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EUROPOS PABALTIEČIŲ

KONFERENCIJA VOKIETIJOJE
Kovo 6-7 dienomis, Latvių Centre,
Muensteryje įvyko pabaltiečių pasitari
mai, dalyvaujant astovams iš Švedijos,
Vokietijos, Britanijos ir JAV, daugiau
kaip 30 asmenų, jų tarpe 4 lietuviai: Kęs
tutis Ivinskis ir Tomas Bartusevičius (Vo
kietija) J. Alkis, DBLS pirmininkas ir
Algis Klimaitis, Pasaulio
Pabaltiečių
Biuro vedėjas (Prancūzija).
Pasitarimuose dalyvavo ir Pasaulio
Pabaltiečių Tarybos narys Gunars Meierovičs. Britanijos Baltų Tarybą atstova
vo Guntis Berzinš (latvis), Nora MorleyFletcher (estė) ir Jaras Alkis.
Šioji konferencija buvo suruošta su
tikslu arčiau susipažinti su organizaci
jomis, veikėjais bei esama padėtimi kraš
tuose, kultūrine ir politine veikla pa
baltiečių bendruomenėse Europoje, Pa
saulio Baltų Tarybos rėmuose.
Atstovai buvo supažindinti su Pabalti
jo tautų išeivijos organizacine struktūra
vakaruose ir padaryti pranešimai apie
Baltų Tarybų veiklą Švedijoje, Vokietijo
je ir D. Britanijoje.
Pasaulio Baltų Tarybos narys G. Meierovičs pranešė apie PBT veiklą:
Tarybos žygius ir pastangas informuojant
apie Pabaltijo Tautų tragediją ir prie
spaudą, vedančią į rusifikaciją,
ekonominį
išnaudojimą
ir
pra
žūtį. Jis pabrėžė pabaltiečių bendros vei
klos Europoje svarbumą ir supažindino
dalyvius su Pabaltiečių Biuro tikslais
Strasburge.
Kiek vėliau atvykęs Biuro vedėjas A.
Klimaitis pranešė konferencijai apie, ry
šium su 'įvykiais Pabaltijo kraštuose, Biu
ro atliktą is planuojamą veiklą, palaiky
mą ir informacijos skleidimą vakaruose,
mūsų tautų pastangas ir norus išsilaisvin
ti iš rusų įtakos ir vergijos. Jis paminėjo
pasisekimus steigiant Europos Parlamen
to narių grupę Pabaltijo kraštų bylai ginti
ir pakartojo Europos Tautų Taryboje pri
imtos rezoliucijos svarbą ateičiai.
Konferencija tęsėsi visą šeštadienio
popietį. Buvo svarstomas veiklos koordi
navimas
Europoje,
ateities
už
daviniai, kaip pvz. artėjančių StalinoHitlerio pakto metinių tinkamas paminėj i
mas; parama disidentams, persekioja
miems kraštuose ir jų deportacijų į Va
karus pasėkos bei tinkamiausi būdai per
duodant laisvajam pasauliui mūsų Tautų
pageidavimus ir siekius.
Sekmadienio rytas buvo skirtas ryšių
palaikymo pagerinimui aptarti. Diskusijų
Centre buvo Pabaltiečių Biuro veikla
Strasburge. Buvo prieita prie kelių naudin
gų sprendimų ryšių palaikymo srityje.
Pasitarimai vyko sklaidžiau broliškoje
nuotaikoje.
Konferencijos dalyviai buvo svetingai
priimti ir pavaišinti puikiuose bei pato
giuose Latvių Centro namuose.
Nutarta panašius pasitarimus ruošti
bent kartą metuose.
J.A.

LATVIJOJE MINĖS
KOVO 25 IŠVEŽIMUS

Latvių žmogaus teisių grupė „Helsinki
86“ kviečia visus Latvijos gyventojus
rinktis Rygoje penktadienį, 1949 m. kovo
25 d. masinėms deportacijoms paminėti.
„Helsinkio 86“ grupės „Koordinacinio
Centro“ pasirašytame pranešime, kovo 25
d. kviečiami žmonės prie Laisvės Pamin
klo Rygoje padėti gėlės. „Helsinkio 86“
grupės lyderis dr. Juris Vidins, fizikas,
buvęs komunistų partijos narys, pareiškė,
kad „Helsinkio 86“ grupės nariai susi
rinks prie paminklo ir padės gėlės 18.30
vai.
1949 m. kovo 25 d. išvežimai įvyko no
rint pagreitinti kolektyvizaciją Pabaltijo
kraštuose, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
1949 m. deportacijos, kurios vyko kartu
visuose trijuose kraštuose, buvo didesnės
kaip 1941 m. birželio 14 d., kurias 10,000
latvių paminėjo pereitų metų birželio
14 d. „Helsinkio 86“ grupė apie ruošia
mas demonstracijas pranešė Rygos miesto
vykdomajam komitetui, bet atsakymo
dar negavo.
Spėjama, kad panašios demonstracijos
vyks Lietuvoje ir Estijoje. Neseniai iš
Estijos ištremtas Arui Orula iš Švedijos
pranešė, kad jo manymu, demonstracijos
Tartu mieste įvyks.

TRYS ESMINIAI POREIKIAI
PRELATAS AUDRYS BAČKIS
EUROPOS SAUGUMO IR
BENDRADARBIAVIMO
VIENOS KONFERENCIJOJE
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo
konferencija Vienoje, prasidėjusi 86-tų
metų lapkričio mėnesį, nuo šių metų sau
sio 22 dienos tęsiasi savo penktoje sesi
joje. Dėl nemažų sunkumų, kurie yra iš
kilę, svarstant žmogaus teisių ir religinės
laisvės problemas, baigiamasis konferen
cijos dokumentas dar nėra parengtas.
Vasario 26 d. konferencijos posėdyje
apie religinę ir sąžinės laisvę kalbėjo
Šventojo Sosto delegacijos antrasis pir
mininkas, Bažnyčios Viešųjų Reikalų Ta
rybos sekretoriaus pavaduotojas prelatas
Audrys Bačkis. Savo žodyje prelatas Bačkis Šventojo Sosto vardu išdėstė tris pa
grindinius tikinčiųjų bendruomenės po
reikius, kuriem patenkinti yra būtina už
tikrinti religinę laisvę. 1. Kiekviena ti
kinčiųjų bendruomenė turi teisę organi
zuotis pagal savo vidinius poreikius. 2.
Kiekviena tikinčiųjų bendruomenė turi
teisę religiniai auklėti savo narius. 3.
Turi teisę naudotis socialinės komunika
cijos priemonėmis.
šv. Sosto delegacijos vadovas pradžio
je apgailestavo, kad konferencijos darbai
vyksta laibai lėtai. Darbus ypač trukdo
iškilę nesutarimai kaip tais klausimais,
kurie labai rūpi Europos tautom ir kurie
jau nuo 75-tųjų metų užėmė svarbią vie
tą Europos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo konferencijoje. Mes apgailestaujame
— kalbėjo prel. Bačkis — vardan tų
milijonų žmonių, kurie Europos kraštuo
se kasdien susiduria su konkrečiais sun
kumais. Jeigu šiuos klausimus spren
džiant, vis dar nebus padaryta reikiama
pažanga — 'įspėjo prelatas Bačkis — vie
šoji opinija turės pasidaryti išvadą, kad
Europa nėra pajėgi surasti bendrą kalbą
ir išspręsti tuos klausimus, kurie turi gy
vybinės reikšmės šio žemyno tautų da
barčiai ir ateičiai.
Tarp tų klausimų — pažymėjo prel.
Bačkis — yra pagrindinės žmogaus lais
vės, kurių respektavimas yra nepamaino
ma tikrosios, pastovios taikos sąlyga. Už
tikrinti šias laisves reiškia apginti as
mens žmogiškąjį orumą, jo žmogiškosios
prigimties esmę.
Štai dėl ko — tęsė prel. Audrys Bačkis,
Šventojo Sosto delegacija yra susirūpi
nusi, kad baigiamajame konferencijos
dokumente būtų atitinkamai pabrėžta re
liginė ir sąžinės laisvė. Šį rūpestį yra iš
reiškęs popiežius Jonas Paulius H, šių
metų Pasaulinės Taikos Dienos proga pa
brėždamas, kad religinė laisvė yra susi
jusi su pačiomis žmogaus dvasios gelmė
mis. Dėl to ji yra visų kitų žmogaus tei
sių mastas.
Kiekviena tikinčiųjų bendruomenė turi
teisę organizuotis pagal savo vidinės są
rangos poreikius. Ji turi teisę ne tik ti
kėti, bet ir praktikuoti savo tikėjimą. Tai
nėra vien asmeninis privatus reikalas.
Religijos praktikavimas — apima ir so
cialinius tikinčiųjų bendruomenės įsipa
reigojimus. Europos istorija liudija, kiek
daug religinės bendruomenės yra davu
sios šio žemyno tautų kultūrinei ir so
cialinei pažangai. Pacitavęs tarptautinius
dokumentus, kurie draudžia betkokią ne
toleranciją bei piliečių diskriminaciją, šv.
Sosto atstovas pažymėjo, kad tai ypač
svarbu katalikų Bažnyčioje, kurioje turi
būti išlaikyta hierarchinė tvarka. Katali
kų bendruomenės turi teisę palaikyti ne
varžomus ryšius su popiežium, kuris vie
nintelis — pagal Bažnyčios įstatymus —
turi teisę skirti vyskupus.
Kalbėdamas apie religinio auklėjimo
teisę, prel. Bačkis pabrėžė, kad religinis
auklėjimas yra esminis tikinčiųjų ben
druomenės poreikis. Kiekvienas tikintysis
tikėjimą laiko brangiausiu savo turtu.
Del to jis trokšta šį turtą perduoti savo
vaikam. Trokšta šiuo turtu pasidalinti su
kitais žmonėmis.
Su religinio auklėjimo teise yra neat
skiriamai susijusi teisė turėti Kunigų Se
minarijas ir jose laisvai rengti pavienių

tikinčiųjų ir religinių bendruomenių dva žmonėm bei kitom bendruomenėm, nasidalinti tomis vertybėmis, kurios yra rei
sinius vadovus.
Auklėjant pilnutinę žmogaus asmenybę, kalingos visuotinei žmonių gerovei.
negalima atmesti religinę žmogaus as
mens dimensiją.
Pagaliau, Šv. Sosto delegacijos Vienos
konferencijoje pirmininkas priminė pa
vienio žmogaus ir žmonių bendruomenės
teisę į informaciją tiek tautinėje tiek
tarptautinėje plotmėje. Informacijos, so
cialinės komunikacijos priemonės yra rei
kalingos ir tam, kad pavieniai žmonės ir
bendruomenės galėtų savo religinius ir
kitokius įsitikinimus perduoti kitiem

Mes nereikalaujame tikintiesiem jokių
privilegijų, — baigė savo žodį Europos
kraštų Saugumo ir Bendradarbiavimo
konferencijoje Šv. Sosto atstovas prel.
Audrys Bačkis, — Mes reikalaujame pri
pažinti tikintiesiem tą laisvę, kuri jiem
yra privaloma, kad galėtų ne tik išlikti,
bet normaliai augti bei plėtotis. Taip jie
galės pilniau bendradarbiauti kuriant sa
vo kraštų visuotinę gerovę.
(VAT.R.)

LENKAI SVEIKINA
VASARIO 16-TOS PROGA

Kaip praneša užsienio spauda, grupė pratimai ir konfliktai tarp Centro ir Rytų
kitaminčių Lenkijoje specialiu pareiškimu Europos tegali jom pakenkti. Mūsų įsiti
kreipėsi į lietuvius Vasario šešioliktosios kinimu, praeities nesusipratimam paša
— Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo linti reikėtų, kad nepriklausomi lietuvių
septyniasdešimtmečio proga. Draugai lie ir lenkų veiksniai paskelbtų bendrą de
tuviai, rašo pareiškime lenkai kitamin klaraciją, kuria būtų atsižadama įvairių
čiai, nepriklausomos Lietuvos valstybės pretenzijų, būtų pripažintos dabartinės
paskelbimo septyniasdešimtmečio proga sienos ir pabrėžiama pagarba taurinių
mes primename ir pabrėžiame jog pilnai mažumų teisėm abiejuose kraštuose. Tik
remiam lietuvių tautos kovą už savo Tė abipusiška gera valia įgalins išspręsti vi
vynės laisvę. Su nuostaba ir pasigerėji sas problemas trukdančias vieningą ben
mu stebime lietuvius, kurie nepabūgę so dradarbiavimą išsilaisvinimo kovoje, šį
vietinės galybės ir nepalaužti bausmių, pareiškimą lietuviam Vasario 16-osios
toliau tęsia kovą už žmogaus teises ir pi proga pasirašė lenkų liberalinė demokra
lietines laisves, už tautinės kultūros ap tinė „Nepodleglosc“ partija ir periodinio
saugojimą ir ugdymą ir už nepriklauso leidinio „Nova Koalicija“ kolektyvas.
(VAT.R.)
mybės atstatymą. Mūsų giliu įsitikinimu
Europai yra reikalinga nepriklausoma
Lietuvos valstybė. Taip pat esame įsiti
kinę, toliau rašo pareiškime lenkai kita
minčiai, kad savitarpio bendradarbiavi
_
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mas stiprina Centro bei Rytų Europos
tautas ir sudaro jom palankias sąlygas
70,000 mark ‘independence day’
pasiekti svarbių ir tvirtų laimėjimų. Lie
tuvių, latvių ir estų bendri veiksmai pa
skutiniaisiais metais, ypač gi trijų Pa
baltijo kraštų sostinėse 1987-ais metais
surengtos demonstracijos, mūsų įsitiki
nimu, yra ryškus sėkmingos kovos pa
vyzdys. Mes trokštame, kad visos Centro
bei Rytų Europos tautos tarpusavyje
glaudžiai bendradarbiautų ir kad ben
By Julian Isherwood in Stockholm
droje išsilaisvinimo kovoje lietuviai ir
THE SOVIET authorities were last night having to deal with
lenkai vieningai bendradarbiautų siekda an outbreak of nationalist unrest in the Baltic state of Estonia
mi pergalės. Esame įsitikinę, kad Centro as uell as huge demonstrations for the fourth successive da>
in Yerevan, (dpital of Soviet Armenia, where 200,000 people
ir Rytų Europos ateitis turi remtis ne massed in the city's main square.
Tallinn, capital of Estonia. 20,000 demonstrators packed intc
federacijos principais, bet visų Europos theIn <entral
park to celebrate the 70th anniversary of the country’s
tautų vienybe, kuri jau dabar yra kuria independence from Russia —which re-annexed the country in 1940.
ma laisvoje Vakarų Europoje. Mes neno
Vasario 25 d. Londono dienraščio
rime atgaivinti teritorinių ginčų, rašo pa „Daily Telegraph“ pirmojo puslapio žinios
reiškime lenkai kitaminčiai, nes nesusi-' pradžia (sumažinta) apie įvykius Estijoje.

Estonians join
Soviet wave of
demonstrations

Privatininku vargai Lietuvoje

Prieš pusantrų metų paskelbtas įstaty
mas dėl „individualios darbinės veiklos“
leido sovietijoje pasireikšti privačiai inciatyvai gamybos ir paslaugų srityje, ne
naudojant samdomojo darbo. Įstatymo
tikslas buvo — didinti piliečių užsiėmi
mą visuomenei naudinga veikla ir tuo pa
čiu suteikti jiems galimybę daugiau užsi
dirbti.
Su mažomis išimtimis, individualia
darbine veikla leidžiama užsiimti tik pi
liečiams, dalyvaujantiems visuomeninėje
gamyboje, t.y. dirbantiems valdžios įstai
gose bei įmonėse, laisvu nuo pagrindinio
darbo laiku. Tokia veikla gali verstis pi
liečiai drauge su kartu gyvenančiais šei
mos nariais (žmona, tėvais ir vaikais).
Praktiškai, mažai yra tokių verslų, kur
vienas žmogus galėtų sėkmingai dirbti
paslaugų srityje. Pasirodė, kad automo
bilių savininkai miestuose panorėjo lais
valaikiu įsijungti į taksistų darbą. Bet
bandoma ir kitose paslaugų srityse.
Valgyklai ar kavinei aptarnauti vienai
šeimai sunkiau. Todėl susideda dvi, ar
daugiau šeimų ir steigia .jkooperatyvą“,
kad išvengus samdomojo darbo. Kaune,
pavyzdžiui, veikia aštuoni tokie koopera
tyvai. Prieš pusmetį pradėjo veikti ko
operatyvas „Ieva“, kuris ėmė virti spur
gas (ponėkas). Iš pradžių viskas ėjosi
sklandžiai, sakė kooperatyvo pirmininkė
E. Zarembienė, bet po kelių mėnesių dar
bas turėjo sustoti. „Pradėjome negauti
1949 m. kovo 24-27 dienomis iš Lietuvos kavos, vėliau — kakavos ir arbatos, o da
sovietai ištrėmė 50.000 lietuvių.
bar — ir mielių. Ką mums daryti — juk
(Šią žinią Fax linija pranešė Pasaulio įsteigėme spurginę, o be mielių spurgų
Laisvų Latvių Federacija).
neišvirsi“.

Steigiant spurginę, E. Zarembienė su
rado kažkur automatą, kuris kelerius me
tus be darbo stovėjo viename bendrabu
tyje. Visą mėnesį apie sugadintą ir išlu
pinėtą automatą tupinėjo meistrai, kol
„Olimpia“ pradėjo kepti spurgas. Paklau
sa atsirado iš karto, nes Kaune tokių ska
nėstų niekas negamino. Be to, spurgų
kauniečiai galėjo čia nusipirkti iki 23
vai.
Tačiau kauniečiai džiaugėsi neilgai —
pirmiausia neliko kuo spurgas užsigerti.
Po mėnesio paaiškėjo, kad kava — „defi
citas“, privačiai kavinei jos neparduoda.
Po to į „deficito“ sąrašą pateko ir arbata.
Tada E. Zarembienė išgirdo, kad kavos
galima gauti kitame mieste. Ji samdo
pirmą pasitaikiusį taksi, lekia į Prienus
ar Garliava, perka, kiek tik duoda. O už
taksi, deja, tenka mokėti. Todėl puodelis
kavos pabrango iki 50 kap. Bet kai pri
trūko mielių, deja, spurginę teko uždary
ti.
Kooperatyvas „Kregždutė“ gamina na
minius pyragus bei sumuštinius su deš
relėmis. Pareikalavimas yra didelis, bet
pastaruoju laiku negauna dešrelių.
Kitos bėdos Panevėžio kooperatyvui
„Sodžius“. Jis įsteigė valgyklą, kurioje
piliečiai galėjo gauti lietuviškus patieka
lus. Bet, praėjus dviem mėnesiams, „Pa
nevėžio tiesa“ išspausdino kritinę žinutę:
„Sodžiuje1 abejotina švara,
cepelinai
brangūs, arbata nesaldi, neaiški patieka
lų receptūra, nežinia ką deda į cepeli
nus... Bet kiti sakė, kad „Sodžiuje“ jau
ku, švaru, cepelinai skanūs. Bet, dėl pik
tų puolimų, valgykla turėjo užsidaryti.

LIETUVOJE
TRAUKINO KATASTROFA

TASS pranešė, kad netoli Klaipėdos
įvyko geležinkelio katastrofa. Nuėjus nuo
bėgių prekiniam taraukiniui, apvirto 20
cisternų, iš kurių išsipylė nafta į netolie
se esantį pušyną. Daromos pastangos, kad
nafta nepatektų į Baltijos jūrą.

Apleistos sodybos
„Literatūros ir meno“ skaitytojai, laiš
kuose redakcijai, vis dažniau parašo apie
vienoje ar kitoje vietoje esamas sodybas,
kurias verta apsaugoti kaip kultūros pa
minklus. Štai V. Almonaitis (H.20) rašo
apie „tolimame Jubarko rajono pakrašty
je, bebaigiančiame sunykti Daugelių kai
me esantį namą su išdaužytais langais ir
vėjo girgždinamomis durimis. Kam pri
klausė šis kadaise puikus rūmas? — Pa
sirodo, tai prof. Kazio Sleževičiaus (18901953) gimtinė, čia savo gyvenimo tarpą
praleido ir profesoriaus brolis, žinomas
visuomenės veikėjas Mykolas Sleževičius
(1882-1939). Autorius siūlo šią sodybą pri
taikyti poilsinei. Sąlygos čia neblogos, ša
lia Šešupė, Daugėlinės miškas, yra so
das.
V.P. Jurkštas siūlo panašiai sutvarkyti
Indzelevičių sodybą Endriejavo apylinkė
je, kur kurtį laiką gyveno Steponas Da
rius, Atlanto nugalėtojas.
Lietuviai gastroliuos Čikagoje
Vilniaus Jaunimo teatras gegužės mė
nesį išvyksta gastrolių į JAV — jis pakvietas dalyvauti tarptautiniame Čikagos
teatrų festivalyje. Lietuviai veža du spekklius: A. Čechovo „Dėdę Vanią“ ir V. Korostyliovo „Pirosmani, Pirosmani...“ Iki
gegužės 22 dienos jie vaidins Hiustone,
o gegužės 25-29 diennomis Čikagoje. Bus
suvaidinta viso 15 spektaklių, bet nesa
koma kuria kalba.
Prokuratūros įspėjimas
LTSR prokuratūra atliko patikrinimą
ryšium su Eltos pranešimu apie Vakaruo
se pasirodžiusį „kreipimąsi į Lietuvos liau
dį ir visas pasaulio tautas Lietuvos nepri
klausomybės 70-mečio proga“, kurį buvo
pasirašęs 41 Lietuvos pilietis. Kai kurie
piliečiai paneigė pasirašę tą pareiškimą.
Tie, kurie pasirašė ir pritaria jo turiniui,
buvo įspėti nepažeisti įstatymo.
Susitikimas su dvasiškija
Vasario 9 dieną LTSR Aukščiausiosios
Tarybos prezidiume įvyko antras, oficia
liai pavadintas ^tradiciniu“, susitikimas
su Lietuvos katalikų Bažnyčios vadovy
be. „Prezidentas“ V. Astrauskas papasa
kojo dvasiškiams apie Lietuvoje vykstan
čią „perestroiką“, lyg kunigai neskaito
laikraščių. Bažnyčios vadovai buvo per
spėti dėl Vasario 16-osios minėjimo baž
nyčiose. Dvasiškiai pasakė, kad užsienio
radijo pranešimai buvo padaryti be jų ži
nios. Vasario mėnesį kaip ir paprastai
pamaldos bažnyčiose bus pravedamos pa
gal liturginį kalendorių.
Kaip matosi iš pranešimų laikraščiuo
se, panašūs „susitikimai“ su dvasiškija
buvo suruošti ir rajonų centruose.

Nauji viešbučiai Kaune
Kęstučio ir Mickevičiaus gatvių san
kryžoje pradėta dvylikos aukštų pirmos
klasės viešbučio statyba. Dangoraižį pla
nuojama baigti ateinančio penkmečio pra
džioje. Viešbutyje bus 500 vietų. Projek
to architektas — Alfredas Paulauskas.
Pirmos tarptautinės klasės viešbutį Per
galės krantinėje, Kaune, stato Lenkijos
firma „Budimeks“. Tas viešbutis bus ski
riamas turistams iš užsienio šalių. Tuo
tarpu Donelaičio gatvėje pirmuosius sve
čius ruošiasi priimti „Turisto viešbutis.
Tad Kauno miesto centre bus trys nauji
viebučiai.
Naujas filmas
Lietuvos kinuose ir televizijoje rodo
mas naujas „dokomentinis filmas“ — Kas
jūs, kunige Svarinskai?
Sumanymas sukurti tokį filmą kilo „ta
lentingam kūrėjui, anksti pasitraukusiam
iš gyvųjų tarpo“ Linui Lazėnui. Filmo
turinį sudaro pokalbis interviu forma iš
įvairių vietų, įskaitant ir kun. A. Sva
rinsko įkalinimo vietą. Kun. A. Svarins
kas filme „gerai atrodo“ žvalus... Dirba
virtuvėje.“ A. Svarinskas antisovietinę
veiklą pradėjęs pokariniu laikotarpiu, dar
būdamas Kauno kunigų seminarijos klie
rikas. Neslepia jis savo priešiškumo da
bartinei santvarkai ir dabar.

PAGERBTAS KUN. DR. S. MATULIS MIC
70 M. SUKAKTUVIŲ PROGA,
WOLVERHAMPTONE
Kun. dr. S. Matulio MIC, 7O-ties metų
sukaktuvėms paminėti, Wolverhamptono
Lietuvių Moterų Draugija, surengė nagerbimą, film-ų ir poezijos vakarą, vie
tos lenkų klube. Susirinko netoli penkias
dešimt tautiečių, net ir iš tolimų vietovių
— Valijos, Londono, Peterborough, Northamptono, Birminghamo, na, ir vietiniai.
Minėjimas pradėtas šv. Mišiomis gra
žioje lenkų bažnyčioje, šv. Mišios buvo
aukojamos Vasario 16-tosios proga. Ju
biliatas per pamokslą skaitė Nepriklau
somybės paskelbimo Akto ištrauką, pri
minė pirmuosius mūsų kovotojus dėl lais
vės, taip pat ir dabartinius, kurie tęsia
kovą, nesibijodami kalėjimų, tremties net
ir mirties už tikėjimą ir Tėvynės meilę.
Po pamaldų dalyvavusieji buvo pavai
šinti puikia vakariene. Pasistiprinę visi
rinkosi į saliukę Jubiliato pagerbimui.
Jubiliatas buvo pakviestas prie gėlėmis ir
tautine vėliavėlė papuošto stalo.

Laimutis švalkus

JUBILIATUI
(Kun. dr. St. Matuliui, MIC, 70-jo Gimta
dienio proga).
Kai daug kas pasauly pralobti tik skuba,
Tu niekad šioj žemėj sau turto nekrovei.
Per apžadus gavęs tik kunigo rūbą,
paskyrei gyvenimą dvasios gerovei.

Tu rodai tam kelią, kas žemėj
paklysta
ir mokai išsaugot kriščionišką vardą.
Tu suriši širdis šventon moterystėj,
kurios ligi karsto vargai neišardo.

Kai skruostai ligoniui nuo skausmo
sudrėkę,
tari jam raminantį, tėvišką žodį,
kaip alkstančiam kūnui lyg duonos tą
riekę,
DBLKB pirmininkė G. Kaminskienė, jo dvasios stiprybei Švenčiausią paduodi.
padėkojo visiems atvykusioms ir išdavė
šio vakaro paslaptį, apie Jubiliato pager
Lankai krikšto brolius per šaltį ir
bimą, (kun. dr. S. Matulis MIC lai su
lietų,
žinojo tik išvakarėse, nes tai buvo laiko
o mirusiam šventini kryžių ir karstą
ma paslaptyje) šiais žodžiais: — „Kaip tik
kad amžiams užmigęs ramybėj
šį savaitgalį išpuola didžiai gerbiamo kunį
ilsėtų,
go labai garbingo amžiaus sukaktis ir
kur skausmas žaizdotas širdies
mums yra gera proga Jį pasveikinti, pa
nebevarsto.
linkėti Ilgiausiu Metų ir padėkoti už vis
ką, ką iš Jo per beveik 30 metų esame ga Iš Tavo pastogės „Šaltinis“ sruvena,
vę. Nors Jo pareigos Jam paties Aukš kaip tas amžiais gyvas upokšnis už sodo.
čiausiojo Skirtos, vistiek mes būtume ne Jis kryžių tėvynę ir kalbą jos mena,
teisingi ir nesusipratę, už ilgus metus jis — gyvasties duona iš bočių aruodo,
gautus religinius davinius ir patriotinius
patarnavimus, patirtus paguodos žodžius
Kai daug kas pasauly pralobti tik
nelaimėse ar liūdesyje, praleistume progą
skuba,
Jam nepadėkoję. Tad dabar visi k; rtu
Tu niekad sau žemiško turto
kaip tėvui, broliui, misionieriui saKome
nekrovei,
nuoširdų kuklų lietuvišką AČIC, linkėda
tik šventąjį Raštą, liturgin'į rūbą
mi Jam geros sveikatos ir jėgų dar daug,
vis saugai kaip turtą mūs dvasios
daug metų pasilikti mūsų tarpe ir mus
gerovei.
globoti'1. Užbaigusi savo žodį jį perskaitė
LSS Europos Rajono Vadeivos v.s. J. Maslaųsko asmeninį sveikinimą.
' > 'Į ’<
_ .
Wolverhamptono Moterų D-jos vardu tatas Apostolicus in Lituania 1925-1927“
N. Narbutienė įteikė Jubiliatui dovaną — gauna daktaro laipsnį. 1946 metais liepos
Albumą. J. Bertašius sveikino DBLS sky mėn. 21 d. tampa kunigu. Tapęs kunigu ir
riaus vardu įteikdamas sveikinimą. S. toliau tęsia studijas. Nuo 1953 metų eina
Kasparas supažindino susirinkusius su įvairias pareigas Marijonų vienuolijos na
kun. dr. S. Matulio MIC, gyvenimu: — muose. 1960 metais rugsėjo mėn. 20 d. at
gimtinė — gražieji Svėdasai, mokslas — vyksta į Londoną Lietuvių šv. Kazimiero
Užpalių vid. mokykla, Marjampolės Ma Bažnyčios Rektorium. Čia Jubiliato dėka
rijonų gimnazija, Vytauto Didžiojo Uni atgimsta „šaltinis". Įkūrus Nottingame
versitetas Kaune. Tęsia mokslą Vokieti Vidurio Anglijos Lietuviu Kataliku Cen
joj, vėliau Romoj, čia baigia teologijos trą „Aušros Vartų Marijos Židinį" kun.
studijas ir už disertacija „Archiebiscopus dr. S. Matulis MIC atvyksta į jį vesti sie
Georgionus Matulaitis-Matulevičius Visi- lovados darbo Vidurio Anglijos lietuvių

Gediminas Sukas
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— O tu, kas per paukštis?
Tik dabar pajuntu, kad į mano nugarą remiasi
dvigubas šautuvo vamzdis. Kažkas prislinko prie
manęs kol aš rinkau uogas. Veltui mano pastangos
pabėgti, veltui džiaugsmas, kad vėl esu laisvas...
— Lietuvis... — virpančiomis lūpomis sakau
aš.
— Aha, lietuvis... — sako užkimęs balsas. — O
ko čia valkiojies miške? Per anksti atėjai uogauti...
— Ne uogauti. Pasiklydau.
— Pasiklydo ponas! Matyti seniai pasiklydai,
kad toks visas šlapias?
— Seniai...
— Nejudink rankų gražuolėli, nes tuojau
paspausiu gaiduką! Būtų gaila į tokią baltą nugarą
paleisti šratų užtaisą.
Balsas pašaipus, su kažkokia man negirdėta
tarme, bet gerai suprantamas.
— O dabar pamaži pasisuk į mano pusę, kad
pamatyčiau pasiklydusio pono veidą!
Sukuosi atgal, pamaži, kaip įsakyta, nev
ykusiai rankoje spausdamas kiškio kopūstus.
Jei nebūčiau buvęs toks silpnas, jei mano
kauluose nebūtų slypėjusi išgąstis, būčiau tikrai
nusišypsojęs.
Prieš mane stovėjo žemaūgė žmogysta, kuri
rankose laikė seną, didžiulį medžioklinį šautuvą.
Bet ne tai buvo juokinga. Žmogysta dėvėjo ilgą,
juodą, iki basų kojų riešų nusitęsusį sijoną,
daugelyje vietų sulopytą, melsvai languotą striukę.
Iš po tamsiai raudonos skarelės veržėsi žilų plaukų
sruogos, kurios tarytum rėmino tamsiaodį, saulėje
įdegusį veidą. Prieš mane stovėjo sena moteris! Ir ji
dabar buvo panaši daugiau į miško raganą, nei j

tarpe. Židinys tapo visos Didžiosios Bri
tanijos lietuvių katalikų centru. Čia DBL
KB centras, Sielovados centras, čia lietu
viškasis pulsas. Čia visuomet durys at
viros skautams, jaunimui ir kitiems. Kas
būtų jau belikę, jei nebūtų Aušros Vartų
Marijos Židinio, nebūtų šaltinio, nebūtų
lietuviškų pamaldų, gal jau ir nebūtų, kaį
kurių lietuviškų kolonijų, lietuviškasis
gyvenimas būtų išnykęs. Taigi šiandien
turime su mumis kartu Jubiliatą, kunigą,
rašytoją,
redaktorių,
administratorių,
skautininką, Nottinghamo skautų Dvasios
Vadą dr. S. Matulį, MIC. Baigdamas kal
bą S. Kasparas įteikė sveikinimą gimta
dienio proga nuo kun. dr. J. Sakevičiaus
ir Londono parapijiečių su gilia padėka
už įdėtą darbą šv. Kazimiero parapijoj.
Ilgiausių metų! Tegu Dievas Jus laimina
ir ilgai laiko mūsų tarpe".

Toliau sveikina s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono sesių ii- brolių var
du, taip pat kaip Peterborough lietuvis,
šeimos vardu, įteikdamas sveikinimus. S.
Joselskis sveikina Birminghamo lietuvių
vardu įteikdamas sveikinimą. Poetas L.
Švalkus skaitė savo specialiai parašytą
Jubiliatui sveikinimą ir jį įteikia Jam.
Seka poezijos skaitymai. A. Petkevičius
pristato Maironio metų minėjimą. G. Ka
minskienė paskaito gautas iš Lietuvos po
grindžio eiles, „VALDOVAI“. D. Šakalytė
ir Šakalys paskaito Maironio poezijos.
Poetas L. švalkus skaito savo kūrybos.
Kun. dr. S. Matulis MIC, dėkoja vi
siems čia susirinkusiems, sveikintojams ir
kviečia visus video filmui apie 600 metų
lietuvių Krikščionybės Jubiliejaus minė
jimą Romoje, Vilniuje ir Kaune. Sugie
dota Jubiliatui Ilgiausių metų, o tada —
Tautos Himnas. Buvo labai malonu ma
tyti iškilmes Romoje, taip pat Lietuvoje,
bet laiko stoka neleido ištisų filmų pama
tyti. Užteko tiek ką galėjom pamatyti, o
mūsų gerb. kunigui už parodytą filmą
nuoširdus AČIŪ.

Ta pačia proga buvo paruošta J. Nar
butienės tautiniais drabužiais aprengtų
lėlių parodėlė, kuria visi žavėjosi. Taip
pat buvo ii- turtinga loterija. Kaip gaila,
kad tas laikas taip greitai prabėgo, reikė
jo atsisveikint ir vykti į tamsią naktį tolimon kelionėn namų link.
Didelė padėka atitenka Wolverhampto
no Lietuvių parapijos Moterų D-jai p.p.
J. Narbutienei G. Kaminskieei, N. Narbu
tienei ir visiems bei visoms kurie prisi
dėjo prie šio šaunaus vakaro surengimo,
o tolimiesiems ir vietiniams svečiams už
apsilankymą.

S.B. Vaitkevičius

gyvą žmogų. (Mažytės, pykčiu degančios akutės
skverbėsi iki pat tavo kaulų, o šimtais raukšlelių
išvagotas veidas savo rimtimi, savo griežtumu
nežadėjo nieko gero.
— Aha, matai koks šaunuolis pasiklydo
Barboros miške, — sako ji pašaipiai, kai aš
atsisukau į jos pusę.
— Nuleisk šautuvą močiut. Nejučiomis
suvirpės pirštas ir atsitiks nelaimė... jei iš viso jis
užtaisytas, — sakau jai, žvelgdamas į du
grasinančius vamzdžius.
— Aha, nori išbandyti gražuolėli ar Barboros
šautuvas užtaisytas? Užtaisytas gražuolėli, už
taisytas! O šaudyti irgi moku. Tik man gaila tavęs.
Aš maniau, kad prieš mane vyras, o tu juk dar
vaikas.
Jei kas nors kitas būtų taip kalbėjęs, būtų mane
įžeidęs, Barbora pasivadinusi moterėlė buvo sena,
jai tiko tokie žodžiai. Mintyse aš skaičiavau visas tas
vasaras, kurias buvo mačiusi ši basa, sijonuota
medžiotoja. Astuonios dešimtys, devynios? Deja,
Barboros veido raukšlės neišdavė jos amžiaus — jai
buvo galima duoti ir šimtą metų. Tik jos judesiai
neturėjo nieko bendro su pragyventais metais: ji
vikriai nuleido šautuvą, pasistatė prie kojos, užkišo
ranką už sijono juosmens, ištraukė medinę
tabokinę ir pilnam mano nustebimui, ištiesė mano
pusėn.
— Nori rūkyti?
— Ačiū močiut, aš nerūkau.
— Nevadink manęs močiute, mes ne giminės.
Vėl paslėpė tabokinę už juosmens. Keista
buvo ta Barbora, tokią retenybę ne visur sutiksi.
— Baisiai jau išbalęs ponas. Ar sergi? —
klausia ji mane.
— Nežinau... aš labai alkanas.
— Alkanas. Ko gi bastais po svetimus miškus?
— Jau sakiau, kad paklydau...
— Paklydai? Taip iš niekur nieko paklydai?
— Pabėgau nuo mirties...
— Nuo ko? — klausia ji mane dar kartą, o aš
nebegaliu atsakyti. Nuostabus silpnumas pakerta
kojas, ima suktis aplink mane: medžiai, saulė,

ATVIRAS LAIŠKAS JO ŠVENTENYBEI
POPIEŽIUI JONEI PAULIUI II-JAM
Nuorašai: Vilnius vyskupui J.E. Julijo
nui Steponavičiui. Vilniaus bažnyčių kle
bonams (Antanui Diliui, Stasiui Lidžiui,
Jonui Morkūnui, Pranui Vaičekomui,
Juozui Tunaičiui ir Kazimierui Kindu
riui) ir Algirdui Gutauskui.

Vakar sužinojome, kad Vilniaus bažny
čių klebonai neleidžia jų administruoja
muose bažnyčiose aukoti šv. Mišių auką
neseniai iš sovietinio konclagerio sug"įžusiam tikinčiam lietuvių patriotui, kun.
Jonui-Kastyčiui Matulioniui. Mums žino
ma, kad Vilniaus bažnyčių klebonai daž
nai yra kviečiami „išpažinties" pas apti
krintus (kovojančius su Bažnyčia). Ta
čiau, pastariesiems matyti iki šiol nepa
vyko įtikinti klebonų. Pas mus Lietuvoje
jau keliosdešimtys metų Bažnyčia yra at
skirta nuo valstybės. Klebonų pareiga ne
leisti ateistinei kovojančiai su Bažnyčia
valstybei kištis į Bažnyčios vidaus reika
lus. Teiraujamės Jūsų Šventenybės kas iš
gerojo dangiškojo Tėvo namų išvarys
bailius ir pirklius?
Pasirašo: Antanas Terleckas, Vytautas
Bogušis, Jonas Volungevičius.
1988 vasario 5

APDOVANOTI RAJONO
SKAUTININKAI
LSS GARBĖS ŽENKLAIS
1985-1987 m. LSS Vadovybės kadenci
jos pasikeitimo proga, LSS Pirmijos
XVIII-to posėdžio nutarimu, Seserijos
Vyriausiai Skautininkei, Brolijos Vyriau
siam Skautininkui, ASS Vadijos Pirmi
ninkui ir LSS Pirmijos Pirmininkui pris
tačius pasižymėjusius vadovus skautiško
je veikloje, apdovanojo LSS Garbės žen
klais Europos Rajono vadus sekančiai:—

V.s. Juozas Maslauskas, Geležinio Vilko
Ordinu.
V.s. Janina Traškienė, Padėkos Ordinu.
S. Steponas, B. Vaitkevičius, Lelijos
Ordinu.
S. Gajutė O'Brien, pakelta į Vyresnės
Skautininkės laipsnį.
LSS Skaučių
Seserijos
Vyriausios
Skautininkės įsakymu, baigiantis Seseri
jos trijų metų kadencijai, už rūpestingą,
kūrybingą ir nuotaikingą darbą Lietuviš
kosios Skautybės ugdyme, sekančios Eu
ropos Rajono sesės ir mūsų taip uolios tal
kininkės yra apdovanojamos sekančiai:—
Ps. Vida Gasperienė ir ps. Irena Gerdžiūnienė, Už Nuopelnus Ordinu.
P. Katriutė Rugienė,
(Škotija). Už
Nuopelnus Ordinu su Rėmėjo Kaspinu.

pašaipus raukšlėtas veidas, šautuvo vamzdis...
Pravėriau akis ir negalėjau suvokti, kur esu.
Gulėjau kietame, bet švaria drobe paklotame
guolyje, buvau uždengtas didžiuliu, avies kailiu
muštu paltu. Buvau nuogas, man buvo malonu
jausti kailio skleidžiamą šilumą. Apsidairiau.
Patalpa, kurioje stovėjo mano guolis buvo tamsi ir
tik dabar supratau, kad joje nebuvo nė vieno lango.
Paprastomis, neobliuotomis lentomis muštos
patalpos sienos buvo nelabai vykusiai išklijuotos
senais laikraščiais ir popieriumi, iš kurio anais
laikais buvo daromi maišai cementui. Nuo žemų,
taip pat laikraščiais klijuotų, lubų karojo ant vielos
pritvirtinta nedidelio kalibro patrankos šovinio
gilza. Jos atvirasis galas buvo suplotas ir pro jį
kyšojo platus dangtis. Jis dengė ramia, oranžine
liepsnele, kuri skleidė malonią, bet nestiprią šviesą.
Tokia gilza būdavo pripildoma aliejumi ar žibalu,
jos dagtį buvo galima iškelti adata ar vielos
gabalėliu. Tai ir buvo paprasčiausia lempa, kurią
veik iš nieko galėjo padaryti įgudusios rankos.
Patalpa buvo varginga. Prie mano guolio
stovėjo tuščia, popieriumi ir drobės gabalu užtiesta
dėžė — pigi stalelio imitacija. Prie kitos sienos
stovėjo dar du iš lentų sukalti guoliai, virš jų karojo
ištemptos vielos, nukabinėtos žolių ir šaknų
kuokštėmis, džiovintų grybų virtinėmis.
Kojūgaly dunksojo iš plytų ir akmenų
sumūryta, skardos bei geležies lapais dengta
krosnis. Ant jos stovėjo keli metaliniai ir moliniai
puodai. Virš krosnies, ant nedidelės, taip pat iš
dėžės padarytos lentynėlės gulėjo mediniai
šaukštai, keli, jau labai nutrinti, peiliai ir du gėlėmis
papuošto porceliano puodukai.
Krosnies kairėje padaryta lentų saspara
uždengta dideliu, neaprašomos spalvos audeklo
gabalu. Tai turėtų būti primityvios durys. Už
audeklo girdėti prislopinti balsai, bet tiek tylūs, jog
aš nieko nesuprantu. Blanki šviesa, tamsūs, šešėlių
slepiami kampai, stiprus žolių ir grybų kvapas
primena pasakose skaitytą raganos buveinę.
i Bus daugiau)

DIDŽIAI GERBIAMAS
TARPTAUTINIO
PEN KLUBO PREZIDENTE
Kiek man teko girdėti, aš esu išrinktas
tarptautinio PEN klubo
garbės
nariu
Už parodytą man dėmesį norių pareikšti
Jums, visiems Klubo vadovams bei na
riams nuoširdžiausią padėką. Šį dėmesį
aš piiimu kaip dalį visuotinio susirūpini
mo žmogaus teisių padėtimi bei mano tė
vynės Lietuvos likimu. Drauge ryžtuosi
kreiptis į Jus mane jaudinančiu reikalu.
Ir to nepalaikykite, prašau, nekuklumu.
Verčia neatidėliojama būtinybė.
Visą gyvenimą, greta žurnalisto darbo,
aš buvau glaudžiai susijęs su literatūra,
nuo 1947 m. pats rašiau eilėraščius. Jie
buvo nekonformistiniai, atspindėjo tikro
vę tokią, kokia ji yra. 1974 m. padaryta
mano bute Vilniuje krata, kurios tikslas
buvo paimti neva antitarybinius mano
eilėraščius, ir po jos sekęs persekiojimas
(buvau pašalintas iš žurnalistų sąjungos)
mane paskatino dar aktyviau kurti, ryš
kiau demaskuoti melą, kovoti už teisin
gesnę tiek lietuvių tautos, tiek visų žmo
nių ateitį. Tokių būdu iki mano suėmimo
1980 m. kovo 17 d. parašiau apie tūkstan
tį eilėraščių. Iš jų susidarė rankraštiniai
rinkiniai: „Pavasario šalnos“, „Žemės
ieškojimas“, „Peilis į širdį“, „Vilties properas", „Gėdos akimirksnį", „Lūkesys',
„Būties dovana“. Taip pat sukūriau apie
10 poemų („Toks gyvenimas“,
„Kauno
elegija" ir kt.).
Negalėjau nerašyti ir kalinamas Vil
niaus saugumo kazematuose (1980 m.).
Čia sukūriau apie 270 eilėraščių, poemą
„Kelias". Suprantama, viskas pakliuvo į
saugumiečių nagus. Įveikdamas aplinky
bes, rašiau ir lageriuose, kuriose pralei
dau 5 metus (iki 1986 m. pavasario).
Dauguma ten sukurtų dalykų yra LTSR
prokuratūroje (170 trioletų rinkinys, ei
lės proza ir kt).
Dabar, išbuvęs pusantrų metų tremty
je, netikėtai sužinojau, kad mano poetinė
kūryba, išvengusi įkalinimo suėmimo me
tu, 1986 m. darant kratas, buvo paimta
saugumo darbuotojų. Aš negaliu dėl to
tylėti, aš negaliu susitaikyti su tokiu bar
bariškumu, nes minėtoji kūryba yra ma
no sąmoningiausioje dvasinio gyvenimo
-rezultatas bei esmė. Aš buvau už ją, ša
lia politinės filosofijos darbą („Rubiko
nas", „Laisvės paradoksas" ir kt.), kėlu
sių dabar pradėtų vykdyti pertvarkymų
būtinybę, rūsčiai teistas, nors ji ir nebuvo
paskelbta. Teisme, kuriam nerūpėjo tie
sa, pateikta kūrybos interpretacija buvo
sąmoningai iškreipta ir tendencinga. Tai
nereiškia, jog aš pervertinu savo triūso
reikšmę ir svarbą. Argi pats autorius gali
apie tai spręsti? Tačiau aš esu tvirtai
įsitikinęs, kad net ir nežymių kūrybinių
pastangų persekiojimas, kokiais motyvais
jis besiremtų, yra nusikaltimas žmonišku
mui, didžiajam Minties laisvės reikalui,
žmogaus teisėms.
Aš žinau, Jūs smerkiate kūryibos lais
vės pažeidimus nepriklausomai nuo
to,
kokioje šalyje ir kokių politinių režimų
jie daromi. Apskritai be kūrybos ir min
ties laisvės nėra ir negali būti jokios lais
vės. O mano tėvynėje Lietuvoje padėtis
yra ypatinga. Čia kalbos apie viešumą bei
demokratizavimą, toli gražu neperaugan
čios į reikšmingesnius pokyčius, dar su
sikerta ir su nacionaliniais lūkesčiais. Jau
vien dėl šios priežasties mažai tesitikiu
paramos, nors ir kreipiausi į LKP CK. Aš
buvau ir tebesu persekiojamas ne be
aukščiausiųjų respublikos vadovų žinios.
Todėl būčiau laimingas, jeigu Jūs imtu
mėtės žygių, kad būtų išgelbėti ir man
grąžinti minėtieji rankraščiai,
apskritai
visa mano kūryba. Aš noriu tikėti, kad
Jūs, kaip ir visi geros valios žmonės, at
siliepsite į šį pagalbos šauksmą.
Su pagarba ir viltimi

Gintautas Iešmantas
Komijos ATSR, Podčerjės gyvenvietė,
1987 m. rugpjūčio 12 d.
Iš „Aušros“ Nr. 60

„BUS DALINAI ATSTATYTA
VILNIAUS DIDYBĖ“
Po tokia antrašte kovo 26 d. „Žydų
Kronikos“ laikraštis praneša, kad yra su
daryta grupė asmenų ištirti ir atgaivinti
Lietuvos žydų kultūrinį palikimą.
Lietuvos Kultūros Fondas pasižadėjo
atidaryti (1919 m. sovietų uždarytą) Žy
dų Kultūros muziejų Vilniuje. Taip pat
Fondas pasižadėjo atkeisti Vilniaus gat
vių senuosius vardus, k.a.: Žydų Gatvė,
Graono Gatvė, Stikliorių, Strašūno, Jatkovos ir 1.1. Tų gatvių vardai po II-jo Ka
ro buvo pakeisti lietuviškais.
Toliau Fondas praneša, kad karo metu
buvusių getų ir žydų naikinimo vietovės
bus paženklintos paminklais.
Lietuvos Kultūros Fondas yra Sovietų
Sąjungos Kultūros Fondo filialas, kurio
valdyboje apmokama nare yra Raisa
Gorbačiov, Sovietų Generalienio sekre
toriaus Michail Gorbačiovo žmona.

'
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(Tęsinys iš pr. numerio)

EUROPOS3 LIETUVIS
Liūtas Grinius

MEDICINOS ISTORIJA
II.
Atsižvelgiant į šio straipsnio pradžioje
išreikštas mintis, dr. J. Meškauskas pri
ėmė sau per platų uždavinį, kurio nepajė
gė'įvykdyti. Autorius, naudojosi gausiu dr.
K. Pemkaus literatūros rinkiniu, bet ga
lėjo savo šaltinių sąrašą dar daugiau pra
plėsti. Jis pasirinko ribotos kompiliacijos
kelią, kuris medžiagos neinterpretuoja,
medicinos pastangų veiksmingumo nepasveria, bet tik patiekia temomis sugru
puotą medžiagą. Tai yra naudinga, bet
jokiu būdu neatatinka šiandieniniam istorikui-vertintojui taikomiems reikalavi
mams. Moksliško pobūdžio veikalui yra
taip pat būtinos šaltinių nuorodos. Kai
kurie dr. J. Meškausko bedradarbiai sa
vo tekstų pabaigoje parodo naudotus šal
tinius, bet dr. J. Meškausko teksto šalti
nių nuorodos nėra sistematiškos ir dažnai
yra sunku nustatyti šaltinių tikslų vardą
ar patiekiamų davinių metus.
Blogiausią įspūdį sudaranti veikalo vie
ta yra, tačiau pačioje jo pradžioje. Dr.
Jono (ne Juozo) Meškausko paruošta
santrauka anglų kalboje šiaušia plaukus
savo terminologija: humanitarinis fakul
tetas yra vadinamas „Humanitarian",
nors JAV jo atatikmė būtų „languages
and liberal arts“, inžinerija yra neteisin
gai rašoma „Enginiering“, fakultetas ture
tų būti rašomas „department“, teologija
— „Theology", farmakologijos skyrius —
„Department of Pharmacology“, ir 1.1..
Po keturiasdešimties metų gyvenimo
Amerikoje, vietinės angliškos terminologi
jos nežinojimas mūsų gydytojams ir šio
veikalo leidėjams negali būti atleistas.
Jeigu paminėtų asmenų rodyklė žen
klina žmogaus vertą Lietuvos medicinoje,
tai svarbiausiu asmeniu Lietuvoje turėjo
būti prof. Vladas Lašas, kurį autorius pa
mini 36 kartus. Prof. V. Lašas buvo ilga
metis medicinos fakulteto dekanas, bet
žmonių jis negydė. Jo žmona, prof. Jani
na Mackevičaitė-Lašiene, taip pat medici
nos mokslininkė ir autorė, rodyklėje vie
tos negavo, nors jos rašiniai yra paminėti
medicinos fakulteto darbų sąraše. Antro
je vietoje, su 29 nuorodom yra šio veika
lo autorius, trečioje — prof. Petras Avi
žonis (26), ketvirtoje — dr. Balys Ma
tulionis (22), o penktą dalinasi chirurgas
Vladas Kuzma su ne gydytoju prezidentu
Antanu Smetona (po 21). Jau vien ši
aritmetika rodo, kad autoriaus atranka
rėmėsi JAV įprastu bibliografijos svoriu,
o ne sunkesniu asmens įtakos tautos svei
katingumui ir jo darbų kokybės įnašų
■įvertinimu.
Knygoje nėra užsiminta apie užsienio
pagalbą mūsų medicinai. Pavyzdžiui, nė
ra paminėtas JAV Raudonojo kryžiaus
pik. med. gyd. E. Ryan (jis nėra paminė
tas ir bostoniškėje Lietuvių enciklopedi
joje), neužsiminta britų filantropistės
Lady Paget misijos pagalba, nei amerikos lietuvių pagalba besikuriančiai Lietu
vai. Ši pagalba buvo apčiuopiama. JAV
pik. W. Greene karinės misijos nario Lt.
R. Hale nurodymu, Lietuva iki 1919 m.
pradžios gavo medicinos reikmenų už
700.000 dol., aprangos už 2.059.450 dol„
maisto už 1.660.250 dol. (ž. K. Ališauskas,
„Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės“,
I, 330, Chicago, IL 1972).
Lietuvos karinės sanitarinės tarnybos
raida yra užsiminta, bet davinių nedaug.
Prabėgomis yra paminėti vokiečių okupa
cijos metais veikę savisaugos batalionai,
tačiau nieko nėra pasakyta apie sanitari
nę tarnybą juose. Savivaldybių medicinos
skyrių veikla yna aptarta, tačiau jų už
daviniai ir problemos, pasisekimai ir ne
pasisekimai nėra išryškinti. Ligonių ka
sos yra užmintos perspausdinant įstaty
mus ir duodant narių skaičius, bet jų
reikšmė nėra pasverta ir nėra palyginta
su kitų valstybių gydymo apdraudos sis
temomis.
Knygoje taip pat nėra statistinių žinių
apie Lietuvos gydytojų mokslinimąsi ir
tobulinimąsi užsieniuose. Kiekvienos sri
ties istorinė apžvalga būtų praturtinta
parodant kokių kraštų (ir mokyklų) įta
kos veikė Lietuvoje.
Šio apžvalgininko, kaip gydytojo sū
naus, dėmesį atkreipė taip pat kelios šei
mą liečiančios klaidos ir praleidimai.
Priešingai 567 psl. teigimui, dr. Kazys
Grinius (1866-1950) nebuvo rusų karo
laivyno gydytoju, bet po Maskvos medici
nos fakulteto baigimo 1896 m. priėmė dar
bą, kaip Kaspijos jūros keleivinio laivo
civilis gydytojas. Grįžus į Lietuvą be su
taupą medicinos praktika ir pragyveni
mui reikalingas uždarbis nebuvo tikri:
reikėjo bent kuklių sutaupų pragyveni
mui ir praktikos pradžiai.
Knygoje nėra užuominų apie Lietuvos
medicinos ir ypač sveikatingumo profi
laktikos įstatymus ir savivaldybių svei
katos reikalavimus (įskaitant maisto ga

myklų, valgyklų-restoranų, parduotu/ių
priežiūrą, reikalavimus kirpėjams ir kir
pykloms ir kt.), kurių gal svarbiausiu au
torium visuose keturiuose demokratiniuo
se Lietuvos seimuose buvo dr. K. Gri
nius. Jo galvosena, ligų išvengimas pro
paguojant higieną ir gerinant gyvenimo
sąlygas buvo svarbesni neturtingai tau
tai, nei brangus apsirgusių gydymas, nes
tautos sveikatingumas pareina daugiau
siai nuo ligų išvengimo.
Nei vienu žodžiu nėra paminėtas dr.
K. Griniaus nuolatinis teigimas, kad
„tauta be vaikų yra tauta be ateities“ ir
pastangos Lietuvoje skatinti daugiavaikes
šeimas. Rūpestis tautos sveikata, mirtin
gumo mažinimu ir tautos prieaugliu bu
vo svarbiausi Lietuvos gydytojų uždavi
niai nepriklausomoje Lietuvoje ir turėtų
būti neapleisti nei šiandien. Dr. J. Meš
kauskas šių temų, deja, nepalietė.
Draugijos kovai su džiova sanatorijos
Alytuje (150 lovų) ir Aukštuosiuose Ro
mainiuose (60 lovų) yra beveik praleis
tos, nors yra minima žydų sanatorija A.
Romainiuose. Nieko nepasakyta
apie
DKD (TBC) darbą Vilniaus krašte, ku
rio dalį 1939-1940 metais administravo
gail. sesuo Kristina Grinienė (1886-1987).
Tai buvo iš lenkų perimta džiovininkų
sanatorija Švenčionėliuose
(150 lovų),
dispanseris Vilniuje, motorizuota rentge
no mašina. Darbas Vilnijoje ne tik rekonstruavo Lenkijos kovai su džiova in
stitucijas, bet labai aktyviai vykdė atlietuvinimą šių institucijų tarnautojų tarpe.
Minint okupacijų metus, galima buvo
nurodyti bolševikmetyje ir vokiečių oku
pacijos metu dr. K. Griniaus vadovautą
sveikatos švietimo skyrių, kurio žinioje
buvo sveikatos apsaugos propaganda ir
įspūdingos kilnojamos šimtų žmogaus or
ganų parodos (pvz. alkoholizmo žalos kū
nui).
Šios kritiškos pastabos nesiekia nuver
tinti autoriaus ir Pasaulio lietuvių gydy
tojų sąjungos 'įnašo kaupiant medžiagą
Lietuvos medicinos istorijai. Darbas yra
svarbus ir šis veikalas yra gera pradžia.
Ruošiant anglišką tokio pobūdžio veika
lą reikėtų jo turinį praplėsti paliečiant čia
įvardintus klausimus.
Knyga yra gaunama pas platintojus
arba iš Lithuanian Medical History Fund,
S. Blažys, 3038 W. 59th Street, Chicago,
IL 60629. Kaina paštu yra 37 dol.
(Pabaiga)

SVETIMOJE SPAUDOJE
Vatilkano radijo dienraštis, kuris 35kiomis kalbomis yra transliuojamas į vi
są pasaulį, sekmadienio laidoje priminė
savo klausytojam, kad vasario 16-tą die
ną lietuvių tauta mini Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 70-tąsias metines.
Vatikano radijo kalendoriuje ši sukaktis
yra pažymėta kaip pagrindinis šios savai
tės įvykis. Pažymėjęs, kad Lietuva An
trojo Pasaulinio Karo metu buvo prijung
ta prie Sovietų Sąjungos, Vatikano dien
raštis cituoja Amerikos prezidento Reagano ir Senato narių pareiškimus Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 70-tųjų
metinių proga. Pareiškimuose prezidentas
ir Senato nariai ragina Gorbačiovą, kad
leistų lietuviam sostinėje Vilniuje ir ki
tuose Lietuvos miestuose paminėti šią su
kaktį. Paminėjęs LTSR Aukščiausios Ta
rybos, Tasso ir sovietinės Eltos nepalan
kią reakciją į šiuos pareiškimus, Vatikano
radijo dienraštis baigia, cituodamas lietu
vių pareiškimą Gorbačiovui, kuriame jie
reikalauja, kad būtų nutraukta Lietuvos
patriotų religinių ir tautinių įsitikinimų
slopinimo kampanija ir sistematiškas per.
sekiojimas tų asmenų, kurie nori paminė
ju Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
metines.
Vatikano radijo dienraščio cituojamą
lietuvių pareiškimą šeštadienį paskelbė
Prancūzijos žinių agentūra „Agence Fran
ce Presse“ ir kitos didžiosios Vakarų
spaudos agentūros.
Užsienio spaudos agentūros ir laikraš
čiai plačiai skelbia ir kitą lietuvių pa
reiškimą Gorbačiovui, kurį yra pasirašę
apie du šimtai lietuvių.

Italijos laikraščiai tarptautinės politi
kos puslapiuose rašo apie Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 70-ųjų meti
nių minėjimus Lietuvoje. Italijos katalikų
dienraštis „L'Avvenire“, skaitytojus in
formuoja apie Vilniuje ir Kaune įvyku
sius minėjimus.
Vasario 16 pavakarėje, rašo Italijos
laikraštis, prie Katedros esančioje Ge
dimino aikštėje iš visų miesto pusių su
plaukė žmonių minios, viso daugiau Kaip
10 tūkstančių žmonių. Kaip prie Adomo
Mickevičiaus paminklo, taip ir Gedimino
aikštėje susirinkę žmonės giedojo Lietu
vos himną. Gedimino aikštėje milicija ir
draugovininkai bandė minią išsklaidyti.
Buvo suimtų ir sužeistų. L'Avvenire“
dienraštis rašo, kad vienoje Vilniaus li
goninėje buvo suvežta net 160 sužeistų.

ATITAISYT1NA SKRIAUDA
KRIKŠČIONYBĖS 600 METŲ
JUBILIEJAUS MINĖJIMAS
PELESOJE
1987 m. liepos 26 d. Pelesoje (Baltaru
sija, Varenavo rajonas) įvyko Kriščionybės įvedimo Lietuvoje 600 minėjimas. Pe
lesos bažnyčia uždaryta ir paversta san
dėliu. Neturėdami bažnyčios, pelesiškiai
renkasi greta jos esančiose kapinėse ir
čia meldžiasi. 1985 m., kad turėtų pastogę
bendrai maldai, tikintieji minėtose kapi
nėse iš lentų susikalė koplyčią, vietinės
valdžios įsakymu koplyčia turėjo būti nu
griauta.
Ruošdamiesi paminėti Krikščionybės
lietuvoje 600 metų Jubiliejų, tikintieji ka
pinėse pastatė atvirą palapinę-pastogę,
kur paruošė altorių su Kristaus, nešan
čiu kryžių, paveikslu. Greta kryžiaus bu
vo pakabintas palaimintojo arkivysKupo
Jurgio Matulaičio atvaizdas.
Minėjimas įvyko liepos 26 d. 12 vai. Į
šventės iškilmes iš Lietuvos atvyko 4 ku
nigai ir nemažai tikinčiųjų. Šv. Mišias
koncelebravo 3 kunigai. Pamaldos buvo
laikomos ir pamokslas sakomas lietuvių
kalba, Evangelija ir antras pamokslas bu
vo pasakyti lenkų kalba — Pelesos apy
linkėje yra žmonių, kurie lietuvių kalbos
jau nemoka. Prieš pamaldas ir per jas
buvo giedamos lietuviškos giesmės. Daug
vietinių žmonių ėjo išpažinties, šv. Ko
munijos. Baigiantis pamaldoms buvo pa
šventintas ir kapinėse pastatytas Jubilie
jinis kryžius, atnaujinti Krikšto įžadai.
Atvykę kunigai ir svečiai pelesiškiams
išdalijo specialiai Jubiliejui paruoštus
paveikslėlius su maldomis. Prieš išsi
skirstydami lietuviai sugiedojo Maironio
„Lietuva brangi" ir V. Kudirkos „Lietu
va, tėvyne mūsų“. Minėjime dalyvavo
apie 500 žmonių. Valdžios pareigūnai mi
nėjimo netrukdė. Po pamaldų žmonės
skirstėsi su pakilia nuotaika, pasiryžę
reikalauti, kad jiems būtų gražinta jų
pačių iš akmenų pasistatyta bažnyčia.
Pelesiškiams teikia viltį ir tai, kad val
džia pažadėjo grąžinti tikintiesiems Klai
pėdos Taikos Karalienės bažnyčią. Pele
sos ir Klaipėdos bažnyčių likimas pana
šus. Abi bažnyčias savo lėšomis ir dar-
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bu statė tikintieji, parapijiečiai, abi jos
buvo valdžios neteisėtai atimtos, abiejų
nugriauti bokštai. Pelesa — tai mažutė
Klaipėda. Skriauda turi būti atitaisyta.
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VASARIO 16-TOJI
SADŪNAITĖ IR KALINAMI LIETUVOS
KUNIGAI JAV KONGRESO
APKLAUSOJ
Ruošiamos represijos prieš nepriklau
somybės 70-mečio paminėjimus Lietuvoj
ir grubus Nijolės Sadūnaitės primušimas
iškilo per JAV Atstovų rūmų užsienio rei
kalų komisijos vasario 10 d. apklausą kapitoliuje, praneša Lietuvių Informacijos
Centro Washington© skyrius.
Kongresmanas Christopher Smith (RNJ), cituodamas vėliausias žinias iš Lie
tuvos apie planuojamus taikingus Vasario
16-tos paminėjimus, išreiškė susirūpinimą
vykdomiems bei numatytiems sovietų
trukdymams ir dėl užpuolio prieš Nijolę
Sadūnaitę. Kongresmanas Smith kvietė
-pagrindinį šios apklausos liudininką, am
basadorių Richard Schifter, Valstybės de
partamento sekretoriaus deputatą žmo
gaus teisėm ir humanitariniam reikalam
apie tai pakomentuoti.
Šioj apklausoj, kurią sušaukė JAV At
stovų rūmų užsienio reikalų žmogaus tei
sių ir tarptautinių organizacijų pakomisė
ambasadorius Schifter taip pat iškėlė ka
linamų Lietuvos kunigų, kun. Alfonse
Svarinsko ir kun. Sigito Tamkevič’aus
būklę. Jis ragino JAV Kongreso narius
aktyviai siekti jų išlaisvinimo.
Ambasadorius Schifter sakė, kad jis
pakartotinai prašęs sovietų paleisti už
tikėjimą kalinamuosius. Neseniai pasima
tyme su sovietų pareigūnais Europoj, jis
kaip pvz. iškėlė kun. Alfonso Svarinsko ir
kun. Sigito Tamkevičiaus atvejus.
Sovietai Schifteriui pasakė, kad šie ku
nigai turėjo progą išsižadėti savo „kaltę“,
bet to nepadarė. Dėl to jie tebelaikomi
lageriuose. Schifter teigė, kad organizuo
ta Kongresinė akcija šiems kunigams bei
kitiems religiniams sąžinės kaliniams pa
dėtų.
(LIC)

Dienraštis atkreipia dėmesį, kad įvairiose
sostinės vietose buvo iškeltos nepriklau
somos Lietuvos trispalvės vėliavos. Viena
šių vėliavų ilgai plevėsavo prie Radio ir
televizijos komiteto namų. Kitas sostinės
minėjimas įvyko prie Pergalės teatro.
Daug žmonių nuvyko 'į Rasų kapines pa
dėti gėles prie Nepriklausomos Lietuvos
veikėjų kapų ir uždegti žvakes.

niaus darbovietės gavo nurodymus pris
tatyti 10 darbininkų. Pasibaigus pareigū
nų kalbom, tęsia Dahlburg, Gedimino
aikštė bematant ištuštėjo.

Vilniuje, didelis skaičius patruliuojan
čių milicininkų ir draugovininkų buvo
aiškiausias įrodymas, rašo Associated
Press Korespondentas Dahlburg, aiškiau
sias įrodymas, kad Lietuvoje sovietai slo
„L'Avvenire“ dienraštis, kuris
yra pina lietuvių tautos teises.
skaitomas visoje Italijoje, šalia praneši
Kitas Užsienio žurnalistas, UPI agentū
mų apie Lietuvoje įvykusius minėjimus ros korespondentas Charles MitcheU pa
pateikė du straipsnius apie Nepriklauso prašė išversti iškeltų transparantų šūkius,
mos Lietuvos gyvavimo metus ir apie da parašytus lietuvių kalba, šie jam rusų
bartinę Lietuvos Katalikų Bažnyčios pa kalba paaiškino, kad to padaryti negali,
dėtį.
nes nemoka lietuviškai.

Vasario 15 d. rašo Associated Press
žurnalistas John Dahlburg, prie Vilniaus
Katedros Gedimino aikštėje buvo val
džios surengtas oficialus protesto mitin
gas prieš tariamą Amerikos Prezidento
kišimąsi į Lietuvos reikalus. Susirinko
apie du tūkstančiai asmenų, kurie susto
ję mažais būreliais, šnekučiavosi, visai
nekreipdami dėmesio į prakalbas sakan
čius pareigūnus. Užmezgęs pokalbį su mi
tingo dalyviais, rašo John Dahlburg, pa
tyriau, kad jie čia dalyvauja ne savo no
ru. Vilniaus fabrikų ir įmonių darbinin
kam pasakojo, vienas mitingo dalyvių,
buvo įsakyta mitinge dalyvauti. Visos Vil-

Vilniuje, užsienio korespondentus leng
vosiomis mašinomis ir pėsčiomis nuolat
lydėjo sekliai. Nepaisant neprašytų paly
dovų, žurnalistai turėjo progos susitikti
su kaikuriais lietuviais žmogaus teisių
gynėjais, jų tarpe Nijolė Sadūnaitę ir Ja
dvyga Bieliauskiene. Atvykę pas Nijolę
Sadūnaitę užsienio korespondentai rado
uniformuotų ir civilių milicininkų sargy
bą. Nijolė Sadūnaitę žurnalistam pareiš
kė: Mes nevartojome tankų, nevartojame
automatų ir nesijuokiam iš kitų įsitikini
mų. Net jeigu jie mus muša, mes jų nemušam. Jadvyga Bieliauskienė pabrėžė
tautinės sąmonės ugdymo svarbą, kad lie
tuviai nepamirštų savo teisės būti lais
vais.

Lietuva 12-je vietoje
ŽIEMOS OLIMPIADA
Penkioliktieji žiemos olimpiniai žaidi
mai Kalgaryje nuo vasario mėn. 28 d.
20 vai. 39 min. vidurio Europos laiku —
pirmadienis, vasario mėn. 29 d. 4 vai. 39
min. ryto) priklauso jau istorijai. Spalvo
tos ledo programos metu — pabaigtuvių
iškilmėse — JC (tarptautinis olimpinis
komitetas) pirm. J. Samaranšas jas iš
kilmingai uždarė, kviesdamas jaunimą
susirinkti 1992 m. Prancūzijos Alpėse,
Albertville miestelyje. Beveik du milj.
žiūrovų susilaukė olimpiados Klevo iapo
krašte, o milijardai stebėjo televizijos ek
ranuose.
Daug valandų paskyrė vokiečių televi
zija šiam sportiniam įvykiui, duodama
jau 6-tą vai. ryte svarbiausių varžybų
santrauką, vėl pietų metu pusvalandį ir
dažniausiai nuo 6 v.v. su mažom pertrau
kom iki penktos vai. ryto. Prisipažinsiu —
dvi savaites jaučiausi išvargęs (juk daž
nai stebėjau iki 2-4 vai. ryto!), tačiau to
kie 'įspūdžiai nelengvai ištrinami iš žmo
gaus atminties. Tai istoriniai įvykiai. Jie
palieka visam gyvenimui.
Kaip ir reikėjo laukti žaidynes laimėjo
gerai atlyginami SS-gos valstybiniai tar
nautojai — sportininkai (jų užsiėmimas
„fizkulturnik“) prieš Rytų Vokietijos to
kius pačius tarnautojus, Šveicariją, Suo
miją, Švediją, Austriją, Olandiją, Vakarų
Vokietiją ir 1.1. Į dvyliktą vietą tarp 58
valstybių su vienu aukso ir vienu bron
zos medaliu reikia įrikiuoti Lietuvą. Tai
nuopelnas Vidos Vencienės, laimėjusios
patį pirmą medalį, nušliuožiant 10 km.
distanciją per 30 min. 8,3 sek. Antrą —
bronzos medalį lietuvaitė laimėjo 5 km.
nuotolyje, parodydama 15 min. 11 sek
laiką.
Lietuvaitė?.. Skaudu, graudu ir kartais
net nusijuokti gardžiai reikdavo, skai
tant „germaniškų“ laikraščių pranešimus
ar girdint televizijoje, radio aparate geo
politinių analfabetų komentarus, kartais
spaudoje mūsiškę vadinant „Litauerin“
arba iš lietuviško Vilniaus, vėl kituose
matant po lietuvaitės nuotrauka tokį įra
šą: „Kraftvoll nach Gold ueber 10 Kilome
ter hofft die Sowjet — Russin Wida
Wentsene auch ueber 20 Km. auf eine
Medaille—pilna jėgų (jėginga) po laimėto
aukso 10 km. sovietinė rusė Vida Vencienė tikisi taip pat 20 km. vieno medalio“.
Ne vien lietuvaitė „nukentėjo“ nuo tų
analfabetų rašeivų ar pranešėjų. Štai ro
gučių varžybose Janis Kipurs ir Ekmanis. Pasiklausykime tokio komentaro te
levizijoje: „beide kommen aus Riga,
Volksrepublik Lettland — abu iš Rygos,
Latvijos liaudies respublikos!!!“ Bet prie
baigmės, latviai jau vadinami „Sowjet —
Russen“. Estiją atstovavo A. Levandi,
laimėjęs trečią vietą „šiaurės kombinaci
joje“, susidedančioje iš šuolių ir 15 km.
šliuožinio.
Individualiai sėkmingiausiai pasirodė
suomis M. Nykenen ir olandė čiuožėja
Ivonne van Gennip, laimėdami po tris
aukso medalius ir tuo pačiu, stipriai iš
laikydami pozicijas prieš valstybės tar
nautojus iš So v. Sąjungos ir Rytų Vokie
tijos. Tikrovėje, pilna to žodžio prasme,
I mėgėjų pasaulyje šiandieną niekur nėra,
nekalbant jau apie ledo ritulininkus ar

po varžybų demonstratyviai prieš televi
zijos aparatus, rodant slidžių gamyklos
vardą, gaunant iš jos gražias pinigines
premijas. Olimpiadoje, įteikiant medalius,
slides laikyti rankose buvo draudžiama.
Taip pat nesimatė išdėstytų reklaminių
skelbimų „Gorbačiovo vodkos' ar kt. ga
minių. Tas nesiderino su olimpine dvasia.
Ką sako Europa apie Kalgario žaidy
nes?
Pirmiausiai, stipriai puolama JAV tele
vizija, kadangi europiečių nuomone, ren
gėjai šoko pagal ABC televizijos grojamą
muziką, pakeisdami žaidynių programoje
net nustatytą iš anksto laiką. Tokiu pa
vyzdžiu gali būti JAV ir Kanados ledo
ritulininkų pralaimėjimai ir tuo pačiu
amerikiečių nesidomėjimas likusiom Eu
ropos komandom. Kalbama, kad iškritus
iš medalių rato Dėdės Šamo komandai,
ABC televizija reklamose prarado 30
milj. dol. (už transliaciją sumokėjo 300
milj. dol.) Toliau, Europoje, šuolių tramplynos, yra įrengtos gražiose apylinkėse
— Obersdorf, Innsbruck, Lahti, Oslo —
Holmenkohlen ir 1.1. Tas pats su rogučių
taku. Kalgario olimpiadoje tas viskas vy
ko „plikame“ lauke, pučiant stipriam vė
jui, nešant į rogučių taką ne sniegą, bet
...smėlį. Europiečių nuomone ši sporto
kompleksą greičiausiai teks nugriauti, ge
ležies laužą parduodant plieno įmonei.
Niekas iš europiečių neskris ‘į tolimą Ka
nadą kelių dienų tarptautinėms varžybo
ms, kadangi žymiai geresnes sąlygas turi
daugelis Europos valstybių.
Ką galima pasakyti apie šeimininkus?
Spaudos ir televizijos nuomone kanadie
čiai buvę labai svetingi, nuoširdūs, norė
dami savo kraštą parodyti iš pačios eražiausios pusės. Kiek keistokai vokiečiams
atrodė, kada italas, graikas, ukrainietis,
lenkas ar kinietis pasakydavo „wir Kanadier — mes kanadiečiai“, nežiūrint ant le
do ritulio uniformos įrašytų „Malinow
ski“, „Jaremčiuk“, „Zaleski" ar „Paplewski“ pavardžių.
Laukė Klevo lapo kraštas vieno aukso
medalio — dailiajame čiuožime. Deja,
slovakų kilmės B. Orsen laimėjo sidabrą
(auksą paglemžė amerikietis B. Boitano),
tačiau visiškai nustebino E. Manley, at
siekdama sidabrą Kanadai moterų pusė
je. Čia „nukentėjo“ favoritė amerikietė
Debi Tomas, užimdama trečią vietą. Eu
ropiečiai nepateisino amerikietės nespor
tinio elgesio, prie apdovanojimo nepa
duodant rankos pirmos vietos laimėtojai
vokietei K. Vitt.
Žvilgsnis į ateitį. 1992 m. žiemos olim
piada įvyks Prancūzijoje, 20 tūkst. gy
ventojų Albertville miestelyje. Ir čia var
žybos bus išdalintos trijose vietovėse, ta
čiau nenutolusioms šimtus km. kaip Ka
nadoje. Visos varžybos gulės gražiame
slėnyje. Atvykusių prancūzų atstovų oareiškimu 1992 m. žaidynės nebus taip di
dingos kaip Kanadoje, bet žymiai mažes
nio mastelio, daugiau šeimyninio pobū
džio, grįžant atgal 'į gamtą, prie kalnų.
Prancūzijos vyriausybė jau užtikrino sa
vo paramą, paskirdama 5 milijardus fran
kų.

K. Baronas
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Kronika
Bradfordas

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 23 d. — Londono Lietuvių
Maironio mokyklos vasaros trimestro
pradžia.

Balandžio 29 —

Gegužės 2

dienomis

pavasario Lithex Sodyboje.

Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų
pagerbimas ir skau-tų-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 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.

Išsiuntinėti „Europos Lietuvo“ 1988 m.
prenumeratos paraginimai
PRAŠAU ATSILIEPTI. AČIŪ!
„EL“ Administracija
AUKOS TAUTOS FONDUI
S. Sasnauskas — 10 sv.
M. Rimša — 5 sv.
A. Gofmanas — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
AUKOS SPAUDAI
Rev. Dr. J. Juraitis — 15.50 sv.
V. Charakauskas — 3.50 sv.
A. Gudelis — 7.50 sv.
Dr. S. Jacevičius — 10 sv.
M. Valikonis 3.00 sv.
J. Bataitis — 9.00 sv.
J. Randelis — 3.00 sv.
Prof. dr. A. Bammesberger — 50.00 sv.
A. Stašaitis — 3.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
LONDONO LIETUVIU MAIRONIO
MOKYKLA
Kovo 26 d. .baigiame antrąjį trimestrą.
Vasaros trimestras prasidės balandžio 23
ir baigsis liepos 16 d.
Mokykloje vyksta lietuvių kalbos pa
mokos kiekvieną šeštadienį nuo 10 iki 12
vai. Lietuvių Namuose, Londone. Mokinių
amžius — nuo mažiausios iki didžiausio
visi mokomės lietuviškai. Veikia klasė su
augusiems.
Važiuojantieji į mokyklą nuosava ma
šina prašomi atvykti anksčiau, nes yra
sunkumų pasistatyti mašiną.

FILMAS APIE LIETUVA
Kovo 26 d. mokykloje, Lietuvių Na
muose, bus rodomas filmas apie Lietuvą.
Filmo pradžia 10 vai. ryto. Mokytojai
ir mokiniai kviečia visus jaunus ir su
augusius lietuvius atvykti. Vietos užteks
visiems. Po filmo pasivaišinsime kava ir
pyragaičiais.

METINĖ SUKAKTIS
Vasario 7 d. kan. V. Kamaičio atlaiky
tomis pamaldomis ir pamokslu St. Anns
bažnyčioje, atšvęsta A.A. Marytės Žalie
nės mirties metinė sukaktis.
Sukakties minėjimas tęsėsi Vyties klu
bo salėje, kai Jono Žalio sukviesti sve
čiai, apie 40 asmenų, susėdo prie vaišių
kurias
palaimino
kan.
V.
Kamaitis.
Kalbėjo klubo pirm. V. Gurevičius ir
J. Adamonis, gražiais žodžiais prisimin
dami velionę. Kelta mintis, kad panašias
sukaktis reikėtų laikas nuo laiko prisi
minti, kol dar yra klubo, skyriaus valdy
bos ir Bažnytinio Komiteto nariai tuo
pasirūpinti.
Padėkota J. Žaliui už sektiną, parodytą
pavyzdį ir labai gausias vaišes, kurias
paruošė, jo paprašyti, I. ir A. Gerdžiūnai.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS MINĖJIMAS
Surengtame minėjime, vasario 20 d.
kalbėjo A.H. Vaines-Vainei'kis iš Rochdales. Tai populiariausias mūsų paskaitinin
kas Šiaurės Anglijoje, čia neminint kitų
jo visuomeninių darbų ar bendradarbia
vimą spaudoje. Kad ir neišvardindamas
gausių faktų ar datų, 'įtakinga kalba, kaip
srautu, palietė Lietuvos geografiją, gam
tą, jos praeitį, kai buvo didžiausia vals
tybė Europoje, jos kančias, Vasario 16
aktą, nepriklausomybės kovas, per am
žius negęstančią lietuvių meilę tėvynei
ir kad vardan tos Lietuvos, vienybė težy
di!
Paskaitą A.H. Vaines sutrauktai pakar
tojo anglų kalbą.
Perskaitytas sveikinimas Pavergtų tau
tų Komiteto pirm. G. Tamsons, 70-tą Lie
tuvos Nepriklausomybės sukaktį minint,
pažadėdamas būti kartu su Nijole Sadūnaite ir kitais lietuviais patriotais.
žodžiu sveikino minėto Komiteto sek
retorius M. Charukas.
Taip pat žodį tarė kun. A. Putcė.
Meninę programą atliko vyrų sekste
tas, P. Vasiui vadovaujant. Darniai pa
dainavo 7, daugiausia patriotines, Mairo
nio žodžiais, sukurtas dainas. Po kiekvie
nos dainos Irena Gerdžiūnienė paskaitė
apie svarbiausius momentus iš netolimos
mūsų praeities. Susidarė įspūdingas dai
nų ir žodžių „vainikas' — montažas. Dai
noms vargonėliais pritarė P. Dzidolikas,
tokiais atvejais pasistengdamas atvykti iš
Škotijos.
I. Gerdžiūnienė papuošė sceną simbo
liška gėlių puokšte apsupta tautiškomis
spalvomis ir perjuosta gedulo kaspinu.
Padėkota programos ir visiems minė
jimo dalyviams. Paruošta, I. ir A. Gerdžiūnų, kavutė.
Parinkta aukų Tautos Fondui.

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETAS
Komitetas Bradforde ir apylinkėje vei
kia jau 25 metus. Jį sudaro Baltarusijos,
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos ir
Vengrijos tautų rinkti atstovai.
Komitetas vasario 6 d. surengė jungti
nį koncertą ukrainiečių salėje. Programą
atliko ukrainiečių, latvių, estų ir kt. cho
rai ir šokėjai. Komiteto parengimuose vi
sados dalyvauja miesto burmistras, vieti
niai parlamento nariai, dvasiškiai ir žy
mesni asmenys.
Labai pageidautina, kad lietuviai rau
siau dalyvautų Komiteto renginiuose ir
jų programose. Tai beveik vienintelė pro
ga plačiau pasireikšti tarptautiniu mastu.

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

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
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Kovo 26 d. 11 vai., John Bright st.
LIETUVIŠKŲJŲ________
Victoria restorane, miesto centre, šaukia
mas metinis skyriaus susirinkimas. Bus
renkama Skyriaus valdyba ir Atstovas
Po paskutiniųjų trijų studijų savaičių
į metinį suvažiavimą Londone.
Maloniai prašome, ypač narius, atsi Italijoje, Austrijoje ir Anglijoje, 1988-jų
lankyti, nes metinis susirinkimas nulemia metų — 35-ji — vėl grįžta į Vokietiją, į
lietuviškąjį židinį — Vasario 16 gimna
visų metų skyriaus veiklą.
ziją.
Skyriaus Valdyba
Moderatoriai dr. K.J. Čeginskas, K.
Ivinskis ir E. Juodvalkė jau yra gavę su
tikimus dešimties paskaitininkų. Jie yra:
V. Bartusevičius, M.A. prof. dr. V.J. Bie
liauskas, dr. K.J. Čeginskas, A. Herma
PAS NOTTINGHAM© LIETUVIUS
nas, dail. A. Krivickas, prof. dr. R. LampImponuojantis skelbimas „Europos Lie satytė-Kollars, St. Lozoraitis, jr., V. Nat
tuvyje“ apie Nottinghame rengiamą pla kevičius, M.A., docentas V. Skuodis, prof,
taus masto nepriklausomybės minėjimą, dr. V.M. Vasyliūnas.
Be paskaitų, vyks simpoziumas apie da
nuviliojo mus dalyvauti toje iškilmingoje
šventėje ir bent valandėlę pagyventi anų bartinę Lietuvos padėtį ir pranešimai iš
VI-jo Jaunimo kongreso.
laimingų dienų džiaugsmu.
Koncertui yra pakviestas lietuviškai
Salė papuošta minėjimui. Scenos prieš
aky Lietuvos trispalvė. Tinkamai garbin dainuojantis olandų kvartetas iš Ams
goje vietoje kabo Lietuvos tautinis her terdamo.
Tėvynės Valandėlėje Karolina Masiulybas — Vytis. Susirinkusieji laukė iškilaus
tė-Paliulienė
ir Jonas Kristupas Moneys iš
momento. Laikrodis rodo 7 vai. vak.
Į sceną įeina Nottinghamo skyriaus pir Paryžiaus interpretuos Nijolės Sadūnaitės
mininkas Kazys Bivainis. Stipriu barito atsiminimus.
Numatomos įvairios parodos, video-filnu, lyg iš laisvės varpo, nuaidi jo minė
mai, skaidrės ir kt.
jimo atidarymui skirti, žodžiai:
Pragyvenimas, gyvenant
gimnazijos
— Tas laisvės nevertas,
bendrabuty, kambary dviese, su dušu —
Kas negina jos... —
Lyg varpo dūžiai, jo žodžiai suvirpino kainuos 280,DM., be dušo — 245 DM.
minėjiman atvykusių krūtinę. Salėje už Jaunimas temokės 140 DM. Gyvenant
Huettenfeldo ar kituose artimuose vieš
viešpatauja tyla.
bučiuose — maistas gimnazijoje kainuos
— Didžiosios ir brangiosios
mums
20, DM. dienai.
šventės proga, sveikinu jus, mieli broliai
Registruotis prašau pas A. Grinius,
ir sesės, susirinkusius čia į šį minėjimą;
Diemantstr. 7, D-8000 Muenchen 50, W.
sveikinu sergančius ir negalėjusius at
Germany, tel. 089-1504471, registracijos
vykti; sveikinu brolius ir seses kenčian
mokestį — 50, DM., jaunimui — 20, DM.,
čioje Lietuvoje. — Tęsė toliau savo svei
pasiunčiant: Litauische
Studienwoche,
kinimus skyriaus pirmininkas Kazys BiKonto Nr. 8. 9340.02, Volksbank Kreis
vainis.
Bergstrasse, Bankleitzahl 50991400. 6840
Po griausmingų plojimų, palydėjusių jo
Lampertheim.
žodžius, jis pakvietė vieną po kito, į šį
Organizacinė komisija: stud. T. Bartu
minėjimą atvykusius svečius — atstovus
sevičius, A. Grinienė, R. Šreifeldaitė.
tarti keletą žodžių. Latvių, Estų, Ukrai
niečių ir lenkų atstovai nepašykštėjo šil
tų žodžių mums ir mūsų Tėvynei Lietu
DR. INZ J. GIMBUTAS LONDONE
vai, už kuriuos susirinkusieji nuoširdžiai
Dr. inž. Jurgis Gimbutas, gyv. Bostone,
padėkojo plojimais.
JAV, jau ketvirtą kartą praleido atosto
Į minėjimą atvykęs Lietuvių S-gos pir
gas Londone, kur jis vis randa ką nors
mininkas J. Alkis, savo ilgesnėj paskaitoj,
naujo pamatyti.
nušvietė Lietuvos nepriklausomybės at
Sekmadienį, kovo 13 dieną, jis lankėsi
gavimo kelią ir laimingą, kūrybingą kraš
Lietuvių Namuose, kur susitiko su DBLS
to gyvenimą nepriklausomybės metais.
pirmininku J. Alkiu ir kitais valdybos
Minėjimo dalyviai jam gausiai padėkojo
nariais bei LNB direktoriais, ir papasako
ilgais plojimais. Salėje jautėsi reikšmin
jo savo kelionių įspūdžius.
gos dienos supratimas.
Dr. inž. J. Gimbutas neseniai atšventė
Šventę dar daugiau praturtino, retai
savo amžiaus 70 metų sukaktį. Prieš pen
matytas toks didelis skaičius mūsų gabių
kerius metus išėjęs pensijon, neseniai su
menininkų. Choras, duetai ir grakštūs
redagavo Liet. Enciklopedijos II papildy
tautinių šokių šokėjai, davė impulsą ova
mų tomą, spaudoje rašo lietuvių archi
cijoms salėje, o ir plojimams nebuvo ga
tektūros klausimais ir yra parašęs kelias
lo.
biografinio turinio knygas. Neabejotinai,
O-o-o! Tos dainos, dainos!.. Mūsų mielos
jis yra vienas darbščiausių lituanistikos
lietuviškos dainos!.. Viena už kitą gra
tyrinėtojų išeivijoje.
žesnė, viena už kitą jausmingesnė, rodos
klausytum, klausytum ir neatsiklausytum.
Jos tave nukelia į mieląją Tėvynę, į ža
TREJOS DEVYNERIOS
liąjį sodžių, į atsiminimais gyvą lietuvių
Pokelis su prisiuntimu kainuoja 5 sv.
liaudies buitį.
BALTIC STORES
O gi tas mielas mūsų jaunimėlis! Tie 11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB
spalvingieji tautiniai šokiai ir nesibai
gianti jaunatviška šokėjų šypsena! Jos
SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
viliojo kiekvieną, jauną ir seną ir ovaci
jom publika delnuose kibirkštis skėlė.
NepamirSkite „Europos Lietuvio“. Pa
Grakštūs judesiai ir spalvingi drabužiai,
remdami vienintelį savaitraštį Europoje
darė didingu meno vienetu.
Dėkojam Jums, mielasis mūsų jauni lietuvių kalba, užtikrinsite jo leidimą at
mėli, už suteiktą mums pasigerėjimą. Jūs eityje. Testamentu paskirti pinigai bus
parodėte mums tautinio šokio meną, ku išimtinai naudojami lietuviškai spaudai.
ris taip iškalbingai išreiškia mūsų tautos
buitį.
Savo skaitlingumu jūs įrodėte, kad mū
sų atžalynas eina Lietuvos keliu ir il
A.A. JUSTINUI SNABAICIUI
giems laikams užtikrina mūsų tautinę gy
mirus, jo žmonai Bernadetai,
vybę.
sūnui Andriui, dukrelei Justinai,
Mes gėrėjomės puikiu minėjimo paren
uošvienei Magdelenai Navickienei
gimu ir dėkojame visiems už suteiktą
ir giminėms Lietuvoje ir Vakaruose
mums malonų vakarą. Jis ilgai pasiliks
reiškiame užuojautą ir įkartu liūdime
mūsų atmintyje. Ačiū visiems.
Vacys ir Angela Leonai
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N o t tinghamas

Kazimieras ir Angelė Vilkoniai,
iš Sheffieldo

PAMALDOS

PAŠAVLYJE
Nepasisekė pavogti lėktuvą
Nepasisekęs lėktuvo pagrobimas parei
kalavo 9 aukų ir 20 sužeistų. Nušautųjų
skaičiuje buvo lėktuvo palydovė, trys ke
leiviai ir penki vienos Sibiro muzikantų
šeimos nariai, kurie norėjo nukreipti lėk
tuvą iš Irkutsko į Londoną. Savo ginklus
jie buvo paslėpę muzikiniuose instrumen
tuose. Pilotas tačiau pasakė, kad jam rei
kia pasiimti benzino Suomijoje, bet vie
toj to jis nusileido Leningrade, kur karei
viai įsiveržė į lėktuvą.

Londonas kalbasi su Maskva
Istorinis televizijos tiltas tarp Londono
ir Maskvos buvo pradėtas pereitą sekmaoienį ir bus tęsiamas visą savaitę po ousvalandį kiekvieną dieną. TV filmo studi
jų dalyviai statė klausimus vieni kitiems
ir atsakinėjo. Pačioje pradžioje buvo pa
brėžta, kad tuo norima suartinti eilinius
žmones, kurie tarp savęs gali geriau su
sikalbėti negu vyriausybės.
Viskas vyko sklandžiai iki paklausimo,
kas iš dalyvių yra kada nors pasiprieši
nęs vyriausybei? Londone bent pusė da
lyvių pakėlė rankas, Maskvoje nė vienas!
J klausimą, ar gali sovietai demonstruoti
prieš branduolinius ginklus, kaip yra da
roma Britanijoje, vienas iš Maskvos da
lyvių atsakė, kad jiems nėra reikalo de
monstruoti, nes jie neturi amerikiečių ba
zių. Maskviečių teigimui, kad ten nėra ei
lių prie krautuvių, londoniškė, daug kar
tų buvusi Maskvoje, griežtai tam pasi
priešino. Gavosi įspūdis, kad Maskvos
studijoje dalyvavo parinkti asmenys, o
Londone — dalyviai nepripažino, kad
čia yra laisva spauda.

Neramu prie Kaspijos jūros
Pagal sovietų pranešimus Armėnijos ir
Azerbeidžano riaušėse 32 žmonės buvo už
mušti.
Ginčyjasi dėl Karaibakh sri
ties armėnų aygyventos, bet Azerbeidžano
valdomos, mat armėnai yra krikščionys, o
azertbeidžaniečiai — muzulmonai. Didžiau
sios riaušės įvyko Sumgait mieste prie
Kaspijos jūros, kur sovietai pasiuntė ka
riuomenės sustiprinimus riaušių numal
šinimui.

Waldheimas teisina Austriją
Pereitą savaitę suėjo 50 metų nuo to
laiko, kai Hitleris su savo kariuomene
įžygiavo į Vieną ir prijungė Austriją nrie
Vokietijos (Anschlussas). Austrai tada ne
tik kad tam nesipriešino, bet su entuziasmu sutiko nacius. Tuo laiku austrai labai
vargingai gyveno ir tikėjosi susijungę su
Vokietija geriau gyventi. Per oficialų
Anschlusso minėjimą prezidentas Wald
heimas, vyriausybės patariamas, nekal
bėjo apie savo karo metu padarytus ta
riamų nusikaltimus. Vietoj to, minėjimo
išvakarėse, jis pasakė kalbą ir austrų
vardu atsiprašė už nacių nusikaltimus,
kurie buvo pačių austrų padaryti. Jis pri
minė ir savo šeimos kančią, kada jo tė
vas, geras austrų patriotas, buvo Gesta
po suimtas ir pasodintas į kalėjimą.

Ūkinė krizė Panamoje
JAV sustabdė dolerių pervedimą Pana
mai, kol ten nebus atstatyta demokratinė
santvarka. Diktatorius gen. Noreiga vis
nesutinka pasitraukti, nors Ispanija jam
prižadėjo duoti prieglobstį. Ūkinė būklė
pasidarė laibai bloga ir bankai buvo kelias
dienas uždaryti, nes neturėjo pinigų iš
mokėjimams. Gyventojai yra tikrai ne
pavydėtinoje padėtyje.

TAUTYBIŲ PROBLEMOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Tokie tema Londono universiteto pro
fesorius G. Hosking skaitė labai įdomią
paskaitą kovo 9 d. Latvių Namuose, Lon
done. Jis kalbėjo apie ne rusiškas tauty
bes, kurios jau dabar sudaro beveik pu
sę Sovietų Sąjungos gyventojų ir kelia
susirūpinimą Kremliui.
Paskaitą suorganizavo Baltų Sąjunga,
kuri glaudžiai bendradarbiauja su Baltų
Taryba. Klausytojų tikriausiai būtų buvę
daugiau, jei spauda būtų gavusi laiku
tikslią informaciją. Klausytojų eilėse ma
tėsi, atrodo, tik vienas lietuviškas veidas.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 1946-AIS METAIS
„Tūkstantis devyni šimtai

keturiasde
aps
krityje prasidėjo krūviniais įvykiais. Kru
viniausias jų buvo ginkluotų būrių įsi
veržimas į Kraštupėnus nakčia, iš vasario
penkioliktos į šešioliktąją. Kol liaudies
milicija atsipeikėjo, nesitikėjusi tokios
staigmenos, jie beveik be pasipriešinimo
užėmė paštą, šalia esantį vykdomojo ko
miteto pastatą, gaisrinę ir ėmė slinkti ge
ležinkelio stoties link. Jei ne garnizono
kareiviai, užtverę priešui kelią sutelkta
kur kas geresnių ginklų ugnimi, miestas
tikrai būtų atsidūręs užpuolikų rankose.
Atsimušę į nepralaužiamą gynybos sieną,
kuri miškiniams, be abejo nebuvo netikė
ta, jie skubiai ir tvarkingai pasitraukė,

Derbyje — kovo 19 d., šeštadienį, 14 v., šimt šeštieji, pirmieji taikos metai,

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
A-tas B.
anksti prieš pamaldas.
Glaucesteryje — kovo 26 d., 12 vai., šv.
Petre.
MAIRONIO MINĖJIMAS
Stroude — kovo 26 d., 17 vai., Beeches
Kovo 19 d., šeštadienį, 6 vai. v. lietuvių Green. Gloucesteryje ir Stroude pamaldas
klubas savo patalpose rengia Maironio laiko kun. J. Sakevičius, MIC.
Minėjimą.
Nottinghame — kovo 27 d., Verbų ap
Paskaitą skaitys A. Bruzgys.
eigos 11.15 vai., Židinyje.
Prašome visus dalyvauti.
Nottinghame — Didžiosios Savaitės ap
Klubo Valdyba
eigos vyksta židinyje.

Manchesteris

SUSIRINKIMAS

Birminghamas

pasiėmę su savimi žuvusius ir sužeistuo
sius. Kartu dingo kelios gaisrinės auto
mašinos, vykdomojo komiteto ir milici
jos sunkvežimiai, o geriau apsižiūrėjus,
pasirodė, kad išplėšta pramoninių prekių
parduotuvė ir maisto produktų bazė. Tik
praaušus buvo pastebėta bažnyčios bokš
te ir gaisrinės stebėjimo aikštelėje iškel
tos buvusios Lietuvos valstybės vėliavos,
perrištos juodais gedulo kaspinais, turin
čios priminti visiems, kad šiandien Vasa
rio šešioliktoji, Nepriklausomybės šven
tė“.
(Ištrauka iš partinio rašytojo, Jono
Avyžiaus romano, „Sodybų tuštėjimo me
tas,“ Pergalė, Vilnius, Nr. 10, 1987).
M

