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ELAGU EESTI!
ESTUOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ

Vasario 24 d. estai švenčia nepriklau
somybės šventę. Kai 1918 metais estų par
lamentas paskelbė nepriklausomą estų 
valstybę, tas aktas nereiškė naujos tau
tos gimimo, bet estų, pavergtų per ilgus 
amžius, prisikėlimą. Jų tautinė dvasia, 
kentėjusi žiaurias priespaudas, nebuvo 
sunaikinta ir atgimė.

Būdami vieni iš seniausių gyventojų 
šiaurės-rytų Baltijos pakraščiuose, estai 
jau apie 1000 metus buvo susispietę as
tuoniuose atskiruose teritoriniuose viene
tuose, kurie neturėjo centrinės valdžios. 
Jie tiktai susijungdavo gintis nuo bendrų 
priešų.

Trylikto šimtmečio pradžioje estai bu
vo pavergti ir per šimtmečius kentėjo 
danų, vokiečių, lenkų, švedų ir rusų oku
pacijas. Feodalinio periodo pabaigoje es
tai neteko visų teisių ir daugiausia pelnė 
duoną dirbdami žemę priklausančią vo
kiečių dvarininkams. 18-ojo amžiaus pra
džioje, rusams okupavus kraštą, feodali- 
mas paaštrėjo, bet išlaikė provincijos 
autonomiją, kuri nors tebuvo naudinga 
vokiečių dvarponiams, sutrukdė rusų ko
lonizacijai ir neleido Estijai tapti papras
ta rusų provincija.

Modernios sąlygos pasiekė Estiją tiktai 
19-ame šimtmetyje. Žemės ūkio darbinin
kams buvo leidžiama pirkti žemės ir pra
dėjo formuotis išsimokslinusių estų luo
mas. Palengva gimė estų literatūra, kuri 
pasiekė savo viršūnę nacionalinio epo Ka- 
levipoeg išleidimu.

Gavę nepriklausomybę, estai įvedė že
mės ūkio reformą išdalindami baronų 
žemę tiems kurie jos norėjo. 1939 metais 
Estija turėjo 140,000 ūkių su vidutiniu 
56 akrų plotu, palyginant su 52,00 ūkių 
1919 metais.

Tautinių mažumų problema buvo iš
spręsta Estijoj labai palankiai. Kiekviena 
mažumų grupė susidedanti iš daugiau 
kaip 3000 asmenų turėjo taip vadinamą 
„kultūrinę autonomiją'. Už tai, pavyz
džiui, Žydų Nacionalinis Fondas Palesti
noje 1927 m. išreiškė estų vyriausybei pa
dėką savo aukso knygoj.

Estų pagrindinė pramonė — degamieji 
skalūnai. Ji buvo išplėsta nepriklausomy
bės metais, Degamųjų skalūnų pramonė 
dar plačiau išvystyta sovietų okupacijos 
metais. Ją sovietai begėdiškai išnaudoja 
tiekdami šilumą visai Leningrado sričiai.

Maža estų autorių ir artistų yra žinoma 
pasaulyje, bet du rašytojai — Marie Un
der ir Friedebert Tuglas buvo pasiūlyti 
kandidatais Nobelio premijai.

Dabar, sovietų okupacijos metais, es
tai kenčia, gal būt, daugiau negu latviai 
ir lietuviai. Kadangi jų skaičius labai ma
žas, jų krašto kolonizacija ir rusifikacija 
vyksta intensyviau. Bet estai gali būti 
pavyzdžiu, kaip reikia priešintis rusini
mui. Jie atsisako kalbėti rusiškai, tik pa
syviai dalyvauja visokiose okupantų su
rengtose promogose ir šventėse, o inte
lektualai, jei priversti kalbėti rusiškai, 
kalbėdami tyčia daro paprastas ir kartais 
juokingas gramatines ir ištarimo klaidas.

Bet, dar kartą grįžtant prie rusų iš
naudojimo politikos, tenka dar pabrėžti, 
kad sovietų Estijos sienos yra ne tos pa
čios kaip nepriklausomos Estijos. 1947 me-

„A-a! Dabar aš matau išėjimą“.
By permission of „The Independent“

Tautinio solidarumo ii* ryžto diena
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, pasakytas Londone 1988.11.21 d. LIETUVOJE
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Šiandien, minėdami 70-ties Lietuvos 

Atstatymo sukaktį, savo mintimis jungia
mės su rusų priespaudą kenčiančia Lietu
va. Visi žinome, kad, nežiūrint įvairių su
varžymų ir bausmių, Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje vyksta kova už žmogaus teises, 
tikėjimo bei kitas laisves.

Vasario 16 dieną mini visi geros valios 
lietuviai, kur jie begyventų, nes ši diena 
mums yra kovos už laisvės simbolis. Tą 
dieną, prieš 70 metų, buvo paskelbtas 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kuris 
įteisino lietuvius tarptautinėje valstybių 
bendruomenėje, kaipo nepriklausomos 
valstybės piliečius.

Per dideles aukas pasiektoji pergalė 
tautą gaivina ir dabar. Tie gražūs nepri
klausomybės laikų atsiminimai teikia vil
ties ir paguodos kiekvienam lietuviui ir 
joks tironas nepajėgs šio laisvės simbolio 
išrauti iš jo širdies.

Vasario 16-sios istorija turi gilias šak
nis praeityje. Laisvės daigai jau buvo so
dinami Daukanto ir Valančiaus. Jie buvo 
auginami Vinco Kudirkos skatinimais ir 
Maironio poezija. Jie gaivinosi Basana
vičiaus aušros spinduliais ir Važganto 
pragiedruliais — kol tautos viltys išaugo 
'į tikėjimą laisvei atgauti. Visi šie istori
jos įvykiai, susitelkę apie Vasario 16 da
tą, turi būti paskatas dabarties kartoms 
tvirtai tikėti amžinu Lietuvos gyvastin
gumu ir būti nepalaužiamos vilties, kad

Meilė Motinai — Tėvynei
(Tęsinys iš pr. numerio)

Ar neverta tuomi didžiuotis, ar nesušy
la lietuvio krūtinė, kai jis įsitikina esąs 
taip žilos, taip gyvybingos ir taip atspa
rios tautos atstovu?

Apmąstant Lietuvos praeitį, pasveriant 
jos dabartį ir teisingai vertinant užsie
nio lietuvių pastangas išlikti savosios tau
tos vaikais, tenka su skausmu prisiminti, 
kad daugeliui užsieniečių ir net kai ku
riems lietuviams mes esame tik atsilikusi, 
mažai civilizuota ir dar mažiau kultūrin
ga tauta. Ir tai yra į dangų šaukianti ne
tiesa.

Akimirkai įsivaizduokime mūsų senolį- 
lietuvį: viena ranka jis valdė arklą, kad 
nebadautų ir galėtų apsirengti; kita ran
ka buvo skirta kalavijui, kuriuo jis ginė- 
si nuo nuožmių priešų ir saugojo Lietuvos 
laisvę. O kur gi yra trečioji ranka, kuria 
mūsų bočiai būtų galėję rašyti knygas, 
tapyti paveikslus, lipdyti skulptūras?

tais Estijos šiaurės-rytų ir šiaurės-vakarų 
kampai, apimantys beveik 1000 kvadrati
nių mylių, buvo prijungti prie rusų res
publikos, nes, esą, dauguma gyventojų 
ten buvę rusai.

Minėdami estų nepriklausomybės šven
tę, mes esame įsitikinę, kad estai suge
bės atsispirti jų krašto sovietizacijai ir 
rusifikacijai, vystyti savo kultūrą, išlai
kyti tautinį sąmoningumą, ir atgauti ne
priklausomybę. Tada mes vėl būsime lais
vi ir bičiuliški kaimynai savo suvereninė
se valstybėse.

J.B.

Po Vasario 16-sios Šventės minėjimo Londone. Iš kairės: K. Markevičiūtė-Har- 
mes, Lietuvos Atstovas V. Balickas, Ponia Balickienė ir Vida Gasperienė.

mūsų tauta, tiek daug kentėjusi, savo 
šventąjį tikslą pasieks. Istorija mus mo
ko, kad kiekviena tauta, jeigu ji atkak
liai siekia sau laisvės, anksčiau ar vėliau, 
tą tikslą tikrai pasiekia. Tvirtai tikėkime, 
kad jungtinėmis tautos jėgomis, Dievui 
padedant, Lietuvos valstybės suverenite
tas bus ir vėl atstatytas. O kol tai 'įvyks, 
Vasario 16-toji tebūnie mūsų tautinio so-

Gamta neįdavė niekam trečiosios ran
kos ir todėl yra neteisinga pasmerkti tau
tą, kuri ištisus šimtmečius buvo priversta 
kovoti su grobuoniškais kryžiuočiais, be
širdžiais totoriais, klastingaisiais gudais. 
Dar daugiau: ta tariamai menkai civi
lizuota ir nekultūringa tauta ne kartą sa
vo prakaitu ir krauju apgynė ach taip 
didžianosius vakarų Europos „mąstyto
jus“ bei „šviesos skleidėjus“ nuo barba
riškų tautų antplūdžio ir visiško sutrypi
mo. Jei kas pamiršo, tai tegu šiandien 
prisimena, kad 1683 m. Austrijos Vieną 
iš turkų jungo išvadavo ne kokie nors va
karų „didvyriai“, o jungtinė lenkų-lietu
vių, pabrėžiu lietuvių, armija.

Ar ne lietuviai, mūsų karvedžio Vytau
to vadovaujami sutriuškino kryžiuočius 
Žalgirio mūšyje ir savąja pergale sustab
dė jų veršimąsi ‘į rytų Europą? Ar ne lie
tuvių rūdinės, ar ne lietuvio krūtinė pa
stojo kelią totoriams prie Vorkslos, tiems 
totoriams, kurių chanai buvo pasišovę 
užgrobti visą Europą?

Tokių istorinių faktų būtų galima pri
rinkti daugybę. Tačiau ir taip kiekvienam 
išsilavinusiam, apsiskaičiusiam ir tautų 
likimu besirūpinančiam žmogui yra aiš
ku, kad šiaurės rytų Europoje negyvena 
necivilizuotos, nekultūringos ir dirbti ne
mokančios tautos. Tuo labiau lietuvių 
tauta. Vienintelė jos yda — ji yra maža 
tauta ir gyvena ant palyginti nedidelio 
žemės lopo tarp Nemuno ir Neries, tarp 
Mūšos ir Nevėžio, tarp daugybės miškų 
ir laukų, kurie prasideda prie Baltijos jū
ros ir baigiasi toli, prie rytų Lietuvos 
ežerų ir ežerėlių...

Prisiminę darbą, nepraeikime be dėme
sio pro mažyti pavyzdėlį, šiandieninė 
Lietuva, jos teirtorijoje gyvenanti didžio
ji mūsų tautos dalis negali pati spręsti 
savojo likimo, negali be svetimųjų įtakos 
planuoti ir dirbti. Tačiau ne taip jau se
niai lietuviai nutiesė autostradą nuo Vil
niaus iki Kauno, o nuo Kauno dar toliau 
— iki Klaipėdos. Galbūt kur nors pasau
lyje yra geresnių ir platesnių kelių auto
mobiliams, bet lietuviškoji (sakau „lietu
viškoji“ ne be pagrindo) autostrada yra 
šiandien pati geriausia visoje Sovietų 
Sąjungoje.

Pamirškime visokius kariniai-strategi- 
nius planus, pamirškime ir tai, kad gal
būt lietuviai tiesė tą kelią ne sau, o oa- 
brėžkime tik tai, kad autostradą tiesė ne 
ukrainiečiai ar baltgudžiai, ne kazachai 
ar uzbekai. Ją suprojektavo ir savomis 
rankomis sukūrė paltys lietuviai — maža 
tauta ant mažo žemės lopo... Pačią ge
riausią autostradą visoje Sovietų Sąjun
goje!

(Nukelta į 4 psl.)

lidarumo ir ryžto diena.
Visi žinome, kad dabartinė būklė yra 

sunki. Prisiminkime, tačiau, kad istorijos 
tėkmėje tokių sunkių laikotarpių mūsų 
tautai teko pergyventi ne kartą, — o ji 
vis tik nežuvo. Nežuvo todėl, kad lietu
viai buvo pakankamai atkaklūs kovoti, 
nors ir beveiltiškiausioje padėtyje.

Pasaulyje dabar vyksta labai kompli
kuotos varžybos. Tų varžybų išdavos nu
spręs ne tik Lietuvos, bet ir visos žmoni
jos likimą. Jeigu teisingumo ir padorumo 
principai laimės — laimėsime ir mes. 
Tiktai nereikia nusiminti. Visokias abe
jones girdėjo ir mūsų pirmtakūnai, betgi 
jie, nieko nepaisydami dirbo. Ir jų pa
stangos nebuvo veltui — 1918 metais Lie
tuva prisikėlė...

Tai žinodami ir turėdami aiškų tikslą, 
už kurį verta dirbti ir kovoti, drąsiai žen
kime savo tėvų ir protėvių pramintu ke
liu. O tas didis tautos tikslas, kaip skais
tus idealas, tevadovauja mūsų mintims ir 
mūsų darbams ir teapjungia jis mus visus 
į veiklią ir pajėgią visuomenę.

Jei tauta bus vieninga ir atspari, tai 
jokios okupanto užmačios nepavyks. Is
torija mus moko, kad, nors okupantai uži
ma svetimas teritorijas, išplėšia gyvento
jų turtą, bet jie nepajėgia palaužti pa
vergtos tautos valios, jei toji valia yra 
atspari.

Vasario 16-tosios šventės proga, nuo
širdžiai sveikinu mūsų tautiečius krašte, 
siekiančius Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir D. Britanijos lietuvių visuo
menę, vieningai remiančią šį tautos sie
kį.

JAV-BĖS SEKRETORIAUS 
GEORGE P. SHULTZ 

SVEIKINIMAS

1988 m. vasario 9 d.

Gerb. P. Lozoraičiui, Lietuvos Atstovui,

70-tų nepriklausomos Lietuvos metinių 
proga siunčiu Jums JAV-bių vyriausybės 
ir Amerikos piliečių nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus.

Lietuvių tautos noras tapti nepriklau
somais išsipildė 1918 m. vasario 16 d., kada 
buvo pripažinta Lietuvos Respublika. 
JAV-bėms yra garbė su lietuviais pasau
lyje švęsti šio istorinio įvykio metines.

1918 ir 1940 m. laikotarpyje Lietuva 
buvo garbingu nariu pasaulio tautų 
tarpe. Lietuvos vadai sudarė demokrati
nę vyriausybę paremtą visų piliečių ooli
tine laisve. 1940 m. ‘įsiveržusios Sovieti
nės pajėgos ją neteisėtai prisijungė — 
sunaikindamos Lietuvos nepriklausomy
bę, bet ne pasiryžimą būti laisvais.

JAV-bės griežtai pasmerkė Sovietų 
1940 m. Lietuvos prijungimą. Mes niekuo
met nepripažinome jėga inkorporuotos 
Lietuvos ir mes niekuomet nepripažin- 
sime. Lietuvių drąsa ir, po daugelio me
tų svetimųjų dominacijos, rodomas at
kaklus pasiryžimas būti laisvais, kelia pa
sitikėjimą, kad jų norai pagaliau išsipil
dys.

George P. Shultz

ŠIMTAI AREŠTUOTŲ VILNIUJE

Vasario 18 d. Prancūzų spaudos agen
tūra (AFP) iš Maskvos pranešė, kad va
sario 16 d., Vilniuje, 70-tų Nepriklauso
mybės metininių proga prie Katedros su
sirinko 10.000 minia. Giedodami Lietu
vos himną ir mojuodami baltomis vėlia
vomis, kad pažymėjus taikingą demons
traciją, minia ruošėsi žygiui Vilniaus gat
vėmis, kai juos užpuolė milicija su gumi
nėmis lazdomis bandydami einančius iš
vaikyti. Tai vyko prie šv. Nikalojaus 
bažnyčios.

Rusų disidentų žurnalo redaktoriaus 
Aleksandro Podrasinek iš Maskvos pra
nešimu, „Vilniuje buvo areštuoti šimtai“, 
kuriuos vėliau paleido, o kitus, jis pridė
jo, suvarę į sunkvežimus, nuvežė 300 klm. 
už Vilniaus ir paleido.

Sovietų Tasso žiniomis, 32 asmenys bu
vo areštuoti už „antisocialinę“ veiklą ir 
„chuliganizmą“.

VASARIO 16-TOS ĮVYKIAI KAUNE

Vasario 17 d. gautas pranešimas iš 
Kauno, kad Vasario 16 d. 9 v. vakaro 
Kauno Katedroje numatytos pamaldos už 
Lietuvos tautinę ir religinę laisvę 'įvyko. 
Apie šiuos įvykius Kaune kiek anksčiau 
telefonu patvirtino Pabaltiečių Helsinkio 
grupė Stokholme.

Pagal pranešimus, Kauno katedra buvo 
perpildyta apie 4000-čiais žmonių. Kate
dros aikštėje stovėjo masės milicijos ir 
jos padėjėjų, daugumoje ne lietuvių. Po 
pamaldų buvo kalbamas rožančius ir 
giedamos religinės giesmės bei tautinės 
dainos. Užsitęsė iki 9 v. vak. Po to tikin
tieji norėjo aplankyti Maironio kapą. 1000 
milicininkų ir jų „draugovininkų" iš kate
dros išeinančius skirstė, o neklausančius 
mušė guminėmis lazdomis. 12 asmenų bu
vo suimti, tarp jų populiarios „roko“ gru
pės dainininkė, Ona Virginija Šibonienė.

Kaune netoli senamiesčio, milicija ir 
raudonraikščiai telkėsi mašinose.

Vasario 16-tos dienos metu užsienio ko
respondentai buvo iš Vilniaus nuvežti į 
Kauną.

(Elta)

ŠIAULIUOSE PAMINĖTA 
VASARIO 16-TOJI

Maždaug tūkstantis žmonių sekmadie
nį, vasario 14, susirinko Šv. Jurgio baž
nyčioje Šiauliuose pasimelsti už Lietuvos 
laisvę, praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Po Mišių maldininkai ėjo Kry
žiaus Kelius aplink bažnyčią.

Vikaras kun. Kazimieras Gražulis iš 
sakyklos kalbėjo apie Lietuvos istoriją, 
nušviesdamas pokario metus ir apie Lie
tuvos partizanus. Kun. Gražulis yra nu
teistojo Petro Gražulio brolis.

Kun. Gražuliui kalbant tapo išjungti 
garsiakalbiai ir šviesos, bet jis visvien 
kalbėjo visiems atidžiai klausant. Jam 
užbaigus, susirinkusieji sugiedojo Marija, 
Marija, Lietuva Brangi ir Lietuvos himną.

Po Mišių tikintieji ėjo į savanorių ka
pines, kur jie padėjo vainikus prie nepri
klausomybės savanorių kapų ir ant poe
tės ir Lietuvos Helsinkio grupės narės 
Onos Lukauskaitės Poškienės bei ateiti
ninkų ideologo prof. Stasio Šalkauskio 
kapų padėjo gėles. Kraštotyrininkai pa
dėjo gėlių krepšelį prie 1863 m. sukilimo 
dalyvių kapų. Pirmadienį, Vasario 16-tos 
išvakarėse, žmonės dar nešė gėles. <

Vasario 16 d. Mišiose už Lietuvą Šv. 
Jurgio bažnyčioj dalyvavo apie 400 žmo
nių. Susirinkusieji ėjo Kryžiaus Kelius 
už Lietuvą, sugiedojo Lietuvos himną ir 
paskui deklamavo Bernardo Brazdžionio 
poeziją. Žmonės bažnyčioj plojo, kas Lie
tuvoj neįprasta. Valdžios atstovai viską 
iš šalies stebėję, klaupėsi su kitais, kai 
ėjo Kryžiaus Kelius, kad niekas jų nepa
stebėtų.

Į netoli Šiaulių esantį Kryžių kalną sek
madienį, vasario 14 d., nuvažiavo maž
daug 100 žmonių. Jie sutvarkė kalną, su
dėjo gėles ir sugiedojo Lietuvos himną.

(LIC)
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GEN. JOHN GALVIN LONDONE
Kai atrodė, kad jau saugu išeiti į gat

vę, kad galima paimti ir retkarčiais rasti 
ką nors gero paskaityti apie užsienio lie
tuvius Lietuvos laikraščiuose, į Didžiąją 
Britaniją atvažiavo Tiesos koresponden
tė Danguolė Repšienė. Vienu „mostu", 
kuris tęsėsi per keturis Tiesos numerius, 
ji sugebėjo sugriauti Gorbačiovo dvieju 
metų darbą. O gal Repšienė apie Gorba
čiovą visai negirdėjo, gal ji dar tebegy
vena Stalino, Brežnevo ir Cernenko lai
kais. O gal ji žino tai, kas nuo mūsų yra 
slepiama, kad skelbiamas viešumas, per
sitvarkymas ir demokratizacija yra tik 
užsieniečių akių apdūmimas. Būkime ti
kri, kad užsienį plačiai pasiekiąs „Gimta
sis kraštas" tokių straipsnių nebūtų dė
jęs. Negalima juk taip negražiai apie mū
sų tautiečius kalbėti. Epitetai kaip „bur
žuaziniai vadeivos“, „Lietuvos vaduoto
jai“,“ „reakcingieji emigrantai“ iš „Gim
tojo krašto“ žodyno jau pranyko. Repšie
nė juos naudoja su pasigardžiavimu.

Didžiojoje Britanijoje Danguolė Rep
šienė lankėsi 1987 metų vasarą. Jos 
straipsniai „Tiesoje" buvo atspausdinti 
šių metų sausio pirmomis dienomis. Tad 
Repšienės „naujienos“ yra jau gerokai 
atšalę. Dienraštis, bent laisvuose kraštuo
se, mėgsta dėti dar „karštas“ žinias, ar 
straipsnius. Pusės metų pavėlavimas ro
do, kad „Tiesa“ laikosi stalininės tvarkos: 
visi straipsniai, išskyrus persispausdina
mus iš „Pravdos", ar gaunamus iš Mask
vos, turi pereiti per kelias cenzūras. To
kio likimo susilaukė ir Danguolės Repšie
nės straipsniai. Paskaičius reikia susimą
styti kodėl taip įvyko, nes Repšienė rašo 
tikru, seniai išbandytu ir visų komunisti
nių valdovų patvirtintu stiliumi: duok 
per galvą visokiems užsienio „vadeivoms“ 
iškreipk faktus, nutylėk, nedasakyk, čia 
gailėkis emigrantų, čia juos smerk — prie 
viso to gerą dožą romantikos apie „išei
vių skausmingą Tėvynės (iš didžiosios 
raidės) gimtojo kaimo ilgesį“ ir turi 
straipsnį, kuris priimtinas valdžiai, pa- 
murkdo išeivius, iš dalies patiekia šiokių 
tokių žinių apie užsienį (kad ir labai ap
linkiniais keliasi), o rašytojui duoda ge
rą honorarą, mat „Tiesa“ moka už eilu
tes. Užsienio žurnalistikoj takius straips
nius vadina „beat up“, panašiai, kaip 
kiaušinį, kada išplaki su elektriniu malū
nėliu, visas bliūdas prisipildo.

Repšienė iš poros kiaušinių kelius bliū- 
du« priplakė. Paveikus, kad su savo gi
mine atvažiavus iš Leamington į Londo
ną negavo vietos apsistoti Lietuvių na
muose (jos giminė net pusės mėnesio at
lyginimą jiems paaukojo — davė dešimt 
svarų), ji pastebėjo „kelis prie stalo triū
siančius vyriškius“, kurių vienas, nė gal

AR KAS NORS KEIČIASI?
vos nepakeldamas (turbūt bijodamas pa
žvelgti tiesiai į akis tauriai liaudies du
krai, kuri nebijojo atvažiuoti į kapitalis
tinį kraštą) paklausė: „Tad ir degtinėlės 
nebegalite laisvai nusipirkti?“. Repšienę 
tai labai užgavo. Jai buvo nuostabu, ko
dėl jos neklausė apie naują dailės paro
dą, naujus rūmus ar gražią dainų šven
tę. Ji žinoma neskaitė „G.K.“ Nr. 5, kur 
rašoma, kad „šalyje per metus naminės 
gamybai sunaudota milijonas tonų cu
kraus", mielių parduotuvėse negausi. Ži
noma, Repšienei sunku pačiai už save 
galvoti, ji negali daleisti, kad valdžia ga
li suklysti. Jei uždraudė gerti, taip ir rei
kia, o kad tai atneša kitokias socialines 
negeroves, kam rūpi.

Dar paverkus, kad „viešbučiai eiliniam 
žmogui sunkiai įkandami“, Repšienė vis 
dėlto Londone išbuvo net keletą dienų 
(kažin kur ji apsistoja nuvažiavus į Mas
kvą, manding gal pramiega Bieloruskij 
vokzal). Kiekvieną iš tų dienų ji atkak
liai ir nepaisydama žmonių, kurie „neap
kenčia Tarybų valdžios už tai, kad ji 
privertė juos ar jų tėvus palikti turėtą ar 
žadėtą postą buržuazinės Lietuvos val
džios mašinoje", lankėsi Lietuvių namuo
se ir bare laukė iš savo kambario nusi
leidžiančio poeto Vlado šlaito, kuris ten 
gyvena. Jai nebuvo patogu pačiai pas jį 
nueiti, nes „Anglijoje nepriimta be pa
kvietimo eiti į svečius"! Ir tik pagalvoki
te, niekas iš bare geriančių jai nepasakė, 
kad šlaitas į barą tik retkarčiais teatei
na, kol pagaliau „vienas tenykštis lietu
vis, kuris nutaikęs progą, „kada likome 
dviese, pusbalsiu paaiškino“, kad JIE 
„nenori, kad su poetu susitiktumėte“. Šis 
„nuoširdus, realių pažiūrų lietuvis“ prašė 
jo pavardės neminėti, nes „vaikai, su
prantate, dar dirba“. Repšienė savo pa
moką išmoko gerai — pirmame savo išva
žiavime į užsienį jį visus matuoja tuo pa
čiu, sovietišku matu. Ji galvoja, kad už
sienyje, kaip ir S. Sąjungoje nepaisant vie 
šumo ir persitvarkymo, žmonės bijo vie
nas su kitu atvirai kalbėtis.

Įdomų pasikalbėjimą Repšienė turėjo 
su Londone gyvenančiais Baubliais, ku
rie savo namuose turi sutelkę virš 6000 
knygų ir tai, kaip Baublys sako, „...iš ka
ralienės fondų, mat dabar abu su žmona 
esame pensininkai“. Kažin kiek knygų 
galėtų nusipirkti vidutinis Sovietų Są
jungos pensininkas? Gal dėl to ir Vla
das šlaitas pabijojo grįžti į Lietuvą?

Užkliuvo Danguolei ir „Nidos“ knygų 
knygų klubas, kurio „stiklu dengtose len
tynose daug retų, įdomių knygų“. Bet pa
gal ją, nors šeimininkai ir „nesako, bet 
žinau, kad nebeliko ir skaitytojų“. Tai ko
dėl, Danguolės nuomone, jos yra leidžia

mos, jei nėra kam skaityti. Čia ji toliau 
tęsia, kad „iš krūvos žurnalų išsitraukiau 
Anglijoje (na, ar ne nuostabu, A.B.) lei
džiamą „šaltinį“. Taigi Didžiosios Brita
nijos lietuviai, kurių yra tik keletas tūks
tančių, leidžia knygas, „Europos lietuvį“ 
ir „Šaltinį“. Matyti, kad yra ir pinigų, ir 
skaitytojų užtenka ir nėra kaip Danguolė 
sako, „kad ne vienas lietuvis (Anglijoje, 
A.B.) stebisi: kam taip lėšas švaistyti? 
Knygos nepigiai kainuoja, o kur dar per
siuntimo išlaidos..." Galima tik pridėti, 
o kur dar važinėjimas į Kultūros minis
teriją gauti leidimą, šimtaprocentinis 
muitas, kurį žmonės turi sumokėti norė
dami pasiųsti knygą į užsienį. Bet čia juk 
kalbėtume ne apie kapitalistinį pasaulį, 
o apie Repšienės giriamą Tėvynę (iš di
džiosios raidės), kurią kai kurie Repšie
nės plauko žmonės mėgsta vadinti „pla
čiąja“.

Londono Lietuvių namuose per jų gy
vavimo beveik keturiasdešimt metų lan
kėsi daug lietuvių iš viso pasaulio. Jų 
tarpe nemažai ir iš Lietuvos, kai kurie 
gal ir aukščiau jos dabartinėje hierarchi
joje stovintieji negu Repšienė. Visi buvo 
maloniai priimti, pavaišinti, pagloboti. 
Visi išsivežė puikius įspūdžius dauguma 
su malonumu prisimena sutiktus žmones, 
retsykiais net sveikinimo kortelę atsiųs
dami. Repšienė su savo reportažu parodė, 
kad nuoširdumas nebūtinai iššaukia nuo
širdumą. Vitrioliškas jos pyktis rodo, kad 
nei „Tiesos“, nei jos „persitvarkymas“ 
dar nepasiekė. A. Biržinis

JUBILIEJINIS TOMAS
Lietuvių kalba visuomet turėjo svarbią 

rolę indo-europietiškose studijose, nes — 
net ir savo dabartinėje kasdieninėje for
moje — ji yra išlaikiusi daug būdingų sa
vybių, kitur randamų tik klasikinėse 
graikų ir sanskrito kalbose. Lietuviškoje 
Studijų Savaitėje Salzburge 1986 m. vo
kiečių kalbininkas Alfred Bammesberger 
(profesorius Katalikų Universitete, Eich- 
staett, V. Vokietija) skaitė paskaitą apie 
baltistikos vaidmenį indo-europiečių kal
botyroje.

Dabar prof. Bammesberger atkreipia 
mūsų dėmesį į svarbų įvykį palyginamo
sios kalbotyros srity. Seniausias istorinės 
lingvistikos žurnalas yra „Palyginamo
sios Kalbotyros Žurnalas“. Jo pirmas nu
meris išėjo 1852 m., o 100-sis buvo išleis
tas 1987 m. žurnalo redaktoriai yra Al
fred Bammesberger ir Guenter Neumann, 
o leidėjai Vandenhoeck u. Ruprecht, P.F. 
3753, 3400 Goettingen, V. Vokietija.

Jubiliejinis tomas yra įspūdingas rin-

Londone lankėsi naujasis vyriausias są
jungininkų ginkluotųjų pajėgų vadas Euro 
poje, amerikietis generolas John Galvin.

Savo vizitą pradėjo pranešimu Britų 
Parlamento rūmuose, o vėliau, tą oatj 
vakarą, jam buvo suruoštas specialus 
priėmimas.

Man teko girdėti Generolo Galvin nra- 
nešimą Parlamento rūmuose, taip pat te
ko dalyvauti ir jo priėmime.

Trumpai norėčiau paminėti vieną kitą 
padarytą jo pastabą perėmus šiąs taip 
svarbias Europos gynimo pareigas.

Šį susitikimą su generolu John Galvin 
globojo Sir Anthony Buck. QC, M.P. ir 
Lordas Chalfont.

Tiek generolo pranešime Parlamento 
rūmuose, tiek jo priėmime viešbutyje da
lyvavo visa eilė žymių ir žinomų asmeny
bių britų politiniame ir visuomeniniame 
gyvenime.

Dalyvavo Didžiosios Britanijos ginkluo
tųjų pajėgų ministeris, virš 10’įvairių Euro 
pos tautų ambasadorių, didelis skaičius 
parlamento atstovų ir karinių sričių spe
cialistų.

Generolas Galvin savo pranešimą pra
dėjo apie įspūdžius, kuriuos jis susidarė 
aplankęs beveik visas Europos tautų sos
tines.

Generolas Galvin šiose pareigose jau 
7 mėnesiai, anksčiau vyr. sąjunginin
kų ginkluotųjų pajėgų vadas Europoje bu
vo generolas Rogers. Per tą laiką jis jau 
spėjo supažindinti Amerikos prezidentą 
su šiuo metu esama padėtimi Europoje.

Savo pranešime jis nagrinėjo trumpų ir 

kinys straipsnių indo-europietiškomis te
momis. Ypatingai dėmesio vertas yra 
straipsnis apie Franzą Spechtą, kuriame 
Berlyne gyvenantis filologas Bernfried 
Schlerath aprašo Spechto mokslinius dar
bus. Franz Specht buvo labai aktyvus 
baltų kalbotyroje ir yra autorius ilgo, 
1932 m. išleisto, rašinio apie akmuo, ak
mens pobūdžio žodžių šaknis.

Žurnalas buvo įsteigtas Adalberto Kuh- 
no 1850 m. ir buvo plačiai žinomas kaip 
„Kuhns Zeitschrift“, su šiandien nevisai 
maloniu sutrumpinimu KZ, vietoj pilno 
titulo ZEITSCHRIFT FUER VERGLEIC- 
HENDE SPRACHFORSCHUNG. Nuo se
kančio tomo (Nr. 101) jo pavadinimas bus 
pakeistas į „Istorinę Kalbotyrą“ (HISTO- 
RISCHE SPRACHFORSCHUNG, angliš
kai Historical Linguistics), kuris tiksliau 
atspindi jo turinį. Straipsniai jame nagri
nėja ne kalbos pradžią, bet istorinį atski
rų kalbų išsivystymą.

P.T. 

vidutinių nuotolių raketų, atominių gin
klų panaudojimą ir bendrų ginklų suma- 
žinimą-išbalansavimą, didelę Sovietų kon
vencinių ginklų persvarą, kariuomenės 
sumažinimą Europoje, JAV biudžeto 
sunkumus išlaikant amerikiečių ginkluo
tas pajėgas Europoje ir NATO Sąjungos 
sunkumus.

Susirinkimas pasidarė daug gyvesnis ir 
įdomesnis, kada prasidėjo publikos klau
simai ir komentarai.

Pav. paklaustas apie pasikeitimus ir 
apie persitvarkymus Sovietų Sąjungoje, 
liečiančius Europos gynimą, generolas 
Galvin atsakė, kad Sovietai nėra atsisa
kę noro dominuoti pasaulį, Sovietų Sąjun
ga iki šiol nemažina savo ginklavimosi 
biudžeto, nežiūrint eilės įvairių konferen
cijų ir pasitarimų dėl ginklų sumažinimo, 
todėl, jo nuomone, faktinai niekas nepa
sikeitė. Nors politinės diskusijos vyksta, 
bet nėra jokių pasikeitimų karinėje srity
je.

Į klausimą ką generolas mano apie Sa
telitinių kraštų patikėtinumą karo atve
ju, jis atsakė, kad jis nėra specialistas ir 
tuo klausimu plačiau kalbėti negalįs.

Ką generolas mano apie didžiulę So
vietų įprastinių ginklų persvarą, jis at
sakė, kad dėl to jis labai nesirūpina, nes 
technikinis NATO sąjungininkų ginklų 
pranašumas atremia Sovietinę įprastinių 
ginklų persvarą.

Į klausimą kokios šiuo metu problemos 
sunkina Europos apsaugą ir NATO Sąjun 
gą, generolas Galvin aiškino sakydamas, 
kad nežiūrint, kad beveik visos Europos 
valstybės priklauso NATO Sąjungai, vis- 
tiek, yra kai kurių tarpvalstybinių ne
sklandumų, pav. Turkija, Graikija.. Jam 
taip pat kelia rūpesčio NATO pietinis 
sparnas ir Ispanija. Jo manymu, visos 
NATO Sąjungos šalys turėtų stipriau pri
sidėti prie bendro Europos apsaugojimo 
ir nesiremti tiek daug vien amerikiečių 
apsauga.

Tiek pranešimas, tiek diskusijos vyko 
vakariečiams primta lengva forma. Nau
jasis vyriausias sąjungininkų ginkluotų 
pajėgų vadas Europoje, generolas John 
Galvin, dažnai į savo atsakymus įterpda
vo daug ir įdomaus sąmojaus.

Zigmas Juras

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Elta-Pressedienst — Eltos informacijos 
vokiečių kalba. Nr. 1, sausis vasaris ir ko
vas 1988. Elta-Pressedienst, Francoville 
Str. 16, 6806 Viernheim, W. Germany.

Bendralaiškis — P.L.B. Miuncheno 
Apylinkės Valdybos leidinys. Nr. 5, 1987.

I Fi LIKAS

KRUVINA VASARA
— Kas gi tai? — pašoka Povilas, 

bet jo klausimas taip ir pakibo ore. 
Dar viena ir dar viena salvė. Ir vėl 
mirtina tyla. Iš kažkur atsklinda toli
mas šauksmas, o gal tik miško žvėries 
ar paukščio klyksmas.

Vyrai pritraukia ginklus arčiau sa
vęs, girdžiu, kaip nervingi pirštai at
leidžia automato ar šautuvo atsargą.

— Garsai sklinda nuo Slobodkų 
kiemo pusės, — sumurma iki šiol tylė
jęs Kurtas.

— O gal ir iš kitur. Miške ne taip 
greitai susigaudysi, — ramiu balsu 
kalba Arminas.

— Atrodo gerai padarėme, jog iš
bėgome iš tvarto. Velniai žino, kas 
dabar dedasi... — įsikiša Albertas.

— Norėčiau tik žinoti, kas išdavė 
mūsų operaciją, — tarytum į save kal
ba Arminas ir ranka pridengdamas 
lempelės šviesą, žvelgia į laikrodį.

Medžių viršūnėmis perskrieja vė
jas, paslaptingai suošia skarotų eglių 
šakos. Aš girdžiu ne tik vėją, bet ir 
alkoholio ūžesį galvoje. Visas puodu
kas konjako veik ant tuščio skrandžio, 
padarė savo: mane ima svaigulys.

Tylėdami klausomės, dairomės ap
link, tačiau viskas nutilo, nurimo ir 
tik vėjas dar kedena medžių viršūnes, 
kartas nuo karto suteška žemėn krin
tantieji vandens lašai...

Pirmieji aušros spinduliai užklupo 
mus taip besėdint. Išskyrus Arminą ir 
Kurtą, visi snaudė juokingiausiose pa
dėtyse; kas susirietęs, kas pusiau atsi
šliejęs malkų krūvos, o kai kas tiesiog 
gulįs ant plikos, purvinos žemės. Ap
šepę, niūrūs veidai, giliai įdubusios, 
kietos akys. Užteko kelių dienų miš
kui ir jis pavertė mus į anuos pasakiš
kus plėšikus, kurie kažkada teriojo

APYSAKA-ROMANAS
žmones ir kurių vardais vis dar buvo 
bauginami maži vaikai.

Mes buvome įsitaisę didokoje kir
tavietėje, kuri matyti buvo jau seniai 
apleista. Užpakaly ir priekyje mūsų 
raitėsi, dingo tarp medžių apleistas, 
naujai apžėlęs kelias.

Neprisimenu, kada buvau po galva 
pasidėjęs savo krepšį, kada susirie

čiau į kamuolį šalia suverstų, apipu
vusių rastų.

Pramerkiu sunkias, švinines akis, 
atsistoju ir pamankštinu užtirpusias 
kojas.

Vėsus ryto oras dar stipriau kvepia 
sakais ir pūvančiu medžiu. Užuodžiu 
ir dar vieną kvapą. Iš kažkur sklinda 
degančio laužo ar tiesiog smilkesių 
tvaikas, tačiau niekur nematyti jokio 
laužo. Vyrai tik dabar vienas po kito 
keliasi iš savo guolio, trinasi akis ir 
piktai spiaudosi į sutryptą žemę.

— Albertai, uždek nedidelį lauželį, 
bet parink sausų šakų, kad nerūktų. 
Heinrichas pasirūpins pusryčiais, — 
šmaikščiai įsakinėja Arminas. Nei jo 
kalboje, nei laikysenoje nematyti jo
kių nuovargio žymių.

— Juozai ir tu, Tomai eikite kiek 
pasižvalgyti. Būkite labai atsargūs. 
Jei kas pasitaikys pakeliui, nepamirš
kite esą lietuviai partizanai, pasiklydę 
šiuose miškuose. Kurtas palydės jus, 
bet taip, kad nebūtų pastebėtas.

Išeiname su Maironiu į apleistąjį 
kelią. Ratų įspaustos vėžės apžėlę žo
lę ir mažyčiais medeliais, kurie 
čia susirado naują dirvą didelių Hia
džių šešėlyje. Jau seniai šiuo keliu 
pravažiavo paskutinieji ratai, tačiau 
jį dar buvo galima įžiūrėti ir senomis 
vėžėmis buvo lengviau eiti, nei tankiu 
mišku. Kažkur, užpakaly ar šalia mū-
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sų turėjo būti ir Kurtas, tačiau jį ge
rai slėpė žalioji tankmė.

Naktinis vėjas buvo jau pradžio
vinęs žemę ir tik sunkūs rasos lašai 
dar kybojo ant žolės ir žemaūgių krū
mų. Maironis — toks pat rimtas, jo 
rauplėtas veidas sustingęs, panašus į 
kaukę ir jo bruožuose nepastebėsi nei 
vieno žmogiškumo pėdsako. Ir vistiek 
jis man pats artimiausias žmogus gru
pėje. Gal būt todėl, kad jame pažino
jau ir kitą Maironį. Apie likusius gru
pės dalyvius aš nežinojau nič nieko.

Kuo mes labiau tolstame nuo mūsų 
naktinės stovyklos, tuo stipriau įkvė
piame degėsių tvaiką.

— Kvepia dūmais, tarytum degtų 
miškas... — sakau Maironiui ir dai
rausi, akimis ieškodamas bent kokio 
degėsių ženklo.

— Ne, tai ne miško gaisras. Gal 
kas netoliese buvo uždegęs didelį lau
žą, o gal... — Mairęnis nebaigia sa
vo minties ir mes žengiame toliau ty
lėdami. Pokalbis nesiriša. Maironis su 
savo mintimis yra kažkur toli, labai 
toli.

Miške šviesėja ir šviesėja. Saulės 
dar nematome, bet jos spinduliai vis 
stipriau skverbiasi pro medžių šakas, 
skelbdami kiekvienam augalui ir 
kiekvienam gyvulėliui naujos dienos 
pradžią. Pasigirsta vienas kitas paukš
čio balselis, netoliese paslaptingai su
traška ir sušlama krūmai.
Maironis krūpteli ir pakelia automa

tą. Taip pat staiga jo rauplėtą veidą 
papuošia gili šypsena. Mūsų priekyje, 
už keletos metrų, stovi stirna. Ji to
kia grakšti, žiūri į mus tokiomis dide
lėmis akimis, jog mes abu lyg susita
rę sustingstame, nenorėdami jos pa
baidyti. Gražpolė dar akimirką žvel-

' V
gia į neprašytus miško svečius ir 
grakščiai šoktelėjusi, dingsta tankmė
je-

— Įvarė baimės, šaunuolė. Ma
niau, kad !kokie žmogystos sėlina prie
kyje musų.

— Mums nėra labai ko bijoti. Kur 
nors, netoliese, yra Kurtas.
—Naivus tu Tomai. Kurtas slampi

nėja netoliese ne tam, kad apsaugoti 
mus nuo užpuolimo, o tam, kad mes 
nedingtume iš grupės.

— Tokie svarbūs žmonės mes irgi 
nesame...

— Svarbūs ar nesvarbūs, bet mūsų 
mažai. Kiekvienas iš mūsų reikalin
gas Arminui, jei jis nori dar ką nors 
surasti ar sveikas grįžti atgal.

Maironis ištaria savuosius žodžius 
tiek rimtai, kad aš pradedu viską ma
tyti kitoje šviesoje. Prieš mane vėl 
matau žaliąją suknelę, kurią dėvėjo 
Stefanija ir kurią vilkosi nuoga Slo- 
dodkos žmona. Kažkoks ryšis slypėjo 
tarp tos suknelės ir to fakto, kad mes 
taip greitai turėjome palikti Slobodkų 
kiemą. Tik aš negalėjau atspėti, koks.

— Kaip toli eisime šiuo keliu? — 
klausiu Maironį.
—‘Kiek gi čia eisi? Toks kelias ne

gali raitytis visu mišku. Mes nelabai 
toli tenuėjova nuo Slobodkos sodybos. 
Einu lažybų, kad juo ir išeisime kur 
nors netoli tvarto ar gyvenamųjų na
mų.

Ir tikrai. Dar po kelių žingsnių 
prieš mus pasirodė didoka prošvaistė.

— Būkime atsargūs. Neik kelio vi
duriu, stenkis prisidengti krūmais ar 
medžiais. Ir nestatyk taip stipriai ko
jų, kad be reikalo netraškėtume ir ne
šlepsėtume, — pašnabždomis sako 
man Maironis, akyliai žvelgdamas 
prošvaistės link.

Kaip sugebėdami, slapstydamiesi 
slenkame į priekį ir po akimirkos 
prieš mus atsivėrė ryto aušros nu
šviesta prokirta.

Maironis neapsiriko. Prieš mus juo

davo Slobodkos tvarto galas, gulėjo 
purvinas, bet jau kiek pradžiūvęs kie
mas. Tik pirkios nebebuvo! Jos vie
toje styrojo juodų, apdegusių ir dar 
tebesmilkstančių rastų krūva. Štai ko
dėl miške taip kvepėjo dūmais!

Išvargę, pusiau snausdami ir pu
siau budėdami, mes nepastebėjome 
gaisro, kuris siautėjo šią naktį, bet 
mes jutome jį. Tik nei vienas iš mūsų 
neįsivaizdavo, jog sudegė Slobodkos 
pirkia.

— Kaip gi visa tai atsitiko? — 
klausiu Maironį, negalėdamas suvok
ti, kad dar vakar sėdėjome tuose na
muose, kurie šiandien buvo virtę de
gėsių liekanomis.

— Ne be pagrindo girdėjome va
kar automato šūvius. Kažkas pasirū
pino Slobodkos likimu. Gal tie vyrai, 
o gal ir teta iš Lomžos...

— Teta buvo ne iš Lomžos, o iš 
Vilniaus.

— Ka tu sakai? Juokams dabar ti
krai ne vieta.

— Aš nesijuokiu. Žalioji suknelė, 
kurią radome pas Slobodkas, priklau
sė gerai mūsų abiejų pažįstamai.

Maironio veide pasirodė nustebimo 
šešėlis.

— Mūsų pažįstamai?
— Poniai Stefanijai, kavinės savi

ninkei Vilniuje.
— Tūkstantis perkūnų! — nusikei

kė Maironis ir jo rauplėtas veidas su
stingo rimtyje. — Ar tik neapsirinki?

.— Ne, aš neapsirinku. Tą suknelę 
ponia Stefanija dėvėjo traukinyje pa
keliui į Gardiną.

— Na, ar aš tau nesakiau? Kavinė
je susirinkdavo šnipai ir šnipeliai, spe
kuliantai ir karininka, padorūs pilie
čiai ir valkatos. Arminas teisus. Mus 
kažkas išdavė net nepradėjus paves
tos operacijos. Norėčiau tik žinoti, ko 
ieško ta mieloji Stefanija šiame Dievo 
užmirštame miške?

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ VAŠINGTONO

L. Kasiulis

Šių trijų raidžių (kombinacija — akroni
mas — simbolizuoja Sovietų Sąjungos — 
JAV norą mažinti savo ginklų sandėlius 
ir vystyti abipusį bendradarbiavimą. Dau
gelis mano, kad tai pirmas žingsnis į 
sekantį branduolinių ginklų mažinimo su
sitarimą ir tarpžemyninio karo grėsmės 
atolydį.

Tarpinio nuotolio branduolinių ginklų 
(Intermediate Nuclear Force) sutarties 
kritikai nurodo, kad Sovietų Sąjunga ilki 
šiol jokių sutarčių nesilaikė. Esą, prezi
dento Reagano derybinė patirtis rodo, 
kad sovietai skaitosi tik su jėgos argu
mentais ir todėl ginklų sumažinimo dery
bos yra beprasmės.

Šie argumentai remiasi neginčyjamais 
faktais, bet JAV vyriausybė, kurios pre
zidentas praeityje negailėjo labai karčių 
žodžių Brežnevo ir Andropovo diktatū
roms, dabar tvirtina, jog jo pasirašyta su
tartis yra naudinga ir jos vykdymas gali 
būti patikrintas. Nuo 1985 metų Sovietų 
Sąjungai vadovaujantis Michailas Gor
bačiovas taip pat nori šios sutarties. Tai 
be abejo, didina INF (kritikų abejones. 
Europos politikai, atrodo, taip pat prita
ria šios sutarties priėmimui.

Kodėl taip yra?
Nėra sunku atspėti, kodėl ginklų maži

nimas yra reikalingas draugui Gorbačio
vui: Sovietų imperija pergyvena vieną 
sunkiausių ūkinės padėties laikotarpių ir 
jos vyriausybė desperatiškai ieško būdų 
sustiprinti vidaus padėtį neatsisakant ko
munistų partijos diktatūros; komplikuota 
vidaus padėtis verčia vyriausybę parody
ti naujas iniciatyvas (senais šūkiais žmo
nės nebetiki), kurios teikia viltį, kad gy
venimo sąlygos gerės. Šiuo būdu, Gorba
čiovas išlošia savo valdžiai reikalingą lai
ką ir tikisi reformomis ir įtikinama pro- 
poganda gal per dešimtmetį grąžinti So
vietų Sąjungą 'į save pajėgiančią apsirū
pinti valstybės padėtį.

Kodėl vakarų politikai jaučia reikalą 
padėti prie ekonominio ir ideologinio 
bankroto priartėjusiai Sovietų Sąjungai 
yra sunkiau suprasti. Tą paaiškina kelios 
galimos priežastys:

—vakariečiai visuomet laikosi nuomo
nės, kad kiekviena taikos diena laimi 
laiką nežinomai ateičiai, kas yra ge
riau, nei karas;
—vakariečiai netiki savo piliečių pasi
ryžimu kariauti ir laimėti net ir įpras
tinių (ne branduolinių) ginklų karą;

"‘“-jie kenčia nuo savo pačių sukurtos 
gamybinės konkurencijos iš Tolimųjų 
Rytų;
—jie nėra vieningi ir viliasi rasti nau
ją rinką savo gaminiams Sovietų Są
jungoje.
Prie šių argumentų galima pasiūlyti dar 

vieną JAV nuojautą: amerikiečiai mano, 
kad kitos valstybės turi skirti daugiau
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lėšų savo gynybai. INF sutartis atkreipia 
Europos dėmesį į tai, kad jos turi perimti 
dalį naštos iš Amerikos. Tai yra tolygu 
pripažinimui, kad po keturiasdešimties 
metų pirmavimo pasaulyje, JAV ekonomi
nė ir kariška galybė pradėjo mažėti. Ga
li būti, kad vietoje vienašališko vadovavi
mo pasauliui, JAV atėjo laikas būti ne 
komunistinių valstybių gynybos dalinin
ku.

Prieš baigiant šias svarstybas, dera 
taip pat pažvelgti ‘į pačios INF sutarties 
sąlygas. Pirmiausia, INF yra labai ku
klios apimties sutartis, kuri tik simboliš
kai bando praverti duris „pasitikėjimui“ 
Sovietų Sąjunga. Sutartis paliečia tik 
apie 4 nuošimčius branduolinių ginklų ir 
tik tuos, kurių skrydžiai gali pasiekti tarp 
496 ir 5456 kilometrų (310 ir 3410 mylių) 
nuotolius. Sutartis panaikins daugiau So
vietų užtaisų (659 „SS-20“ tipo raketų 
po 3 užtaisus, 167 „SS-23“ tipo raketas ir 
84 „SSCX4“ tipo žemo skridimo raketas, 
taigi, 910), nei amerikiečių (859 Pershing 
IA ir II modelius ir iš žemės iššaunamas 
žemo skridimo „GLCM“ tipo raketas po 
vieną užtaisą). Sutartis neuždraudžia ki
tų nuotolių ginklų tobulinimo ar jų skai
čių didinimo ir nedraudžia naudoti lais
vuose kraštuose esančias žemo skridimo 
,,SLCM“ raketas, kurios yra labai pana
šios į GLCM“. įdomiausia, tačiau, kad 
amerikiečių reikalavimu, INF sutartis ne
sunaikins nei vieno branduolinio užtaiso 
ir nei vieno raketų kryptį nustatančio 
įtaiso. Šios dalys galės būti panaudotos 
kitiems ginklams!
Deryboms vystant, abi pusės turėjo rem

tis savo žvalgybos daviniais apie jų skai
čius ir žinomis apie raketų išdėstymo vie
tas.

Žvalgyba „SS-20“ raketų fotografijų ne
turėjo ir apie jų išdėstymą neturėjo jo
kių žinių. Amerikiečiai rėmėsi tik 1975 
metų šnipo Rusijoje pranešimais. Šis šni
pas buvo rusų išaiškintas ir 1979 metais 
nužudytas. Centrinė žvalgybos įstaiga 
(ČIA) spėliojo, kad sovietai turėjo apie 
400 „SS-20“ tipo raketų svaidyklių ir 400 
atsarginių raketų. Kariuomenės žvalgyba 
(DIA) spėjo, kad yra 441 „SS-20“ svai- 
dyklė ir apie 450 atsarginių raketų, taigi, 
apie 900. Kai sovietai nurodė turį 659 ra
ketas, niekas šių skaičių negalėjo nugin
čyti.

Apie „SS-23“ tipo raketas amerikiečiai 
žinojo, kad jų yra 10 vienoje vakarinės 
Rusijos vietoje. Antra jų išdėstymo vieta 
buvo visai pripuolamai amerikiečių karo 
atstovo aptikta Rytų Vokietijoje. 1987 
metų gruodyje sovietai atskleidė turį 82 
„SS-23“ tipo svaidykles su 167 raketomis 
keturiose vietose, kurių dvi amerikie
čiams buvo visai nežinomos!

(Nukelta į 4 psl.)

Po atstovų pristatymo sekė kalbos, pa
dėkos, sveikinimai, apdovanojimai, kaip 
ir paprastai tokios rūšies renginiuose. 
Studijų dienų vadovas Antanas Stepanas 
perskaitė iš Lietuvos nežinomais keliais 
gautą Lietuvos jaunimo sąjungos sveiki
nimą, kuriame jie džiaugiasi užsienio lie
tuvių jaunimo vykdomu darbu, gailisi, 
kad nėra sąlygų visiems laisvai susitikti 
ir viliasi, kad ateitis atneš pasikeitimų.

VI PLJK pirmininkas Henrikas Anta
naitis pažymėjo, kad jau suėjo dvidešimt 
penkeri metai nuo pirmojo kongreso. 
Vienkartinis ‘įvykis tapo tradiciniu, regu
liariu jaunimo pasireiškimu, kurio nenu
stelbia pasitaiką trumpalaikiai nesklan
dumai. Kaip ir pridera geram pirminin
kui, Henrikas neužmiršo išvardinti visų 
vienu ar kitu būdu prisidėjusių prie sėk
mingo suruošimo — o jų gražus būrys. 
Kai kuriuos iš jų PLB pirm. V. Kaman- 
tas čia pat apdovanojo padėkos ir įverti
nimo lakštais, bei Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktuvėms nukaltu medalium.

PLB pirmininkas savo kalboje paskel
bė savo valdybos nutarimą, skiriantį US$ 
2,000 premiją veikliausiam šio kongreso 
jaunuoliui ar jaunuolei. Dar kalbėjo vysk. 
P. Baltakis, Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas Gintaras Grušas — jo 
kadencija baigėsi su šiuo kongresu ir Aus 
tralijos lietuvių bendruomenės, bei Aus
tralijos lietuvių jaunimo sąjungos vardu 
Andrius Vaitiekūnas, kuris dėvi dvi ke
pures: ALE valdybos nario ir ALJS pir
mininko. Australijos lietuvių jaunimo są
junga ir buvo VI PLJK šeimininkė — VI 
PLJK organizacinis komitetas veikė kaip 
jos padalinys.

Gruodžio 21 dieną, trys dienos prieš kū- 
čias, prasidėjo rimtas kongreso darbas. 
Išvežti į Sydnėjaus miesto „buše“ esanti 
Naamaroo konferencijų centrą, prigąsdin
ti Audronės Stepanienės perdaug nuo 
paskaitų salių nenutolti, kad neužpultų 
vabalai, gyvatės, driežai ir kiti gyvūnai 
(kuriuos labai patogu panaudoti norint 
„užsieniečius“ laikyti krūvoje, kai kurie 
ir miegot bijojo!), atstovai ėmėsi rimto 
darbo svarstydami organizacinius Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos reikalus.

Kai atstovai posėdžiavo ir klausėsi pa
skaitų, kongreso rengėjų darbas nesusto
jo: dar vis važiavo pavėlavę dalyviai, dar 
vis reikėjo gelbėti padėti svečiam su in
formacija, priimti ir apgyvendinti turis
tus. Ach, kodėl nebūtų galima visiems už
siregistruoti bent pora mėnesių iš anksto, 
kad rengėjai žinotų kas, kada ir kaip at
važiuos, kokios pagalbos reikės, ką atva
žiavus norės veikti. Kongreso organiza
cinis komitetas per spaudą ir jaunimo są
jungas prašė, kad visa registracija būtų 
užbaigta ir pinigai atsiųsti rugsėjo 30, 
vėliau tai buvo pratęsta iki spalio 31. O 
buvo atvažiavusių, kurie atvyko nieko iš 
anksto nepranešę ir reikalavo visokių pri
vilegijų patarnavimų ir paramos. Ir tai 
pora dienų prieš Kalėdas, kongresui jau 
prasidėjus...

Australija priima mūsų jaunimą
(„Europos Lietuvio“ bendradarbio 

pranešimas po pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso)

Visą registracijos darbą atliko Mel
bourne „mafija“, vadovaujant, kaip jau 
minėta anksčiau, pačiam kongreso orga
nizacinio komiteto pirm. H. Antanaičiui 
gabiai su kompiuteriu talkininkaujant Ri
mui Skeiviui. O prie informacijos stalų 
dalino brošiūras, išdavinėjo krepšius su 
registracijos dokumentais ir pardavinėjo 
suvenyrus Ieva Arienė, Ona Prašmutienė 
bei kiti. O tų suvenyrų gausybė: marški
nėliai su užrašu „Kur visi dingo?“, tuoj 
pat atsakant: „VI Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese!“ Marškinėliai su kongre
so emblema, Čiurlionio galva, ženkliukai, 
lipinukai, juostelės, o ir praeitų kongresų 
likučiai! Šie buvo dalinami nemokamai.

Nuo Lietuvių namų Sydnėjaus prie
miestyje Bankstown, iki Naamaroo kelio 
galas — koki 25 km. Per miesto judėji
mą beveik valanda kelio. Ką daryt su pa
vėlavusiais? Reikia, gi, juos nuvežti, o 
čia dar svečiai iš užsienio. Be PLB pir
mininko ir vyskupo atvyko Lietuvių In
formacijos Centro JAV vadovai Gintė 
Damušytė ir Viktoras Nakas, kurie kartu 
su pirmaisiais padarė pranešimus ir pa
sikalbėjo su Sydnėjaus lietuvių bendruo
mene. Jie taip reikalingi transporto 'į Naa
maroo, kur dalyvavo kongreso paskaitose 
ir diskusijose. Lietuvių namų Bankstow- 
ne žemutinio aukšto grindys priklotos ku
prinių, čemodanų ir sugulusių jaunuolių, 
laukiančių savo eilės transportui. Ką da
rytume be tokių erdvių Lietuvių namų? 
Šiek tiek su pavydu ir nuostaba džiau
giasi „užsieniečiai“ gražiais ir patogiais 
namais.

Klubo vadovybė tik siuva, rūpindamasi 
ateinančiomis kūčiomis. Juk reikės sutal
pinti prie stalo bent 500 žmonių. Gerai 
kad nebus šokių — stalams sudėti ir sce
na bus panaudota. Reikia žiūrėti, kad ge
rai veiktų mikrofonai, negali tikėtis, kad 
tolimame salės gale bus girdėt kas darosi 
priekyje. Reikia pasiruošti skaidrių rody
mui, juk su papročiais pamatysime ir 
vaizdų iš Lietuvos. O šeimininkėms dar
belio!.. Šatkauskienė su būriu talkininkų 
tik siuva aplinkui. Namų pirmininkas 
Vytautas B.ukevičius viską prižiūrėdamas, 
visur skubėdamas, laksto kojom žemės 
nesiekdamas...

Bet viskas išėjo gerai. Kongreso atsto
vai, pabaigę savo .izoliaciją' tyrameNaa
maroo ore (kai kurie pasiilgo gatvių 
triukšmo ir benzino kvapo), turistai, ap
žiūrėję Sydnėjaus grožybes, pasimaudę ir 
pasigrūmę su bangomis Bondi ir Manly 
paplūdimiuose, pavargę kongreso organi
zatoriai ir gražus būrys Sydnėjaus lietu
vių pripildė klubo salę. Negali sakyti, kad 
kūčios būtų buvę labai intymios, juk bu
vo penki šimtai, bet maldos, lietuviškos 
giesmės, papročiai visus suartino, subūrė 
į vieną didelę šeimą.

Kūčiomis užsibaigė pirmoji kongreso 
dalis. Kalėdų dieną, pasimeldus nuolati
nėje Sydnėjaus lietuvių bažnyčioje Lid- 
combe priemiestyje, kur mišias laikė 
vysk. P. Baltakis, asistuojamas trijų lie
tuvių kunigų, visi pasileido kas sau. Syd
ney miestas, nuplautas lietaus maudėsi 
kaitrioje saulutėje ir kvietė visus pasi
naudoti savo grožybėmis.

(Bus daugiau)

NEKROLOGAS
A.A. INŽ. VYTAUTAS IZBICKAS

Sausio mėn. 28 d., po ilgos ir sunkios 
ligos, būdamas 68 m„ atsiskyrė su šiuo 
pasauliu Inž. Vytautas Izbiekas. Jis gy
veno JAV netoli Bostono, kur paliko gi
liame liūdesyje žmoną Feliciją, sūnų Vy
tenį ir dukrą Daivą.

Jis kaip ir daugelis mūsų tautiečių per 
Vokietiją atvyko į Angliją 1947 m. ir tuo- 
jaus įsijungė į DBLS-gos darbą. Akty
viai dalyvavo pirmuose DBLS-gos atsto
vų suvažiavimuose, kur buvo keletą kar
tų išrinktas į Prezidiumą, dirbo įvairiose 
komisijose ir DBLS-gos Taryboje. Jis čia 
Anglijoje buvo visų gerbiamas ir myli
mas veikėjas.

Lietuvoje jis baigė Vytauto Didžiojo 
universitetą su diplomuoto hidrotechnikos 
inžinieriaus laipsniu, čia Anglijoje jis 
dirbo inžinierium Vakarų Anglijos uos
tuose.

Emigravęs 'į JAV 1951 m. dirbo vienoj 
iš didžiųjų konstrukcijos firmų, kaipo 
konstrukcijų planavimo inžinierius prie 
hidrotechnikos projektų tiek JAV tiek 
užsienyje. Tų projektų vykdymą jis pri
žiūrėjo Brazilijoje, Uragvajuje, P. Arabi
joje, Pakistane, Japonijoje ir kituose 
kraštuose. 1978 m. jis buvo paskirtas JAV 
Prezidento Energinės Pagalbos Maroku! 
narys, o 1981 m. Baltųjų Rūmų Energijos 
Konservavimo Konferencijos nariu. Jis 
išdirbo 37 metus.

Nuvykęs į JAV jis įsijungė į to krašto 
lietuvišką gyvenimą, dirbdamas įvairiose 
organizacijose. Jis buvo išrinktas Pasau
lio Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos 
pirmininku, Baltų-Amerikos Draugijos 
pirmininku, taipogi PLB pirmininku. Su 
įvairiomis delegacijomis jis lankėsi lietu
viškais reikalais Baltuosiuose Rūmuose, 
kur buvo sutikęs JAV Prezidentą ir kitus 
aukštus pareigūnus.

Mes lietuviai nustojome didelio patrio
to, darbingo veikėjo, taurios ir šviesios 
asmenybės. Jo mes su Jo šeima liūdime.

P.B. Varkala

SUDARYDAMI TESTAMENTĄ
Nepamiiiškite „Europos Lietuvio'. Pa

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

KANADOS LIETUVIAI
„Kada pats pirmasis lietuvis atvyko 

Kanadon, tikrai nėra žinoma. Greičiau
siai tai (buvo pereito amžiaus pačioje pa
baigoje. Pirmieji atvyko netiesiai iš Lie
tuvos, bet iš Škotijos, kur jie buvo ankš
čiau išvykę, kur ir dabar yra nemažos 
lietuvių kolonijos“. Taip rašė 1953 m. St. 
Dalius ir K. Baronas pirmosios Kanados 
lietuvių dienos proga išleistame leidinyje 
(žinios buvo gautos iš ankstyvesniųjų iš
eivių Hamiltone — K.B.).

Kiek daugiau šviesos į lietuvių emi
graciją Kanadon meta a.a. Jonas Karde
lis pažymėdamas, kad ji prasidėjo apie 
1900 m. Minimi broliai štarkos iš Glasgo- 
vo bei 1902 m. atvykę iš Anglijos Bernu- 
tavičius, Misevičius, Treičys ir kt. (LE 
X t. 412 psl.).

Tačiau visiškai naujas žinias duoda 
prel. dr. Pr. Gaida jo red. leidinyje „Lit
huanians in Canada (Otava — Toronto 
1967 m.) „The first settlers — pirmieji 
naujakuriai“ sk. Autorius rašo, kad „the 
first information about the arrival of 
Lithuanians in Canada is preserved in 
the British War Ministry Archives" (pir
mos žinios apie lietuvių atvykimą Kana
don yra saugojamos Britų karo ministe
rijos archyvuose). O jas surado istorikas 
dr. K. Jurgėla, padarydamas net tos ar
chyvinės medžiagos mikrofilmus. Britų 
karo ministerijos archyvo medžiaga rodo, 
kad 1813 m. apie 150 lietuvių dalyvavo 
vadinamam 1812 metų kare su Amerika. 
Šitie vyrai( po Lietuvos-Lenkijos padali
nimo), rėmė Napoleoną prieš Rusiją ir tar 
navo Egipte, Ispanijoj, San Domingo ir 
kt. kraštuose. Daugelis pateko britų ne-

K. Baronas

laisvėn. Britams reikėjo kareivių ir ver
bavo svetimšalius belaisvius, kuriuos, ne
galėdami panaudoti prieš prancūzus, pa
siuntė Indijon ir į Ceiloną.

Iš Indijos grįžo Ispanijon ir iš čia Ve
lingtono kunigaikštis pasiuntė juos į Ka
nadą. Halifakso uostą jie pasiekė 1813 
m. gegužės mėn. 18 d., o birželio 6 d. jau 
buvo Quebeke. Lietuviai tarnavo trijuose 
pulkuose: Chasseurs, Britanique de Wat
teville ir de Meuron. Šitų samdytų sve
timšalių pulkų vardai, kilmės vieta ir al
galapiai Britų Karo ministerijoje yra iš
saugoti iki šiai dienai.

De Watteville pulkas 1813 m. rugsėjo 
26 d. kovėsi su amerikiečiais prie Cha- 
teauqay, netoli Montrealio. Vėliau buvo 
perkeltas į Niagarą ir 1814 m. vasario 
mėn. dalyvavo Fort Erie, prie Buffalo N. 
Y. apgulime, turėdamas sunkių nuostolių. 
Karui pasibaigus, 1815 m. pulkas buvo 
likviduotas. Išlikę veteranai gavo žemės 
pagal Amerikos sieną. Mat, britai, sten
gėsi steigti ginkluotų gyventojų kolonijas 
sienos apsaugai. Šitie pirmieji lietuviai 
Kanadoje greitai asimiliavosi, nepalikda
mi jokių pėdsakų. (Sutrumpintai iš „Lit
huanians in Canada, psl. 19-20-21).

Prel. dr. Pr. Gaida, pasinaudodamas dr. 
K. Jurgėlos medžiaga duoda lietuvių-ka- 
rių pavardes. Suprantama, daugumas pa
vardžių yra suslavintos, tačiau gimtinės 
nurodytos lietuviškais vardais ( gal. prel. 
dr. Pr. G. jas sulietuvino, nes greičiausiai 
ir jos buvo suslavintos? — K.B.), štai, 
pav. Bartoshek Paul (Bartušaitis) — 
Telšiai, Bullat (Bulaitis) — Prienai, Lu- 
kaidis Michel (Kudirkos Naumiestis) 

Senky Juan (Senkus Jonas) — Marijam
polė, Romaitis Anton — Marijampolė ir 
t.t. Viso suminėti 98 kariai („Lith. in 
Canada psl. 22-24).

Šių karių atvykimą Kanadon trumpai 
sumini dr. Milda Danytė savo studijoje 
„DP Lithuanian Immigration to Canada 
after the second world war", greičiausiai 
šias žinias imdama iš „Lithuanians in 
Canada" leidinio ir pažymėdama, kad 
„afterwards, Britans gave lands to some 
of these mercenaries along the border of 
southern Ontario and New York“ — do 
to, britai davė žemės kai kuriems sam
dytiems kariams išilgai pietinės Ontario 
ir New Yorko sienos“, (psl. 79).

Gaila, kad LE papildomas XXXVII t. 
išleistas 1985 m. Bostone, šių paskutinių 
žinių neįdėjo. Suminėti Kanados pasikei
timai socialinėje ir politinėje plotmėje, 
plačiau aptariant Kanados LB-nės struk
tūrą bei jos šakotą veiklą. O vertėjo, nes 
juk visi daviniai pffimti iš britų archyvo, 
tad dėl jų tikrumo ar falsifikacijos negali 
būti jokių abejonių. Tad, Pirmosios Lie
tuvių Dienos Kanadoje proga išleistame 
1953 m. leidinyje ar LE minimi lietuviai 
jau priklauso antrai išeivių bangai, po 
kurios sekė nepriklausomybės laikais 
(apie 1926-1929-30 m.m.) trečia ir po an
tro pasaulinio karo — jau ketvirtoji ban
ga. Jai priklauso tūkstančiai lietuvių, pa
siekę Klevo lapo krašto krantus ne tik iš 
Vokietijos, bet taip pat iš D. Britanijos, 
Švedijos, Prancūzijos ir kt. valstybių. 
Apskaičiuojame, kad antro pasaulinio 
karo pasekmėse Halifakso uostą, Toronto, 
Montrealio ar kt. orauočius pasiekė virš 
20 tūkst. lietuvių Tačiau didžiausia banga, 
palietusi Kanados Atlanto pakrantę buvo 
1948 m. ir dalinai 1949-50 m.m. Tad šie
met, Kanados lietuviai, turėtų minėti dvi 
garbingas sukaktis — 175 m. nuo pirmų 

ateivių ir 40 m. nuo paskutinės — 1948 
m. emigracijos, šias sukaktis jie turėtų 
išnaudoti Tautinių šokių šventės metu, 
mesdami gal net šūkį „175 years Lithua
nians Immigration to Canada", padedant 
vainiką prie paminklo Stoney Creek mies
telyje, kur vyko kautynės su amerikie
čiais ir viena gatvė pavadinta Battlefield 
vardu (tik 20 min. automašina nuo Ha
miltono). Taip pat, šią sukaktį reikėtų 
žymėti raštuose, kvietimuose, leidiniuose, 
plačioje Kanados spaudoje ir televizijoje. 
Juk Australija šiemet atžymi tik 200-tąjį 
savo gimtadienį. Tad 175 m. yra gražus 
laikotarpis.

Su tūkstančiais lietuvių priklausau ke
tvirtai lietuvių emigrantų bangai. Tikro
vėje galvojau pasiekti Dėdės Šamo žemę, 
kadangi svainio dėdė gyveno New Yorko 
valstijoje ir žadėjo atsiųsti „afidevitus“.

Tačiau, 1947 m. lapkričio mėn. 9 d. 
Augsburge mirus motinai, pasijutau vie
nišas. Juk motina buvo šeimos ašis, apie 
kurią sukosi kiekvienos dienos gyveni
mas. Tėvą matydavau tik vakarais ir sek
madieniais. Tuo tarpu motina parodė 
man pirmas abėcėles raides, motina at
vedė mane pirmą dieną į Vilniaus lietu
vių Ryto pradžios mokyklą, prie jos glaus- 
davau savo vaikišką galvutę, darant nak
ties metu lenkų policijai kratą mūsų bu
te, ieškant... ginklų ir nelegalios literatū
ros. Mat vyriausias brolis, ką tik baigęs 
Vilniaus vyrų gimnaziją (nuo 1921 gim
nazija pavadinta Vytauto Didžiojo var
du), savanoriu įstojo į Lietuvos kariuo
menės eiles ir 1920 m. spalio mėn. puo
lant Želigovskio armijai Vilnių pasitrau
kė į nepriklausoma Lietuvą. Pasiekęs Kė
dainių 2-ame artilerijos pulke kapitono 
laipsnį, a.a. Pranas baigė Kauno u-te tei
sių fakultetą ir 1938 m. buvo paskirtas 
Šiaulių apygardos teismo pirmininku. 

Suimtas 1940 m. birželio mėn. ir 1941 m. 
birželio mėn. išvežtas į Sibirą, kur mirė 
būdamas 42 m.

Su motina 1944 m. liepos mėn. 3 d. pa
likau bombarduojamą Vilnių, pasiekdami 
Žeimius ir rugpjūčio mėn. 20 d, iš Kara
liaučiaus Oels miestelį prie Breslau, kur 
teko dirbti geležinkelyje. Vėl, žiemos me
tu, bėgti nuo atslenkančios raudonosios 
armijos, vėl per bombarduotus Vokietijos 
miestus ir geležinkelio stotis, pasiekiant 
Tirolio ūkininko namus. Čia dirbau už 
pastogę ir kuklų maistą iki 1945 m. rug
pjūčio mėn. t.y. persikėlimo Augsburgo 
stovyklon.

Tiesa, pradžioje galvojau pagilinti stu
dijas Miuncheno u-te, tačiau po kelių sa
vaičių pajutau, kad smūgis buvo staigus 
ir stiprus. Berods gruodžio mėn. pradžio
je (datos jau išblėso iš atminties!), Augs
burgo lietuvių tremtinių komiteto skelbi
mų lentoje radau pranešimą, kad jauni 
viengungiai vyrai gali registruotis dar
bams į Kanadą. Be jokių svyravimų užsi
rašiau, kadangi Kanadai visuomet jau
čiau daug simpatijų. Vilniuje žaidžiau le
do ritulį kanadiškom pačiūžom ir kana- 
diška lazda (tėvo kalėdinė dovana), Ka
nados žaidėjai buvo mano idealas, pats 
krašto gamtovaizdis man priminė Lietu
vą.

Po kelių savaičių gavau pakvietimą 
Komisijon Miuenchene. Perėjęs įvairius 
patikrinimus, buvau pripažintas tinkamu 
ir pajėgiu fiziniam darbui Kanadoje, ka
dangi tas kraštas ieškojo darbininkų ka
sykloms, miškų geležinkelio darbams, 
moteris daugiausiai ligoninėms ar tarnai
čių darbui turtingose šeimose.

(Bus daugiau)
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Vasario 27 d. — Vasario 16-tos minėji
mas Nottinghame.

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. (IšBritani
jos vyksta 14 atstovų).

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Miliauskas — 70 sv.
J. Bernotas ir M. Linkevičius — po 

10 s v.
P.A. Gaižauskas ir J. Jarutis — po 

5 sv.
D. Adams — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

Bradfordas
PAVĖLUOTAI DĖKOJAME

Neapsižiūrėję nepaminėjome 50 sv. au
kos, kurią mums prisiuntė Bradfordo lie
tuviai: po 10 sv. — J. Paulauskas, Z. 
Sledžiauskas ir K. Savonis; po 2 sv. — A. 
Bučys, V. Gurevičius, P. Vasis, W. Do
nachie, R. Karalius ir P. Zdanavičius; po 
1 sv. — Sabalis, P. Dzidolikas, S. Bug. D. 
Banaitis, J. Alkis, V. Motuzas, R. Grybas 
ir J. Žalys.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko
jame

DBLJS-ga

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.

Tuo pačiu pranešame kad tuoj po su
sirinkimo įvyks Skyriaus 40-ties metų su
kakties paminėjimas. Seimininkės susi
rinkusius pavaišins kavute ir sumušti
niais, bus kitų įvairumų ir linksmybių.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius, 
draugus bei svečius, maloniai kviečiame 
į susirinkimą bei sukaktuvinę skyriaus 
šventę, gausiai atsilankyti ir kartu pra
leisti vakarą draugiškoje aplinkumoje.

Sk. Valdyba

Manchesteris
RENGINIAI

Kovo 5 d., šeštadien'į, 6 vai. v. MLK 
Bendrija rengia M. lietuvių klube, šv. 
Kazimiero Minėjimą.

Paskaitą skaitys kan. V. Kamaitis.
Prašome visus dalyvauti.

Bendrijos Komitetas

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.

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

Nottinghamas
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 27 d., 6.30 p.p. Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Road, DBLS Notting- 
hamo skyrius ruošia plataus masto ne
priklausomybės šventės minėjimą. Pro
gramoj: „ONE“ atstovų sveikinimai, pa
skaita, „Gintaro“ mišrus choras, tautiniai 
šokiai, „Rūtos“ duetas ir DBLS-gos p. J. 
Alkio paskaita.

Bus šokiai. Vakaro pelnas skiriamas 
Tautos Fondui.

Kviečiame atsilankyti visus iš arti ir 
toliau. Skyriaus Valdyba

W olverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Šių metų kovo mėn. 6 dieną 2 valandą 
Ukrainiečių Klube, Merridale St. West, 
Wolverhamptone, DBLS-gos Wolver- 
hamptono skyrius šaukia metinį-visuoti- 
nį susirinkimą.

Bus renkama skyriaus valdyba, revizi
jos komisija ir atstovas į DBLS atsto
vų suvažiavimą Londone. Be to bus svars
tomi ir kiti skyrių liečiati reikalai. Visus 
skyriaus narius ir prijaučiančius malo
niai prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MAIDENHEAD
SESI NAUJI NARIAI

Skyriaus metinis susirinkimas įvyko 
sausio 31 d., J. Stulgaičio namuose, ku
riuose ir anksčiau susirinkome jau dau
gelį kartų.

Už ilgametį pasitarnavimą, J. Stulgai- 
čiui įteiktas raštas, skelbiąs jį skyriaus 
'garbės nariu.

Metų bėgyje skyrius padidėjo 6-šiais 
naujais nariais. Naujai išrinktą valdybą 
su c aro pirmininkas E. Šova, sekretorius— 
J. Stulgaitis, kasininkas — P. Rakauskas, 
revizoriai — P. Girnys ir J. Kvietkaus- 
kas. Atstovais į DBLS visuotiną suvažia
vimą išrinkti E. šova ir P. Tričys.

P. Rakauskas neseniai lankėsi Lietuvo
je ir savo įspūdžiais pasidalino su susi
rinkusiais.

Susirinkimas baigtas užkandžiais ir ka
vute. Ačiū šeimininkėms.

E.Š.

PAMALDOS
Manchesteryje — vasario 28 d„ 12.30 

vai.
Nottinghame — vasario 28 d„ 11.15 vai., 

Židinyje.
Coventryje — vasario 28 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje.
Leamingtone Spa — vasario 28 d., 16 

vai., šv. Petre, Dormer Place.
Nottinghanie — kovo 4 d., šv. Kazi

miere, 8 vai. ryte, Židinyje.
Nottinghame — kovo 6 d., 11.15 vai.,

Židinyje.
Stoke on Trente — kovo 6 d., 14.30 vai., 

St. Wulstan's.
Nottinghame — kovo 13 d. 11.15 vai., 

Židinyje.
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.

MEILĖ MOTINAI — TĖVYNEI
(Atkelta iš 1 psl.)

Minėdami lietuviams taip be galo reikš
mingą dieną — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dieną — mes privalome 
nepamiršti, kad ši diena ir visi šie minė
jimai neturėtų jokios prasmės, jei nebū
tų lietuvių tautos. O bet kurios tautos pa
grindą sudaro bendra gimtoji kalba, ben
dri papročiai, bendri siekiai ir bendras 
ryžtas.

Todėl kalbėdami apie lietuvių tautai 
žymius įvykius nepamirškime prisiminti, 
kad visus tuos įvykius galime vertinti tik 
Motinos — Tėvynės meilės pagrindu. To
je meilėje slypi gimtosios kalbos turtin
gumas ir nekintamumas, tik joje slypi iki 
šios dienos išsaugotieji lietuviškieji pa
pročiai, tik tos meilės pagrindu gimsta 
nauji užmojai ir naujos viltys.

Kad mūsų meilė Motinai — Tėvynei ir 
toliau negęstų, būtina ją gaivinti, saugo
ti ją tarytum amžinąją ugnį, tarytum 
akies obuolį be kurių neįmanoma įžvelg
ti tautos protu ir tautos rankomis įžieb
tos šviesos.

Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje 
mes turime daugelio susipratusių lietuvių 
pastangomis įsteigtą ir išlaikomą lietu
vių gimnaziją. Joje mokosi ne taip jau 
daug lietuviškojo jaunimo, tačiau jis mar
gas, susirinkęs iš daugelio kraštų, kuriuo
se įsikūrė ir gyvena užsienio lietuviai. 
Šis jaunimas yra mūsų ateitis ir mūsų vi
sų pareiga siekti, kad ir tose jaunose šir
dyse negęstų Tėvynės meilė. Tiesa, dauge
lis jaunų žmonių gimė svetur, jie nepa
žįsta to krašto, kuriame gimė bei augo 
jų tėvai, seneliai ir bočiai. Daugelis iš jų 
nežino ir tų visų pagrindų, kuriais remia
si Tėvynės meilės esmė.

Rašydamas apie Tėvynės meilę aš krei
piuosi į kiekvieną lietuvį mokytoją, kad 
jis savo žiniomis, savo auklėjamuoju dar
bu paruoštų gyvenimui ne tik gerai iš
lavintus jaunus žmones, bet įžiebtų juose 
ir negęstančią meilės liepsną Tėvynei- 
Lietuvai. Kiekvieno mokytojo darbas ne
lengvas, o mokytojo, susipratusio lietu- 
vio-švietėjo darbas dar sunkesnis. Tačiau 
kokia džiugia širdimi ir kokia ramia są
žine mes galime peržvelgti nueitą kelią, 
įvertinti nuveiktą darbą, kai žinome, kad 
atlikome pačią svarbiausią lietuvio na- 
reigą — įdiegėme žmonėse pagarbą sava
jai tautai, nubrėžėme gaires lietuviškosios 
dvasios pagrindui.

Mes, lietuviai, kur bebūtume ir ką be
veiktume, su pagrindu galime didžiuotis 
mūsų tauta. Ir jei mūsų žingsnius tiek 
prislėgtoje tėviškėje, tiek ir užsienio kraš
tuose lydės gili meilė Motinai-Tėvynei, gi
lus įsitikinimas, jog mes esame darbščios, 
kūrybingos, kovingos, daug audrų ma
čiusios, daug kančių pakėlusios, niekada 
nepaklupdytos, tautos vaikai, tai mes 
'įveiksime visus vargus ir visas bėdas. Tik 
ta meilė ir tas įsitikinimas gali mums 
duoti gilų moralinį pagrindą kovoje už 
savosios, lietuvių, tautos laisvę, jos ger
būvį, jos suklestėjimą ir ateitį. Tik mora
liniai Stiprūs žmonės nepalūžta audrose, 
nepasiduoda svetimoms įtakoms, nenu
krypsta nuo kelio. Apie tokius žmones ir 
apie tokią tautą kalbėjo Vincas Kudirka, 
kviesdamas mylėti Tėvynę. Tokius žmo
nes bei tokią tautą kiekvienais metais pri
mena mūsų Vasario 16-toji.

Būkime verti tos dienos! G.š.

I N F

(Atkelta iš 3 psl.)

Spėliojimai apie 2840 kilometrų (1800 
mylių) nuotolio „SSCX4" tipo raketas ro
dė, kad jos bus paruoštos naudojimui 1988 
ar 1989 metais. Sovietai tą pavirtino ir 
nurodė, jog jie turi 84 tokias raketas san
dėliuose ir 6 svaidykles prie Jelgavos Lat
vijoje. šios žinios amerikiečius labai nus
tebino, ypač nurodymas, kad rusai yra 
pasiruošę raketas naikinti šaudami iš 
Jelgavos. Žvalgybininkai spėja, kad rake
tos buvo nepastebėtai perkeltos iš Kapus- 
ti Jar bandymų laukų tam, kad inspekto
riai negalėtų tikrinti šios slaptos vietos.

Amerikiečiai norėtų, kad INF sutarties 
apimtyje būtų sunaikinimui paskirtos ir 
„SS-25“ tipo raketos, bet jos šioje sutar
tyje nėra įtrauktos.

Šie atpasakojimai rodo, kad derybos at
neša naudą net ir nesusitarus. Jų metu 
gautos žinios praturtino amerikiečių nuo
voką apie sovietų pajėgumą. (Kaip tik 
dėl to žvalgybininkai niekad nenori pa
rodyti ką jie žino). Derybos taip pat pa
rodė, kad nežiūrint bilijoninių išlaidu ir 
labai tobulų priemonių žemėje, ore ir er-

ROŽINIS
Rožinis — kovo 5 d. 4.30 v.p.p., prie

Švč. Sakramento, 24-26 Meridale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Melsimės Gavėnioje Prisikėlimo mūsų 
kenčiančiam kraštui.

N. Narbutienė

VASARIO 16-TĄJĄ — 
SULAIKĖ DALYVIUS

Lietuvių Informacijos žiniomis, New 
Yorke veikiantis „Center for Democracy“ 
tvirtina, kad Nijolė Sadūnaitė, Antanas 
Terleckas ir Vytautas Bogušis buvo tar
domi Vasario 16, ištisą dieną, KGB būsti
nėj. Juos paėmė iš darboviečių tarp 10-11 
vai. ryto, nugabeno į KGB būstinę ir ten 
išlaikė iki 10 vai. vak. Numatyti Vasario 
16 d. paminėjimai Vilniuje turėjo įvykti 
po darbo, žmonėms susirenkant apie 6 
vai. vak. prie bažnyčių vakarinėm pa
maldom.

Vasario 15 d. iš Lietuvos Lietuvių In
formacijos Centrui buvo pranešta, kad 
vasario 14 d. laikant juos namų arešte 
Nijolei Sadūnaitei, Antanui Terleckui ir 
Petrui Cidzikui buvo uždrausta vykti į 
Vilnių ir dalyvauti už Lietuvos laisvę au
kojamose Mišiose.

Sekmadienį Lietuvos bažnyčiose susi
rinko 100.000 žmonių pasimelsti už tautos 
laisvę, nepriklausomybės 70-mečio proga. 
Įvairių šaltinių, žiniomis ir kituose mies
tuose susirinkę ėjo Kryžiaus Kelius už 
Lietuvą ir giedojo Lietuvos himną.

Associated Press žinioms, vasario 16 d. 
vakare Vilniaus Šv. Onos ir šv. Mikalo
jaus bažnyčiose susirinko po 2000 žmonių 
paminėti nepriklausomybės 70-met'į.

NAUJA ALTOS VALDYBA

1987 m. lapkričio 20 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos (ALTA) valdyba išrinko 
ALTOS pirmininku inž. Grožvydą La
zauską, Valstiečių Liaudininkų sąjungos 
pirmininką, Lietuvių Tautinės Sandaros 
atstovą. ALTOS valdyboje jis dirba nuo 
1977 m.

ALTOS valdyba pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

vicepirm. visuomeniniams reikalams — 
dr. L. Kriaučeliūnas, vicepirm. teisiniams 
ir politiniams reikalams — adv. A. Do- 
manskis, ryšiams su respublikonais — K. 
Oksas, ryšiams su demokratais — Stan
ley Balzekas, politiniams reikalams — V. 
Naudžius, finansų — P. Buchas, ūkio rei
kalams — M. Pranevičius, bendriems rei
kalams — P.P. Da.rgis.

Amerikos Lietuvių Taryba yra JAV pi
liečių organizacija, sudaryta iš įvairių 
srovių atstovų. Ji rūpinasi Lietuvos ne
priklausomybės atstatymu ir tuo reikalu 
palaiko ryšį su JAV vyriausybe ir kon
gresu.

NESUTARIMU PRIEŽASTIS
Amerikos valstybės sekretorius Schultz 

kalbėdamas spaudos konferencijoje Lon
done pažymėjo, kad giliuosius nesutari
mus santykiuose tarp Vašingtono ir Mas
kvos sukelia ne nusiginklavimo klausimai, 
bet kai kurios sunkiai išsprendžiamos pa
saulio problemos. Svarbiausioji mūsų ne
sutarimų priežastis, pažymėjo Amerikos 
valstybės sekretorius, yra skirtingos ame
rikiečių ir sovietų pažiūros 'į žmogaus 
teisių problemą. (Oss.R.)

TREJOS DEVYNERIOS

Pokelis su prisiuntimu kainuoja 5 sv.
BALTIC STORES

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB 

dvėje, JAV žvalgybos, dirbančios su kito
mis valstybėmis, atsiekimai nėra pakan
kami.

INF sutartis nereiškia ginklavimo iš
laidų sumažinimo, nes vien sutarties prie
žiūra, apie 400 tarnautojų įstaigos išlai
kymas ir raketų naikinimo įvykdymas 
JAV kainuos bent po 200 milijonus dole
rių kas met. Sovietų ir JAV raketos pri
valės būti sunaikintos per 3 metus ins
pektorių akivaizdoje. Sutartis leidžia ti
krinti raketų įmones ir bandymų vietas 
13 metų laikotarpyje. JAV turės apie 30 
inspektorių Sovietų Sąjungoje, kurie ga
lės lankytis 70 vietų, o sovietai galės ti
krinti 13 vietų JAV.

Abi pusės dėl šios sutarties derėjosi 
nuo 1981 metų. JAV vyriausybė nuo 
gruodžio mėnesio deda dideles pastangas, 
siekdama dviejų trečdalių Senato narių 
pritarimo ir tikisi, kad sutartis bus pa
tvirtinta balandžio mėnesyje.

Žiūrint į INF sutarties kuklia, apimtį, 
ją reikia priimti tik simboliškai. Jos 
reikšmė yra turbūt didesnė propogandi- 
nėje plotmėje: Gorbačiovas savo vidaus 
rinkoje laimėjo „taiką“ išreikalaudamas 
„Pershing" ir „GLCM“ raketų pašalini
mo; Reaganas pasiekė savo kadencijos 
įamžinimo susitardamas dėl ginklų „su
mažinimo“; JAV žvalgyba, gi, „laimėjo" 
iki šiol nematytas ant sunkvežimių pa
statytų „SS-20“ raketų fotografijas, suži
nojo naujus skaičius ir pirmą kartą ga
vo teisę tikrinti kai kurias sovietų rake
tų įmones ir šovimo laukus.

PAŠA V VVJE
AUKSAS LIETUVEI

Piimą kartą žiemos olimpiados istorijo
je ir patį pirmą aukso medalį laimėjo lie
tuvaitė Vida Vencienė. Vilniaus u-to stu
dentė, dalyvaudama 10 km šliuožime, at
siekė geriausią pasekmę ir tuo pačiu lai
mėjo Sov. Sąjungai pirmą aukso medalį. 
Vilnietė šį nuotolį sukorė per 30 min. 8,3 
sek. Dalis vokiečių spaudos mūsiškę at
žymėjo kaip „Sovjetrussin“, tačiau dau
guma vilnietę pavadino „Litauerin“ arba 
biologijos studente iš lietuviško Vilniaus.

K.B.
Londono dienraštis The INDEPEN

DENT (11.15) pažymėjo, kad V. Vencienė 
yra 24 m. amžiaus Lietuvos pedagoginio 
instituto studentė. Ji įveikė pasaulyje pa
tį sunkiausi maršrutą Canmore, kuris ei
na 397 m prieš kalną. Pradėjusi žygį vie
na iš paskutiniųjų tarp 52 slidininkių, ji 
laimėjo šiose žaidynėse pirmą aukso me
dalį. Anglų laikraštis atspausdino jos por
tretą.

EUROPOS SPAUDOJE 
apie Vasario I6-ąją Lietuvoje

Plačiai skaitommas italų dienraštis 
CORRIERE DELLA SERA (11.17) prane
šė iš Vilniaus, kad Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimas Lietuvoje 
buvo uždraustas.

Išskirstyta prie bažnyčių, prie istorinių 
kapinių ir Vilniaus miesto centre milici
ja užgniaužė pačioje užuomazgoje Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo 70 me
tų minėjimą. Kad sutrukdžius ruoštis de
monstracijas, keturi lietuvių nacionalis
tai buvo laikomi namų arešte.

Sovietų užsienio reikalų ministerijos 
patvarkymu, keli Vakarų žurnalistai bu
vo atvežti į Vilnių, bet buvo nuolat seka
mi, ypač, kai bandė aplankyti lietuvių 
aktyvistus, ar norėjo pasiekti miesto cen
trą, kur buvo numatytos Lietuvos nepri
klausomybės demonstracijos. Gedimino 
aikštėje komunistai suruošė savo demon
straciją, kurioje dalyvavo ne daugiau 200 
žmonių. Joje buvo protestuojama prieš 
„amerikiečių kišimąsi" į Lietuvos reika
lus. Sovietinės Lietuvos respublikos užs. 
reik, ministras Vladislovas Mikučiauskas 
pareiškė, jog prez. Reagano pareiškimas 
esąs „nauja JAV antisovietinė provokaci
ja.“

Londono dienratis The INDEPENDENT 
(11.19) pranešė iš Maskvos, kad Lietuvoje 
nepriklausomybės paskelbimo sukakties 
dieną milicija „už chuliganizmą" suėmė 
32 žmones.

Vokietijos DIE WELT (11.13) sako, kad 
Baltijos respublikose pastebima daugiau 
neramumų ir pasipriešinimo. Lietuvos so
vietinė žinių agentūra perspėjo gyvento
jus dėl galimų bandymų „ardyti viešąją 
tvarką“. Katalikų Bažnyčia buvo perspė
ta neleisti naudoti bažnytinių pastatų bei 
šventorių nereliginiams tikslams. Į Vilnių 
atvyko Sov. Sąjungos „prezidentas“ An
drei Gromyka, kaip sako laikraščio ko
respondentas, — „tikriausiai dėl kylan
čių tautinių neramumų“. Vienoje kalboje 
jis aštriai puolė nacionalistus, pareikš-, 
damas, kad sovietų valdžia šiandien Lie
tuvoje yra „stipresnė nei bet kada anks
čiau. Galbūt užsienyje keli nesusipratė
liai to nesupranta, bet gyvenimas juos 
pagydys.“

JAUNIMAS ŠVENČIA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTE

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga Va
sario 16-sios Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70-jų metinių proga pasaulio 
kraštuose rengė demonstracijas. Vasario 
14 ir 16-tą dienomis lietuvių kilmės jau
nimo rengiamos demonstracijos įvyko 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Kana
doje, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kai 
kuriuose Europos miestuose.

MIRĖ SENIAUSIAS LIETUVOS 
PILIETIS

Vasario 18 dieną Leeds mieste, Angli
joje, sulaukęs 109 metų amžiaus, mirė 
tekstilės fabrikantas Benjaminas Kaga- 
nas.

Gimęs turtingų žydų šeimoje, Kaune, B. 
Kaganas dar 1932 m. pasiuntė savo sūnų 
Josephą studijuoti į Britaniją, o 1940 m. 
ir pats čia persikėlė gyventi. Po karo sū
nus pagarsėjo, pagaminęs specialios me
džiagos lietpalčius „Gannex“, kuriuos dė
vėjo net Britanijos min. pirmininkas Ha
rold Wilson. Išplėtęs savo gaminių eks
portą, Joseph Kaganas gavo lordo titulą 
ir vietą Lordų rūmuose. Tai vienintelis 
Lietuvos pilietis Britanijos Lordų rūmuo
se.

Velionio Benjamino Kagano, gimusio 
Kaune, palaikai nuskraidinti palaidojimui 
Jeruzalėje.
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