
tiesa ir teisingumas, — pastebi spaudos 
agentūros. Paskutinėmis žiniomis, iš de
šimties sulaikytųjų septyni buvo paleis
ti, o trys — Gintas Sakavičius, Vincas 
Danielis ir Bronė Valaitytė — yra bau
džiami penkiolika parų už .piktybinį ne
paklusnumą“.

Užsienio spauda skelbia šimto astuonių 
Lietuvos katalikų pasirašyta, pareiškimą. 
Jie visi buvo tiesioginiai įvykių liudinin
kai. Štai pareiškimo tekstas:

1988 metų vasario 2 d. Petro Gražulio 
teisme, įvykusiame buvusioje Marijampo
lėje, dabar Kapsuke, buvo be jokios prie
žasties sulaikyti solidarumo ženklan at
vykę prie teismo rūmų taikūs, tikintys 
piliečiai Alfonsas Bumbulis, Gintas Saka
vičius, Vincas Danielis, Bronė Valaitytė 
ir kiti, kurie liko neatpažinti ar žmonės 
nespėjo įsižiūrėti. Milicininkai veikė KGB 
nurodymu. Neturėjo jokio pagrindo tai 
daryti, nes atvykusieji laikėsi pabrėžti
nai ramiai, viešosios tvarkos netrukdė, o 
pareigūnai prieš beginklius žmones išėjo 
su vilkiniais šunimis. Mes giliai pasipikti
nę akivaizdžiu neteisėtumu ir reikalauja
me suimtuosius tuoj pat išlaisvinti. 88-tų 
metų vasario 2 d. pasirašė 108 asmens.

Pareiškimas buvo įteiktas Kapsuko 
miesto VRS Viršininkui. Nuorašai pasiųs
ti: TSKP generaliniam sekretoriui Gor
bačiovui. LTSR prokurorui ir Kapsuko 
miesto KGB viršininkui.

Reuterio agentūros žiniomis, Vasario 
16 d., Kaune, milicija ir taip vadinami 
draugovininkai guminėmis lazdomis iš
vaikė prie Katedros susirinkusią žmonių 
minią. Po mišių už tėvynę, kuriose daly
vavo apie keturi tūkstančiai žmonių, gru
pė ruošėsė aplankyti Atgimimo Dainiaus 
kun. poeto Maironio kapą. Apie 200 mili
cininkų grubiai išvaikė susirinkusius. 
Kaune buvę sulaikyta 40 žmonių. Vasario 
16 d. nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro 
trys žinomi lietuviai Nijolė Sadūnaitė, 
Antanas Terleckas ir Vytautas Bogušis 
buvo išlaikyti KGB rūmuose.

LIETUVIS PARTIZANAS
Rusų emigrantų organizacijos NTS 

(Nacionalinė Darbo Sąjunga) laikraštis 
„Posev“ savo šių metų antrame numery
je spausdina Valerijaus Senderovo straip
snį iš Maskvos: „Vienas iš paskutiniųjų“. 
Čia pateikiame ištraukas iš to straipsnio:

Man teko būti toje pačioje kameroje 
Čistopolio (Rytų Rusijoje) kalėjime su 
Boleslovu Rezūnu. Likimas to žmogaus 
yra vienas iš tų, kurie suteikia prasmę 
pasaulio egzistavimui, bet kuriam dabar
tinis pasaulis yra nedraugiškas, abejingas.

1940 metais šis jaunas ūkininkas pa
ėmė šautuvą į rankas. Jo tėvynė buvo už
pulta ir jis padarė tai, ką jo protėviai vi
sada darė tokiais atvejais: jis stojo su 
ginklu rankose prieš interventus. „Miško 
metai“ prasidėjo. Aš nežinau ar Ukrainos 
ir Lietuvos miškai bus įrašyti dabartinė
je istorijoje. Jeigu ne, tai reiškia, kad ta 
istorija jų neverta. Vokiečių armija pa
sitraukė nuo Volgos iki Elbės jau per du 
ir pusę metų, o Lietuvos partizanai suge
bėjo priešintis sovietų okupantams per 
šešerius metus.

Laikas bėgo, radijo stotys ragino prie
šintis, žadėjo pagalbą. Bet pagalba neatė
jo ir lietuviams pasidarė aišku, kad Va
karai juos išdavė. Jie buvo tik naudingos

Pranešimas iš Kauno
Pabaltiečių Tarybos Biuras Strasbourge 
praneša: Įkalbėtas į juostelę pranešimas 

iš Kauno

1988 m. vasario 16 d. 19 vai. Kaune apie 
2000 žmonių susirinko į Kauno katedrą 
vakarinėms pamaldoms. Po pamaldų žmo
nės pasilikę katedroje, sugiedojo „Lietuva 
Brangi“, „Marija Mariją“, ir Lietuvos 
Himną. Po to visi organizuotai išėjo lau
kan. Visa katedros aikštė buvo tirštai ap
supta daugybės milicininkų, „draugovi
ninkų“, ir saugumiečių žiedu, švietė ant 
stogų pastatyti reflektoriai.

Žmonės visi kartu pajudėjo link Mai
ronio kapo padėti gėles ir susidūrė su mi
licija ir „draugovininkų“ rikiuote. Minia 
pradėjo sklanduoti, „laisvės, laisvės“, ir 
„referendumą, referendumą“, tas tęsėsi 
apie 10 minučių. Buvo įjungta šviesa, bu
vo filmuojama ir fotografuojama. Po to 
milicija ir KGB pradėjo žmones spausti 
ir mušti, žmonės susiėmė rankomis ir ne
leido jiems įsiveržti į minios vidų. Mėtė į 
„draugovininkus“ metalinėmis tarybinė
mis monetomis. Po kurio laiko milicija 
nustūmė žmones šiek tiek atgal ir padali
jo minią į dalis. KGB ir milicija stengėsi 
sugriebti aktyviausius vyrus ir moteris ir 
sugrūsti juos į mašiną. Organizuoti šauks 
mai „laisvės“ tęsėsi visą laiką. Suimtai
siais buvo pripildyti trys milicijos sunk
vežimiai. Mašinos viduje buvo sklanduo- 
jama „laisvės“, ir ritmingai buvo daužo
ma iš vidaus. Šauksmas, daužymas tęsėsi 
mašinoms važiuojant Kauno gatvėmis. 
Stebėtojai plojo. Po kurio laiko suimtieji 
išlaužė mašinos duris ir iššoko lauk.

Aktyvistų telefonai, kaip Dambrausko, 
Rukšos, Šibonio ir kitų buvo išjungti. 
Centrinis paštas buvo apsuptas milicijos. 
Taip pat įvyko keletas mažesnio mąsto 
susidūrimų mieste. Kai kurie žmonės pa
dėjo gėlių prie istorinių ir tautinių pa
minklų ir individualiai buvo iškelta Lie-

DR. BOBELIS [PERRINKTAS VLIKO 
VALDYBOS PIRMININKU

Š.m. vasario 20 d. įvyko VLIKo Tary
bos posėdis, kuriam pirmininkavo Lietu
vos ūkininkų Partijos atstovas Petras 
Dirda, VLIKo Valdybą atstovavo VLIKo 
vicepirmininkai Dr. D. Krivickas ir Vy
tautas Jokūbaitis.

VLIKo Valdybos pirmininkų Taryba 
perrinko (10-čia balsų) ilgametį VLIKo 
Valdybos pirmininką dr. Kazį Bobelį se
kančiai 3-jų metų kadencijai. Inž. A. Ru
džio pristatytas kandidatas, dr. V. Dam- 
brava gavo 4 balsus. (Lietuvių Vienybės 
Sąjūdžio atstovas A. Regis susilaikė).

Po VLIKo Valdybos pirmininko per
rinkimo, dr. D. Krivickas pristatė ir Ta
ryba patvirtino naują Valdybą. Taip pat 
buvo apsvarstyta ir priimta VLIKo veik
los sąmata 1988-tiems metams.

(Elta) 

šaškės laisvojo pasaulio politiniame žai
dime. Ir svarbiausia, kas dvasiniai rėmė 
partizanus ir teikė jiems jėgas kovoti — 
jų tautos parama — pradėjo silpnėti me
tai po metų. Laikas bėgo negrįžtamai ir 
gyvenimas krypo į savo normalias vėžes.

Boleslovas paliko mišką.*) Jis vėl dir
bo kaime, bet dabar tai jau buvo „kolū
kis". Jis dirbo gerai, sąžiningai, kitaip jis 
diibti nemokėjo.

1979 metais gegužės mėnesį šis „tėvy
nės išdavikas“ buvo areštuotas. Valsty
bės saugumo generolas asmeniškai vado
vavo tai operacijai. Juoda „Volga“ nuve
žė Rezūną į Vilnių. Boleslovui jau ėjo še
šiasdešimtieji metai. Pusę metų jis pra
leido Lietuvos KGB tardymo izoliacinėje 
kameroje. Jie teisė Rezūną lapkričio mė
nesį. Prokuroras reikalavo jį nuteisti de
šimčiai metų griežto rėžimo lageryje ir 
penkiems metams ištrėmime. Bet teisėjas 
manė, kad šis pasiūlymas nebuvo pakan
kamai nuožmus. Nuosprendis: penkiolika 
metų griežto rėžimo, atbūnant pirmuosius 
dešimt metų kalėjime.

Dešimtmečiai praeina. Žmonija regulia
riai švenčia didelės pergalės jubiliejų — 
pergalės demokratinių Vakarų ir „progre
syvios“, bet nevisai demokratinės, Sovie- 

tuvos vėliava Dariaus ir Girėno gatvėje.

Mindaugo šibonio parodymai kaip buvo 
suimta jo žmona Ona Virginija Šibonienė.

„1988 m. vasario 16 d. aš! buvau Kate
droje. Po mišių išėjau į gatvę, kur pama
čiau kaip šeši „draugovininkai“, parvertę 
ant žemės, tempė už plaukų ir mušė vie
ną jaunuolį. Pradėjau šaukti, kad nemuš
tų išpuoliau jo ginti..Nepajutau . kąip at- 
sidūriau mašinoje. Mickevičiaus gatvėje 
visi iššoko iš mašinos iššokau ir aš. Tada 
mane puolė du milicininkai, vienas iš jų 
spyrė man į pilvą. Mašinoje liko šeši žmo
nės, devyni pabėgo. Kai kurių pa
vardės: Kulbokas Linas, Ražas Bori
sas, Rudžionienė Janina, ir aš, šibonienė. 
Du nepilnamečiai, vienas iš jų trečios 
grupės invalidas. Mus atvežė į Lenino ra
jono vidaus reikalų skyrių. Čia aš pir
miausia paprašiau pasakyti pavardę to 
pareigūno, kuris spyrė man į pilvą. Bet 
jis pabėgo ir niekas man nieko nepasakė. 
Vėliau budintis surašė visų pavardes, pa
darė kratą, iškratė visus ir uždarė į ka
meras, nė nepaaiškinęs kodėl mus suėmė. 
Po gerų dviejų valandų mus išvedė vėl, 
pasodino į mašiną ir nuvežę į Daukšos 10, 
tai yra Požėlos rajono vidaus reikalų sky
rių. Ten tardė ir liepė man pasirašyti pa
aiškinimą, dar fotografavo. Vienas dide
lis storas milicininkas ėmė šaukti ant ma
nęs, kad ištraukčiau rankas iš kišenių, ir 
t.t., ir įvairiais necenzūruotais žodžiais 
koliojo. Vėliau liepė pasirašyti protokolą, 
kur aš prisipažįstu, kad dalyvavau de
monstracijoje ir norėjo, kad pasirašyčiau 
neskaičiusi, bet aš nepasirašiau. Apie 4 
vai. ryto, visą tą laiką aš praleidau Požė
los rajono vidaus reikalų skyriuje, 1988 
m. vasario 17 d. 4 v. ryto mus nuvežė į 
Kauno miesto milicijos valdybą ir nuėmė 
visus papuošalus, atėmė pasą ir patalpi
no į kamerą. Čia prabuvau dar 6-7 valan
das. Po to išvežė į teismą. Teisme prabu
vau tą dieną apie 2 valandas. Mus po vie
ną tardė ir teisė. Du prižiūrėtojai mus vi
sus lydėjo, vienas buvo labai nemanda
gus, grąstino, kad mane įmes į karcerį. 
Prieš pradedant teismą, vienas KGB nu
ėjo pas teisėją ir kiek įmanoma neigia
mai mane apibūdino. Teisme buvo vienas 
pareigūnas, vienas teisėjas, kuris tuo pa
čiu spausdino mašinėle ir perskaitė man 
parodymus dviejų liudininkų, kurių man 
net pavardžių nepasakė. Kadangi -aš augi
nu du nepilnamečius vaikus, man paskyrė 

gan švelnią bausmę — 5 paras laisvės atė
mimo. Paklaustas pavardės, man neatsa
kė, tas pareigūnas pasiskubino mane grei
čiau išstumti į mano kamerą, šalia mano 
kameros buvo kita kamera kurioje buvo 
Avižienis Egidijus. Jis labai pergyveno, 
kad už nieką jis nuteistas 15 parų laisvės 
atėmimu. Jis buvo nuteistas, kad fotogra
favo. Po to pati mačiau kaip ten... mušė 
Avižienį, vėliau jį įmetė į mašiną pusiau 
nurengtą. Toliau mane ir visus 
kitus nuvežė atgal į Kauno miesto vidaus 
reikalų skyrių ir vėl sukišo į kamerą. Po

KALĖJIME
tų Sąjungos prieš rudąjį marą. Ir šešėliai 
Don Kichotų, kurie pilnu ūgiu stojo prieš 
juos, negraužia sąžinė tų, kurie švenčia 
tą jubiliejų. NTS narių pelenai jau seniai 
atšalo vokiečių konclagerių krosnyse ir 
Vlasovo armijos karių kaulai išnyko Ark
tikos snieguose.

Bet kai kurie dar yra išlikę gyvi! UPA 
(Red. Ukrainiečių sukilėlių armija) did
vyriai ir Baltijos partizanai kenčia bega
linius dvidešimtmečių kalinimus. Tačiau 
pasipriešinimo korta jau seniai sulošta, 
jos vertė „humaniškiems“ Vakarams šio
je „detantės“ gadynėje yra lygi nuliui.

Gi Boleslovo gyvybė pamažu gęsta ak
meniniame čistopolio maiše. Metai po 
metų jam vis sunkiau atsikelti, kada jį 
žadina anksti rytą.

Kągi, būtų veltui bandyti pertvarkyti 
pasaulį! Bet jeigu bent vienam balsui lem
ta šiandien praskambėti ginant lietuvį 
didvyrį, tebūnie tas balsas iš okupuotos 
Rusijos! J.B.

Red. pastaba.*) Viename skyrelyje V. 
Senderovas kalba apie „keistą amnestiją“. 
Gali būti, kad jis galvojo apie LTR vidaus 
reikalų ministro Bantašiūno 1945 m. pa
skelbtą amnestiją tiems partizanams, ku
rie prisistatys ir atiduos ginklus.

104 AMERIKOS KONGRESO NARIAI 
REIKALAUJA IŠLAISVINTI 

PSICHIATRINĖSE LIGONINĖSE 
KALINAMUS LIETUVIUS

Šimtas keturi Amerikos kongresme
nai laišku kreipiasi į Sovietų Sąjungos 
sveikatos ministerijos psichiatrijos sky
riaus viršininką Aleksandrą Churkiną, 
prašydami žinių apie 7-ių lietuvių, inter
nuotų psichiatrinėse ligoninėse likimą. 
Laiške Churkinui kongresmenai ragina 
peržiūrėti psichiatrinėse ligoninėse inter
nuotų lietuvių bylas ir padaryti atitinka
mus žygius, kad jie visi būtų greitai iš
laisvinti. Amerikiečių kongresmenų ži
niomis sovietų psichiatrinėse ligoninėse 
dar yra laikomi šie lietuviai: Jonas Bag
donas, Arvydas čekanavičius, Vilius Do- 
gilis, Voldemaras Karaliūnas, Henrikas 
Klimašauskas, Vytautas Lažinskas ir 
Petras Lukoševičius. Nuo šių metų pra
džios Sovietų Sąjungoje kaikurios psi
chiatrinės ligoninės, kurios iki šiol buvo 
Vidaus reikalų ministerijos žinioje, dabar 
yra Sveikatos ministerijos atsakomybėje. 
Šis naujas Aukščiausios Tarybos patvar
kymas, kuriuo yna užkertamas kelias 
piktnaudžiavimui psichiatrijos mokslas, 
mum teikia vilties, rašo Amerikos kon
gresmenai, kad ir į šių sepltynių lietuvių 
padėtį bus atkreiptas atitinkamas dėme
sys. Mes tvirtai viliamės, kad asmenų 
įkalinimas psichiatrinėse klinikose už jų 
religinius ar politinius įsitikinimus liks 
galutinai pasmerktu ir atmestu praeities 
reiškiniu.

(VAT.R.)

2-3 valandų man liepė išeiti ir plauti 
grindis, valyti dulkes. Taip aš sutvarkiau 
du kabinetus.

Po to, mane ir dar tris vyrukus nuve
dė ‘į antrą aukštą. Belipant laiptais Ra
žas Borisas pasakė, kad jeigu jo nepaleis, 
numato bado streiką. Aš pasakiau prižiū
rėtojui, kad Borisas nevalgys. Jis atsakė, 
kad per prievartą supils valgį. Vėliau 
man gražino daiktus ir liepė dėkoti savo 
vyrui už išvadavimą, pasirodė, kad baus
mę pakeitė ir nutarė ieškoti iš manęs 50 
rublių baudą.

Suimtųjų pavardės ir bausmės: Ražas 
Borisas — 12 parų; Kulbokas Linas — 12 
parų; Rudžionienė Janina — neaišku; 
Avižienis Egidijus — 15 parų; Jurgelevi
čius Vytas — neaišku; Gučiūnas Antanas 
— taip pat neaišku; Grinevičius Raimon
das — 10 parų; Gradauskas (?) — 10 pa
rų; Bendoraitis Vidmantas — irgi neaiš
ku.

(Čia tik tie žmonės kuriuos šibonienė 
sugebėjo atsiminti, bet buvo jų ir dau
giau). (Elta)

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
Nepamirlškite „Europos Lietuvio'. Pa

remdami vienintelį savaitraštį Europoje 
lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
eityje. Testamentu paskirti pinigai bus 
išimtinai naudojami lietuviškai spaudai.

LIETUVOJE
Užsienio žurnalistų vizitas

Sovietų užs. reik, ministerija patvarkė 
keturiems užsienio žurnalistams, reziduo
jantiems Maskvoje, nuvykti į Lietuvą ir 
savo akimis pamatyti, kaip efektyviai val
džia sutvarkė, kad Vasario 16-osios pat
riotinės demonstracijos neįvyktų.

Kaip pranešė FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG (11.18), korespondentai 
išvyko į Vilnių vasario 14 d. vakare, o 
vasario 15 dieną jiems buvo parodytas 
„ramus“ miestas ir valdžios suorganizuo
ta demonstracija (Gedimino aikštėje), ku
rioje dalyvavo apie 2000 asmenų. UPI ko
respondentas Mitchell pranešė, kad de
monstracijos dalyviai ramiai klausėsi kal
bėtojų, kurie gyrė sovietų valdžią Lietuvo
je. žurnalistas paprašė vieno dalyvio, kad 
jis išverstų iš lietuvių kalbos, kas para
šyta plakate, tas jam atsakė rusiškai, jog 
jis to teksto nesupranta. Atrodė, kad visi 
dalyviai buvo rusai.

Tačiau „Tiesa“ (11.16) pranešė, jog Ge
dimino aikštėje buvo 15 tūkstančių „pro
testuojančių“ prieš JAV prezidento R. 
Reagano, senatorių ir kongreso narių 
„bandymus grubiai kištis į Tarybų Lietu
vos vidaus reikalus...“ Tarp kitų kalbėto
jų mitinge pasirodė komunistinis rašyto
jas Juozas Baltušis, kurio duktė dirba 
Vašingtone „Amerikos balse“ ir translia
cijoje į Lietuvą skaitė prez. Ronaldo Rea
gano proklamaciją (žiūr. „Europos Lietu
vis“ Nr. 9).

Panašūs „protesto“ mitingai buvo su
ruošti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje ir net Šiluvoje... Kaune mitin
guota Karo muziejaus sodelyje, prie pa
minklo keturiems komunistams. Tarp ki
tų kalbėjo komunistinis rašytojas Alpas 
Liepsnoms, kuris „pasidžiaugė Tarybų 
Lietuvos pasiekimais“. Šiluvoje buvo pa
sirašyta rezoliucija, kurioje pasakyta:

„Iš radijo pranešimų sužinojome, jog 
JAV prezidentas R. Reiganas paskelbė 
proklamaciją, o Amerikos kongresas — 
rezoliuciją dėl buržuazinės Lietuvos susi
kūrimo 70-mečio... Mes savo darbu, o ti
kintieji ir maldomis, tobuliname savo Ta
rybų Lietuvą, kartu su viso pasaulio ge
ros valios žmonėmis kovojame už taiką 
Žemėje, o jums, ponas prezidente ir po
nai kongresmanai, sakome: „Nesikiškite į 
mūsų vidaus reikalus“.

Neaiškus nusikaltimas
TIESA (11.18) pranešė, kad vasario 17 

dieną Druskininkuose, bandant sulaikyti 
„nusikaltėlių grupę“, buvo nukautas mi
licijos leitenantas V. Verbickis ir sunkiai 
sužeistas milicijos kapitonas V. Biekša. 
Nusikaltėliai pabėgo. Tą pačią naktį jie 
įvykdė sunkų nusikaltimą Baltarusijoje.

Po gastrolių Varšuvoje
„Tiesos“ korespondentas Algimantas 

Budrys, lydėjęs Vilniaus operos ir baleto 
išvyką į Lenkijos sostinę, aprašė gastroles 
keliuose ilguose straipsniuose. Grįžęs iš 
Varšuvos jis parašė, kad per spaudos kon
ferenciją Varšuvoje, Sovietų ambasados 
sekretorius Vasilijus Zujevas jam pasakė:

— Jūsų visos operos skembės lietuviš
kai? Kažin, ar tai turės pasisekimą...

O pirmą vakarą, po V. Klovos operos 
„Pilėnai“ garsūs plojimai truko keliolika 
minučių... A. Budrys rašo: „galėjai pa
galvoti — iš mandagumo... Tačiau kai to
kios ovacijos ėmė kartotis po kiekvieno 
spektaklio, vis tvirčiau imdavai įsitikin
ti: tai — įvertinimas, pripažinimas“.

Varšuvos operos teatras statytas dau
giau kaip prieš pusantro šimto metų 
(1933 m.), jame telpa du tūkstančiai žiū
rovų. Per aštuonias dienas lietuviai jame 
parodė septynias operas bei baletus. Vi
sos vietos būdavo užimtos, o kai kada jų 
pritrūkadavo. Tuomet žiūrovai klausyda
vosi ir žiūrėdavo stovėdami. Spaudos at
siliepimai buvo aukščiausio laipsnio. Bu
vo išryškinamos ne tik solistų teigiamy
bės, bet komplimentai sakomi ir dirigen
tams, orkestrui, chorui, režisieriui bei dai
lininkui. „Tribūna ludu“ rašė: „V. Beli
nio opera „Norma“, kurioje pagrindines 
partijas atliko N. Ambrazaitytė ir I. Mil
kevičiūtė, tapo vienu ryškiausių pastarų
jų metų Lenkijos kultūrinių įvykių“. 
Apie baletą labai šiltai atsiliepė Varšuvos 
Didžiojo teatro baleto direktorė Marija 
Kžyškovska.
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LKB Kronikos nauji tomai
Lietuvos Kronikos sąjunga po ilgesnio 

laiko vėl paruošė tris didžiulius Kronikos 
tomus. Du iš jų — šeštasis ispanų kalba 
ir aštuntasis lietuvių kalba jau platinami, 
o šeštasis anglų kalba pasirodys laike ke
lių savaičių.

Ispaniškasis VI tomas yra skirtas šv. 
Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai pa
minėti. Tai puiki reprezentacinė knyga, 
kietais viršeliais, su puikiu dail. šeselės 
Mercedes pieštu aplanku, šv. Kazimiero 
veidu. Knyga apima 10 LKB Kronikos nu
merių (40-4:)“, liečia 1980-81 metų laiko
tarpį. Į ispanų kalbą išvertė Zeferinas 
Juknevičius, spausdino Kingsport Press 
spaustuvė. Apima 802 psl., kaina nepažy
mėta.

Apie aštuntąjį lietuviškąjį tomą tenka 
kiek daugiau pasisakyti. Taipgi puikiai 
išleista, kietais viršeliais su žalios spal
vos dail. seselės Mercedes pieštu aplan
ku. šis tomas skirtas Lietuvos krikštui 
paminėti Trys Lietuvos valdovai viršely
je, kurie krikštijo Lietuvą: karalius Min
daugas, karalius Jogaila ir didysis kuni
gaikštis Vytautas. Knyga apima 8 LKB 
Kronikos numerius (60-67), plus priedas, 
neskelbtas spaudoje, liečiąs kulto įstaty
mus. Knyga turi 544 psl., tiražas 3,000 eg
zempliorių, kaina 10 dol., spaudė Kings
port Press spaustuvė. Leidėjai Lietuvos 
Kronikos sąjunga Čikagoje.

Įžanginį straipsnį parašė prof. dr. Pau
lius Rabikauskas, S.J. Krikščionybės ke
liais į Lietuvą. Toliau eina leidėjų žodis, 
kuriame reiškiama padėka visiems prie 
to darbo prisidėjusiems. Knygoje daug 
įvairios medžiagos: prašymų, pareiškimų, 
laiškų iš gulago ir kitokios medžiagos iš 
mūsų kenčiančios Tėvynės. Ypatingai 
svarbūs yra patys komunistinės ateistinės 
okupantų valdžios tikėjimo persekiojimo 
faktai, nurodant datas, vietas ir asmenis. 
Iš jų vieni yra kovotojai herojai, vienaip 
ar kitaip nukentėję už tikėjimą, o kiti 
yra persekiotojai, uolūs okupanto tarnai, 
darantys gėdą lietuvio vardui, čia įeina 
saugumo agentai — lietuviai ir. rusai — 
mokyklų direktoriai, mokytojai, komite
tų pirmininkai ir jų pavaduotojai. Ypač 
dideliu uolumu pasižymi RRT įgaliotinis 
Petras Anilibnis, kurio vardas šiame to
me paminėtas net 66 kantus. Tai vienas iš 
persistengiančių okupanto padlaižių, par
sidavęs kūnu ir siela Lietuvos naikinto
jams.

Knygoje aprašyta ir mūsų tautos di
dvyrių kovotojų kun. Sigito Tamkevičiaus 
ir kun. Jono Kastyčio Matulionio teismų 
eiga. Duotos jų gynimosi kalbos.

Kronikose lyg veidrody atsispindi tikra 
okupuotos Lietuvos gyvenimo kasdieny
bė, parodoma visame nuogume, nepri
dengta propogandinių melų skraiste.

Šis tomas, kaip ir kiti, yra pavergtųjų 
brolių ginklas kovoje prieš okupanto kės
lus. Kokie tie kėslai, mes gerai žinome. 
Sulydyti visas pavergtas tautas į vieną 
vergų masę, klusnią komunistinės dikta
tūros vadeivoms, išnaikinti nacionalinius 
skirtumus, visoms tautoms primesti tautų 
,.draugystės" kalbą, vadinasi, surusinti. Iš 
naikinti religiją ir visus nužmoginti. Lie
tuviai ir kitos pavergtos tautos tam prie
šinasi pasyviu ginklu — pogrindžio spau
da, kuri pasiekia ir vakarų pasaulį ir nė 
vienam atveria akis, kurie dar turi svei
ką nuovoką.

Ko leidėjai pageidauja? Būtent, morali
nės ir finansinės paramos. Jeigu leidėjų 
jėgos išsektų ir ištekliai pasibaigtų, argi 
nebūtų didelė spraga mūsų išeivijos kovo
je prieš Lietuvos okupantą? Kaip pavyz
dį nurodysiu kelius faktus. Minint Lietu
vos krikšto sukaktį įvairiuose kraštuose 
iškilmingų mišių metu didžiulėse kate
drose aukų nešėjai nešė LKB Kronikos 
puikiai išleistus tomus anglų, ispanų ar 
lietuvių kalbomis. Mišių metu kai kur 
buvo skaitomos ištraukos iš tų kronikos 
knygų. Jeigu leidėjai nebūtų jų išleidę, 
tokių dailių tomų, ar galėtų lektoriai skai
tyti Kronikos ištraukas iš laikraščių iš
karpų? O kiek tūkstančių vyskupų ir uni
versitetų studentų sėmė sau žinias apie 
Lietuvos tragediją, ar ne iš tų angliškų, 
ispaniškų ar lietuviškų Kronikos tomų?

Baigdamas noriu tik prašyti lietuvišką
ją išeivijų, neatšaldykit savo širdžių, pa
remkite Kronikos knygų leidimą. Pats Vy
tautas Skuodis iškėlė jų reikšmę kovo
jantiems pogrindyje. Jiems didelė paska
ta dirbti ir aukotis, žinant, kad apie jų 
kovas ir kančias sužinos visas pasaulis 
įvairiomis kalbomis. Juk Lietuva vienin
telė Sovietų pavergtų tautų tarpe su to
kia gausia pogrindžio spauda ir taip ilgai 
einančia jau 16 metų LKB Kronika.

Aukas siųsti ir knygas prašant prisiųs
ti šiuo adresu: Lietuvos Kronikos Sąjun
ga, 6825 So. Talman Ave., Chicago. Ill. 
60629, USA. A.G.

ANTROSIOS METINĖS
Sausio 5 d. suėjo nuo kunigo Juozo 

Zdebskio tragiškos mirties dvieji metai. 
Mintimis ir malda lankydami šio kilnaus, 
drąsaus, didelės dvasios ir aukos kunigo

DR. RASOS MAŽEIKAITĖS 
ISTORIJA ANGLIŠKAI

Kanadoje gyvenanti jaunosios kartos 
istorikė Dr. Rasa Mžeikaitė spaudai ren
gia istorinį leidinį anglų kalba apie žmo
gaus teisių pažeidimus sovietų okupuoto
je Lietuvoje. Istorinio veikalo išleidimu 
rūpinasi Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenė ir Lietuvių Fon
das. Dr. Rasa Mažeikaitė Lietuvos „Krikš
to“ Jubiliejaus proga Romoje surengtame 
istoriniame simpoziume, kuriame dalyva
vo žymūs istorikai iš viso pasaulio skaitė 
paskaitą apie Lietuvos „Krikšto“ projek
tą Algirdo valdymo laikotarpyje.

Lietuvių literatūros būrelis 1987 lap
kričio 13-15 pravedė suvažiavimą, apta
rusį lietuvių moterų literatūrą. Tautinio 
atbudimo metu moterys rašytojos litera
tūrai suteikė svarbių paskatų, nors vė
liau jų įtaka, ypač prozoje, sumažėjo ir 
tik poezijoje jos išlaikė savitą bruožą. 
Tačiau šiandien vėl išryškėja specifinė 
lietuviška feministinė literatūra, ypač 
Baliukonytės, Baltrušaitytės ir Jasukai- 
tytės kūryboje, nepaisant kad apskritai 
lietuvių literatūroje vyrauja vyrų sukūr-

Kunigo J. Zdebskio atminimui
kapą Rudaminos šventoriuje, spausdina
me ištrauką iš poemos „Nutilusi varpų 
giesmė“, sukurtos Lietuvoje „tautos 
apaštalo ir kankinio kunigo Juozo Zdebs
kio atminimui“.

Greit vėjai užpustys kely slaptingus rašmenis — 
Vėžes tos meilės, susirūpinusios, skubančios, greitos... 
Šiandien mes stovim prie milžinkapio naujai supilto 
Ir klausomės didingai gaudžiančios tylos.

Sukniubo praeitis prie pirmojo Aukos altoriaus
kur pirmą kartą buvo išgirsta: „Ateik..."
Šiandien kitokios žvakės jam liepsnoja
Ir blaškos gedulingą vėliavų juodi sparnai...

Bet liko pėdos žemėj Lietuvos giliai įmintos — 
Kur jis praėjo — visur po sėjos veržiasi daigai!
O metraščiuos telieka amžiams įrašyta:
„Štai gyvenimas, išbandymai... kovos ir darbai".

Per trumpos dienos ir per trumpos naktys!..
Ir gyvenime to vieno, o Dieve, kaip mažai!..
Kad taip nedaug dar padarytą — širdį gėlė...
...O tu žinojai, kad visuos keliuos—
Tavęs jau tykojo tirono atgrąsus šešėlis...
Tai buvo valanda, kada sakalai vidury dienos medžioja.
O jis tada išvyko į paskutinį kelią...
Juk karžygiui tik mūšyje pritinka žūti.
...Ir staiga — trenksmas! Smūgis ...riksmas!
Užtemo žemė ir daągus...
O tyras sniegas kraujo dėmėmis aptiško... 

„Padėk man, Viešpatie visa kas sunku, 
Pakelt, kaip Tu ant kryžiaus..."

Ir liko jis — lyg nebaigta varpą giesmė...
Tik kalbanti gyviesiems tyluma...
Jis šaukiasi nueinančią ir dar negimusių kartų:

,, / šsau  go k i te prisi m i n i mus!..
Pratęskit žygdarbius tėvų!...
Apginkit laisvę Lietuvos!.."

Tepažadina tave iš amžių miego—
Pavojaus valandą tauta visa!
Per tavo veidą srovele šilta tegu nubėga,
Ne kraujas, o pašventintų gėlių rasa...

Te į visas šalis linksmai ir pakiliai plasnoja 
Daina išskridus iš palaimintų delnų!
Tu būsi mums visiems piliakalniu šventuoju —
Užuovėja pavargusiems kovoj...
...Ir joks svetimšalis pas mus jo vardo teneklausia — 
Jo vardas emblema Tėvynės pavergtos!

LITERATŪRINIAI SVARSTOMAI ANNARERGE

tas moters vaizdas, kuris pirmiausia at
sako į pačių vyrų klausimą — Kas yra 
moteris man?

25 dalyviai, tarp jų 5 Vasario 16 gim
nazijos mokiniai, aptarė per dvi dieni Že
maitės apsakymą MARTI, po vieną Iva
nauskaitės, Baltrušaitytės ir Vilimaitės 
novelę bei parinktus Degutytės, Baliuko
nytės ir Baltrušaitytės eilėraščius. Taip 
pat buvo susipažinta su dabartine Lietu
vos moters padėtimi bei aplamai su mo
terų įnašu į lietuvių literatūrą.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
ENCIKLA PALIEČIA PRIESPAUDĄ 

IR DISKRIMINACIJĄ KENČIANČIAS 
TAUTAS

Naujoji popiežiaus Jono Pauliaus II so
cialinė enciklika apie Bažnyčios rūpestį 
socialinėmis problemomis „Sollicitudo rei 
socialis“ yra plačiai komentuojama įvai
rių viešojo gyvenimo pareigūnų pareiški
muose ir pasaulio spaudoje. Italijos vys
kupų konferencija savo pareiškime pažy
mi, kad naujoji enciklika atnaujina ir pa
gilina popiežiaus Pauliaus VI enciklikos 
apie tautų pažangą „Populorum progras- 
sio“ mokslą, pritaikydama jį besikeičian
čiom aplinkybėm. Ji yra ištikimas so
cialinio Bažnyčios mokslo pratęsimas, į 
šiuolaikines socialinio gyvenimo proble
mas pažvelgiant ne ideologinėje, o teolo
ginėje Jėzaus Kristaus Evangelijos švie
soje. Tai yra Evangelijos skelbimas, tar
navimas pavieniem žmonėm ir žmonių 
bendruomenei, kuris apima ir socialinę 
sritį. Italijos vyskupai pabrėžia aukštes
nę ūkinės socialinės bei kultūrinės pažan
gos pakopą pasiekusių Europos kraštų 
atsakomybę už Trečiojo pasaulio tautas, 
kurios kelyje į pažangą sutinka dideles 
kliūtis. Popiežiaus Jono Pauliaus II so
cialinė enciklika „Sollicitudo rei socia
lis“ — rašo Italijos vyskupų konferenci
ja, — mus įpareigoja konkrečiu būdu pa
rodyti solidarumą visom pasaulio tautom: 
tiek tom, kurios kenčia alkį ir neįstengia 
pakilti iš skurdo, tiek toms, kurios ken
čia priespaudą ir diskriminaciją, kurios 
yra netekusios žmogiškojo orumo pagrin
dinių religinių, socialinių ir politinių tei
sių.

(VAT.R.)

BRONIAUS JONUŠO STIPENDIJA 
LITUANISTIKAI

Jau vienuoliktą kartą skelbiama kas
metinė muziko ir kompozitoriaus Bro
niaus Jonušo stipendija lituanistiką studi
juojančiam jaunuoliui. Stipendiją 'įsteigė 
našlė Emilija Jonušienė, norėdama įam
žinti savo vyro atminimą ir padėti netur
tingam studentui ar studentei.

Kandidatai stipendijai gauti turi iki 
birželio 15 d. atsiųsti prašymą su kurios 
nors žinomos organizacijos rekomendaci
ja. Pirmenybė tiem, kurie aktyviai reiš
kiasi jaunimo organizacijose.

Stipendijos dydis — 1000 dol. Stipendi
jai kandidatą parinks atitinkama komis!-' 
ja.

Iki šiol gavusieji Br. Jonušo stipendi
jas visuomenės neapvylė. Visi žinomi kaip 
gabūs studentai ir veiklūs lietuviškoje 
dirvoje. Praėjusiais metais stipendija ati
teko Polikaičių jaunimui.

Prašymus siųsti: Br. Jonušo Stipendija, 
9927 Devonshire OMAHA, NE 68114.

Gediminas Sukas

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS
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4.Š esu nulrupėjęs akuotas, 
vėtrų genamas žemės keliuos 
vargui gegės raibos iškukuotas, 
užmiršimo sūnus. nedalios.

B. R.

Pro medžių šakas, pro žalias lapų kepures 
veržėsi saulės spindulių dryžiai. Kažkur, netoliese, 
rūpestingai kalė genys, vos girdimai šlamėjo vėjo 
kedenami lapai. Nuo medžių ir krūmų, nuo aukštai 
sužėlusios žolės dar varvėjo vanduo, tačiau lietus jau 
seniai buvo praėjęs.

Mano sunkios, tarytum švininės, blakstienos 
merkėsi nuo šviesos, o akys klaidžiojo nuo vieno 
medžio prie kito. Tylu. Išskyrus genio tuksėjimų 
nė gyvos dvasios.

Pakėliau galvų ir tik dabar pamačiau, jog buvau 
susmukęs prie didelio kamieno. Buvo šalta. Iki kūno 
permirkę marškiniai ir megztinis, sunkus, vandens 
prisigėręs švarkas nebegalėjo teikti šilumos.

Nežinau, kaip ilgai gulėjau prie to uosio. Gal 
buvau užmigęs, o gal ir netekęs sąmonės. Dienos 
šviesa ryškiai kalbėjo, jog buvo praėję nemažai laiko 
nuo tos audringos, pergyvenimų pilnos nakties.

Pakėliau rankų, kad nušluostyti šlapių veidų ir 
nuo kaktos nustumti sulipusius plaukus. Ranka 
buvo tokia sunki, tokia bejėgiška... Ilgai sukrešė
jusio kraujo dryžiai ant riešo ir pirštų žymėjo tas 
žaizdas, kurias buvo palikusi spygliuota viela. Aš 

net nežinau, kaip išsikrapščiau iš tos klastingosios 
tvoros, bet matyti laimė ir šį kartų nepaliko manęs. 
Laimė... Vos mintyse pakartojau šį žodį, kai protas 
visai prablaivėjo ir aš supratau mano padėties 
beviltiškumų: kur esu ir kas manęs laukia čionai?

Skausmas raižė visus sąnarius, bet sukaupęs 
jėgas, sukąsdamas kalenančius dantis, pakilau nuo 
žemės ir prisilaikydamas medžių kamienų bandžiau 
eiti toliau. Į tų miško pusę, kur, man atrodė, jis buvo 
retesnis ir kur as tikėjausi saulės spindulių. Saulėje 
nebus taip šalta...

Galva sukosi, svaigo, kojos neklausė manęs. 
Prie to nemalonumo prisidėjo dar vienas: mane ėmė 
kankinti troškulys ir alkis. Ir nors protas diktavo 
vieną vienintelę mintį džiaukis, kad esi gyvas, 
tačiau kūnas nenusileido ir reikalavo savo duoklės.

Karlas nuo karto sustodavau, bet išskyrus 
medžių ošimų, nieko negirdėjau. Gali būti, kad aš 
naktį labai toli nuėjau nuo tos gyvenvietės, kurioje 
šeimininkavo partizanai. Pažvelgiau į savo laikrodį. 
Jis buvo sustojęs ties devinta valanda. Bet kada 
vakare ar rylų laikrodžio rodyklės negalėjo 
pasakyti.

Jei naktį miškas vyliojo savo artumu ir žadėjo 
laisvę, lai dabar jis atrodė svetimu ir alstumenčiu. 
Pro medžius negalėjau gerai matyti saulės ir todėl 
nežinojau į kurių pusę einu. Tačiau stengiausi 
nesustoti, nes dar kartų sugriuvęs nebebūčiau radęs 
jėgų vėl pakilti. Kol kojos dar nešė, reikėjo eiti į 
priekį.

O. kaip baisiai sukasi galva...
...Štai dešinėje, prie jauno, žaliuojančio 

šermukšnio stovi puošni, baltais užklotais padengia 
lova. Išsitiesti joje pailsėti... Prieinu arčiau, bet joje 
man nėra vietos: balti užtiesalai sutepti krauju, 
nužymėti raudonomis dėmėmis. Lovoje guli 
Stefanija, tiesia į mane rankas, šypsosi. Ir jos kojos 
nesužalotos, dailios, padengtos šilko kojinių...

Nugara atsiremiu medžio kamieno, kad 
algaučiau kvapų ir dar kartų pažvelgčiau į 
besijuokiančias ir vyliojančias šokoladines akis. 
Atsikvepiu...

Nei lovos, nei baltų užklotų, nei Stefanijos! Lik 

žalias, rudas ir rusvas, lai retesnis, tai lankesnis 
miškas. Sapnas, pasaka ar karštligiškas svaiš- 
čiojimas? Viešpatie, padėk man išeiti iš tos medžių 
finos!

Priėjau, geriau pasakius prislinkau ir 
priropojau nedidelę prošvaistę, nužertų saulės. 
Kairėje, prie seno, supuvusio kelmo didžiulis 
skruzdėlynas. Šimtai juodų, didelių skruzdėlių 
bėgioja, ropinėja, tempia šakeles, spyglius, lapų 
nuotrupas. Pavirsti tokia skruzdėle. įsigauti į tuos 
begalinius labirintus, pasislėpti mažyčiame, švar
iame ir šiltame kambarėlyje, miegoti iki saulėlyd
žio... Kokia lai būtų laimė!

Aikštelė buvo pilna dilgėlių ir aviečių krūmų, o 
jos kertėje augo ir šiek liek žolės. Atsisėdau ant to 
žalio lopo, kad saulė šiek tiek išdžiovintų rūbus ir 
sušildytų skaudančius sąnarius. Nusivilkau savo 
švarkų, ištiesiau jį ant aviečių krūmo. Nusitempiau 
megztinį ir marškinius, išsukau, išspaudžiau, kiek 
galėjau, iš jų vandenį. Norėjau nusimauti ir kelnes, 
tačiau auliniai balai buvo liek permirkę, kad 
negalėjau iš jų ištraukti kojų.

Virš manęs nuostabaus skaistumo dangus. 
Saulėjuokiasi. maloniai šildo išvargusį kūnų ir mane 
užvaldo skaistesnės mintys. Besidairydamas pam
atau. kad prie manęs prižėlę daug kiškio kopūstų. 
Kas nepažįsta to į dobilus panašaus, rūgštaus 
augalėlio? Vėl sunkiai pakylu nuo žemės ir 
saugodamasis dilgėlių, imu rankioti gležnus 
lapelius. Dilgėlės ir mažyčiai spygleliai ant uogenotų 
labai trukdo mano darbų, bet po kiek laiko aš vis tik 
pririnkau visų saujų. Kramtau tų rūgštų augalų, bet 
alkis vėl įsigauna į tuščių skrandį kiškio kopūstais 
jo nenumalšinsi. Tačiau bent akimirkai galiu 
nuslopinti troškulį.

Vėl ištiesiu rankų burnos link, kai tų pačių 
akimirkų prie mano nugaros prisiliečia kažkas 
baisiai šalto. Nukritęs lapas, šlapia medžio šaka? 
Kol mano mintys karštligiškai ieško atsakymo, 
užpakaly pasigirsta užkimęs balsas, kuris lietuviškai 
m urmą:

i Bus daugiau1

Atsiusta paminėti
Der Wald — Antano Baranausko 

„Anykžčių Šilelis“ vokiečių kalba. Verti
mas Alfred Franzkeit, P.i.R., 32 psl. Kai
na: 8.50 DM. Rašyti: Alfred Franzkeit, 
In den Wiesen 3. 2839 Wehrbleck, W. Ger
many.

LaiSkai lietuviams — Religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Nr. 11, gruodis, 
1987. Administracija: Laiškai Lietuviams, 
2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, 
U.S.A.

Metmenys — Kūryba ir analizė. Nr. 
53. 1987. 184 psl. Leidžiami AM &M Pub
lications nuo 1959 m. dukart per metus, 
šio numerio kaina — 8 dol. Prenumerata 
metams — 15 dol. Redaguoja: Vytautas 
Kavolis. Administracija: Marija Paškevi- 
čienė ir Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina 
del Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 
33706, USA.

Metraštis 1986-7 — Lietuvių Vasario 16 
Gimnazijos leidinys, Rotnuva, D-6840 
Lampertheim-Huettenfeld 4, W. Germany. 
Metraštį paruošė: Bronė Lipšienė, Ona 
šiugždienė, Marija Šmitienė ir Andrius 
Šmitas.

Laivas —- Religinio ir tautinio gyveni
mo dvimėnesinis žurnalas. Leidžia Mari
jonų vienuolija. Nr. 5, rugsėjis — spalis 
1987. Administracija 4545 West 63rd St. 
Chicago, IL. 60629, USA.

Karys — Pasaulio lietuvių karių-vete- 
ranų mėnesinis žurnalas. Nr. 9 (1636), 
lapkritis 1987. Administracija: Karys, 341 
Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

Pasaulio Lietuvis — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos leidinys. Nr. 1 
(219), sausis 1988. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: Pasaulio Lietuvis, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Pakelėje į pažadėtąją žemę — Antano 
Gustaičio Satyrinės Elegijos. Išleido Al
gimanto Mackaus knygų leidimo fondas: 
7338 South Sacramento Avenue, Chicago, 
IL. 60629. USA. 184 psl. Kaina 10 dol.
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Liūtas Grinius

MEDICINOS ISTORIJA Lietuviu •laiminio atsakymas
PAVERGTIESIEMS TĖVYNĖJE

I.

Gamta nepripažįsta tuštumos: rečiau 
apgyventos vietos yra užimamos tirščiau 
gyvenančių kaimynų. Tautos prieauglis ir 
jos sveikata todėl yra svarbiausia išsilai
kymo sąlyga. Mano tėvas, dr. Kazys Gri
nius, pabrėždavo, kad karai sunaikina 
mažiau žmonių, nei ligos. Svarbiausia gy
dytojų paskirtis yra rūpestis apsisaugoji
mu nuo ligų, higienos populiarinimas ir 
geresnių gyvenimo sąlygų, mitybos, pa
talpų, aprangos parūpinimas. Šito pobū
džio medicina yra kartais vadinama so
cialinė medicina (Dr. K. Grinius redaga
vo „Medicinos" žurnale socialinės ir sa
vivaldybių medicinos Skyrių). Palydėda- 
damas savo mintis apie gydytojų paskirtį 
tėvas mėgdavo nurodyti būk tai kinie
čių paprotį pagal kurį jie savo gydyto
jams mokėdavę būdami sveiki ir sustab
dydavo atlyginimą sirgdami...

Žvelgdami į Lietuvos medicinos istori
ją mes turime rūpintis ne vien statisti
niais daviniais — kiek gydytojų buvo 
tūkstančiui gyventojų, kiek lovų buvo li
goninėse, kiek mokslo straipsnių gydyto
jai ir profesūra paskelbė —, bet daug 
platesnėje plotmėje: kaip stiprėjo mūsų 
tauta fiziškai, dvasiškai ir ekonomiškai, 
kaip mažėjo ligonių ir užsikrėtimų skai
čiai, kaip buvo kovojama su epidemijo
mis, kaip buvo gerinamos higienos, buiti
nio aprūpinimo ir darbo sąlygos kaimuo
se ir miestuose (pvz. butai, vandentiekis, 
kanalizacija, pirtys ir skalbyklos, darbo 
valandos, darbo aplinka ir 1.1.).

Medicinos istorija negali ribotis vien 
gydytojų, dantistų ir medicinos mokyklų 
apibūdinimu, bet turi jungti pagalbinio 
personalo — felčerių („pusdaktarių“), 
gailestingųjų seserų, pribuvėjų, „samari- 
tiečių“, slaugių, vaistininkų, mokytojų, 
kunigų ir kariuomenės įtaką tautai. Isto
rija turi taip pat 'įvertinti įstatymdavių 
pastangas gerinant gyvenimo sąlygas, nu
statant sveikatos priežiūros reikalavimus 
ir įvertinant jų vykdymą, skiriant lėšas 
gydymo įstaigoms ir mokykloms, ir 1.1. 
Medicinos istorija turi parodyti, kaip šios 
pastangos paveikė tautą, tai yra, kaip 
tauta sustiprėjo (pvz. naudojant kariuo
menės naujokų sveikatos tikrinimo duo
menis), kiek sumažėjo ligos, ir t.t.

Tautoje, kaip lietuvių, negalima ap
lenkti ir liaudies medicinos, kuri moder
niems gydytojams dažnai prilygo bur
tams ir kerėjimams, bet žmonėse turėjo 
didelę įtaką. Laikui bėgant ir geriau su
prantant liaudies vaistus, daugelis jų pa
sirodė ne tokie neveiksmingi ir buvo mo
dernios farmakalogijos iš naujo „atrasti“.

Nelabai seniai, vienas atbėgėlis iš Lie
tuvos, peržvelgęs mano nedidelį lietuviš
kų knygų rinkinį, nusistebėjo išeivių su
gebėjimu atkurti Lietuvoje paliktas kny
gas. Paliktų lobių atkūrimas yra, žinoma, 
tik priemonė savo kultūrai turtinti. Pras
mingas kultūrinis įnašas reikalauja nau
jų kūrinių arba sovietų okupanto mela
gingų darbų ištaisymų, papildymų ir pa- 
plėtimų. Atsižvelgiant į medžiagos gausu
mą ir apmokamų tarnautojų darbą Lietu

voje, galima abejoti išeivių pajėgumu su
kurti istorinius veikalus, kurie būtų iš
samesni už Lietuvoje esančią medžiagą. 
Gali būti, kad išeiviai kūrėjai yra pajė
gūs paruošti tik medžiagą, bet ne išsa
mią dalykinę istoriją. Aukšto mokslinio 
lygio kūriniai yra pasidarę norma kita
kalbėje spaudoje ir prie tokio lygio yra 
pripratęs ir mūsų prieauglis. Todėl turi
me stengtis savo kūryba prilygti šiems 
reikalavimams turiniu, temų išsamumu ir 
spaudos apipavydalinimu.

Lietuvos medicinos istorija nėra nauja 
tema. Medžiaga buvo spausdinama ne
priklausomoje (pig. dr. V. Tercijono ra
šinius) ir sovietų okupuotoje Lietuvoje 
(plg. 1956. XI .23-24 medicinos istorijos 
suvažiavimą, B. Padegimo ir E. Lašienės 
„Akademikas Vladas Lašas“, Vilnius, 
1980, Lietuviškąją tarybinę enciklopedi
ją, VII, 354-356, Vilnius, 1981) ir išeivijo
je (plg. Lietuvių enciklopediją, XV ir 
XVIII, Bostonas, 1968 ir 1959, dr. B. Ma
tulionio red. „Vladas Nagius-Nagevičius, 
V. Nagevičienės leid., 1962, Jz. Vilkaičio 
tęsinius apie ligonių kasas Čikagos „Nau
jienose“, J. Puzino „Profesorius medici
nos daktaras Petras Avižonis“, Chicago, 
IL 1979, K. Ališausko „Kovos dėl Lietu
vos nepriklausomybės" I, 323-330, Chica
go, IL, 1972, St. Raštikio „Kovose dėl Lie
tuvos", Los Angeles, CA 1956, ir kt.). 
Medžiagos apie „špitoles“ (senelių prie
glaudas) ir ligonines taip pat yra B. Kvi
klio „Mūsų Lietuvoje" (Bostonas, 1964- 
1968). Dr. K. Grinius paliko „Lietuvos li
gonių istorijos“ rankraštį.

Šitos, gana padrikos medicinos istorijos 
fone, Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga 
ryžosi literatūra susistematinti išleisdama 
atskirą veikalą. Jo autorius yra gydyto
jas profesorius Juozas Meškauskas, 1933 
metais baigęs VD Universitetą, 1938 m. 
tobulinęsis Vienoje ir Berlyne, vidaus li
gų specialistas, nuo 1949 m. gyvenantis ir 
praktikavęs JAV. Autoriui atskirais 
straipsniais talkino daktarai St. Jankaus
kas, H. Brazaitis, J. Starkus, L. Griniūtė- 
šmulkštienė, V. Tauras, R. Sidrys, M. 
Budrienė ir V. Šaulys, šis, 1987 metų pa
baigoje pasirodęs, veikalas turėjo būti 
koreguojamas dr. J. Puzino, o po jo mir
ties talkon buvo pakviestas dr. Ramūnas 
Kondratas, kuris dirba Vašingtono Smith
sonian Institution medicinos istorijos sri
tyje. Dr. J. Meškausko rankraštis, tačiau 
pasirodė komplikuotesnis, nei dr. R. Kon
dratas tikėjosi ir dėl to jis nebuvo patai
sytas.

Dr. J. Meškausko darbas yra monu
mentalus 814 puslapių pirmas šio pobū
džio veikalas lietuvių raštijoje. Jis pri
stato modernios medicinos plėtojimąsi 
Lietuvoje pradedant XVI amžiaus pradžia 
iki vokiečių okupacijos pabaigos 1944 me
tais. Jame aipstu medicinos ir sveikatos 
priežiūros įstatymų ir plačiai nušviečia
mi Lietuvos universiteto medicinos fakul
teto darbai. Demėsys įstatymams sudaro 
įspūdį, kad yra rašoma ne apie žmones, 
bet apie valstybę ir jos potvarkius me
dicinos įstaigų ir organizacijų klausimais. 
Autorius į turinį įtraukė daug medžiagos

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
Australijoje organizatoriai ir dalyviai, 
gavę sveikinimą iš okupuotos Lietuvos, 
gruodžio 30 d. atstovų posėdyje patvirtino 
laišką Lietuvos jaunimui. „Amerikos Bal
sas“ tą pačią dieną radijo bangomis laiš
ką perdavė į Lietuvą. Skaitė Gintaras 
Grušas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkas.

Mieli Lietuvos bendraamžiai 
ir bendraminčiai

Mes, į Australiją suvažiavusieji lietu
vių jaunimo atstovai iš 11 laisvojo pasau
lio kraštų, nuoširdžiai sveikiname jus, 
brangus Lietuvos jaunime. Čia susirinko
me įprasminti šio Vl-tojo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso šūkį: Tautos liki
mas — mūsų atsakomybė.

Nors esame iš skirtingų pasaulio kam
pų, veikiami savo gyvenamojo krašto ap
linkos, mus riša meilė Lietuvai ir noras 
ją išlaikyti gyvą užsienyje. Jūsų sveiki
nimas mums šio Jaunimo kongreso proga 
mus labai paveikė. Jūsų teigimas, kad už
sienio radijo laidos ir susitikimai su mu
mis yra vienintelis Lietuvos jaunimo ži
nių šaltinis, patvirtino mūsų gyvo ryšio 

lentelėse ir sąrašuose, bet tiek turinys, 
tiek ir tėkštas palieka mechaniškos kom
piliacijos 'įspūdį.

Veikalas yra įdomus savo medžiaga ne 
vien gydytojams, (pvz. yra 1935 m. VD 
Universiteto studentų korporacijų sąra
šai), bet visiems lietuviams, kuriems rū
pi mūsų Lietuvos ir mūsų tautos vysty
masis. Angliškai peredaguota ir papildy
ta knyga būtų taip pat vertingas įnašas 
į pasaulio medicinos istorijos literatūrą.

Kaip kiekvienas pirmas savo rūšies vei
kalas, dr. J. Meškausko darbas nėra be 
spragų. Gydytojams yra charakteringa 
mediciną vertinti aplenkiant pagelbines 
jos sritis ir personalą. Dr. J. Meškauskas 
šios klaidos neišvengė ir savo darbą rėmė 
labiausiai Lietuvos gydytojų įnašu. Auto
rius taip pat aplenkė nepaprastai netur
tingam kraštui svarbias medicinos profi
laktikos įstatymų ir medicinos-sveikatin- 
gumo populiarinimo sritis, higienos po
puliarinimą, kuriame didelį vaidmenį at
liko Lietuvos mokytojai ir Lietuvos ka
riuomenė (naujokų apmokyme). Kai šios 
sritys yra beveik neišryškintos, veterina
rijos medicinai, kuri tik netiesioginiai sie
jasi su tautos sveikatingumu, veikale yra 
paskintas atskiras skyrelis. Akylus skai
tytojas šiame veikale taip pat pasiges 
platesnių sveikatingumo ir profesinių 
draugijų istorijų ir ypač šių draugijų at
liktų darbų, leistų leidinių ir straipsnių 
įvardinimo. Folkloristai šiame veikale pa
siges užuominų apie liaudies mediciną, 
kerėjimus, žmonių naudotus vaistus. Vei
kale beveik, neužsiminta bakteriologija ir 
nė vienu žodžiu nepaminėtos pastangos 
kovoje su kenkėjais (musėm, blakėm, blu
som, žiurkėm ir t.t.)

(8u.s daugiau) 

svarbą. Mes, Vl-tojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovai, nuoširdžiai 
dėkojame ryžtingiesiems Lietuvos jaunuo
liams, kurie savo pavyzdžiu 'įkvepia mus 
ir teikia mums naudingų žinių apie da
bartinę Lietuvos padėtį.

Mes didžiuojamės tokiais kaip Bytau
tas Bogušis, Petras Gražulis, Robertas 
Grigas, Marytė Gudaitytė, kun. Vytautas 
Prajara, kun. Rokas Puzonas, Julius Sas
nauskas, Romas Žemaitis ir daugelis kitų, 
kurie savo drąsa, tikėjimu ir tėvynės mei
le aktyviai išlaiko tą brangią lietuvišką 
dvasią okupacijos sąlygomis. Kai Lietu
voje naikinamos religinės ir dorovinės 
tradicijos, slopinamos kultūrinės verty
bės, vyksta rusinimas, Lietuvos istorijos 
klastojimas, brukama propaganda ir dez
orientacija, stiprinamas tarybinimas ir

Vl-tojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso dalyviai eisenoje Sydnejuje, Austra
lijoje.

AUKSO MEDALIS LIETUVAITEI
Keletą dienų Lietuvos ir mūsų tautos 

vardas plačiai skambėjo Europos vokiš
koje spaudoje, kai pirmą kartą žiemos 
olimpiados istorijoje ir patį pirmą aukso 
medalį žaidynėse — 10 km. slidžių var
žybose iškovojo mūsiškė Vida Vencienė. 
Stebėjau 62 kg. ir 1.68 m. ūgio lietuvaitės 
šliuožimą (Vida ankščiau kultivavo len
gvąją atletiką) nors vokiška televizija 
daugiau filmavo prie Uralo (Komi) gimu
sią Raišą Smetaniną tikrai tikint, kad 
daugkartinė pasaulio meisterė laimės pir
mą vietą, kadangi rusė pirmavo beveik 
iki 8-to km. Tačiau Vida sukaupė pasku
tines jėgas ir dideliu greičiu nušliuožė 
likusius 2 km., pralenkdama rusę 8,7 sek.

Manding, kaip ir visuomet taip ir šį 
kartą atsirado geopolitinių analfabetų vo
kiečių laikraštininkų, kurie lietuvaitę 
priskyrė prie „sovjetrussin“ tautybės...

Žinomas buv. televizijos komentatorius 
Bruno Moravetz, (jis komentavo 1984 m. 
Sarajevo olimpiadą, pavadindamas Vil
niaus krašto sūnų — biatlonininką Algi

plinta nužmonėjimas, šie ryžtingieji jau
nuoliai skatina mus aktyviau dirbti.

Mes rengiame demonstraciją Molotovo 
—Ribbentropo pakto padariniams primin
ti, kuri įvyks prie Sovietų Sąjungos am
basados Australijos sostinėje Canberroje.

šiandien, jos išvakarėse, solidarizuoja- 
mės su lietuviais bei kitais pabaltiečiais, 
kurie persekiojami už dalyvavimą rug
pjūčio 23 d. demonstracijose Rygoje, Ta
line ir Vilniuje.

Jungiamės su Lietuvos jaunimu, kuris 
ryžtasi pasukti tautos likimą tiesos ir gė
rio idealų linkme bei siekia žmogaus tei
sių ir tautos laisvės visapusiško įgyvendi
nimo.

Vl-tojo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovai

„Draugas“

mantą šalną lietuviu-studentu iš Vilniaus 
„Litauen“) aprašydamas šias lenktynes 
„Frankfurter Allgemeine“ dienraštyje 
pažymėjo, kad tai buvo dviejų kartų ko
va, kadangi R. Smetamina yna 36 m., o 
V. Vencienė 24 m. Vokietis rašo, kad ne
toli Lietuvos sostinės Vilniaus gimusi Vi
da Vencienė dabar gaus „nusipelnusios 
sporto meistrės“ vardą, kadangi „sporto 
meisterės“ titulą ji turi. „Mannheimer 
Morgen“ dienraštis pažymėjo, kad Vida 
yra iš lietuviško Vilniaus („aus dem li- 
tauisehen Wilna“), bulevardinis „Bild“ — 
26 m. biologijos studentė „Litauerin“, ki
ti dienraščiai atžymėjo tik tautybę.

Po laimėjimo Vida spaudos atstovams 
pasakė, kad takas, ypatingai paskutiniuo
se km. buvęs „brutalus“, pareikalavęs 
daug jėgų.

5 km. varžybose Vida laimėjo trečią 
vietą ir tuo pačiu bronzos medalį, atsi
likdama nuo suomės M. Matikainen tik 
7,1 sek.

K.B.

(Tęsinys iš pr. numerio)

KANADOS LIETUVIAI
Viešpataujant Manitobos prerijose „In

dian summer“, apie spalio mėn. sužinojo
me, kad pasirašytą Vokietijoje metinę 
darbo sutartį teks užbaigti ne CPR kom
panijoje, bet miško darbuose. Keli lietu
viai patys iš anksto išvyko „sukalti“ pi
nigą (žadėjo sukurti šeimą), vienas pasi
stengė pasilikti Vinipege taip, kad iš mū
sų dešimtuko likome tik šešiese. Lapkri
čio mėn. 1 d. pasakėme sudiev Manitoba! 
ir šiaurės pašvaistėms, pasiekdami me
džiotuoju indėnų Blind River kaimelį. 
Tačiau iki mūsų barakų miške dar reikėjo 
keturių valandų kelionės blogais miško 
keliais. Stovyklą miške pasiekėme vėlų 
vakarą. Ir...išsigandome: išdegęs miškas, 
darbininkai iš darbo grįžta kaip kamin
krėčiai. Nusiplovę rankas ir kiek veidą, 
eina vakarieniauti ir tais pačiais rūbais 
krenta į dviaukštes lovas. Viduryje salės, 
didelė geležinė krosnis, įvairių kalbų 
mišrainė — tikras Babilonas „Ne, sakau, 
vyručiai, aš čia tikrai neliksiu“. Tą oatį 
pakartojo ir kiti. Tačiau nakvoti reikia, 
nes su Blind River jokio susisiekimo nė
ra, o maistą sunkvežimis atvež tik už ke
lių dienų. Nutarėme su juo vėl gtfįžti į 
„civilizuotą ir kultūringą“ pasaulį — in
dėnų Blind River miestelį.

Guliu, užsiklojęs antklode (paklodžių 
nebuvo) ir jaučiu, kad po mano kūną 
slankioja parazitai. Baisu! Nusileidžiu 
žemyn, užminu „pirmame aukšte“ mie
gančiam prancūzui ant rankos. Keikiasi

K. Baronas

jis angliškai ir prancūziškai, bet aš bėgu 
prie krosnies ir pasistatęs kaladėlę pras- 
naudžiu visą naktį. Negana to! Girdžiu 
lauke prie šiukšlių statinių barbenimą. 
Prienų prie lango... o, gi, dvi meškos ieš
ko maisto likučių!

Iš ryto į darbą neiname. Po dviejų die
nų iš Sudleurio su ukrainiečiu vertėju at
važiuoja darbo įstaigos atstovai. Grei
čiausiai miško vadovybė pranešė, kad 
CPR atsiuntė neklaužadas ar streikinin
kus, nenorinčius dirbti miške. Nepadėjo 
darbo įstaigos atstovų aiškinimai, užbaig
ti metinę sutartį miške, nepadėjo miška
kirčių foremanų gero uždarbio kalbos. 
Mūsų sprendimas buvo galutinis (ir vėl 
lenkiškai ir rusiškai pasakiau vertėjui) — 
kuo greičiausiai apleisti mišką, o duonos 
ieškoti ir darbo sutartį užbaigti pasaulio 
nikelio kasyklų centre — Sudburyje.

Po trijų gyvenimo dienų barake, mais
to sunkvežimiu pasiekėme Blind River 
miestelį. Traukinys į Sudburį ėjo sekantį 
rytą, tad nakvynės ieškoti reikėjo pa
prastame viešbutyje. Užsirašėme dviese, 
bet apsigyvename šešiese, kas plačioje 
lovoje, kas pasiklojęs apsiaustą ant grin
dų ar ant išlindusių seno fotelio spyruo
klių. Bet prieš miško baraką viešbučio 
kambarys atrodė tikrai „karališkai“, nors 
ant sienų kabojo keli nublukę paveikslai, 
langus puošė dulkėtos užuolaidos, o virš 
lovos lubų — kabo priklijuotos cigarečių 
nuorūkos. Tai dviejų pirštų „menininkų“ 

darbas... Tačiau ramybės ir čia nesusi
laukėme. Vakare prasidėjo „puota“, kuri 
tęsėsi su laukiniškais šauksmais, šokiais 
ir dainom iki pat ryto. Mat, pataikėme į 
indėnų mėgiamą viešbutį, kur jie pra
leisdavo savo uždarbį, lydėdami medžio
klėn atvyksiąs turtingus amerikiečius.

Sudburis. Dar tą pačią dieną, tiesiog iš 
traukinio, atvykome į nikelio kasyklų 
darbo įstaigą. Deja, darbininkai nereika
lingi, produkcija sumažėjusi. Pasiterau- 
kite rytoj. Keturias dienas važiavome į 
kasyklų raštinę, sulaukdami neigiamo at
sakymo. Netekau kantrybės, nes juk ir 
pinigai baigiasi (pardavėme radio apara
tą už 10 dol.), o be to ir nakvynė pas uk
rainietį nekūrenamoje paliepėje, užsiklo
jant vien tik apsiaustu, buvo nemaloni, 
nors ir mokestis buvo tik 50 centų. Die
nos metu paliepėje buvo draudžiama gu
lėti. Reikėjo slankioti Sudbury miesto 
gatvėmis.

Penkta diena Sudburyje. „Jonai — ke
liaujame į Hamiltoną“ — sakau bičiuliui. 
Trys palieka — a.a. Vaclovas Skrebutė- 
mas, a.a Jonas Juknevičius ir Juozas Va
liukas. Po kelių savaičių jie darbą gavo 
nikelio kasyklose ir nuolatos apsigyveno 
Sudburyje.

Atsisveikinome, palinkėjome laimės, pa
sakydami tik iki pasimatymo. Deja, tik 
Toronte susitikdavome su a. Vatlovu 
Skrebutėnu, kadangi a.a. Jonas Juknevi
čius mirė Sudburyje, o Juozas Valiukas 
neatsakydavo į laiškus...

Sėdę su Jonu į Toronto-Hamiltono trau
kinį, ryte atsiradome Kanados plieno 
širdyje — Hamiltono mieste. Čia jau bu

vo daug lietuvių, dirbančių plieno fabri
kuose. Pirmadienį iškeliaujame ieškoti 
duonos. Ta pati istorija kaip ir Sudbury
je — darbininkai nereikalingi, plieno pro
dukcija sumažėjusi, bedarbė visame mies
te. Blogai, nes vasaros metu sesers šei
mai išrūpinau dar Vinipege dokumentus 
ir ji žada Kanadą pasiekti sausio mėn. 
pabaigoje Pinigai plaukia kaip vanduo 
Vinipego Rer River upėje (tikrai vanduo 
yra raudonas). Reikia juk surasti butą 
keturiems asmenims (gyvenau vyrų ben
drabutyje, buv. kareivinėse). Berods po 
trijų savaičių randu darbą mėsos fabrike, 
gaudamas jau 75 centus. Deja, neilgai te
ko dirbti. Sausio mėn. atvykus sesers šei
mai iš Vokietijos, buvau iš darbo atleis
tas. Nelaimė nevaikšto viena — sako lie
tuviška patarlė. Po atleidimo (darbo įstai
ga tuo metu Kanadoje jokių pašalpų ne
mokėjo) sekė aklosios žarnos operacija, 
kurią vėliau reikėjo dalimis mokėti, ka
dangi tuo metu Kanadoje neegzistavo so
cialinė globa, apmokant ligoninę, dakta
rus, vaistus ir kt. Dėkui Dievui, svainis 
plieno fabrike gavo darbą ir aš po penkių 
savaičių operacijos, taip pat pradėjau 
plieno fabrike pamainų darbą, išdirbda
mas 30 metų. Tuoj pat įsijungiau į Kana
dos lietuvišką organizacinį darbą, eida
mas reikalų vedėjo, korespondento, sek
retoriaus, pirmininko ir kt. pareigas.

Sunkūs yra kiekvieno ateivio pirmi 
žingsniai naujame krašte. Neišvengė jų ir 
lietuviai. Atlikę darbo sutartis miškuose, 
kasyklose, geležinkeliuose ar ligoninėse, 
— jie pasuko į didesnius pramonės cen
trus, rasdami ten ankstyvesnės lietuvių 

išeivijos įsteigtas organizacijas, lietuviš
kas parapijas Montrealyje ir Toronte, ku
rios daug padėjo naujiems ateiviams, ieš
kant darbo, buto ar valdžios įstaigos rei
kaluose. Be abejo, didžiausiu barjeru bu
vo kalba, tad daugumas, kasdieninės duo
nos ieškojo fabrikuose, kur vienintelė 
„kalba“ buv. stiprūs raumenys.

Sustiprėjus ekonominiai, kuriamos šei
mos, auginama nauja, lietuviška atžala, 
leidžiant ją į mokslus, šiandieną, Kana
dos lietuviai randami visose gyvenimo 
srityse — nuo pradžios mokyklos moky
tojo iki universiteto profesoriaus, nuo ei
linio darbininko — iki daktaro, architek
to, advokato ar inžinieriais. Jiems kelias 
į Kanados gyvenimo aukštumas buvo žy
miai lenkvesnis už tėvų. Ar jie tą atjaučia 
ir supranta?..

Ne vien tik duona buvo sotus Kanados 
lietuvis. Jis nepamiršo pareigų Tėvynei ir 
kovos už jos laisvę, stipriai ją remdamas 
finansiniai, didingom demonstracijom, 
tuo atkreipdamas vietinių gyventojų dė
mesį Lietuvos bylai, skelbdamas Lietuvos 
okupaciją spaudoje, radio, televizijos pra
nešimuose.

Stiprių veikėjų gretos retėja, tačiau jų 
vietas užima jau nauja, Klevo lapo kraš
te užaugusi atžala. Tuo pasirūpinta pir
muose metuose, įsteigiant šeštadienio mo
kyklas, skautų, ateitininkų, sporto, tau
tinių šokių grupes. Taigi, jaunimui per
duota toliau nešti Lietuvos laisvės vėlia
va su giliu įsitikinimu, kad mūsų gražiau
sias žiedas, ją garbingai iškels Lietuvos 
sostinėje. Gedimino pilyje.

(Pabaiga)

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1988 m. kovo 9 <1. Nr. 10 (1995)

| | ETŲ vis
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain 
by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01-727 2470
FAX Nr. 01-727 3045

Telex Nr. 261947 SOS G.
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Nfmų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).

Kronika
KAS—KADA—KUR

Kovo 27 d. — balandžio 10 d. — Vely
kų atostogos Vasario 16 gimnazijoje.

Balandžio 16-17 dienomis — DBLS-gos 
ir LNAB-vės suvažiavimas Londone.

Balandžio 23-24 d.d. — baltų savaitga
lis Cathorpe (Baltic weekend).
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

pagerbimas ir skautų-čių savaitgalio sto
vykla Manchesteryje, lietuvių socialinio 
klubo patalpose.

Gegužės 29-30 d.d. — pavasario Lith- 
ex Sodyboje.

Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos
togos Nidos spaustuvėje.

Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros 
stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su vai
kais galės vasaroti ir tėvai.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 — 35-ji Euro
pos lietuviškųjų savaitė Vasario 16 gim
nazijoje, Romuvoje: Lituanisches Gyna- 

sium, 6840 Lampertheim 4—Huettenfeld.
Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
M. Kugrėnas, J. Zdanavičienė ir Ign. 

Gnundulas — po 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
V. Geležinis 18.50 sv.
P. Grokauskas — 3 sv.
A. Jaloveckas — 3.50 sv.
T. Curzon — 3.00 sv.
E. Omkis — 5.00 sv.
E. Kugrėnas — 1.50 sv.
A. šlapokas — 3.00 sv.
I. Grundulis — 18.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiausiai dėkojame.

Londonas
A.A. KOSTAS PADAGAS

Vasario 27 d. vakare mirė Kostas Pada- 
gas, 87 m. Velionis atvyko 'į Angliją po 
paskutinio karo ir Londone ilgą laiką dir
bo geležinkelio stotyse. Buvo vedęs airę- 
Mariją. Palaidotas kovo 8 d. iš Lietuvių 
bažnyčios Leytonstona, šv. Patriko kapi
nėse.

Kostas Padagas gimė Šilalėje ir buvo 
Lietuvos savanoris. Velionis mėgo lietu
višką spaudą ir aplinką. Buvo uolus baž
nyčios lankytojas.

SUSIRINKIMAS
DBL S-gos Londono I-jo Skyriaus me

tinis susirinkimas įvyks kovo 19 d. 6 vai. 
p.p. Londono lietuvių parapijos Svetainė
je.

Darbotvarkėje: valdybos, revizijos ko
misijos ir atstovų į Suvažiavimą rinkimai.

Valdyba

Manchesteris
BLYNŲ BALIUS

Vasario 16 d. MLS klube surengė šau
nų tradicinį Užgavėnių blynų balių, ku
riame dalyvavo apie 30 žmonių. Moterys 
iškepė plokštainį ir 'įvairių blynų, o vyrai 
parūpino gėrimo. Puikus pobūvis nusitęsė 
iki vėlaus vakaro.

Klubo pirm. A. Podvoiskis atidarė ba
lių ir sukalbėjo maldą.

Pasitaikė, kad Vasario 16 d. išpuolė 
Alfo. Rimeikio gimtadienis. Pirmininkas 
pasveikino gimtadienininką ir įteikė visų 
pasirašytą sveikinimo kortelę. Visi jam

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

sugiedojo Ilgiausių metų ir išgėrė tostą 
už jo sveikatą. Jį dar sveikino r. pirm. 
K. Murauskas.

Visi esame šeimininkėms — B. Kups
tienei ir B. Bernatavičienei — dėkingi už 
skanius patiekalus.

A. P-kis

MAIRONIO MINĖJIMAS
Kovo 19 d., šeštadienį, 6 vai. v. lietuvių 

klubas savo patalpose rengia Maironio 
Minėjimą.

Paskaitą skaitys A. Bruzgys.
Prašome visus dalyvauti.

Klubo Valdyba

Derby
SUSIRINKIMAS IR ŠVENTĖ

šiuo pranešame kad š.m. kovo mėn 12 
d. DBLS-gos Derby Skyrius šaukia meti
nį skyriaus narių susirinkimą, kuris ‘įvyks 
ukrainiečių klubo patalpose, 27 Charn- 
wood Str. Derby, 5.30 vai. p.p.

Rochdale
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 13 d. (sekmadienį), 12.30 vai., 
ukrainiečių klube, 80 Molesworth Street, 
Rochdale, šaukiamas DBLS-gos Rochda- 
lės skyriaus susirinkimas.

Dienotvarkėje skyriaus valdybos, revi
zijos komisijos ir atstovo į DBLS-gos su
važiavimą rinkimai.

Visus narius kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

Nottmghamas
VASARIO 16-TOJI NOTTINGHAME
Šiuo metu pasaulyje vyksta mums la

bai svarbūs įvykiai. Dedamos pastangos 
sušvelninti rytų ir vakarų santykius. Ry
tuose, bent paviršiuje, rodomas didesnis 
žmogaus teisių pripažinimas ir, bent dali
nai, leidžiama naudotis žodžio laisve tam 
tikrose ribose. Kaltė dėl senų imperialis- 
tų-komunistų padarytų žaizdų verčiama 
Stalinui, o dabartinė valdžia tas žaizdas 
bando užlipdyti, kad taip nesimatytų.

Tokių įvykių išvakarėse įvyko Vasario 
16-tosios paminėjimai Lietuvoje. Tūks
tančiai nebijojo prisidėti prie šių iškilmių, 
rizikuodami savo darbą, laisvę, net gy
vybę. Ši laisvės troškimo demonstracija 
buvo varžoma tamsiai, už uždarų durų.

Mes atšventėme šią Jubiliejinę šventę 
Anglijoje. Mūsų nebuvo tūkstančiai. Vi
soje Anglijoje gal vos keli paminėjimai. 
Šventėme Vasario 16-tąją ir Nottinghame. 
Tai nebuvo vien Nottinghamo minėjimas, 
bet visų Vid. Anglijos lietuvių. Kitos ma
žesnės kolonijos jau nesugeba arba nebe
nori minėti. Atrodo, kad jau mus apima 
letarginis miegas. Jeigu Lietuvoje žmonės 
ant kelių ėjo apie bažnyčias norėdami pa
minėti šią šventę ir parodyti savo laisvės 
troškimą, mes, kad ir geriausias sąlygas 
turėdami, nesistengiame ateiti į ruošia
mus minėjimus ir parodyti savo solidaru
mą broliams ir sesėms Lietuvoje.

Iš visos Vid. Anglijos, bent pradžioje, 
kažin ar buvo 100 žmonių. Nors sveikini
mų kalbos yra visiems nusibodę, net pa
tiems kalbėtojams, bet kol sugebėsime 
patraukliau minėti, mūsų visų pareiga 
yra dalyvauti.

Minėjimas buvo suruoštas labai puikiai. 
Sveikino mus Pavergtų Tautų komiteto 
pirm. prof. D. Reagan, ukrainiečių atsto
vai, estai, lenkai, latviai. Pritaikytą kal
bą lietuviškai ir angliškai pasakė Centro 
Valdybos pirm. J. Alkis, žodį tarė Notting 
hamo sk. pirm. K. Bivainis.

Meninėje dalyje turėjome gražiu staig
meną. Tai šokių ir Dainų Ansamblio šo
kių grupė, kuriai vadovauja Kristina Mar- 
kevičiūtė-Hames. Į šią grupę įeina ir ke
lios mergaitės iš Nottinghamo. Sušokta 
su poilsiais net 7 šokiai. Keli visai nauji 
— pirmą kartą matyti. Ši grupė jaunuolių 
tikrai ryžtingai dirba ir galima matyti jų 
padarytą pažangą. Gal labiausiai reikėtų 

paminėti dvi jaunas mergaites: Samantą 
ir Luizą, kurios, nors ir silpnai kalban
čios lietuviškai, išmoko ir padainavo lie
tuvišką dainelę, pianinu pritariant Julie 
Horwill.

Pasirodė ir populiarusis duetas — trio 
„Rūta" harmonizuotai ir patraukliai pa
dainuodami 4 daineles.

Užbaigė veteranai „Gintaras“, labai 
smarkiai papildytas jaunesniais veideliais. 
Tie jaunesni veideliai, įsimaišę tarp vy
resnių pradžiugino ne vieną salėje. Cho
ras, vad. V. Gasperienės, sudainavo 5 
dainas, kurių paskutinė lietuviškai senti
mentali „Toli už girių teka saulė..." ne
vienam suspaudė krūtinę. Sekė padėkos 
žodžiai. Tautos Himnas.

Programą pravedė skautų uniforma pa
sipuošęs Algis Gasperas.

Tolimesnė vakaro eiga buvo linksmesnė, 
nes buvo daug jaunesnių, energiškesnių.

Prie scenos buvo skautų kampelis, kur 
matėsi skautų šūkiai, nuotraukos, skautiš
ki reikmenys ir albumai. Buvo priminta 
dalyvavusiems, kad šių metų vasarą Ame
rikoje įvyks VII-toji Tautinė Stovykla 
„Mano Lietuva“, į kurią vyksta net 14 
lietuviškai kalbančių reprezentuoti Ang
lijos lietuvius skautus.

Susitikta, pasikalbėta, užmegsta naujos 
draugystės, atgaivintos senos. Lietuviškai 
praleistas vakaras.

Henrikas Gasperas

Škotija
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario mėn. 14 d. 2 vai. p.p. šv. Šei
mos bažnyčioje, buvo atnašaujamos šv. 
Mišios už Lietuvą. Bažnyčioje didelis 
skaičius tautiečių susirinko išklausyti 
šv. Mišias, kurios buvo užprašytos sky
riaus valdybos.

Šv. Mišias atnašavo ir tai dienai pritai
kytą pamokslą pasakė kun. J. Andriušius. 
Skaitymus skaitė J. Bliūdžius ir P. Ge- 
čionis.

Po pamaldų visi rinkosi į klubo patal
pas bendram pasivaišinimui.
Skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius pasveį 

kino gausiai susirinkusius dienos dalyvius 
ir pakvietė jaunimo grupę išpildyti šven
tės programą.

Pr. Dzidolikui akomponuojant jauni
mas gražiai sudainavo kelias dainas, o 
tautinius šokius vykusiai šokusiems, akor- 
dionu grojo M. Pautienius.

Paskaitą skaitė kun. J. Andriušius. Ji 
buvo labai 'įdomi ir verta dėmesio, ypa
tingai, kai buvo skaitoma Anglų kalboje, 
kad mūsų jaunimui būtų geriau supran
tama Lietuvos praeitis. Po paskaitos se
kė filmas apie 600 metų krikščionybės 
minėjimą ir arkivyskupo Matulaičio pa
skelbimą palaimintuoju Romoje, kurį pa
ruošė kun. J. Andriušius.

Buvo pravesta rinkliava Tautos fondui 
paremti. Prie suaukotos sumus dar ouvo 
pridėta iš Skyriaus kasos ir persiųsta 
Tautos fondui į Londoną 50 sv. Toliau 
sekė gausi loterija, o šventės pabaigoje 
buvo sugiedotas Lietuvos Himnas.

J.B.
t.

JUSTINUI SNABAIČIUI -Įnirus, 
jo žmonai Bernadetai, 

sūnui Andriui ir dukrai Justinai 
ir mamai M. Navickienei 

mano gili užuojauta 
O. Dainauskienė/ Manchester

JUSTUI SNABAIČIUI/mirus, 
jo žmoną Bernadetą, sūnų Andrių, 

dukterį Justiną ir/mamą 
M. Navickienę liūdesio valandoje 

giliai užjaučia
Elena Kuzmickiejtė, ECCLES

PAMALDOS
Nottinghame — kovo 13 d. 11.15 vai., 

Židinyje.
Eccles — kovo 13 d., 12.15 vai., su Iš

pažintimi.
Ketteringe — kovo 13 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Northamptone — kovo 13 d., 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Derbyje — kovo 19 d., šeštadienį, 14 v., 

Bridge Gate, rekolekcijos. Praveda kan. 
V. Kamaitis.

Nottinghame — kovo 19 d., 19 vai. ir 
kovo 20 d., 11.15 vai. rekolekcijas prave
da kan. V. Kamaitis. Visur išpažintys 
anksti prieš pamaldas.

Glaucesteryje — kovo 26 d., 12 vai., Šv. 
Petre.

Stroude — kovo 26 d., 17 vai., Beeches 
Green. Gloucesteryje ir Stroude pamaldas 
laiko kun. J. Sakevičius, MIC.

Nottinghame — kovo 27 d., Verbų ap
eigos 11.15 vai., Židinyje.

Nottinghame — Didžiosios Savaitės ap
eigos vyksta židinyje.

LIETUVOS DISIDENTAI SVEIKINA 
ESTIJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS PROGA
Lietuvių Informacijos Centrui Estijai 

jos 70 m. nepriklausomybės šventės, va
sario 24 d., proga buvo pasiųstas lietuvių 
disidentų sveikinimas. Pateikiame tekstą 
verstą iš rusų kalbos.

Nuoširdžiai sveikiname su Estijos ne
priklausomybės 70-mečiu. Mes lietuviai 
esame susižavėję estų liaudies kova už 
Aukščiausiojo Dievo suteiktą teisę kiek
vienai tautai būti laisvai. Estų tautinis 
orumas yra visoms sovietų tautoms sek
tinas pavyzdys. Tegyvuoja suvereni, ne
priklausoma Estija, kuri tikimės bus ly
giateisė SNO narė.

Pasirašo: Jadvyga Bieliauskienė, Nijolė 
Sadūnaitė, Vytautas Bogušis, Povilas Pe
čeliūnas, Alfonsas Bumbulis, Antanas 
Terleckas, Petras Cidzikas, Bronius Poš
kus, Leonas Laurinskas, Algis Vaišnoras, 
Andrius Tučkus.

(LIC)

JAUNIMAS IR VYTAUTAS SKUODIS 
BUDI IR BADAUJA

Chicagos lietuvių jaunimas budėjimu ir 
bado streiku išreiškė solidarumą Petrui 
Gražuliui ir visiem, kurie siekia iškelti 
Lietuvos laisvės siekimus. Budėjimas ir 
bado streikas tęsėsi 24 valandas: nuo va
sario penkioliktos vakaro iki vasario še
šioliktos vakaro. Budėjimą surengė būrys 
Chicagos lietuvių jaunimo miesto centre 
prie Rotušės rūmų. Drauge su jaunimu 
buvęs sąžinės belaisvis docentas Vytautas 
Skuodis. Skuodžio pasakojimai apie Lie
tuvą jaunimui darė didelį 'įspūdį. Budėto
jai praeiviam dalijo informacinius lape
lius apie Lietuvą. Išdalinta daugiau kaip 
5000 lapelių. Dalinai budėjime dalyvavo 
apie 500 lietuvių. Chicagos laikraščiai ir 
radijo stotys plačiai informavo visuome
nę apie budėjimo tikslus ir apie Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 70tąsias me
tines. Pagrindinis Chicagos laikraštis 
įvykį paminėjo vedamuoju straipsniu, iš
keldamas lietuvių tautos teisę į laisvą ap
sisprendimą. Chicagos burmistras, atsi
žvelgdamas 'į Vasario šešioliktosios reikš
mę Lietuvai, prie Rotušės rūmų iškėlė 
Lietuvos trispalvę vėliavą.

LIŪTAS GRINIUS PASITRAUKĖ 
IŠ VLIKO VALDYBOS

Inž. Liūtas Grinius, visuomenininkas 
ir žurnalistas pasitraukė iš VLIKo val
dybos.

Savo laiške bendradarbiams buvęs VL 
IKo valdybos vicepirmininkas L. Grinius 
rašo: —

Po devynių metų tarnybos skiriuos iš 
dr. K. Bobelio valdybos su neramia šir
dimi, bet mano ilgesnis užsibuvimas sa
vęs nepateisino. Tikiu, kad pasitraukimas 
paskatins jautrumą, budrumą, darbo na
šumą ir naujų jėgų įtraukimą. Linkiu 
naujai valdybai, kaip 1979 metais, ne sa
ve ar savo grupę atstovauti, bet remtis 
noru ir pajėgumu dirbti ir pasišvęsti Lie
tuvai bent tiek, kad. Lietuvoje kovojančių 
rezistentų aukos nebūtų apviltos.

Esu dėkingas visiems, kurie stengėsi 
man padėti patarimais, darbu ir gerais 
žodžiais. Tikiu, kad Jūs, kaip ir aš, būsi
te jautrūs mūsų pavergtos Lietuvos ir 
VLIKO/TAUTOS FONDO REIKALAMS.

Nuoširdžiai Jūsų, L. Grinius, 
1988 vasario 20 d.

A.A. JUSTINUI SNABAIČIUI 
mirus, Jo žmonai Bernadetai, 

sūnui Andriui, dukrelei Justinai, 
uošvienei Magdelenai Navickienei 

ir giminėms Lietuvoje ir Vakaruose 
reiškiame užuojautą ir kartu liūdime

Stasys ir Angela Leonai

t j > t

Ramovėnui Justinui Snahaičiui 
mirus, jo žmonai Bernadetai, 
sūnui, dukrelei, ir giminėms 

gilią užuojautą reiškia/ir kartu liūdi 
L.K.V. S-gos „RAMOVĖS“

Manchester!© sk/riaus Valdyba 
ir nariai

AfA

JUSTINUI SNABAIČIUI 
iškeliavus į amžinybę, 
jo žmoną Bernadetą, 

sūnų Andrių, dukrelę Justiną 
ir uošvienę Magdeleną Navickienę 

širdingai užjaučiame ir kartu liūdime
Elytė Izokaitienė 

Juzefą ir Leonas Venckai 
*■ Michingan U.S.A.

PAŠA UL YJE
Sovietai susirūpinę tautybių klausimu

Birželio mėn. komunistų plenume bus 
aptariami tautybių reikalai, įvairiose res
publikose kilus neramumams, demonstra
cijoms ir kitokiems tautiniams skirtu
mams.

Pabaltijo valstybėse demonstracijos pra
sidėjo Latvijoje pereitų metų birželio 
mėn. — išvežimams paminėti, vėliau 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje — 
Ribbentropo-Molotovo pakto pasirašymo 
sukakties proga ir nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktims paminėti. Kiek žino
ma, niekas per tas demonstracijas nežu
vo, nors jos buvo įvairiai policijos malši
namos.

Blogiau buvo Azerbeidžane, kur pagal 
Sovietų pranešimus, per susikirtimus tarp 
azerbeidžaniečių ir armėnų žuvo 31 žmo
gus, Susikirtimai įvyko Azerbeidžano oku
puotoje Armėnijos dalyje, kur armėnai 
sudaro gyventojų daugumą, bet negali tu
rėti savo kalba knygų ir mokyklose vai
kai yra mokomi rusų arba azerbeidžanie
čių. Glosnost būk tai reikalauja iš
laikyti savo kultūros vertybes. Tačiau bi
jomasi, kad kitos tautybės gali pradėti 
dominuoti, rusai jau dabar sudaro 
tik 52% visų Sovietų Sąjungos gyven
tojų. Pasikalbėjime su Austrijos komunis
tų partijos vadu Gorbačiovas pareiškė, 
kad jis nuo pasirinkto kelio (glasnost) ne 
nukryps.

Shultzo ultimatumas Izraeliui
Prieš išvažiuodamas į JAV valstybes 

sekretorius Shultzas Izraeliui pateikė 
Amerikos planą palestiniečių klausimui iš
spręsti ir pareikalavo, kad atsakytų iki 
kovo 15 d. Manoma, kad tas planas remia
si „taika už žemę“ principu. Tarptau
tinė konferencija reikalaujama palestinie
čiams ribota autonomija.

Jordono karalius Hussein ir Egipto pre
zidentas Mubarak, manoma, tam planui 
pritaria.

Neramumai tebesitęsia ir žuvusių skai
čius beveik kasdien didėja. Televizijoje 
rodomi palestiniečių sumušimai sukrėtė 
visą pasaulį, statomas klausimas, kaip žy
dai, prikentėję daug nuo nacių, gali taip 
elgtis?

Nauja partija Britanijoje
Pereitą savaitę po ilgai trukusių dery

bų ir nesutarimų galų gale Britanijoje bu
vo sudaryta Socialistų ir Liberalų Demok
ratinė partija. Ji buvo sudaryta iš libera
lų ir socialdemokratų ir kol kas turės dvi
gubą vadovybę: Liberalų partijos vadą 
David Steel ir Socialdemokratų partijos 
vadą MacLennan. Nauja partija turi 19 
parlamento narių ir 100.000 narių. Buvęs 
socialdemokratų vadas dr. David Owen 
pereiti į naują partiją nesutiko ir jis to
liau vadovaus Socialdemokratų partijai, 
kurioje pasiliko beveik pusė buvusių na
rių ir trys parlamento nariai.

Atlanto konferencija
Briuselyje pasibaigusi Atlanto valsty

bių pakto (NATO) konferencija buvo la
bai vieninga ir produktinga. Pirmą kartą 
po šešių metų susirinko 16 valstybių gal
vos, 'įskaitant JAV ir Kanadą, ir labai grei 
tai sutarė visais reikalais. Nežiūrint Gor
bačiovo atviresnės ir taikingesnės laiky
senos, buvo pripažintas reikalas gerinti 
branduolinius ginklus tol, kol Sovietų Są
junga turės įprastinių ginklų persvarą.

Iš pradžių Vokietijos kancleris dr. Kohl 
reikalavo nemodernizuoti karo lauko bran 
duolinių ginklų. Mat tie ginklai yra lai
komi Vokietijoje, ir, todėl, karo atveju, 
tas kraštas daugiausia nukentėtų. Brita
nijos ministrė pirmininkė M. Thatcher gi 
teigė, kad su pasenusiais ginklais nebus 
galima atsilaikyti prieš Sovietų Sąjungos 
galingesnes pajėgas. Galų gale buvo pa
siektas kompromisas, kad karo lauko trum 
pų distancijų ginklai būtų, kada reikalin
ga, atnaujinami.

Vyriausybės krizė Panamoje
Karinis diktatorius gen. Noreiga pašali

no prezidentą Delvalle ir jo vieton pasky
rė naują. Amerika, tebepripažįsta preziden 
tą Delvalle, kuris dabar slapstosi. Keli 
Panamos ambasadoriai atsistatydino.

GRUZIJOS STUDENTAI 
DEMONSTRUOJA

Vasario 24 d., Gruzijos sostinėje įvyko 
studentų demonstracija. Tblisio universi
tete apie 600 studentų, rašo Reuterio 
agentūra, protestavo prieš karinius ma
nevrus, kurie yra vykdomi prie senojo 
David-Garedja vienuolyno. Studentai, rei
kalauja, rašo agentūra, kad prie sostinės 
Tblisio esančios kareivinės vartojamos 
kariniam manevram, būtų visai uždary
tos. Tuo tikslu Gruzijos studentai rengia 
kitą protesto demonstraciją balandžio * 
mėnesį.
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