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BRITU RADIJAS IR TV 
APIE LIETUVĄ

Prezidento Gorbačiovo apsilankymą 
Lietuvoje smulkiai ir tiksliai aprašė bei jo 
kelionės tikslus įvertino didieji Britų 
dienraščiai, radijas ir TV.

Ištisą savaitę „EL“ redakcija atliko 
informacijos centro pareigas, suteikdama 
žinias spaudai, derindama radijo ir TV 
pareikalavimus. Apie Lietuvoje esančią 
padėtį teiravosi Japonijos, 
Skandinavijos, Olandijos, Airijos ir kitų 
kraštų masinės informacijos atstovai. 
Daugelį tokių pasiteiravimų „Europos 
Lietuvio“ redakcijai perdavė Lietuvos 
Atstovas Londone JE V. Balickas. 
Drauge su DBLS-gos pirmininku J. 
Alkiu masinės informacijos atstovų 
pasiteiravimai buvo įvertinti, papildyti 
paskutinėmis žiniomis iš Lietuvos ir 
perduoti SKY TV, BBC TV, SCAN TV, 
ITV, TV AM ir Channel 4 TV įvairių TV 
formatų ir žinių programose. Nuo šio TV 
ekrane žinių apie Lietuvą sprogimo 
neatsiliko ir radijas. Reikėjo 
talkininkauti ir pasikalbėjimuose 
dalyvauti RTE (Radio Eire), BBC (Radio 
NI), LBC (Radio London) ir BBC (Radio 
1,2 ir 4). Taip pat pasikalbėjimai įvyko su 
Londono dienraščio „The Times“ 
užsienio žinių redaktoriumi, „EIR“ 
redaktoriumi Vokietijoje ir kitais Britų 
bei pasaulinės spaudos atstovais.

Radijo ir TV programose dalyvavo šie 
lietuviai: J. Alkis, VI. Dargis, S. 
Nenortas, V. Juraitė, Romas Kinka, R. 
Baublys ir M. Bajorinas. TV programos 
„Lietuvių biblioteka Londone“, 
„‘Europos Lietuvis’ Europoje“, ir 
religinio pobūdžio „Ne tik 
sekmadieniais“ buvo atidėtos ateičiai.

SKY TV programos buvo matomos 
Europoje ir toliau. Iš Vokietijos ir 
Prancūzijos tautiečiai pranešė, kad SKY 
TV programos buvo gerai atliktos. 
Daugelis lietuvių bei svetimtaučių po 
radijo ar TV programų skambino „EL“ 
redakcijai ir pranešė, kad matė ekrane ar 
girdėjo per radiją kalbantį lietuvį.

DBLS-gos Stoke-on-Trent pirmininkė 
Br. Puodžiūnienė atsiuntė kortelę, 
kurioje rašo: Sveikiname DBLS-gos 
pirmininką Jarą Alkį taip puikiai 
atstovavusį Britanijos lietuvius Britų TV 
(Gorbačiovo apsilankymo Lietuvoje 
proga) ir reiškiame lietuvišką ačiū.

Tebūnie tai mažas Britanijos lietuvių 
įnašas atgimstančiai Lietuvai!

ELR

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Šiais metais DBLS-ga ruošia du 

didesnio masto minėjimus — Londone ir 
Nottinghame.

Minėjimuose koncertų programose 
dalyvaus „Gimtinės“ folklorinio 
ansamblio šokėjai bei dainininkai ir iš 
Vilniaus „Vorutos“ ansamblio 
menininkai.

LONDONE — minėjimas įvyks 
vasario mėn. 16 d. Bishopsgate Instituto 
salėje, 230 Bishopsgate, London EC2, 
19.30 vai. Po koncerto bus bendras svečių 
priėmimas.

Sekmadienį, vasario 18 d., 11 vai., 
Londono Lietuvių Bažnyčioje bus 
iškilmingos pamaldos už Lietuvą. 
Minėjime ir pamaldose dalyvaus JE 
Lietuvos Atstovas V. Balickas.

NOTTINGHAME — minėjimas įvyks 
šeštadienį, vasario 17 d. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis St. Barnabas 
Katedroje, Derby Rd., 17.00 vai. Po to 
minėjimo koncertas 19.00 vai.. 
Ukrainiečių Klubo salėje, Bentinck Rd.,

Rengėjai kviečia lietuvišką visuomenę 
ir prijaučiančius svečius minėjimuose 
gausiai dalyvauti. Savo dalyvavimu 
parodysime pasauliui solidarumą su 
tautiečiais atgimstančioje valstybėje.

UŽSIPRENUMERUOKITE 
„EUROPOS LIETUVI“,

Stebėtojo komentarai

Nauji metai
Lietuvoje įvykiai veja įvykius. Vos 

Lietuvos komunistų partijos CK su 
Algirdu Brazausku priekyje priėmė 
nutarimą atsiskirti nuo maskviškės 
komunistų partijos — rusiškojo 
šovinizmo ir rusiškojo imperializmo 
židinio — kai į Vilnių atskubėjo 
Gorbačiovas.

Spaudos pranešimais daugiau nei pusė 
milijono lietuvių, skęsdami tautinių 
trispalvių juroje demonstravo už 
Pabaltijo kraštų nepriklausomybę. 
Tuomi jie parodė ne tik Gorbačiovui, ne 
tik visagaliams ir savimi taip 
patenkintiems rusams, bet ir visam 
pasauliui, jog Lietuvoje dar labai 
ritmingai plaka laisvės siekanti širdis, jog 
gimtajame krašte dar nemirė lietuviškoji 
dvasia, jog Lietuva labai teisėtai ir labai 
žmogiškai reikalauja nepriklausomybės.

Galbūt Gorbačiovas tikrai yra vertas 
pirmojo šiandieninės Rusijos istorijoje 
liberalaus ir į pasitarimus linkusio 
politiko vardo. Bet kalbėdamas į Vilniaus 
Lenino aištėn suplaukusią minią, jis 
neatsisakė rusų imperijos gynėjo žodžių:

„Tik visi drauge mes galime tikėtis 
pasisekimo. Jeigu mes dabar pradėsime 
skaldytis, tai ‘perestroika’ prieis liepto 
galą“.

Ypatingai Gorbačiovas, kuriam 
„atskilę“ Lietuvos komunistai pareiškė, 
kad jo asmenyje jie priima tik sovietinės 
vyriausybės vadovą, o ne svarbiausią 
komunistų partijos narį ar visagalį 
kommunizmo diktatorių, pabrėžė 
strateginę Pabaltijo kraštų reikšmę Sov. 
Sąjunga*.*"

Tarp kitko jis pareiškė, kad:
.žiūrėkite, aš atvykau pas jus be 

armijos ir be šautuvų“. Tuose 
Gorbačiovo žodžiuose slypi ne tik 
politinis švelnumas, bet ir paslėptas 
grasinimas, kuris primena, kas gręsia 
Lietuvai, jeigu jos žmonės išdrįstų 
atsisakyti smaugiančios Rusijos 
„globos“.

Prisimenant žodžius apie skaldymą, 
būtina nepamiršti, jog Maskva jau seniai 
stengiasi vadovautis principu „skaldyk ir 
valdyk“. Daugumai Lietuvos komunistų 
drauge su sekretoriumi Brazausku 
(Lietuvos mokslų akademijos paklausti 
1600 lietuvių laiko Brazauską pačiu 
populiariausiu politiku šiandieninėje 
Lietuvoje) pasisakius už atsiskyrimą nuo 
Maskvos, musų krašte tuojau buvo 
organizuotas kitas komunistų būrys, 
kuris labai griežtai pasisako už senąją 
tvarką — už besąlygišką Maskvos 
viešpatiavimą ir tolesnį Lietuvos engimą. 
Šios grupės sekretorius, tūlas Vladimiras 
Švedas (taip bent jį vadina užsienio 
spauda) nepaprastai nuolankiai 
pasiskundė Gorbačiovui, kad 
„...nepaprastai sunki padėtis Lietuvoje 
gręsia netekti bet kokios kontrolės (rusų 
kontrolės—aut. pastaba)“. Gorbačiovas 
savo ruožtu prižadėjo Švedui visokeriopą 
centro komiteto paramą. Propagandinis 
ir politinis karas Lietuvoje, ar ką?

Negana lietuvių skaldymo. Šovinizmo, 
gobšumo ir viešpatavimo dvasios 
persigėrę rusai nesnaudžia. Visai neseniai 
jie sukūrė naują organizaciją, kuriai 
suteiktas skambus „Rusijos patriotinių 
organizacijų bloko“ vardas. Šis blokas 
visiškai atmeta bet kokia vakarų įtaką, 
bet kokius bandymus sušvelninti 
komunizmo diktatūrą, nepritaria 
pastangoms grąžinti žmonėms bent 
menkutę privatinės nuosavybės dalį. 
Savo spaudos leidiniuose, radijo ir 
televizijos valandėlėse šis blokas skelbia 
aštrią kovą visoms respublikoms, kurios 
bandytų atsikratyti rusų sąjungos.

„Bet kurios respublikos atsiskyrimo 
nuo Sąjungos atveju, Rusija visomis 
jėgomis kovos už tai, kad jos įtaka 
nesusilpnėtų nei vienoje nuo seno Rusijai 
priklausančioje teritorijoje“ — pareiškė 
naujasis blokas. Tuomi viskas pasakyta. 
Turint omenyje, kad prieš lietuviškai

— nauji lapai
skambančią pavardę ‘Švedas’, aukščiau 
minėtas sekretorius didžiuojasi labai jau 
rusišku vardu — Vladimiras (iš rusų 
kalbos vertus maždaug „pasaulio 
valdytojas“), nebus sunku nuspręsti 
kokiai grupuotei priklauso šis žmogus.

Užsienio spauda skirtingai vertina 
įvykius Lietuvoje. Didžiausią optimizmą 
paskutiniuoju metu išreiškė londoniškis 
The Times. Jo puslapiuose buvo galima 
skaityti:

„Pabaltijo respublikos tikriausiai 
sukurs veiklias demokratijas ir po kurio 
laiko taps europinių tautų šeimos nariais. 
Likusios Sov. Sąjungos dalies ateitis gi 
yra labai miglota“.

Šveicarijoje, Berne leidžiamas laikraštis 
Der Bund yra visai kitos nuomonės. Baltų 
pastangas nepriklausomybei atgauti jis 
vertina kaip nebūtiną išsišokimą, 
pabrėždamas jog:

„Baltų dilema labai didelė. Jų 
pastangose atgaivinti mažytes 
nepriklausomas valstybėles slypi noras 
suskaldyti didelę valstybę. Šios pastangos 
gali įtraukti į prarąją ne tik Gorbačiovą, 
bet ir visą ‘perestroiką’. Kas tada? 
Faktiškai jau iškovotą autonomiją (?!) 
praris didžiarusiškasis įtūžimas, daugelis 
vilčių bus sutryptos. Ir ne tik Lietuvoje, ne 
tik Pabaltijo kraštuose, o žymiai daugiau
— visoje rytų Europoje ir net Europoje 
aplamai“.

Ši citata staiga atskleidžia visai kitą 
vaizdą — Pabaltijo tautų laisvės 
reikalavimai pasirodo yra pavojingi... 
visai Europai.

Paryžiuje leidžiame^ laikraštis Les 
Echos kalba apie tai, kad:

...“atrodo, jog Gorbačiovas nori 
laimėti šiek tiek laiko. Vilniuje jis 
pasirodė esąs dialogo šalininku. Reikia 
tikėti, kad jis stengsis surasti aukso vidurį 
Pabaltijo kraštų, o ir pabrėžtinai 
Lietuvos ypatingajam statusui. Jau daba 
TASSo agentūra Lietuvą vadina 
broliškąja, o ne sovietine respublika, kaip 
tai buvo įprasta iki šiol“.

Žodis „broliškumas“ kiekvienam 
lietuviui turi labai kartų prieskonį. 
„Brolis“ gynė brolį į Sibirą, „brolio“ 
kulkos kirto už laisvę kovojantį brolį, 
„brolis“ grūdo brolį į kalėjimą vien todėl, 
kad jis nesutiko su komunistiniu režimu, 
priklausė kitai religijai, gyveno 
remdamasis kitais buitiniais papročiais.

Turime įvairiausių „brolių“... Vieni 
mūsų tautai nelinki nieko gero, kiti 
rūpinasi tik savaisiais marškiniais ir 
savomis bėdomis. O kas gi su mumis, 
užsienio lietuviais, su tais gal ir ne be 
pagrindo vadinamais „Turtingaisiais 
broliais“?

Neseniai mūsų spaudoje tilpo nedidelė 
žinutė, kurioje buvo sakoma, kad A. 
Brazauskas norėjęs aplankyti lietuvių 
gimnaziją Vak. Vokietijoje. Jam 
(nepaisant jo partiškumo, nepaisant jo 
spalvos populiariausiam politikui mūsų 
krašte) buvo atsakyta, jog užsienio 
lietuviai nėra pasirengę vedžioti po 
Vokietijos įstaigas kokį tai komunistą, 
okupanto valios įgyvendintoją ir tuomi 
priduoti jam politinio svarumo. 
Atsižvelgiant į mūsų jausmus tai buvo 
teisingas sprendimas, bet apsvarstant 
diplomatišką elgesį jis nebuvo ypatingai 
vykęs. Kam gi jį vedžioti po įstaigas? Mes 
galėjome parodyti musų gimnaziją ir 
pabrėžti, jog lietuviai ir be komunistinės 
paramos sugeba spręsti savo tautos 
reikalus. Galbūt jam buvo neigiamai 
atsakyta remiantis mintimi: savas 
žmogus, supras...

O kuris iš mūsų Londone ar New 
Yorke, Paryžiuje ar Toronte rusų baleto, 
rusų dainininkų, rusų teatro aktorių 
gastrolių metu atsistojo ir garsiai visai 
salei pareiškė: scenoje dainuoja, šoka, 
vaidina mano gimtojo krašto okupantai. 
Aš nieko bendro nenoriu su jais turėti!?

Užsienio lietuviams laikas suvokti, kad 
Lietuvos laisvės, nepriklausomybės.

LPS SEIMAS SMERKIA 
KARINĘ AGRESIJA 

AZERBAIDŽANE 
IR REIKALAUJA 

LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBĖS

Sausio 20 dieną Vilniuje įvykęs XI 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimas 
priėmė du pareiškimus, kuriuos pasirašė 
Seimo sesijos pirmininkai: A. Abišalis ir G. 
Šileikis

DĖL KARINĖS AGRESIJOS 
UŽKAUKAZĖJE

Tarybinė vyriausybė savo politika 
Užkaukazėje sukūrė tokią situaciją, kuria 
galėtų pateisinti jėgos panaudojimą 
Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos 
išlaikymui TSRS sudėtyje, slopinti tautų 
valstybingumo siekius. Šiuo metu ten vėl 
liejasi kraujas, šį kartą — Baku, 
naudojant reguliarią armiją ir modernią 
ginkluotę.

LPS Seimas griežtai smerkia bet kokią 
prievartą, todėl ryžtingai protestuoja 
prieš tokius tarybinės vyriausybės 
sprendimus ir tarybinės armijos 
veiksmus. Esame įsitikinę, kad 
tarpvalstybinių Azerbaidžano ir 
Armėnijos klausimų negalima spręsti 
jėga, tuo labiau — trečiosios šalies jėga. 
Tarpvalstybiniams konfliktams spręsti 
turi galioti tarptautinės teisės primatas, 
tarptautinių organizacijų kontrolė.

LPS Seimas labai susirūpinęs, kad į šį 
konfliktą įtraukiami ir okupuotos 
Lietuvos Respublikos žmonės: 
mobilizuojami rezerviatai, panaudojami 
privalomąją karinę tarnybą atliekantys 
Lietuvos jaunuoliai.

LPS Seimas reikalauja, kad Lietuvos 
TSR vyriausybė skubiai imtųsi 
priemonių dėl Lietuvos jaunuolių 
atšaukimo iš dalinių, šiuo metu 
dalyvaujančių karinėje agresijoje prieš 
Užkaukazės tautas.

LPS Seimo nariai karo prievolininkai 
pareiškia, kad konflikto metu nė vienas 
neis į tarybinę armiją ir kviečia prisidėti 
prie jų visus Lietuvos karo 
prievolininkus.

DĖL POLITINĖS PADĖTIES IR 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvos žmonių sueiga sausio 10-12 
dienomis išreiškė tautos valią atkurti 
Lietuvos nepriklausomybę, kuri turi 
vienintelę visiems aiškią prasmę. 
Šiandieninė Lietuvos TSR vadovybė 
neatsisako ansčiau padarytų pareiškimų 
dėl Lietuvos suvereniteto TSRS sudėtyje, 
o ir dabartiniai jos pareiškimai dėl 
nepriklausomybės yra daugiaprasmiai.

LPS Seimas pareiškia, kad 
neapibrėžtumas nepriklausomybės 
klausimu yra sąmoningas tautos 
klaidinimas. Tik nepriklausomybės 
paskelbimas garantuoja visų kitų 
problemų sprendimą, o ne atvirkščiai. 
Todėl Sąjūdžio Seimas teigia, kad 
nepriklausomybės atkūrimas yra 
pirmaeilis uždavinys. Seimas mano, kad 
šiuo ypatingai svarbiu rinkimų išvakarių 
metu visų partijų ir organizacijų bei 
Lietuvos TSR vadovybės pozicijos ir 
veiksmai turi būti vienaprasmiai ir 
aiškūs.

LIC

autonomijos, — vadinkime, kaip norime 
— reikalus išspręs ne VLIKai, ne 
BALFai, ne lietuvių bendruomenės 
užsienyje, ne Lietuvos diplomatijos 
likučiai svetur, nekokios nors 
organizacijos, o pati tauta gimtajame 
krašte. Mes galime būti tik remiančiais, 
skatinančiais, moralinių, dvasinių jėgų, 
galų gale ir finansinių vertybių 
duodančiais broliais, kuriems įvykiai 
Lietuvoje tiek pat brangūs, kaip ir visiems 
lietuviams.

Nauji Metai dar neatnešė naujų lapų. 
Bet Lietuva, padariusi nemažą žingsnį 
laisvės link, nusipelnė naujos pagarbos ir 
naujo vertinimo.

Algis Sadauskas
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IIETUVOJE
ALGIRDAS MYKOLAS 

BRAZAUSKAS
Gimė 1932 m. rugsėjo 22 d. Rokiškyje, 

tarnautojų šeimoje.
1951 m. baigęs vidurinę mokyklą, jis 

įstojo į Kauno politechnikos institutą, 
aktyviai dalyvavo studentų mokslinėje ir 
komjaunimo veikloje. Baigęs mokslus, 
1956 metais gavęs hidrotechninės 
statybos inžinieriaus diplomą, dirbo 
Kauno hidroelektrinės statyboje 
vadovavo Energetikos statybos tresto 
statybos ir montavimo komplekso 
padaliniams.

1965 metais buvo paskirtas LTSR 
statybos medžiagų pramonės ministru, o 
po metų — LTSR Valstybinio plano 
komiteto pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju.

1959 metais Algirdas Brazauskas buvo 
priimtas į TSKP, aktyviai dalyvavo 
darboviečių ir respublikos partinių 
organizacijų veikloje. Jis buvo renkamas 
Lietuvos Komunistų partijos Centro 
Komiteto nariu, o 1977 metais išrinktas 
LKP CK sekretoriumi ir biuro nariu.

1974 metais jam suteiktas ekonominių 
mokslų kandidato mokslinis laipsnis ir 
1982 m. — LTSR nusipelnusio 
inžinieriaus vardas

Nuo 1967 metų buvo renkamas LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Už 
nuopelnus apdovanotas Spalio 
revoliucijos, dviem raudonosios vėliavos. 
Garbės ordinais ir medaliais.

Vedęs, žmona Julija — gydytoja, turi 
dvi dukras ir keturis anūkus.

1988 m. spalio 20 dieną A.M. 
Brazauskas išrinktas LKP CK pirmuoju 
sekretorium. Po 1989 m. gruodžio 19-22 
dienomis įvykusio LKP XX plenumo, 
kuris nutarė paskelbti Lietuvos 
Komunistų partiją savarankiška, 
Algirdas Brazauskas buvo Michailo 
Gorbačiovo griežtai papeiktas. Jis tapo 
populiariausiu politiniu veikėju 
Lietuvoje.

1990 m. sausio 15 dieną LTSR 
Aukščiausioji Taryba 228 balsais, prieš 4, 
19 susilaikius, išrinko Algirdą Brazauską 
LTSR AT Prezidiumo pirmininku, t.y. 
„Respublikos Prezidentu.“

Ligšiolinis AT Prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Astrauskas, „Dėl pablogėjusios 
sveikatos “ atsistatydino.

M. Gorbačiovo vizitas
Sausio 11-13 dienomis Lietuvoje 

lankėsi TSKP Generalinis sekretorius ir 
TSRS Prezidentas Michailas 
Gorbačiovas. Jį lydėjo gausi partijos 
Centro Komiteto delegacija, atvykusi 
keliomis dienomis anksčiau ir aplankiusi 
visus didesniuosius Lietuvos miestus.

Vizito tikslas, kaip pažymėjo partijos 
organas Pravda, buvo „išaiškinti 
Lietuvos komunistams vietoje Sovietų 
Sąjungos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto nusistatymą LKP XX-ojo 
suvažiavimo nutarimų atžvilgiu, geriau 
pajusti jų nusiteikimą, giliau pažinti 
padėtį kompartijos Centro Komitete ir 
pačioje respublikoje.“ Tas buvo būtina, 
kad partijos vadovybė galėtų padaryti 
principinį ir teisingą sprendimą, pilnai 
įvertinant realią padėtį Lietuvoje, turint 
be to omenyje, kad TSKP CK plenume, 
įvykusiame 1989 m. gruodžio 25-26 
dienomis buvo pabrėžiama, jog negalima 
leisti, kad subyrėtų Sąjunginė valstybė.

M. Gorbačiovas Vilniuje susitiko su 
LKP vadovybe, Lietuvos mokslo bei 
kūrybos darbuotojais, su atskilusios LKP 
laikinuoju komitetu, ir aplankė 
svarbesnes įmones Vilniuje ir Šiauliuose. 
Visur jis girdėjo, kad Lietuva nori 
atsiskirti nuo Sov. Sąjungos.

Dėl Lietuvos Komunistų partijos 
nutarimo atsiskirti nuo Sov. Sąjungos 
Komunistų Partijos centro, netrukus 
turės padaryti sprendimą TSKP CK 
plenumas.
Nepriklausomybės atkūrimas

1989 m. gruodžio 5 dienos posėdyje 
LTSR Aukščiausioji Taryba patvirtino 
deputato Algio Mickio pasiūlymą, kad

(Nukelta į 4 psl.)
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Kun. A. Svarinsko prisiminimai apie prof. L. Karsaviną
Neoficialioji Lietuvos spauda rašė, kad 

bandyta surasti Abėzės, Komi- 
autonominės tarybinės socialistinės 
respublikos konclagerio kapinėse 
palaidotą politinį kalinį, rusą emigrantą. 
Europos kultūros istorijos penkių tomų ir 
daugybės vertingų knygų autorių ir 
ilgametį Lietuvos kultūros darbuotoją 
profesorių Levą Karsaviną.

Truputėlį apie jį istorinių- 
bibliografinių žinių. Jis gimė 1882-ais 
metais gruodžio 14-tą dieną Petrapilyje. 
1916-ais metais apgynė disertaciją ir tapo 
34-rių metų amžiaus profesoriumi. 1912- 
1922 metais dėstė istoriją įvairiuose 
Petersburgo universitetuose ir 
institutuose. 1921-1922 metais 
Humanitarinių mokslų dekanas ir 
Istorijos instituto rektorius. 1922-ais 
metais bolševikų areštuotas ir ištremtas iš 
Rusijos. Ir 1928-ais metais sausio 1-mą 
dieną pakviestas į Lietuvos Universitetą
— Humanitarinių Mokslų Fakultetą 
visuotinės istorijos ordinariniu 
profesorium. 1940 metais sausio 1 d., 
atgavus Vilnių, perkeltas į Vilniaus 
universitetą ir dirbo iki 1945 metų, o nuo 
1946 iki 1949 metų dėstė Dailės Institute 
Vilniuje. Paskiau buvo atleistas iš darbo 
ir greitai buvo areštuotas, ir 1952 metais 
liepos 19-tą dieną mirė Abėzės 
konclageryje.

Leono Karsavino pažiūros formavosi 
Vladimirovo Solovjovo filosofijos 
įtakoje. Filosofiją siejo su religija, kad 
visko pagrindas esąs Dievas — absoliuti 
ir tobula vienovė. Pasak Levo Karsavino
— Kristaus gimimas — aukščiausias 
žmonijos dvasios pakilimas. Iki jo 
žmonija kilo, o nuo Kristaus gimimo, 
dabar žmonija bręsta pjūčiai.

Dievas man leido kančios kelyje sutikti 
šį, daug nusipelnusį Lietuvai, žmogų 
Abėzės lagerio centrinėje ligoninėje. Tai 
buvo 1952 metų ruduo. Abėzė prie 
Anusos upės, ten kur prasideda 
užpoliarinė zona. Ten buvo daug ir 
lietuvių. 9-tas korpusas buvo vadinamas 
„peresilka“ — persiuntimo punktas, nes 
iš šio korpuso išnešdavo tik mirusius. Ir 
man teko šiame korpuse dirbti felčeriu, o 
kitam lietuviui ir geram žmogui. Jonui 
Paukštai — sanitaru. Manau, kad dabar 
jis vienas, gal ir vienintelis iš gyvųjų 
liudininkų Lietuvoje, kuris gerai 
prisimena profesorių Leoną Karsaviną.

I šią ligoninęsuveždavo visus politinius 

kalinius iš šiaurės lagerio, iš Intos ir 
Vorkutos lagerio bei jo padalinių. Čia 
gydėsi ir dirbo labai daug lietuvių, kaip 
antai: generolas Jonas Jodyšius, 
vyskupas Pranciškus Ramanauskas, 
pulkininkas Silverstras Leonas, 
profesorius Žvironas, advokatas 
Toliušis, pulkininkas-leitenantas 
Ješinskas, buvęs Rokiškio komendantas, 
majoras Poleanskis, daktaras Vladas 
Šimkūnas ir daugelis kitų. O taip pat 
kunigas Puzonas ir visa eilė kitų kunigų. 
Šioje ligoninėje 1954 metais spalio 3 
dieną, taip pat prieš 25-erius metus, 
vyskupas Pranciškus Ramanauskas 
pašventino mane kunigu.

Profersoriaus Leono Karsavino 
nebuvau iki lagerio sutikęs, bet daug apie 
jį girdėjau. Žinojau, kad jo sesuo Tamara 
buvo labai garsi Londone balerina. Kartą 
išgirdau, kad su nauja ligonių partija iš 4 
Lagpunkto atvyko profesorius Leonas 
Karsavinas. Nuėjęs į ligoninės priėmimo 
kambarį, prie pirties, radau du lietuvius ir 
vieną senuką, kūdą, su reta barzdele, 
kalenantį dantimis. Pasirodė, kad ligonis 
turėjo labai aukštą temperatūrą ir labai 
krėtė drugys. Paguldė į 9-tąjį korpusą, 
rentgenas parodė, kad plaučiuose trys 
kavernos ir temperatūra vakarais virš 38 
laipsnių. 1949 metais buvo pašalintas iš 
Universiteto, kaip nieku teigiamu 
nepasižymėjęs ir greitu laiku suimtas. 
Taigi, lageryje buvo neseniai, bet blogos 
sąlygos ir amžius padarė savo.

Lagpunkte, pas mus ligoninėje, truputį 
atsigavęs, sustiprėjęs, — pradėjo rašyti 
„Tėve mūsų“ maldos aiškinimus, 
„Sonatos“ ir kita. Rašydavo kasdien po 
truputį. Mielai pasakodavo apie savo 
mokslinę veiklą emigracijoje, Paryžiuje ir 
Lietuvoje. Jei atsirasdavo vienas ar du 
klausytojai, tai mielai pradėdavo dėstyti: 
„Kaip jums žinoma, ponai, tai buvo N.N. 
metais...“. Apie save subūrė visą eilę 
žmonių. Docentas rusas Vaniejevas, iš 
ateisto pasidarė giliai tikinčiu provoslavu 
ir svajojo tapti kunigu. Atrodo, kad 
išjudino ir prof. Žvironą — materialistinė 
ideologija.

Profesorius Leonas Karsavinas 
Lietuvą laikė savo tėvyne, ir Jofė, žydas 
inžinierius, savo laiku studijavęs 
Šveicarijoje, bet kalbėjęs gerai lietuviškai 
žydišku žargonu, taip pat mylėjo Lietuvą, 
ir visus, kurie buvo susiėję su Lietuva. Jo 
žmona gyveno Leningrade ir atsiųsdavo 

siuntinėlius, įdėdama į juos arbatos. 
Kartą beskubant 9-tojo korpuso link, 
paklausiau: „Pone Jofė, kur bėgate?“ 
„Nešu mūsų profersoriui arbatos 
pakelį“. Kaip mielai skambėdavo 
konclagery kiekvieno lietuvio patrioto 
širdžiai žodis „mūsų“ — einantis iš 
svetimtaučio gyvenusio Lietuvoje. 10-tis 
lietuvių džiovininkų, profesorius Leonas 
Karsavinas, inžinierių Jofė su meile 
vadino Lietuvą „mūsų“. Matyt Lietuva 
buvo jų motina ir visuomet gera.

Tarp kitko, dažnai matydavom 
inžinierių Jofę einantį už parankės su 
vyskupu Pranciškum Ramanausku — 
abu nedidelio ūgio, apsivilkę purvinais, 
lopytais „bušlakais“ ir drauge 
besišnekučiuojantys: „Ponas vyskupe, 
kas girdėti iš politikos?“ — klausė Jofė.

Duok Dieve, kad ir dabar žodis 
„Lietuva“ sujungtų visas širdis ir 
pažadintų naujai, bendrai kovai už 
bendrą reikalą — Lietuvos laivę. Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!

♦ ♦ ♦
Profesorius Levas Karsavinas kaip 

tikras rusas labai mėgo arbatą ir net 
turėjo mažą arbatinuką. Palata — visas 
džiovininkų barakas, turėjo dvi palatas, 
turėjo plytų krosnį, uždarytą stora, 
spyžio plyta, todėl išsivirti arbatos 
nebuvo problema. Svarbiausia — turėti 
arbatžolių. Turėdavo tik tie, kurie 
gaudavo siuntinius iš miesto.

Šiame, 9-tajame korpuse, dirbo du 
gydytojai. Vienas iš jų — Sologub, 
nedidelis medicinos žinovas, bet mėgstąs 
postringauti apie filosofiją. Dažnai 
girdavosi, kad per gyvenimą yra padaręs 
bent 10 tūkstančių abortų. Tada 
tvirtinau: „Tamstą, daktare, galima 
vadinti „budeliu“. Na, ir šis gydytojas 
dažnai pasišaukdavo į savo kabinetą 
profesorių Levą Karsaviną, pradėdavo 
jam dėstyti savo filosofines teorijas. 
Profesorius sėdėdavo ant kėdės valandą 
ir kitą, kaip tardymo metu ir tylėdavo. 
Sėdėdavo, kol visai išvargdavo. Eidamas 
ant savo naro sakydavo: „Visa Rusijos 
nelaimė, kad kiekvienas čia bernas imasi 
ne savo darbo“. Kartą jį paguldžiau 
priešpiečiais su kitu džiovininku, buvusiu 
emigrantu Vokietijoje, rusų-japonų karo 
dalyviu, grafu Daškievič-Gorbackij. 
Aukštas, kūdas, judrus senukas su 
monokliu akyse, maniau, kad jiem abiem 
bus geriau ir galės tarp savęs pasikalbėti. 

Grafas Daškievič-Gorbackij pateko į 
sovietų rankas Vokietijoje ir šiame 
korpuse baigė savo žemės Golgotą.

Po kurio laiko profesoriaus Levo 
Karsavino sveikata pradėjo blogėti ir 
ligonis paprašė sanitarą Joną Paukštą 
pakviesti provoslavu kunigą — tėvą 
Petrą, savo laiku baigusį Kijevo dvasinę 
akademiją. Tėvas Petras dirbo ligoninės 
kalinių rūbų saugojimo kameros vedėju. 
1948 metais, gruodžio 18-tą dieną, 
temperatūra nukrito netgi iki -58C 
laipsnių, todėl suprantama, kad toks 
darbas šiltoje pastogėje buvo brangus 
kiekvienam kaliniui ir tėvas Petras 
pabūgo netekti šiltos vietos ir sanitaro 
kviečiamas ateiti išklausyti išpažinties, 
nes profesorius ruošėsi mirti, atsisakė 
kategoriškai. Tai labai pamokantis 
atvejis kunigams. Jonas grįžo į korpusą ir 
pranešė profesoriui, kad tėvas Petras 
neateis — „matyt bijo“, — garsiai 
užbaigė. Tą dieną profesorius su nieku 
nekalbėjo ir buvo užsidaręs, ir susimąstęs 
keletą dienų. Prakalbėjęs skundėsi: „Visą 
gyvenimą tarnavau pravoslavijai, o 
dabar, mirties valandą, atsisakė man 
patarnauti. Pašaukite katalikų kunigą, aš 
noriu pereiti į Katalikų Bažnyčią“. 
Lenkų prelatas Adolfas Kokorizinski, 
dirbęs penktajame ligų skyriuje felčeriu, 
veikiai atėjo ir išklausė išpažinties. 
Profesorius išpažintį atliko gražia lotynų 
kalba. Tai buvo svarbus įvykis, ne tik 
Leono Karsavino gyvenime (ir jo 
filosofijos įkvėpėjas Vladimirovas 
Solovjevas buvo perėjęs į Katalikų 
Bažnyčią prieš mirtį), bet ir mūsų visų 
gyvenimo įvykis. Ir tada aš jam 
padovanojau mirusio generolo-majoro 
Jodyšiauš kryželį su relikvijom. Vienas 
austras iš varinės vielos padarė retežėlį ir 
profesorius nešiojo kryželį viešai ant 
marškinių ir su juo buvo palaidotas.

Ligoninėje profesorius vaikščiojo tik 
su apatiniais baltiniais, chalatų ligoninėje 
nebuvo; kadangi buvo aukšta 
temperatūra, džiova progresavo, tai ant 
pečių užsidėdavo medvelntnį- seną, 
sunešiotą, pakankamai nešvarų „adijalą“ 
ir mažą, juodą, akademišką kepuraitę. 
Greitai man atidavė savo raštus ir rašymo 
priemones sakydamas: „Viskas. Daugiau 
nebegaliu. Šie rašiniai yra geriausi mano 
gyvenime“. Aš parvežiau visą į Lietuvą, 
daktaro Šimkūno prašydamas perduoti 
velionio šeimai, bet jis buvo taip

REAGANAS PASISAKO UŽ 
PABALTIJO KRAŠTUS

Buvęs Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Reaganas, kaip praneša 
didžioji Vakarų spaudą, po daugelio 
mėnesių tylėjimo, pasiūlė sovietų 
kompartijos generaliniam sekretoriui 
Gorbačiovui sugrąžinti nepriklausomybę 
Pabaltijo kraštam. „Palikite Pabaltijo 
kraštus“, — pažymėjo buvęs prezidentas 
Reaganas, kreipdamasis į Gorbačiovą. 
Reaganas priminė, kad Pabaltijo kraštų 
prijungimas prie Sovietų Sąjungos, 
teturėjo vienintelį, kiek įtikimesnį, 
pateisinimą — apsiginti nuo Hitlerio, 
sudarant tam tikrą buferinę zoną tarp 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos, 
agresijos atveju. Dabar, tačiau, pažymėjo 
Reaganas, nebėra siaučiančių Hitleriu. 
Dėl to yra atėję laikas Sovietų Sąjungai 
sugrąžinti Pabaltijo kraštam laisvę ir 
leisti jiem savarankiškai gyventi. 
Reaganas šį savo įsitikinimą išreiškė 
kalbėdamas per televiziją. Tarp kita ko, 
Reaganas taip pasakė, kad nesigaili 
prezidentavimo metu pavadinęs Sovietų 
Sąjunga „Blogio imperija“.

V A T. R

įbaugintas, kad nieko nepriėmė. Vėliau 
daktaro žmona Leontina perdavė visa tai 
į Lituanistikos archyvą.

Palaidojom su kryželiu ant krūtinės; 
kapo numerio nebeatsimenu. Man 
atrodo, kad profesoriaus Karsavino 
kapas jau yra antrame rusų alfabete. 
Abėzėje amžinas pašalas, todėl — kapas 
iki metro gilumo. Atšilus, vasarą 
samanos ne daugiau 40 cm, taigi vienoje 
vietoje turėtų būti apie 50 karstų. Al iki 
A50— BĮ iki B50. Ir jau kiek pamenu 
Abėzę palikau 1955 metais, buvo 
prasidėjęs trečias rusų alfabetas. Toliau 
— lentelės su išdegintu numeriu buvo 
kabinamos ant gairelės virš kapo. Viršuje 
viskas sunaikinta, bet ant karsto ir karste 
paliko. Manau, kad pakankamai ženklų, 
kad galima būtų atpažinti karstą ir 
mirusį.

Bandykite per Joną Paukštą sužinoti ir 
kapo numerį.

Taigi, labai tiktų, kad profesorius 
Leonas Karsavinas būtų perkeltas į Rasų 
kapinės, kaip labai nusipelnęs Lietuvos 
kultūrai žmogus. Dieve padėk visiems, 
atlikti gerą krikščionišką darbą ir bent po 
mirties tinkamai pareikšti velioniui 
pagarbą ir palaidoti Lietuvoje, kurią jis 
labai mylėjo, o jo atminimui išleisti jo 
„Europos kultūros istoriją“ 5 tomus.

Kun. A. Svarinskas, Viduklės klebonas

Metraštis Nr. 3

LITERATŪRINIS PAŠNEKESYS 
SU DVIEM ĮŽANGOM

Algirdas Titus Antanaitis

V

Šioje vietoje tektų paminėti ir dar gal kiek anksčiau už A. N. 
Dičpetrį mūsų literatūrinėje padangėje perdėm trumpam sužibėjusią 
jauną poetę ar beletristę Danguolę Marcinkutę. Mano susvyravimą dėl 
jos žanrinio priklausomumo, manau, pateisintumėte, prisiminę 1962-63 
metų METMENYSE (nr. 5 ir 6.) spausdintus savotiškos poezijos 
prozoje gabalus, kuriuos iš tikrųjų gal nebūtų klaidinga priskirti bet 
kuriam žanrui. Viena tačiau abejonių tikrai nekelia: tai autorės 
literatūrinė individualybė, talentas, kūrybinis brandumas ir įtaigumas. 
Tai surrealistiniai haliucinacinių vaizdų virtinėmis suskilusių sakinių 
mozaika, formuojanti paveikslus atliepiančius ar atspindinčius mūsų 
amžiaus, mūsų būties tragiškąsias detales ir sukeliančius sunkią 
beprasmiškumo nuotaiką.

Gerokai vėliau, Danguolės Marcinkutės kūrybos pasigesdamas, 
kartą užklausiau Metmenų redaktorių Vytautą Kavolį, ar ta D. 
Marcinkutė iš tikrųjų nebuvo kokio gerai žinomo autoriaus 
slapyvardis. V. Kavolis rašė;

Danguolė Marcinkūtė tuomet, kai ji Metmenyse spausdinosi, buvo 
studentė ar neseniai studijas baigusi, dirbo Chicagos Universiteto 
laboratorijose. Prieš susipažindama su Antanu Škėma viename Santaros 
suvažiavime, ji Škėmos nebuvo skaičiusi, bet turėjo nepaprastai panašų 
gyvenimo, kaip skaudžios beprasmybės pajutimą. Vėliau ji iš Chicagos 
kažkur išvažiavo (ar tik ne į Colorado), ir jai siunčiami laiškai nei 
grįždavo, nei būdavo atsakomi.

Danguolės Marcinkutės forminis ir idėjinis giminingumas Škėmai 
yra gana aiškus jos čia ką tik minėtus kūrinius (Gedulo giesmė ir 
Vinjetės rekonstruktuotam romantikui) palyginus su ČELESTA, ar kai 
kurių Škėmos dramų veikėjų monologais. Vytautas Kavolis 
Marcinkutę laikė „stipriausiu poetiniu talentu, pasirodžiusiu tarp 
Mackaus iš vienos pusės ir Pečiūraitės bei Bilaišytės iš kitos“. Gaila, kad 
tasai talentas turėjo dingti iš mūsų literatūrinių akiračių, nespėjęs nė 
tinkamai atsiskleisti...*)

Prie pilnai neišpildytų pažadų reikėtų skirti ir kiek ilgiau 
išeiviškame lietuviškame horizonte išsilaikiusį ir maždaug tuo pat metu 
iš jo pradingus} poetą Leoną Švedą, kurio vienintelis poezijos rinkinys 
SUGRĮŽIMAI 1 SODOMĄ IR GOMORĄ pasirodė 1963 metais.

Leonas Švedas, (g. 1918), kaip ir Pranas Kozulis ar Eugenijus 
Gruodis yra žemininkų kartos poetas, moksleivių ir studentų 
laikraščiuose besireiškęs dar nepriklausomoje Lietuvoje. Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigoje jis į Vakarus nepasitraukė, tačiau po poros 
metų, karui pasibaigus, antrą kartą bolševikų okupuotoje Lietuvoje 
vedė lenkaitę ir išvyko Lenkijon nuolatiniam apsigyvenimui.

Pirmą kartą Leoną Švedą savo poeziją skaitant išgirdau Margučio 
radijo programoje 1960-taisiais ar 1959-tųjų gale...

Priešai šnabždėdami su gydytoju, 
stengėsi apgauti mano mirtį 
vaistais, įšvirkštimais, dresiruota viltimi, 
pusiau užtroškusia nervinguos žodžiuos, 
bet atvira akis vadinos PASIDUOK, 
ilgiau neišlaikysi, negyvensi 
be tikslo, kad nuo jo nutoltam visiškai 
ir ilgesiu pralenktum ilgesį 
į ilgesį vėlesnio laiko NIEKADOS.

Mirtis užnuodijo visus laikus.

Pakark it gydytojus. Kaip jie drįsta 
apgaudinėt ir atstovaut mane prieš mirtį? 
Pakarki! juos ant bandymo šakų.
Stipriai užveržkit kilpas. 
Mirtis užkrėtė jų žodžius.

Bet už nervingų vegetacijos bandažų, 
kurių žalias šiurpulys apkibo langines, 
yra gėlių atsidūsimas ir burių taika, 
vandens ekstazė ir linksma žuvies daina, 
šokanti ant krioklio sparno, 
tik tas pasaulis jau kovoja prieš mane, 
— mirtis pradėjo jo griovimo darbą —

ir kareiviai kekšėms su nusmukusiais sijonais 
sakantys „labanakt",
ir stalas, ant kurio dar stovi 
paskutinis šitos žemės porcelanas.

Gana tik pamąstyti
apie už lango esantį pasaulį, 
kad jo daiktuos paliesčiau savo mirtį. 
Mirtis jau užkrėtė visas vietas.

Visiškame nupuolime išpildo 
ironijos įstatymą: nukrypus žvilgsniui, 
naktipuodis po lova lenda į akis, 
ciniškai išstumia gėles, paguodą, dievą 
ir klasišką dangaus iš tikimybę — 
amžinu naktipuodžiu pripildytas lavonas, 
pritvinkus kaukolė ir persisunkę griaučiai, 
ir po mėšlungyje sutrauktu liežuviu 
jau plečias akmenėjanti naktis.

(iš Sugrįžimai į Sodomą ir Gomorą)

Leono Švedo poeziją būtų galima pavadinti gal psichoanalitine su 
stipriais socialiniais atspalviais. Jos paviršutiniškai ryškiausias bruožas 
yra grubumas, dažnas formos netaisyklingumas, įvaizdžio, palyginimo, 
epiteto tiesiog nepoetiškas šiurkštumas ar net vulgarumas. Šitokios 
kalbos nepabūgęs skaitytojas, iš arčiau įsižiūrėjęs L. Švedo poezijoje 
rastų pasaulį pilną simbolių, matomą per stipriai Freud’o, Adler’io, o 
ypač Jung’o idėjomis ar psichoanalitiniais atradimais suspalvintus 
akinius. I lietuvių kalbą sau svarbiausiąjį Jung’o veikalą L. Švedas 
išsivertė pats, jį dažnai skaitė ir studijavo, jo idėjomis šventai tikėjo ir 
jąsias bandė įgyvendinti ar taikyti savajai kūrybai. Jis taipgi įvairiomis 
kalbomis godžiai skaitė egzistencializmo pirmtakūno Kirkegaard’o, 
Sartre, Camus, Jaspers’o ir kitų rašytojų ar filosofų veikalus, madingus 
ankstyvojo pokario metais. Kurį laiką nesekęs išeiviškosios literatūros 
ir savo paties bendraamžių atsiekimų Vakaruose, L. Švedas į visą 
čionykštinį kultūrinį gyvenimą pradžioje žiūrėjo kaip iš viso 
neegzistuojantį ar mažai tevertą, tikėdamasis savaisiais atsiekimais jį 
toli pralenkęs. Artimiau susipažinęs jis deramai vertino ir čionykštę 
kūrybą, patsai betgi nieko, bent poezijoje, kurti nebebandydamas. Jo 
čia išleistame rinkinyje sudėti eilėraščiai atrinkti iš dviejų paskutiniųjų 
niekur neišleistų: Krintančių kaukių sodas ir Sugrįžimas į Sodomą ir 
Gomorą, parašytų penkiasdešimtųjų dekados pirmoje pusėje. Storokas 
dar anksčiau parašytų eilėraščių rankraštis pavadintas Primityvios 
baladės, o taipgi didelis pluoštas vertimų dar ir šiandien guli mano 
stalčiuje. Leidėjo jiems primygtinai neieškau daugiausia dėl to, kad 
pataisymus, kurių, mano supratimu, jie labai reikalingi, turėtų atlikti 
patsai autorius, su kuriuo jau senokai nepalaikau ryšio.

(Bus daugiau)

*)Patyrus, jog D. Marcinkutės motina, veikli visuomenininke, buvo 
ir viena iš šio pašnekesio rengėjų, buvo bandyta ją vėl kontaktuoti, 
tačiau iki šiol — nesėkmingai.
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ĮVYKIAI IR ŽMONES

Bendros Kūčios Lietuvių Namuose. Fone (iš kairės) R. Kinka, V. O’Brien, (priekyje) VI.
Gedmintas, N. Garland, K. Baublys.

Dalis tautinių šokių šokėjų po repeticijos (iš kairės) J. Žilinskas, V. Dobbs, C. 
Markevičiūtė-Harmes ir A. Traškaitė.

Londono Lietuvių Maironio mokyklos vyresnieji mokiniai pamokos metu. (Iš kairės) 
mokytojas VI. Gedmintas, C. Last su dukrele, P. Levonovvitch ir Gedmintaitė.

Tos pačios mokyklos jaunesnių mokinių grupė Kalėdų Eglutės metu Lietuvių Namuose.
Nuotraukos: ELR

PRIES 50 METŲ
NELAIMINGAS LAPKRITYS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
PREKINIAMS LAIVAMS

Garlaivis Louga, vėliau NIDA, buvo 
pastatytas 1868 m. Rumage & Ferguson 
Ltd. laivų statykloje, Leith, prie 
Edinburgho, Škotijoje. Laivo dydis 945 
brt. (brutto registruotų tonų). 1937 m. 
laivą nupirko „Sandėlis“ a-kc b-vė 
Klaipėdoje, davė naują vardą NIDA ir 
užregistravo Klaipėdos teismo laivų 
registre. Bendrovės direktorius buvo M. 
Reišys. 1939 m. kovo 23 d. laivas buvo 
perregistruotas į Šventosios uostą. 
Pasikrovęs kokso krovinį Tynė, prie 
Newcaste, išplaukė į Hemosand, 
Botnijos įlankoje, šiaurinėje Švedijoje. 
1939 m. lapkričio 11 dieną, į vakarus nuo 
Eckero švyturio, Alandų salyne užplaukė 
ant akmenų ir dalinai paskendo. Visa 
įgula išsigelbėjo. Vėliau, žiemos audrų 
draskomas, visiškai paskendo.

Garlaivis Panevėžys buvo pastatytas 
1924 m. Akers. Mek. Vaeks. laivų 
statykloje Oslo, Norvegijoje. Laivo dydis 
1607 brt. 1938 m. gruodžio mėn. laivą 
nupirko „Lietuvos Baltijos Lloydas“ akc. 
b-vė Kaune už 23,000 svarų sterlingų. 
Įgaliotas makleris — Baltijos Transporto 
b-vė Klaipėdoje. 1939 m. lapkričio 13 
dieną, plaukiant su druskos kroviniu iš 
Leningrado į Klaipėdą, laivas užplaukė 
ant povandeninių uolų Revalšteino rifo 
grupėje, Suomių įlankoje, į šiaurę nuo 
Talino, ir paskendo. Iš įgulos nuskendo 
radiotelegrafistas Ignas Prapiestis, kuris 
buvo baigęs Marselyje, Prancūzijoje, 
trejų metų radiotelegrafistų mokyklą. Sis
1939 m. didžiausias tonažu mūsų laivas 
išplauktojo po Lietuvos vėliava vos 11 -ką 
mėnesių. Karui baigiantis, vokiečių 
paruošiamieji darbai laivą iškelti buvo 
sutrukdyti. Žinios, kad laivas buvo 
iškeltas ir plaukiojo vardu Randstein, yra 
labai nepatikimos.

Garlaivis Kaunas buvo pastatytas 1931 
m. Mek. Vaeks laivų statykloje 
Porsgrunn, Norvegijoje. Laivo dydis 
1521 brt. Anksčiau vadinosi Vardejjell, 
po norvegų vėliava. 1938 m. laivą 
nupirko už 33,750 svarų sterlingų 
„Lietuvos Baltijos Lloydas.. akc. B-vė 
Kaune. Užregistruotas Klaipėdoje ir 
duotas naujas vardas Kaunas. Įgaliotas 
makleris - Baltijos Transporto bendrovė 
Klaipėdoje. 1939 m. kovo 23 d. 
perregistruotas į Šventosios uostą. 
Iškrovęs popiermalkes Gento uoste, 
Belgijoje, laivas lapkričio 16 d. išplaukė 
balaste (tuščias) į Angliją. Lapkričio 17 
d., sutemus, darėsi neįmanoma pastebėti 
palaidas minas, todėl buvo išmestas 
inkaras rytų-šiaurės-rytų kryptyje, nuo 
Nord Hinder švieslaivio apie 6.5 jūrmylių 
atstume. 20 vai. 25 min. laivas buvo 
torpeduotas ir po 5 minučių nuskendo. 
Žuvo jaun. matrosas Kulikauskas. 
Abiejų valčių skenduolius paėmė belgų 
žvejų traleris H-16 ir lapkričio 18 d. 
vakare išlaipino Zeebruegge uoste, 
Belgijoje.

Prieš 50 metų per tą nelaimingą lapkritį 
Lietuvos prekybos laivynas neteko trijų 
laivų su 4,073 brt. Liko šeši laivai su 3,504 
brt.: Marijampolė. Šiauliai, Utena, 
Kretinga, Darbas ir Venta. Visi buvo 
registruoti Šventosios uoste. Penki iš jų
1940 m. pakėlė Sovietų Sąjungos vėliavą, 
o vienas — Vokietijos (Venta). Lietuvos 
Baltijos Lloydo b-vės 1940 m. pirktas 
laivas Denny Bostono uoste (JAV), 1255 
brt., pastatyas 1915 m. Norvegijoje. Jam 
buvo numatyta duoti vardą Trakai, bet 
šiuo vardu niekur nebuvo registruotas.
1941 m. birželio 6 d. laivas buvo JAV-bių 
valdžios rekvizuotas kartu su kitais 83- 
jais svetimų valstybių laivais, tuo metu 
stovėjusiais Amerikos uostuose, ir 
perduotas „United States Maritime 
Commission“ žinion. Vėliau laivas 
įvairiais vardais plaukiojo po Panamos, 
Šveicarijos, Lebanono ir vėl po Panamos 
vėliava, kol 1958 m. kovo 28 d., per 
pilietinį karą, Indonezijoje, nedidelės 
salos uoste Amboina-Ambon buvo 
lėktuvų bombomis sunaikintas. 
Paskendimo pozicija: 3” 43’ pietų 
aukštumoje ir 128” rytų ilgumoje.

Musų spaudoje dažnai buvo rašoma, 
kad laivas, prasiskolinęs už stovėjimo 
vietą uoste ir kitas skolas, surūdijo, mažai 
iš jo liko net geležies laužui. Žinoma, rašė 
ir gandus leido tie, kurie tikslių duomenų 
apie patį laivą ir jo likimą neturėjo.

R.A. Vilkas.
Lietuvos Balsas. 1989.XI.18.

SPORTINIS GYVENIMAS
Po ilgesnės pertraukos skaitytojų 

laiškai paskatino mane vėl sugrįžti prie 
sportinio gyvenimo. Netikėjau, kad 
„EL“ skaitytojų tarpe yra toks didelis 
susidomėjimas ne vien Lietuvos, bet ir 
pasauline sportine plėtote. Tad 
pasistengsiu bent keletą kartų į mėnesį 
pranešti mūsų tėvų krašto bei pasaulinius 
įvykius.

Tuo trumpu pertraukos laikotarpiu 
susirinko nemaža krūvelė žinių, tačiau 
išrinksiu pačias įdomiausias, 
pabrėždamas primiausiai mūsų tautinį 
sportą — krepšinį.

Išvykus žaisti geriausiam Europos 
krepšininkui A. Saboniui Ispanijon, R. 
Kurtinaičiui ir S. Jovaišai į Vakarų 
Vokietiją, Š. Marčiulioniui į Dėdės Šamo 
žemę (miljoninė dol. sutartis, kurių 40 
tūkst. skiriama torontiečiui J. Karpiui)— 
Lietuvos krepšinis pergyvena stiprią 
krizę. Ypatingai sunkų kelią be Š. 
Marčiulionio skina Vilniaus Statyba, 
turėdama tik dvi pergales ir SS-gos 
pirmenybių lentelėje, užimdama 
paskutinę vietą. Nepadeda jai iš Toronto 
Vyčio klubo ir Klevo lapo olimpinės 
rinktinės žaidėjas torontiškis J. Karpis 
(gerai jį prisimenu kaip gerą jaunį 
žaidėją!), nors savo penketukui beveik 
kiekvienose rungtynėse Kanados lietuvis 
pelni gražų taškų kraitį. Jų atlyginimą — 
40 tūkst. dol. — gauną iš Š. Marčiulionio 
amerikiečių klubo, kadangi tokia buvo 
sudaryta sutartis: Š. Marčiulionis pas 
amerikiečius, J. Karpis į Vilniaus 
Statybą.

Kauno Žalgiris, daugkartinis Sov. 
Sąjungos meisteris su devyniom pergalėm 
užima tik septintą vietą. Kauniečiams 
aiškiai trūksta A. Sabonio, R. 
Kurtinaičio, S. Jovaišos. Tiesa, prieš 
daugkartinį SS-gos nuisterį Maskvos 
kariškių CASK klubą kauniečiai parodė 
aštrius dantis ir tik po dviejų pratęsimų 
rungtynes laimėjo 90:91 maskviečiai.

Imu iš vilniškio Sporto 1989 m. 
gruodžio mėn. 24 d. V. Zeliuko straipsnio 
ištrauką:

Tad šį kartą nugalėjo patirtis, bet, tikiu, 
kad armiečiai jau nesirgo kepurių 
apmėtymo liga.

Norėtųsi ta proga pasakyti ir tą, apie ką 
jau seniai kalbame. Tarybinės armijos 
centrinis sporto klubas visiems žinomas 
kaip kitų respublikų reprezentacinių 
komandų žlugdytojas. Jis neugdo savų 
žaidėjų, bet pasiima geriausius ii Ukrainos, 
Estijos, Latvijos, Uzbekijos, RTFSR (tik 
Lietuva kol kas jo spaudimui atsilaikė). 
Toks „plėšikavimas" galimas tik 
militaristinėje valstybėje, kur armija yra 
viri visko. Tuo tarpu visame kultūringame 
pasaulyje kariuomenė nedalyvauja 
respublikų čempionatuose. Karių pareiga 
ginti Tėvynę, o ne sportuoti. Kariuomenės 
komandos nedalyvaudavo ir 
nepriklausomos Lietuvos čempionatuose 
(futbolo, krepšinio).

CASK treneriams labai lengva buvo 
komplektuoti superkomandą, kuri galėjo 
dvidešimt metų paeiliui kone be 
konkurencijos pelnyti TSRS čempionų 
titulus. Už tai jie, treneriai, gauna 
žymiausius titulus, karinius laipsnius (net 
iki generolo!). Gauna už kitų darbą.

Jau dabar aiškūs ir 1990 m. šalies 
čempionai — tai neoficiali šalies rinktinė 
— Maskvos CASK. Stiprus centras ir 
krepšinyje (apskritai sporte) įteisino 
hegemonijų.

Tokios mintys kyla viešumo ir 
demokratijos metais, kai sporto dar 
nesujudino pertvarkos vėjai.

Kartu reikia atmesti dešimtmečiais 
skelbtą SS-gos sportininkų mėgėjų 
statutą. Štai pav. A. Sabonio atlyginimas 
buvo 10 tūkst. rbl., R. Kurtinaičio 7 
tūkst. rbl. ir t.t. Tik vargše irkluotoja 
Birutė Juosėnaitė skundžiasi kukliu 180 
rbl. mėnesiniu atlyginimu, pridedant 
maisto talonus.

Tačiau paskaitykime įdomų Sporto 
bendradarbio pasikalbėjimą 1989 m. 
gruodžio mėn. 24 d. su Maskvos CASK 
krepšinio treneriu Ivanu Jedeška:

— Už ką suteikiami kariniai laipsniai?
— Trenerio postas leidžia tapti 

papulkininkiu, o žaidėjai gali gauti tik 
keturias žvaigždutes, t.y. kapitono laipsnį. 
Tiesa, už žymius sportinius laimėjimus, 
(...) TSRS gynybos ministras gali 
padaryti išimtį. Tokiu atveju jis išleidžia 
specialų įsakymą.

— Ar daug uždirbate?
— Mes gauname tiek, kiek ir kitos 

komandos, bei priedą už laipsnį.
— Kuo CASK skiriasi nuo kitų 

krepšinio kolektyvų?
— Pas mus vyksta politiniai 

užsiėmimai, karininkų susirinkimai. 
Gyvename pagal armijos principus.

Ar reikalingi komentarai? Manau, kad 
ne. Malonu ir reikia džiaugtis, kad nuo 
tokių karinių laipsnių pagundų atsisakė 
Lietuvos krepšininkai!

Kaip moterų pusėje? Vilniaus 
Kibirkštis, surinkusi iš 22-jų rungtynių 13 
laimėjimų Sov. Sąjungos pirmenybių 
lentelėje užima trečią vietą, aiškiai 
siekdama medalių ateinančiais metais.

Negalima užmiršti atkurto Lietuvos 
Tautinio Olimpinio Komiteto. Deja, 
Maskva į jo ratus deda pagalius, 
nenorėdama, kad lietuviai ir kt. 
pabaltiečiai išeitų į tarptautinę areną ir 
tuo pačiu, susilpnintų Sov. Sąjungos 
reprezentacinį sąstatą. Be pavergtų tautų 
sportininkų Sov. Sąjunga yra luošas 
milžinas ir surinktais medaliais bei 
taškais olimpinėse žaidynėse užimtų gal 
5-7 vietą pasaulyje, palaiduodama 
komunistinės ideologijos pranašumą 
prieš vakarų pasaulį. O toji nenori, visom 
priemonėm trukdoma Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Gruzijos tautinių olimpinių 
komitetų tarptautinį pripažinimą.

Ir pabaigai — liūdna žinutė iš netolimo 
Afganistano karo. Ją Sporto laikraščiui 
(1989.XI.21 d) davė boksininkas 
Algimantas Staleckas:

Kai Marijampolėje atsitiktinai susitikau 
savo jaunystės draugą ir, susėdę, prie 
„Sūduvos" viešbučio, prisiminėme šeštojo 
dešimtmečio pradžią, jo akyse pastebėjau 
jaudulį. Tik po kelių minučių jis pasakė:

— Graži jaunystė. Bet kai jos netenki, 
netenki ir viso gyvenimo...

Mano draugas nutilo... Ir jo akyse 
sustingo šykšti vyriška ašara.

Nežinojau tada, kad išleidęs į armiją 
savo sūnų Donatą, Algimantas Staleckas 
jo daugiau niekada nebepamatė... Negrįžo 
iš Afganistano— iš Tolimųjų Rytų... Būrio 
„draugas" su juo suvedė sąskaitas vien už 
tai, kad jis — lietuvis...

Kazys Baronas

KRITIKUOJA STOKHOLMO 
PABALTIJO POLITIKA

Švedijos užsienio reikalų ministeris 
Sten Andersson susilaukė aštrios kritikos 
už savo pasisakymus Pabaltijo klausimu.

Lapkričio 13 d. Andersson lankėsi 
Vilniuje, kur jis susitiko ne tiktai su 
komunistinės vyriausybės bei partijos 
nariais, bet ir su Sąjūdžio tarybos 
pirmininku Vytautu Landsbergiu. 
Žiniomis iš Lietuvos, komunistų partijos 
atstovai tikino Anderssoną, kad atsiskirti 
nuo Sovietų Sąjungos Lietuvoje norinti 
tik „ekstremistų“ mažuma. Landsbergis 
jį informavo kitaip. Anot Tiesos 
(1989.IX. 14), spaudos konferencijoje 
Andersson minėjo, kad susitikimuose 
buvo daugiausiai kalbama apie Lietuvos 
savarankiškumo siekimą ir abipusių 
kontaktų stiprinimą. Buvo aptartos 
galimybės plėsti priekybinius kontaktus, 
kultūrinius mainus. Andersson pabrėžė, 
kad Švedija nori padėti pertvarkai 
Sovietų Sąjungoje ir „vengia tokių 
žingsnių, kurie sutrukdytų šį procesą“ 
(t.y. tvirtos paramos Pabaltijo tautų 
nepriklausomybės siekiui.)

Reuterio žinių agentūra lapkričio 16 d. 
pranešė, kad lankydamasis Estijoje, 
švedų užsienio reikalų ministeris 
pareiškė, jog Švedija nelaiko Pabaltijo 
respublikų Sovietų Sąjungos 
okupuotomis šalimis. Opozicinės liberalų 
partijos vadovas Bengt Westerberg šį 
komentarą pavadino „nesuprantamu ir 
nepriimtinu“. Jis apgailestavo, kad 
Stokholmas laikosi Maskvos linijos 
Pabaltijo klausimu: „Vienas dalykas yra 
pripažint padėtį karo metu, bet visai 
kitas, kai vyksta lemtingas debatas“. 
Panašiai švedų vyriausybę kritikavo ir 
keli laikraščiai, apkaltindami ją 
„nejautrumu“ pabaltiečiams, kurie dabar 
stengiasi išgaut savarankiškumo.

Andersson savo kritikams atsakė 
lapkričio 16 d. Jis teisinosi, kad kaip 
užsienio reikalų ministeris, jis esąs 
įpareigotas laikytis parlamento 
suformuluotos politikos gairių.

Tačiau jis pridūrė, kad Švedija 
„prisidės prie dabar Pabaltijyje 
vykstančios nepriklausomybės raidos".

ELTA
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Vasario 3 — „Gimtinės“ ansamblio, 
kartu su „Lietuvos“ šokėjais, 
pasirodymas Sodyboje, Rotary klubo 
nariams.

Vasario 16 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Londone, Bishopsgate 
Instituto salėje 19.30 vai. ir svečių 
priėmimas.

Vasario 17 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas ir koncertas 
Nottinghame.

Kovo 24-25 — DBLS-gos atstovų ir 
LNAB-vės akcininkų metinis 
suvažiavimas Londone.

Balandžio 28/29 — Baltų savaitgalis. 
(Vietą ir laiką pranešime vėliau).

Gegužės mėn. — DBLS „Gimtinė“ 
folklorinis ansamblis ir „Lietuva“ 
tautinių šokių grupė vyksta j Lietuvą 
dalyvauti folklorinių ansamblių šventėje 
„Skamba, skamba kankliai“.

Gegužės 20-24 — VH-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

AUKA TP FONDUI
D. Gintas aukojo 5.00 sv.

Dėkojame, TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
VI. Andriulis — 1.00 sv.
J. Dunauskas — 5.00 sv.
S. Barančiukas — 5.50 sv.
V. Matiukas — 2.00 sv.
J. Butkevičius — 4.00 sv.
J. Masiulis — 7.50 sv.
V. Krasauskas — 4.00 sv.
P. Miliauskas — 9.00 sv.
V. Olensevičius — 4.00 sv.
Alf. Jovest — 18.00 sv.
H. Bružauskas 18.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

PADĖKA
Už siųstus linkėjimus, gėles ir manęs 

lankymą ligos metu ligoninėje, ypatingai 
Nottinghamo Moterų draugijos 
pirmininkei Genei ir V. Aleknavičiams, 
nuoširdus ačiū.

Juzė Kičienė

PAMALDOS
Vasario 16-tos, mūsų 

Nepriklausomybės šventės proga 
pamaldos bus vasario 18 d., 11 vai., 
Lietuvių bažnyčioje.

Sv. Mišias už Lietuvą užprašė Lietuvos 
atstovas D. Britanijoje V. Balickas.

Gloucesteryje — sausio 27 d., 12 vai., 
Šv. Petre.

Stroude — sausio 27 d., 15.45 vai. 
Beeches Head.

Nottinghame — sausio 27 d., pal. J. 
Matulaičio šventė 19 vai., Židinyje.

Nottinghame—sausio 28 d„ 11.15 vai.. 
Židinyje.

Manchesteryje — sausio 28 d., 12.30 
vai.

Bradforde — vasario 4 d., 12.30 vai.
Nottinghame—vasario 4 d.. 11.15 vai., 

Židinyje.
Leicesteryje — vasario 4 d., 13.30 vai., 

Švč. Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — vasario 11 d., 11.15 

vai., Židinyje.

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Sekantis DBLS-gos metinis 

suvažiavimas įvyks š.m. kovo 24-25 
dienomis. Lietuvių Namuose, Londone. 
Norintieji nakvynės prašomi pranešti B. 
Butrimui, Lietuvių Namų adresu.

Pagal eilę iš CV-bos šiais metais 
atsistatydina B. Butrimas ir A. 
Vilčinskas, bet jie sutinka kandidatuoti. 
Norintieji siūlyti kandidatus j DBLS CV 
ir kitus organus prašomi siūlyti raštu ne 
vėliau kaip 14 dienų prieš suvažiavimą, 
prisiunčiant ir siūlomo kandidato 
raštišką sutikimą juo būti ir, jeigu išrinks, 
atlikti pareigas.

Primename, kad pagal Sąjungos įstatus 
skyriai turi sušaukti metinį susirinkimą ir 
jame išrinkti atstovus į Sąjungos 
suvažiavimą.

Rezoliucijos, liečiančios DBLS įstatus 
bei tvarką, turi būti paskelbtos iš anksto, 
kaip to reikalaujama įstatuose.

BIRMINGHAME
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Birminghamo skyriaus 
metinis suvažiavimas įvyks vasario 4 d. 12 
vai. S. Starkos namuose, 48 Willows Rd., 
Cannon Hill, Birmingham. Bus renkama 
valdyba ir atstovas į metinį Sąjungos 
suvažiavimą Londone. Taip pat bus 
aptarta skyriaus ateities veikla, todėl 
nepagailėkite laiko ir visi atvykite, nes 
esate laukiami. Skyriaus valdyba

BRADFORDE
METINIS SUSIRINKIMAS

Sausio 28 d., sekmadienį, 14.30 vai.. 
Vyties klubo valdyba šaukia metinį 
visuotinį narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos komisija padarys 
pranešimus, bus svarstomi klubo reikalai 
ir renkama valdyba 1990-tiems metams.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Kvorumui nesusirinkus nustatytą 

valandą susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių. Vyties klubo Valdyba

ROCHDALĖJE
SUSIRINKIMAS

Vasario mėn 10 d., šeštadienį, 18 vai.. 
Ukrainiečių Klube, 80, Molesworth Str., 
kviečiamas DBLS Rochdale skyriaus 
metinis susirinkimas. Bus valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai, naujos 
valdybos ir atstovo į Sąjungos 
suvažiavimą rinkimai, ir aptariami S-gos 
reikalai.

Jei pritariate ir norite, kad skyrius 
egzistuotų, prašome visus narius 
susirinkime dalyvauti ir išrinkti naują 
valdybą. Skyriaus Valdyba

MANČESTERYJE
RENGINIAI

Vasario 16 minėjimas, kurį rengia 
DBLS Mančesterio skyrius, įvyks vasario 
17 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro MLS 
klube.

Užgavėnių blynų balius, kurį rengia 
MLS klubas, įvyks vasario 24 d., 
šeštadieni 6 vai. vakaro.

DBLS Mančesterio skyriaus valdyba 
šaukia metinį visuotiną susirinkimą, 
kuris įvyks kovo 3 d„ šeštadienį, 6 vai. 
vakaro MLS klube.

Visus prašome būtinai dalyvauti.
Rengėjai

NOTTINGHAME
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS IR KONCERTAS
Iškilmingas nepriklausomybės šventės 

minėjimas ir koncertas ruošiamas 
šeštadienį, vasario 17 dieną, Ukrainiečių 
klube, 30 Bentinck Road, Nottinghame, 
Koncerto pradžia 19 vai. (salė bus 
atidaryta 18 vai.). Koncerto programą 
išpildys DBLS-gos „Gimtinės“ 
folklorinis ansamblis ir Vilniaus 
„Vorutos“ ansamblio menininkai. Po 
koncerto bus šokiai, veiks turtinga 
loterija. įėjimas 2.50 sv. asmeniui.

Visus kviečiame dalyvauti.
Skyriaus valdyba

WOLVERHAMPTONE
A.A. MARTA V. RANCEKAUSKIENĖ

Mirė Marta Vilutė-Renceliauskienė 
gim. Avikiuose Marijampolės apskr. 
Evangelikų liuteronų bažnyčioj 
Neustadt, Hosteine, 1946 m. ištekėjo už 
Česlovo Renceliausko ir 1947 m. abu 
atvyko į Angliją. Gyveno ilgiausiai 
Wolverhamptone. Lieka liūdintis vyras 
Česlovas, seserėčia Elyte Rumpler 
Wolverhamptone ir seserėčia Hedwig 
Grenkel Vokietijoj. Marta gimusi 1918 
m. gegužės 15 d., mirė 1989 m. sausio 15 
d. Mirė nuo trombozės ir arterijų 
užkalkėjimo. Tebūna Jai lengva Anglijos 
žemė.

SODYBOJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
IR METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Sodybos skyrius vasario 24 
d. Sodyboje, 17.00 vai., ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą. Bus 
rodomas filmas ir solo muzika. Veiks 
bufetas ir baras. Skyriaus narius ir svečius 
kviečiame gausiai dalyvauti.

Prieš minėjimą 15.00 vai. įvyks metinis 
narių susirinkimas. Bus renkama valdyba 
ir atstovai į visuotinį Sąjungos 
suvažiavimą Londone. Nariams 
dalyvavimas privalomas.

Skyriaus valdyba

MIRĖ ANTANAS MASIULIONIS
1916.V.3 — 1989.XII.10

Nesulaukęs’ Kalėdų, Basingstoke 
ligoninėje, tą pačią dieną aprūpintas 
šventais sakramentais, mirė Antanas 
Masiulionis. Savo jaunystėje Antanas 
dalyvavo įvairiose liet, organizacijose. 
Mokinosi amatų mokykloje. Tai paliko 
ryškius pėdsakus. Visi pažinome jį kaip 
labai nagingą, sumanų žmogų, 
pasiruošusį kiekvienam padėti. Netekęs 
abiejų kojų, su didele drąsa ir pasiryžimu 
kovojo su tuo skaudžiu gyvenimo 
smūgiu, kaip tikras kareivis, kuriuo jis 
buvo Lietuvoje. Antanas buvo veiklus 
Sodybos skyriaus valdybos narys. Nors 
skausmų priespaustas, triūsinėjo apie 
Sodybos daržus, dirbinėjo.

Palaidojome Antaną gruodžio 15 d. 
Headley kaimo kapinėse tarp jau nemažo 
skaičiaus kitų lietuvių laukiančių 
Prisikėlimo dienos. Tai paskutinis 
tautietis, kuris čia rado poilsio vietą.

Kapinėse B. Butrimas jautriais 
žodžiais prisiminė Antano nuoširdumą, 
norą pagelbėti kitiems, jo susipratusį 
lietuvišką tautiškumą. Paskutinį 
reikšmingą žodį tarė Sodybos vedėja 
Milda Zokienė: „...Kaip žvarbūs orai 
liečia mūsų kūnus, taip šiurpus skausmas 
veržiasi šiandieną į mūsų širdis. Tose 
pačiose kapinėse prieš keletą metų 
palaidojome Antano žmonelę Olgą, 
šiandieną paguldome Antaną į tą patį 
kapą. Žinoma, galima sakyti, kad jis 
paliko žemės vargus ir didelį fizinį 
skausmą, bet taip pat mes visi žinome, 
kad praradome dar kitą lietuvį, dar kitą 
Sodybos gyventoją, dar kitą brangų 
žmogų. Džiaugiamės, kad jis nebekenčia, 
kad jis mirė aprūpintas šventais 
sakramentais ir maldomis, bet visi 
jaučiame tą didelę tuštumą, kurią jo 
mirtis paliko mūsų tarpe.

Dalinuosi giliu liūdesiu ir malda už 
Antano sielą. Tegul ilsisi ramybėje.“

A.A. BERNADETA ARMINIENĖ
Gruodžio 16 d. savo kambarėlyje, 

aprūpinta šv. sakramentais, mirė 
Bernadeta Arminienė, pasiekusį garbiną 
96 metų amžių (pagal angliškus 
dokumentus). Velionė, kol dar jėgos 
leido, kruopščiai rūpinosi Sodybos 
koplytėle, bažnytiniais rūbais, kapeliono 
gerbūviu. Ji mėgo skaityti, rėmė 
lietuvišką spaudą, bažnytinius reikalus. 
Jos gyvenimas buvo vienišas, skausmų

VAKARU VOKIETIJOS 
PENSIJOS MOTINOMS

Tautos Fondas praneša, kad pagal 
naują Federalinės Vokietijos 
Respublikos (Vakarų Vokietijos) 
įstatymą, moterys pagimdžiusios bent 
vieną vaiką Vokietijoje (pačiai motinai 
gimus prieš 1921 m., jos gimimo vieta 
nieko nereiškia) turi teisę gauti už 
kiekvieną vaiką mėnesinę pensiją (28.80 
DM už vaiką gimusį Vokietijoje).

Šis įstatymas taip pat galioja moterims, 
kurios po II-jo Pasaulinio karo buvo 
„displaced persons“ (D.P.) Vakarų 
Vokietijoje.

Motinos gimusios prieš 1907 m„ turi 
teisę į šią naują pensiją nuo 1987 m. spalio 
mėn. 1 d.; gimusios nuo 1907 iki 1911 m. 
(imtinai) — nuo 1988 m. spalio 1 d.; 
gimusios nuo 1912 iki 1916 m. (imtinai) 
— nuo 1989 m. spalio 1 d.,; o gimusios 
nuo 1917 m. iki 1920 m. (imtinai) — nuo 
1990 m. spalio 1d.

Dėl išsamesnės informacijos galima 
kreiptis į B. Butrimą, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT.

PRAŠO ATSILIEPTI
(Automobilizaciją Lietuvoje)

Lietuvos Senovinės Automototechnikos 
klubas nori sutelkti informacijas apie 
automobilizaciją Lietuvoje nuo 1896 m. iki 
1940 m. Šia kryptimi dirba keletas narių: 
renka nuotraukas, dokumentus ir kitą 
literatūrą, kuri vienaip ar kitaip atspindi 
automobilizaciją Lietuvoje.

Iki 1940 m. dirbusieji Lietuvoje 
„Amerikos Lietuvių Akcinėje 
Bendrovėje“, automobilių ir motociklų 
firmų atstovybėse, buvę autobusų ir taksi 
vairuotojai, automobilių ir motociklų 
lenktynių dalyviai ir „Auto ir Moto“ 
klubo nariai prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Kęstutis Pletkus, 232009 Vilnius, 
J. Pševalskio 37-77, Lietuva, USSR.

LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

komisijai, kuriai pavesta parengti 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
planą, vadovautų 5 asmenų pirmininkų 
kolegija: Algirdas Brazauskas, Justinas 
Marcinkevičius, Kazimieras Motieka, 
Romualdas Ozolas ir Algirdas 
Žukauskas.

Gruodžio 7 dienos AT posėdyje buvo 
leista pasisakyti svečiams: Povilui 
Pečeliūnui ir Emanueliui Zingeriui. 
Europos forumas Lietuvoje

Neseniai Vilniuje tokiu pavadinimu 
susikūrė klubas, kuris diskutuoja 
Lietuvos valstybiningumo klausimus. 
Gruodžio 12 d. Vilniaus universitete jie 
kalbėjo apie artimiausių laikų problemas: 
atgauti nepriklausomybę ir tapti 
lygiateise Europos valstybių šeimos nare.

Forumo veikloje dalyvauja Lietuvos 
meno, kultūros ir mokslo veikėjai. Jie 
sieks bendradarbiavimo su Vakarų, Rytų 
ir Vidurio Europos intelektualais.
Žuvo du žvejai

Gruodžio 8 dieną Biskajos įlankoje, 
netoli Ispanijos kranto, Klaipėdoje 
registruoto šaldomojo tralerio „Vytautas 
Putna“ viduje kilo gaisras. Nepaisant 
užsieno laivų pagelbos, laivo įgulai teko 
palikti degantį tralerį. Belgijos laivas 
Flamares igelbėjo 80 žmonių, bet dviejų 
žvejų nepavyko išgelbėti.
Nauji įstatymai

LTSR Aukščiausioji Taryba 1989 
metų pabaigoje priėmė kelis svarbius 
įstatymus, tarp jų: LTSR pilietybės 
įstatymas. Pastarasis paskelbtas Tiesoje 
XI.26. Pagal tą įstatymą, visiems 
Lietuvos piliečiams, nepriklausomai nuo 
jų tautybes, ar tikybos, garantuojamos 
lygios politinės, ekonominės ir socialinės 
teisės bei laisvės. Kiekvienas pilietis, 
gaudamas pasą, laisvai pasirenka savo 
tautybę. Niekas negali būti verčiamas 
įrodinėti savo tautybės.
Pirmą kartą Lietuvos scenoje

Kauno dramos teatras pastatė JAV- 
jose gyvenančio lietuvių dramaturgo 
Algirdo Landsbergio dramą „Penki 
stulpai turgaus aikštėje“. Beveik prieš 
ketvirtį amžiaus parašytas veikalas 
pasakoja apie tragiškus pokario metus 
Lietuvoje.

Spektaklį pastatė jaunas režisierius 
Vytautas Balsys.

lydimas, bet turiningas. Gedi jo trys 
dukterys.

Laidotuvių Mišias atlaikė kun. A. 
Geryba Kristaus Karaliaus bažnyčioje, 
Headley. Paskui saujelė žmonių palydėjo 
jos palaikus į Aldershoto krematoriumą. 
Tegul ilsisi Dievo Karalystėje.

PASAULYJE
Ar lietuviai apvylė Gorbačiovą?

Gorbačiovui lankantis Lietuvoje, du 
įvykiai paliko neišdildomą įspūdį. 
Ketvirtis milijono žmonių demonstravo 
Vilniuje, Katedros aikštėje, bet nesimatė 
nė vieno policininko, o demonstracija, 
kaip ir prasidėjo, taip ir baigėsi santūriai. 
Už poros dienų kitoje Sovietuos dalyje, 
Azerbaidžane- Armėnijoje 
demonstracijos virto į riaušes ir civilinį 
karą, kuriame žuvo nemažas skaičius 
žmonių. Sovietų kariuomenė buvo 
pasiųsta riaušėms numalšinti. Iš to seka, 
kad Sovietų kariuomenė, lyg ir sekdama 
pavyzdį, reikalui esant gali atsidurti ir 
Pabaltijo valstybėse.

Ir Angoloje „glasnost“
Angolos marksistinė vyriausybė 

sustabdė karo veiksmus prieš Amerikos ir 
P. Afrikos remiamus Unitą partizanus, 
sakoma, kad pagal Sovietų Sąjungos 
norą. Per susirėmimus žuvo apie 6.000 
žmonių abiejose pusėse. Vyriausybės 
karo ministeris neseniai lankėsi 
Maskvoje, kur jis gavęs tokius 
parėdymus: vėl atnaujinti taikos derybas, 
kurias vyriausybės kariuomenė 
pertraukė, atakuodama partizanus.

Izraelis nori plėstis
Jau seniai arabai demonstruoja prieš 

Izraelio okupaciją Gazoje ir Vakarų 
Pakraštyje. Daug arabų žuvo per 
susirėmimus su Izraelio kariuomene. 
Dabar gi Šamir pareiškė, kad Izraelis turi 
plėstis, nes jam reikės tose srityse 
apgyvendinti apie 300.000 žydų, kurie 
spėjama atvažiuos iš Sovietų Sąjungos. 
Prieš tokį jo pasisakymą net jo paties 
kabineto narys Šimon Peres, kuris 
priklauso Darbo Partijai, užprotestavo.

Komunizmas išnyko, 
bet komunistai tebegyvena...

Rytų Europoje komunizmas yra 
pasmerktas, o kai kurios valstybės 
atsisako net komunistų partijos vardo. 
Nauji žmonės, kurie mėgina perimti I 
valdžią, neturėdami patyrimo, yra 
priversti remtis komunistais, kurie tą 
darbą atliko per 40 metų. Nėra 
pasirinkimo, prityrusių žmonių juos 
pakeisti. Tokiai padėčiai esant 
būkštaujama, kad demokratija ir rinkos 
ekonomija dar turės pergyventi daugelį 
pavojingų etapų.

Jelcinas smerkia Gorbačiovą
Jeigu nebus pagrindinių reformų, 

Sovietų Sąjunga gali sugriūti per tris 
mėnesius — pranašavo Jelcinas, 
lankydamasis Japonijoje. Jis apkaltino 
Gorbačiovą padariusį perdaug nuolaidų 
ir kompromisų savo oponentams, dėlto 
pasitikėjimas Gorbačiovu ir jo 
perestroika mažėja. Jis (Jelcinas) 
reikalavo legalių reformų privačiai 
nuosavybei ir Sovietų respublikų 
atsiskyrimo nuo Sąjungos. Tačiau jis 
manąs, kad drastiškas reformas įvedus ir 
jam dirbant kartu su Gorbačiovu, būtų 
galima perestroiką išgelbėti. Pats 
Gorbačiovas yra pareiškęs, kad jo 
perestroikai alternatyvų nėra.

Reformos Pietų Afrikoje
Neseniai iš kalėjimo buvo paleisti buvę 

ANC (Afrikos Tautinio Kongreso) 
nariai, kurie lankėsi Lusakoje, Zambijoje 
ir susitiko su tos organizacijos 
pareigūnais, kurie į Pietų Afriką negali 
įvažiuoti, nes ten jų organizacija laikoma 
nelegalia. Ten jie susitarė dėl derybų 
sąlygų su P. Afrikos vyriausybe. Viena iš 
jų yra — paleisti iš kalėjimo jų vadą 
Nelson Mandela. Manoma, kad tai bus 
greitai padaryta.

Rusijos-Vokietijos Sąjunga
Per debatus Britanijos Lordų rūmuose 

lietuviškos kilmės lordas Kaganas savo 
kalboje, kalbėdamas apie abiejų 
Vokietijų sujungimą, pasakė, kad ko 
Hitleris neatsiekė prievarta, dabar 
Vokietija su Sovietų Sąjunga turės 
geruoju susitarti. Tai būtų vienintelė 
išeitis Rusijai išlikti Europoje įtakinga 
valstybe. Vokietijos technologija ir 
Rusijos darbo jėga, erdvė ir žaliavos yra 
nenugalimi. Kaganas numato paktą tarp 
tų dviejų valstybių, panašų į Molotovo- 
Ribbentropo, tik šį kartą paktas bus 
ekonominis, o ne politinis. Po to, kai 17 
mil. vokiečių, kurių antroji kalba per 
paskutinius 44 metų buvo rusų, prisijungs 
prie Vakarų Vokietijos, pamatysime 
ekonominį žaibinį žygį (pagal blitzkrieg) į 
Rytų Europą.

Religinis karas Sovietų Sąjungoje
Po tiek įdėtų pastangų išnaikinti 

religiją visoje Sovietų Sąjungoje, 
Gorbačiovas buvo priverstas pasiųsti 
kariuomenę numalšinti kilusį civilinį karą 
tarp dviejų sovietinių respublikų, kurios 
pagrinde yra religinis nesutikimas. 
Azerbaidžane gyvena muzulmonai, 
giminingi su Irano ir Turkijos 
muzulmonais, gi Armėnija yra 
krikščioniška. Irano dvasinis vadas 
pagrąsino sovietams, kad jie rems savo 
giminingus muzulmonus Sovietijoje, o tai 
gali iššaukti nenumatytas pasekmes.
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