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2000
2000-sis EUROPOS LIETUVIO 

NUMERIS

Būtų ‘įdomu žinoti, kiek skaitytojų pa
stebėjo, kad šios savaitės „Europos Lie
tuvio“ numeris yra 2000 ir, ar yra kitų 
savaitraščių emigracijoje, kurie galėtų 
tokiu skaičiumi pasididžiuoti? žinoma, 
neskaitant senosios emigracijos laikraš
čių. Kas labai atidžiai sekė mūsų laikraš
čio numeraciją, galės gal nurodyti jos 
klaidas ir sakyti, kad šis numeris nėra 
2000-sis. Bet ar tai labai svarbu? Juk 
pernai suėjo lygiai 40 metų nuo to, kai 
Londone buvo pradėtas leisti „Užsienio 
ir Vidaus Žinių Biuletenis“, kuris išsi
vystė į „Europos Lietuvį“. Per 40 metų 
turėjo būti apie 2000 laikraščio leidimo 
savaičių, o nei „E.L.“, nei jo pinmtakūnas 
„Britanijos Lietuvis“ nepadarė didelių 
pertraukų. Gal kiek nereguliariau ėjo 
viršminėtas „Biuletenis“, bet vistiek jau 
1949 m. liepos 1 d. „Britanijos Lietuvio“ 
numeris buvo 100. Tik tų metų pabaigo
je Kanadoje pasirodė „Tėviškės žibu
riai“.

Bevartant laikraščio puslapius, neiš
vengiamai reikia susitikti su to laiko vi
suomenine veikla, kuri atsispindi lai
kraštyje. Pirmaisiais metais tai daugiau
sia lietė D. Britanijos lietuvių veiklą, ka
da Emigracija iš Vokietijos į Britaniją 
iššaukė reikalą leisti „Užsienio ir Vi
daus Žinių Biuletenį“, kurio pirmas nu
meris pasirodė 1947 m. liepos 25 d. su 
tikslu „supažindinti savo narius su už
sienio ir vidaus 'įvykių eiga“. Toliau sa
koma., kad jo leidimas bus nutrauktas, 
kai atsiras galimybė leisti laikraštį. Tas 
ir buvo padaryta tų pačių metų spalio 
24 d., kada pasirodė biuletenis „Britani
jos Lietuvio“ vardu, nr. 14, ir duotas 
naujas adresas 3 Marlborough Gate Sta
bles, Londonas W2, kur taip pat buvo 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) 
buveinė. Iki tol ėjęs biuletenis buvo re
daguojamas ir spaudinamas šafirografu 
Mečio Šilkaičio privačiame kambaryje. 
Redakcijos kolektyvą sudarė: M. Bajorū
nas, B. Daumantas, A. Masaitis, J. Vil
činskas ir pats M. šilkaitis, kuris kartu 
buvo ir administratorius (malonu paste
bėti, kad šilkaitis ir emigravęs į JAV pa
siliko veikliu — M.B.).

Nuo pat pradžios „Britanijos Lietuvis“ 
rašė turys 850 skaitytojų. Prenumeratos 
kaina 12 šilingų metams (tada 1 sv. buvo 
20 šil.), o uždarbis žemės ūkyje buvo 90 
šil. į savaitę vyrams, 68 šil. moterims.

Pirmo DBLS metinio suvažiavimo pro
ga „BL.“ išėjo padidintas, su iliustraci
jomis, spausdinamas fotostatiniu būdu. 
Nuo 1947 m. gruodžio 12 d. numerio re
daktoriumi rašomas A.J. Kaulėnas, red. 
kolegija: M. Bajorinas ir M. šilkaitis. 
Spaustuvė — Wardland Ltd. Londonas 
SE15.

Minint 30 metų nepriklausomybės su
kaktį 1948 m. vasario 16 d. „Britanijos 
Lietuvis“ išleido specialią laidą anglų ir 
lietuvių kalbomis. Sveikinimus ir linkė- 
jmus prisiuntė kardinolas Griffin, gen. 
Sir Frederick Morgan, lordas Beveridge, 
rašytoja Rebecca West, parlamento na
riai R. Stokes ir V. Raikės, Evelyn Irons, 
prez. Roosevelt, E.J. Harrison, vice-kon- 
sulas Kaune, kunigaikštienė Attholl ir 
k.

Nuo 1948 m. rugsėjo 17 d. „B.L.“ ad
resas jau rašomas: 2 London Mews, Lon
donas W2. Tų metų DBLS-gos suvažiavi
me (spalio 16-17 dienomis) buvo užre
gistruoti 53 skyriai su 2.143 nariais, o 
„BL.“, turėjo 2.127 prenumeratorius. Ta
me suvažiavime M. Bajorinas pirmą kar
tą iškėlė namų įsigijimo reikalą, kam su
važiavimas pritarė. Pirmą ‘įnašą į Namų 
Fondą (10 sv.) padarė ministeris B.K. 
Balutis.

Nuo 1949 m. balandžio 15 d. „B.L.“ 
prenumerata pakeliama iki 18 šil. ir 
laikraštis pradedamas spausdinti spaus
tuvėje (Dragon Press, Luton). Ta proga 
redaktorius A.J. Kaulėnas džiaugiasi ir 
dėkoja bendradarbiams, štai jie (alfabe
tine tvarka): M. Bajorinas, K. Barėnas, 
Br. Daubaras, J. Dėdinas, V. Izbickas, A. 
Kidkilionis, kun. Kuzmickis, St. Kuzmins 
kas, J. Laumakys, F. Neveravičius, J. 
Vilčinskas, R. Spalis, kun. J. Steponaitis, 
V. Steponavičius, M. šilkaitis ir k. Tų

(Nukelta į 4 psl.)

AKIS BADANTIEJI SKAIČIAI LIETUVOJE
Susipažįstant su naujaisiais įvykiais, 

galimais ir negalimais pranešimais, pa
slėptomis ir atviromis žiniomis iš Sov. Są
jungos, susidaro vis stipresnis įspūdis, 
jog Michailas Gorbačiovas šiandien sėdi 
ant parako statinės. Jo išdidžios ūkinės 
reformos, jo paskelbta vidinė kova su 
biurokratizmu bei kyšininkavimu jau se
niai dvokiančiame partijos aparate, sle
pia savyje nemažai „sprogstamosios me
džiagos“. Prie viso to reikia pridėti ir 
tuos faktus, kad Gorbačiovo pažadai 
'įjungti daugiau demokratiškų principų, 
sustiprino Sov. Sąjungoje engiamų tautų 
norus siekti tautinės, politinės, religinės 
bei ūkinės laisvės.

Mes neapsiriksime sakydami, kad 
šiandien visoje Sov. Sąjungoje „verda ir 
burbuliuoja“, kad konservatyvus partijos 
aparatas vis labiau priešinasi naujoms 
idėjoms ir, kad, iš kitos pusės, atlbudu- 
sios tautos, žemės, kraštai, sritys vis gar
siau reiškia savuosius protestus prieš 
iki šiol praktikuotą rusinimo ir kitų tau
tų užgniaužimo politiką.

Didžiausioje pasaulyje valstybėje, Sov. 
Sąjungoje, šiandien yra 283 milijonai gy
ventojų, kurie susideda net iš 109 tauty
bių bei tautinių mažumų. Visas didžiu
lis kraštas turi net 11 laiko zonų (vien 
tik geografiniai žvelgiant).

Didžiausioji, Rusijos federatyvinė, res
publika tęsiasi nuo Juodosios jūros iki 
Didžiojo vandenyno ir užima daugiau nei 
tris ketvirčius viso Sov. Sąjungos ploto. 
Pagal 1979-tųjų metų gyventojų surašy
mo duomenis, rytų slavų dauguma susi
deda iš 137 milijonų didžiarusių, 42 mili
jonų ukrainiečių ir 9,5 milijonų baltaru
sių.

Kaip matome didžiarusiai sudaro veik 
pusę visų Sov. Sąjungos gyventojų skai
čiaus. Tenka pastebėti ir tai, kad nežiū
rint bendros etninės rytų slavų praeities, 
juos taip pat vienas nuo kito skiria iš
tisi tautiniai ir kultūriniai pasauliai. Mes 
jokiu būdu negalime pamiršti vis už- 
gnaužiamo ir teriojamo nepriklausomy
bės judėjimo Ukrainoje ir Baltarusijoje. 
Jei bendrai žiūrint rytų slavų tarpe vy
rauja rusų ortodoksų bažnyčia, tai Uk
rainoje labai daug gyventojų pripažįsta 
tik uždraustą ukrainiečių katalikų baž
nyčią.

Pasidomėkime keliais skaičiais, kurie 
Liečia Pabaltijo kraštus. Sov. Sąjungos 
spaudos bei radijo duomenimis Latvijo
je dar gyvena 1,4 milijonų latvių ir jie 
sudaro tik apie 53 proc. visos Latvijos 
respublikos gyventojų skaičiaus. Liku
sioji gyventojų dalis yra... rusai.

Negeriau yra ir Estijoje. Vienas milijo
nas estų (taip pat surašyti 1979 m.) su
daro tik 64 proc. visos respublikos gyven
tojų skaičiaus. Čia irgi didžiulė dalis ten
ka vis labiau į Pabaltijo kraštus besi
veržiantiems rusams.

Rusų-lietuvių santykis žymiai geresnis. 
Ne visai pilni 3 milijonai lietuvių šian
dien sudaro 80 proc. savo krašto gyven
tojų. 20 proc. atitenka irgi didžiarusiams. 
Jie „internacionalizmo, tautų sugyveni
mo, komunizmo“ vardu vis labiau sten
giasi didinti savąją įtaką mūsų Tėvynė
je, kuri nei dvasiniai, nei kultūriniai, nei 
tautiniai nieko bendro su rusais neturi.

Paskutinieji įvykiai Pabaltijo kraštuo
se (skaitlingos demonstracijos už politinę 
bei religinę laisves Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje) kaip tik ir prieštarauja visiš
kai melagingai sovietinei tezei, kad gir
di Sov. Sąjunga yra „savanoriška lygių 
tautų bendrija“ ir dar labiau patvirtina, 
kad ši tezė nieko bendro neturi su rea
lia tikrove. Niekas nepamiršo nei Pabal
tijo, nei kituose užimtuose, pavergtuose 
ir visapusiškai išnaudojamuose kraštuo
se, tų žaizdų, kurias paliko Stalinas bei 
jo pasekėjai prievarta sukūrę didžiąją 
vergijos imperiją. Ir ne tik tai: iš ku
rios pusės nepažvelgsi — į akis metasi 
tik viena — pirmoje eilėje tai yra Rusi
jos imperija, o tik po to „socialistinė, 
komunistinė, laisvų tautų“ valstybė. Lie
tuvoje, Latvijoje, Estijoje ir visose ki
tose sovietinėse respublikose svarbiau
siuose politiniuose bei ūkiniuose postuo

Sveikiname DBLS-gos Suvažiavimo dalyvius!

se sėdi rusai. Jiems duodamos visos leng
vatos, jie gauna geriausius butus (nors 
buitinė sovietinio gyvenamojo ploto ko
kybė nepaprastai menka, bet vis dėlto 
pasitaiko vienas kitas gražesnės archi
tektūros ir patogiau įrengtas pastatas), 
jie visur sudaro privilegijuotą kastą. Vie
šai skatinamoji dviejų kalbų visuomenė 
Sov. Sąjungoje yra nepaprastai viena
pusiška. Ne rusiškoms tautoms: lietu
viams, latviams, estams ir visiems ki
tiems (109 tautos ir mažumos!) sakoma, 
kad jie būtinai privalo mokytis rusų kal
bos, nes ši kalba yra sovietinės armijos, 
sovietinių valdininkų, sovietinių specia
listų ir sovietinių komunistų kalba. O 
pažvelkime, kuris gi iš atsidanginusių ru
sų išmoko lietuviškai, latviškai, estiškai 
ar dar kaip kitaip?

Sovietiniai propagandistai be perstojo 
dainuoja vieną ir tą pačią dainą — visos 
tautos, visi žmonės tame didžiuliame 
krašte yra lygūs. Bet ar mes galime šian
dien įsivaizduoti, jog Sov. Sąjungos už
sienio reikalų, vidaus reikalų, pramonės 
ar prekybos ministrais galėtų būti pas
kirti lietuviai, latviai ar estai? Jiems ke
lias į Maskvą uždaras. Ir atvirkščiai — 
rusams kelią į Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vadovybinius postus partija atveria 
vis plačiau ir plačiau. Ir tai suprantama: 
negi pasitikėsi žmonėmis, kurie trokšta 
laisvės, negi pasitikėsi tais, kurie nori 
nepriklausomybės? Prievarta sulydyta 
imperija nežino kitokių, žmogiškesnių, 
demokratiškesnių įstatymų!

Ir kokiais „nuostabiais“ žiedais puošia
si tas rusiškasis imperializmas! Kartas 
nuo karto Maskvoje pravedami žemės 
ūkio specialistų pasitarimai. Į juos pa
kviečiami ir Lietuvos žemės ūkio dar
buotojai. Viename iš tokių pasitarimų 
praėjusiais metais buvo pabrėžta, kad 
vien Lietuva šiandien per metus gali paga 
minanti tiek pat pieno produktų, kiek 
jų pagamina JAV (!). Sakykime, kad tie 
faktai perdėti (juos pateikė rusų specia
listai, ne lietuviai), bet prileiskime, kad 
tų produktų pagaminama tikrai daug. O 
pabandyk Lietuvoje nusipirkti tų pro
duktų! Galbūt išstovėjęs valandas eilė
je gausi kokį gabalą menko sūrio, kokios 
varškės ir tai bus viskas. Visai kas kita 
didžiosiose Maskvos gastronomijos par
duotuvėse. Čia pilna 'įvairių rūšių sūrio, 
sviesto, grietinės, grietinėlės, pagamintų... 
Lietuvoje. Ir kaip tik aplankęs eilę Mas
kvos ar Leningrado parduotuvių negali 
atsikratyti minties, jog visi nerusiškieji 
kraštai Sov. Sąjungoje gamina šimtus ir 
tūkstančius prekių nepasotinamam molo
chui — didžiarusiams patenkinti.

Rusas, tas „didysis brolis“ arba iš vi
so negamino daugybės prekių, arba tiek 
mažai ir tokios menkos kokybės, kad vi
sa tai, ko trūksta, pasiglemžia kitur, sa
vo sovietinėse kolonijose.

Kaip tik ta rusiškoji dvasinė, tautinė 
bei ūkinė prievarta ir ugdė kitų tautų 
bei kitų kraštų atsparumą, šiandien, iš
skyrus pačią Rusijos federatyvinę res
publiką, kova už laisvę bei nepriklauso

LIETUVA YRA NEDALOMA!

Stebėtojo komentarai

mybę vis didėja ir stiprėja veik visoje 
Sov. Sąjungoje. Sąjungos vakaruose — 
Pabaltijy, Ukrainoje, Baltarusijoje ir 
Moldavijoje — ši kova neužgeso nei vie
nai valandai. Kaukazo kryptimi — Gru
zijoje, Azerbaidžane, Armėnijoje — gy
ventojai vis labiau susipranta ir vis gar
siau reikalauja nusimesti rusiškąjį jungą.

Tautiniais bei religiniais neramumais 
nužymėti ir sovietiniai Azijos kraštai: 
Kazachstanas, Tadžikistanas, Uzbekista
nas, ir Turkmėnija.

Esant tokiai „nenormaliai“ padėčiai 
(rusams normali padėtis yra tik tada, kai 
jų pavergtieji tylėdami neša savąjį jun
gą ir nesimuisto, nesiožiuoja ieškodami 
tiesos ir laisvės) Gorbačiovas buvo pri
verstas duoti pažadą, kad kovo mėnesį 
sov. komunistų partijos centro komitetas 
posėdžiaus svarstydamas tautines pro
blemas. Kad tos problemos gali tapti di
džiuoju bandymu visoms Gorbačiovo 
„naujienoms“ — netenka nė abejoti.

Maskvos sprendimai, jei jie iš viso bus 
padaryti, parodys visiems ko yra verta ta 
„perestroika“, tas pertvarkymas. Melas 
visada turėjo trumpas kojas. Šį kartą 
meluoti, kad girdi „lygių, broliškų tautų 
šeimoje“ yra viskas tvarkoje, nebebus 
įmanoma. Tautų, jų tarpe ir lietuvių lais
vės troškimo nebus galima užgniaužti net 
ir tada, jei naujomis deportacijomis, nau
jais kalėjimais ir naujais rusų atkėli
mais ‘į Lietuvą bei kitus pasiglemžtus 
kraštus, bus bandoma ginti šovinistinės 
Rusijos imperiją.

Algis Sadauskas

ĮSPĖJO „HELSINKIO 86“ GRUPĖS 
VEIKĖJUS

Prancūzų žinių agentūra „France Pre- 
sse“ praneša, kad Latvijos prokuroras 
Jenitis įspėjo žmogaus teisių gynybos 
sąjūdžio „Helsinkis—86“ veikėjus, kad 
jeigu toliau tęs tariamą antisocialinę 
veiklą, jie galės būti nuteisti trejus me
tus kalėti. Prokuroras priminė, kad pagal 
Latvijos baudžiamąjį kodeksą, neapykan
tos ir nesantaikos kurstymas rasiniais 
arba tautiniais sumetimais, yra baudžia
mas internavimu darbo lageryje nuo še
šių mėnesių ligi trejų metų arba ištrė
mimu nuo dvejų ligi penkerių metų. Lat
vijos prokuroras, pastebi prancūzų žinių 
agentūra, nepatikslino, kuriais veiksmais 
latvių žmogaus teisių gynybos grupė „Hel 
sinkis—86“ kurstanti tariamą neapykan
tą ir nesantaiką. Spėjama, kad grupė už
sitraukusi sovietinės valdžios rūstybę dėl 
to, kad išdrįso viešai iškelti kai kuriuos 
ryškesnius Latvijoje sovietų vykdomus 
žmogaus teisių pažeidimus, taip pat nu
sikaltusi tuo kad surengė kelias taikingo 
pobūdžio manifestacijas, pavyzdžiui, pri
simenant ir pagerbiant masinių trėmimų 
aukas ir atžymint Latvijos nepriklauso
mybės paskelbimo sukaktį. Prancūzų 
agentūra atkreipia dėmesį, kad keli žy
mesni latvių grupės „Helsinkis 86“ veikė
jai pastaruoju laiku buvo sovietų ištrem
ti į Vakarus.

Slegia vadovavimo našta
Valdas Sasnauskas, „Tarybinės Žemai

tijos“ kolūkio pirmininko pavaduotojas, 
pasašė TIESOJE (11.28).

„Žemdirbius vis dar slegia senų vado
vavimo žemės ūkiui metodų našta. Iki gy
vo kaulo įgriso visokie gamybos ir par
davimo planų koregavimai, įkyrūs nuro
dymai, kiek ko sėti, kaip nuimti derlių, 
šerti gyvulius. Norėtųsi, kad priemonės, 
kurių imamasi žemės ūkio produktų 
gamybai didinti, būtų gerai apgalvotos. 
Kitaip galima, kaip rodo patyrimas, pa
tirti nemažų nuostolių“.
Siūlo didinti privačius ūkius

Teisininkas A. Sarapas laiške VALS
TIEČIŲ LAIKRAŠČIO Redakcijai rašo: 
„Mano manymu, gyvulių ir paukščių ko
lūkiečiams reikėtų leisti laikyti tiek, kiek 
jie gali. Juk vyriausybės nutarime dėl 
papildomų priemonių gyventojų asme
niniams pagalbiniams ūkiams plėtoti pa
sakyta, kad tikslinga atsisakyti prakti
kos, kai nustatoma gyvulių ir paukščių 
laikymo norma“. Toliau jis sako: „Reikė
tų taip pat duoti kolūkiečiui tiek dirba
mos žemės, kiek jis gali įdirbti, nes 
ūkiuose dar nemažai žemės lieka neįdirb
tos, be reikalo dirvonuojančios“.
Neįprastas gaminys

Kauno „Inkaro“ fabriko parduotuvėje 
šiomis dienomis pasirodė naujas^ gaminys 
— moteriškos basutės. „Inkaro“ konstra
vimo skyriaus viršininkė Kristina Radvi
lienė pasakė „Tiesos“ korespondentei, 
kad basutės gaminamos iš atliekų, šiais 
metais fabrikas pagamins 5 tūkstančius 
porų naujos avalinės.
Suvaržius degtinės (pardavinėjimą

Praėjusiais metais Lietuvoje sulaikyti 
23658 neblaivūs eismo taisyklių pažeidė
jai. 9673 asmenims atima teisė vairuoti 
transportą, iš jų 1728 traktorininkams ir 
5853 privačių mašinų vairuotojams. Per
nai dėl privačių mašinų vairuotojų kal
tės ‘įvyko 1282 avarijos, jose žuvo 163 
žmonės. 248 avarijas padarė neblaivūs 
vairuotojai.
Išrinko grožio (karalienę

Kovo 8 dieną Vilniuje, pirmą kartą so
vietuos istorijoje, įvyko grožio karalienės 
rinkimai. Pirmajame „gražiosios vilnie
tės“ konkurse galėjo dalyvauti merginos 
ir moterys nuo 17 iki 26 metų amžiaus. 
Norą dalyvauti šiose grožio, grakštumo ir 
inteligencijos varžybose pareiškė 100 
kandidačių. Finaliniame ture pretenden
čių buvo 13.

Kandidatės pasirodė bene šešiais aprė- 
dais — pradedant vakarine suknele ir 
baigiant maudymosi kostiumėliais. Ne 
sykį keitė ir šukuosenas. Nuolatos šypso
josi. Teisėjų komisijoje buvo nusipelnu- 
si artistė Vaiva Mainelytė, Estijos artis
tė Anė Veski, „Mis Lenkija-87“ organi
zacinio komiteto pirmininkas Jerzy 
Chmielewski ir kiti.

„Miss Lituania-88“ išrinkta Ingrida 
Mikelionytė, Vilniaus miesrto 6-osios va
karinės vidurinės mokyklos dvyliktoke, 
P. Eidukevičiaus gamybinio susivieniji
mo mašininkė. Ji yra pakviesta dalyvau
ti „Miss Lenkija-88“ konkurse. Pirmąjį 
šios rūšies renginį režisavo „nusipelnęs 
artistas“ Vidas Aleksandravičius. Kon
kursą, kuris vyko Vilniaus sporto rūmuo
se, stebėjo vienas londonietis. Jo nuomo
ne, jame trūko Vakarams įprasto puoš
numo.
Kodėl sulaikomi laiškai?

Konservatorijos docentas R. Apanavi
čius LITERATŪRA IR MENAS savaitra- 
tyje nusiskundžia, kad oro paštas gabe
na tarptautinę korespondenciją „pėsčio- 
greičiu“. Iš Helsinkio išsiųstas laiškas pa
siekė Vilnių per 10 dienų, bet 'į namus 
buvo pristatytas tik po 8 parų. Iš užsie
nio siųstas spausdinys buvo Vilniaus paš
te sulaikytas dvi savaites. Laiškas iš 
Olandijos buvo išsiųstas 1988.11.5, Vilnių 
pasiekė 1988.11.13 ir čia „brandintas“ dar 
11 parų, t.y. iki vasario 24 dienos.

„Kur ir kam šitiek laikoma korespon
dencija iš užsienio“ — klausia profeso
rius. Jo nuomone, kad pagerėtų pašto 
darbas, reikėtų atsisakyti lėktuvų, trau
kinių, automobilių ir kinkytis arklius. 
„O gal netgi siųsti pėsčius žygūnus... Nes 
tarptautinė korespondencija šiandien, de
ja, eina jų žingsnio tempu“.

1
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PLATINKIME SAVO KNYGAS
Latviai turi 7000 knygų, estai 2000, o 

lietuviai... 400. Tiek knygų buvo New 
Yorko Centrinėje bibliotekoje. Taip pa
sakė žinomas estas, didelis lietuvių bičiu
lis, kritikas Aleksis Rannit. Apie tai at
spausdino Brooklyne, JAV leista „Vie
nybė" nr. 46, 1960 m. lapkričio mėn. 18 d.

Tuo metu New Yorko Centrinė biblio
teka turėjo apie 6 milijonus knygų ir bu
vo penktoji pasaulyje.

Pasikalbėjime A. Rannit sakė, kad 
New Yorko Centrinėje bibliotekoje nėra 
lietuviams vertingų knygų.

Kodėl taip mažai lietuviškų knygų to
je ir kitose svetimųjų bibliotekose? ■— 
Nerangumas, tingėjimas pasiųsti ar pa
siūlyti išleistas knygas svetimiesiems. 
Skaitome:

„Antra vertus, ir patys latvių ir estų 
rašytojai žymiai aktyvesni. Jie yra susi
organizavę 'į taip vadinamus rašytojų ko
operatyvus (Švedijoje), kurie kartu yra 
ir leidyklos. Ir išleidžiamųjų knygų pel
nas ir propaganda pačių rašytojų ranko
se.

Lietuvių visuomenė turėtų susirūpinti 
savosios knygos deficitu ir vertingesnes 
knygas pasiųsti bibliotekai. Tai galima 
padaryti knygas siunčiant į Gift and 
Exchange Department. Pagaliau vertin
gos knygos bus nupirktos. Pavyzdžiui, aš 
norėjau įsigyti tremtyje išleistą Binkio 
poezijos rinkinį, bet, deja, niekur nega
lėjau jo gauti“.

Taip lietuvius ragino garbingas A. Ra
nnit. Jis jau pasimirė, o lietuviškų knygų 
platinimas užsieniečių bibliotekoms, uni- 
verstetams kaip buvo taip ir paliko už
mirštas.

Savaitė po savaitės, diena po dienos lie
tuviškų knygų spausdinimas užsienyje 
darosi sunkesnis, brangesnis. Dėl lietu
viškų šeimų kaltės užsiaugintas jauni
mais nenoriai skaito, juo labiau perka, 
lietuvių kalba knygas. Vyresnieji sensta, 
jų akys silpnėja, pasitraukia iš gyvųjų 
tarpo. Ne visi iš okupuotos Lietuvos at
vykusieji uoliai palaiko lietuviškas kny
gas, kai kurie su savo mažamečiais kal
basi angliškai, tarsi jiems lietuvių tautos 
likimas visiškai nerūpėtų. Jei neįstengia
ma pagyvinti lietuviškos raštijos gyvavi
mo, tai būtina pagalvoti apie mūsų kalba 
knygų platinimą svetimiesiems, kad ir 
per jų bibliotekas, mokslo įstaigas. Bet 
kas tai darys?

Vieni leidėjai sakosi tokiems reika
lams neturintieji žmogaus (bent vieno!), 
kiti aiškina, kad jie nėra knygų leidy
kla, o tiktai talkinantieji išleisti kai ku
riuos leidinius ir, nepamiršta pridėti: kas 
apmokės dideles spausdinimo, 'įrišimo iš
laidas? Tokie, apie platesnio lygio plati- 
nimąį nenori net girdėti. Jie sako, 

Gediminas Sukas

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 45)

Senoji ištiesia rankų ant jo galvos ir grubiais, 
kaulėtais pirštais glosto pasišiaušusį kailį. Sargis 
šmakščiai vyturiuoja uodega, nebeurzgia mane 
pamatęs, įprato laikyti savuoju įnamiu.

— Turiva ir karvutę, — šypsodamosi sako 
Barbora, — tik tenka slėpti miške. Dieną ir naktį...

— Kalbėjai, močiui, apie dukraitę. Kur gi 
slapstosi ji? — klausiu smalsumo pagautas.

— Agnieška? O kam jai dabar slapstytis? 
Sugriuvusioje klėtyje dar yra sveika kamarėlė. 
Pavojui esant iš kamarėlės iki miško - tik keli 
žingsniai! Miške Agnieška, kaip namuose..

Šilta. Atsisėdu ant pamatų liekanų ir toliau 
klausinėju Barborą:

-Juk sakėte, kad sūnus žuvo kare. Kurgi 
Agnieškos motina?

— Kad labai smalsus, gražuolėli... Marti su 
dukraite gyveno Gardine. Kai sūnus Aleksas 
nebegrįžo iš karo, marti susidėjo su kažkokiu 
vokiečiu. Agnieška nenorėjo kęsti patėvio. Štai ir 
atėjo pas mane. Mudvi gyvenome neblogai kol 
namai stovėjo ir kol miškas buvo ramus. Išdegus — 
irgi nepaliko manęs. Vis tiek dabar nėra kas veikti 
mieste...

Man niežti liežuvis paklausti apie Albertą, 
sužinoti daugiau apie jį, bet susitvardau. Kas žino, 
kaip reaguos senoji į nuolatinius mano klausimus, o 
ypatingai apie dukraitę ir jos draugą. Tuo labiau, 
kad ji vis dar laiko mane vokiečiu.

— Agne. Agnut! - šūkteli Barbora buvusios 
klėties link.

Jei aš tikėjausi pamatyti paprastą, drovią 
kaimo mergužėlę, lai labai apsirikau. Klėties

jei nori tai pats platinki, prieš tai nu
sipirkęs savo knygas.

Autoriai mano, kad knygų leidėjai, ofi
cialūs ar geradariški, turėtų surasti as
menis (daugiau nei vieną) jų išleistųjų 
knygų garsinimui, platinimui. Siaubinga, 
kai išspausdintas knygas leidėjai nukiša į 
rūsį ar palėpę, jų nesiūlo, neranda pla
tintojų, o paskui aiškina, kad jų niekas 
nenori plikti...

Gyvenantieji Amerikoje žinome, ko
kius garsinimus vykdo knygų leidyklos, 
spauda. Negarsinant knygų niekas jų ne
pirktų, nes nežinotų.

Linkėtina, kad leidėjai, ar tokiems tal
kinantieji, pajudėtų, surastų būdų lietu
vių kalba knygas paskleisti svetimųjų ir 
mūsų jaunimo tarpe.

Svarbesnių bibliotekų adresų, galima 
gauti iš valstybių ambasadų, atstovybių. 
Užsienio bibliotekos, gavusios lietuvių 
kalba knygas, paprastai, net padėkoja 
laišku ai- atviruku. Svarbesnės bibliote
kos: Library of Congress, Washingtone, 
British Museum, Library, Londone, Vati
can, Library, Romoje.
Be lietuviškų knygų svetimieji nieko ne
žinos apie Lietuvą, lietuvių tautą. Sveti
miesiems labai svarbu knygos anglų kal
ba, ar kitomis didžiosiomis kalbomis apie 
mus. Algirdas Gustaitis

VASAROS STAŽAS LIETUVIŲ 
INFORMACIJOS CENTRE

Lietuvių Informacijos Centras skelbia 
stažą studentui, norinčiam dirbti šią va
sarą New Yorke.

Internas dirbs 10 savaičių Lietuvių In
formacijos Centro įstaigoj Brooklyne. 
Pareigos: padėti štabui atsiliepti į Lietu
vą liečiančius informacinius prašymus ir 
atlikti kitus einamuosius darbus pagal ve
dėjų nuožiūrą, kaip pvz. atnaujinti į 
kompiuteri įvestus sąžinės kalinių duo
menis, išmokti rinkti ir rašyti profesiona
les dabartinę Lietuvą liečiančias žinias 
spaudai anglų ir lietuvių kalbomis, kata
loguoti nuotraukų ir dokumentų archy
vus, ir pan.

Kandidatai į internus turi būti bent 18 
metų ir laisvai valdyti anglų kalbą. Būtų 
gerai jei turėtų mašiną, nors tai nepriva
loma.

Stažistui bus mokama 1750 dol. už 10 
darbo savaičių. Bus parūpintos gyvenimo 
patalpos ir apmokamos su darbu suriš
tos išlaidos. Pirmenybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovoką apie žmo
gaus teisių klasinius.

Reziumę siųsti i'ki balandžio 25 d. į 
Lithuanian Information Center, Attn. 
Gintė Damušytė, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn NY 11207. (LIC)

tarpduryje stovėjo liekna, geltonplaukė mergina, 
kuri visiškai nederėjo į mane ir Barboros aplinką. 
Jos išdidi laikysena, dailios kojos, tiesūs žingsniai, 
neprieškaištingai gulįs juodas sijonas ir puošni, balta 
striukė kalbėjo apie miesto panelę, o ne apie kokios 
tai žeminės gyventoją. Kai ji savo išdidžia, bet kartu 
ir labai moteriška eisena pasiekia mus, oras 
pakvimpa nepažįstamais kvepalais. Jos veido oda 
tokios nuostabios spalvos, tokio nematyto 
švelnumo, jog nustembi, kad pasaulyje yra ir tokių 
padarų. Merginos akys didelės, giliai mėlynos ir 
nuostabiai dera veidui, savąja spalva harmoniškai 
pritaria geltoniems plaukams. Plaukai ilgi, supinti į 
didelę, storą kasą, kurią ji susuko į dailų rietinį 
viršugalvyje. Kai Agnė ištiesia man ranką, aš nė 
nepajusdamas ką darau, keliuosi nuo pamatų. Jos 
ranka lengva, labai daili ir maloniai šilta.

Ir vis tik Agnės rankos paspaudime, jos 
lengvoje šypsenoje, melsvų akių žvilgsnyje, visoje 
jos laikysenoje slypi kažkas šalto, neužčiuopiamo, 
nedraugiško. Aš suglumsiu paleidęs jos ranką, 
nežinau ką kalbėti, kaip elgtis. Taip ir lieku stovėti 
tarytum įbestas kuolas.

-Ponaitis pasitaisė, sustiprėjo ir nori 
pėsčiomis į Gardiną. Aš gi draudžiu, tegu dar 
pabūva kelias dienas... - linksmai šneka Barbora.

O kam drausti? Agnės klausimas skamba 
taip pat šaltai, kaip šaltai žvelgia jos kažkokiu 
liūdesiu švytinčios akys. — Ar negirdėjai senele 
dundančio fronto praėjusią naktį? Rusai nebetoli, 
vokiečiams ateina galas...

Barboros vaikaitė kalba geriau lietuviškai, nei 
Stefanija, bet ir jos balse prasiveržia slaviškos kalbos 
gaidos.

Man nejauku. Agnės žodžiuose skamba 
nepaslėta panieka man, neprašytam svečiui. 
Barborai Agnės kalba buvo irgi nemaloni. Senoji 
droviai tripsėjo vietoje, vis norėjo pertraukti Agnę, 
bet galų gale susitaikiusi su merginos aikštingumu. 
kaltai šypsodamosi pralemeno:

Eisiu pažiūrėt karvutės... Ji netoli, tuoj 
grįšiu. Tu, ponaiti, jei ką pastebėsi tuojau į 
krūmus. Tavęs taip greitai nesuras... — ir basomis

kojomis nušlepeno ąžuolų pusėn. Mes likome vieni 
su Agne.

— Į kurią pusę nuo čia būtų Gardinas? - 
klausiu Agnę, rodydamas į kelią.

— Į dešinę. Bet ne tai dabar svarbu. Jūs buvote 
pas Stavrovskį? — klausia Agnė ir jos gražios, tačiau 
šaltos, veik nebylės, akys įsibeda į mane.

— Ar senelė jums nepasakojo apie mane?
Taip, taip, pasakojo. Aš tik norėjau sužinoti 

ar ten nesutikote Stefanijos, Stefanijos Kivak...?
Ir mirusi Stefanija nedavė man ramybės! Tik 

dabar, visai atsitiktinai, sužinojau jos pavardę. 
Senoji Barbora klausė mane apie nuotaką, Agnė 
klausinėjo apie Stefaniją — tačiau ne man dabar 
išnarplioti keistą mazgą, kuris kokiu tai būdu rišo 
tuos žmones vieną su kitais.

Atsakiau diplomatiškai:
— Nelaisvėje nedaug ką galima pamatyti... Aš 

nepažįstu jokios Stefanijos. Jei ir būčiau matęs 
kokias moteris, tai kaip man atskirti Stefaniją nuo 
Katrės, o Katrę nuo Danutės?

Kvailas mano klausimas, — prisipažįsta 
Agnė. — Bet jūs eikite iš čia ir kuo greičiau, tuo 
geriau... — priduria ji kažkaip žvelgdama pro mane, 
tarytum aš būčiau iš stiklo.

— Aš neįsiprašiau pas jus. Jūsų senelė surado 
mane...

Ne tai svarbu. Eikite... — pasisuko nuo 
manęs ir po akimirkos dingo klėties tarpduryje. Liko 
tik švelnių, viliojančių kvepalų aromatas.

Nežinomos, supainiotos gijos vedė į Barboros 
kalvelę, rietėsi apie jos žeminę, kabinėjosi prie Agnės 
ir manęs. Iš kur ir kuria linkme slinko tos gijos, kas 
jas supainiojo ir kas jas atpainios?

Senoji Barbora iš visos širdies stengėsi padėti, 
prašė dar pasilikti, o Agne nedviprasmiškai 
pareiškė, kad aš čia nereikalingas.

Kažkur aukštai, aukštai danguje pasigirdo 
ritmingas, vis didėjantis ūžesys. Jis buvo toli, 
neaprėpiamoje melsvoje erdvėje, tačiau jį buvo 
galima gerai atskirti nuo kilų garsų. Lėktuvai!

r Bus daugiau J

Tarptautiniame suvažiavime
1988-ųjų metų kovo mėnesį nuo 18-sios 

iki 21-sios dienos Koenigsteino mieste įvy 
ko Tarptautinės Žmonių Teisių Draugijos 
suvažiavimas.

Pagrindinės temos, kurios turėjo būti 
paliestos, buvo „Žmonių teisės Rytų Vo
kietijoje 1988-aisiais metais“ ir „Perse
kiojamųjų padėtis Sovietų Sąjungoje, 
Zimbabwe, Rytų Vokietijoje, Kuboje ir 
Čilėje".

1987-ais metais Tarptautinė žmonių 
Teisių Draugija stengėsi įvairiais būdais 
padėti dėl religinių ar politinių prežas- 
čių persekiojamiems ir įkalintiems minė
tuose ir kituose kraštuose. Sunkveži
miais buvo gabenami maisto produktai į 
Lenkiją ir Rumuniją. Buvo išsiųsti tūks
tančiai siuntinių su knygomis ir vaistais. 
Afganstane, Hondūre ir Pietų Afrikoje 
buvo finansiuojami pagalbos projektai. 
Iki šiol tik Ekvadore ir Sovietų Sąjungo
je buvo įkurtos panašios draugijos, ta
čiau ruošiamasi jas įkurti ir Jugos
lavijoje, Pietų Korėjoje, Meksikoje ir 
Mauritanijoje.

Mūsų Vasario 16-osios gimnazijos susi
dariusiai dešimties mokinių grupelei te
ko dalyvauti 19-ajai dienai nustatytoje 
programoje. Apie Tarptautinės Žmonių 
Teisių Draugijos suvažiavimą mums pra
nešė gimnazijos mokytojas V. Svilas. Da
lį mokinių jis vežė pats. Didesniąją dalį 
vežė J. Vaicekauskas gimnazijos autobu
siuku.

Netoli Koenigsteino miesto autobusiu
kas buvo sustabdytas palicijos, kuri tei
ravosi, ar mes vykstame į TŽTD suva
žiavimą ir ar mes nesivežame ginklų. 
Vairuotojo paprašė parodyti asmens liu
dijimą. Pačiame Koenigsteino mieste bu
vo nemažai policijos. Buivo stabdomos 
mašinos ir uždaromos gatvės. Pravažia
vome pro dalinį apsaugos policijos, apsi
ginklavusį kardais ir skydais, bei šalmais 
ant galvų.

Atvažiavus prie pastato, kuriame tu
rėjo vykti suvažiavimas, mums pastojo 
kelią būrys jaunuolių, vadinamų „punk“, 
kurie atsistoję prieky mašinos, neleido 
mums pravažiuoti, kol policija jtj nepa
prašė pasitraukti. Jie barstė po gatvę bal 
tus lapelius su užrašais „TŽTD yra im- 
perialistiško karo vado instrumentas“, 
„TŽTD yra identifikuotas slaptos tarny
bos centras, platinantis antikomunistiš- 
kas nuomones ir karo propagandą", bei 
„Žmogaus teises išsikovoja revoliucija“ 
ir „Tautų žudikai ir karo strategai, mes 
padarysime galą jūsų amatui“.

Pirmieji pranešimai jau buvo prasidėję, 
todėl suskubome užsiregistruoti ir apsi
rūpinti kortelėmis pietums. Netrukus po 
mūsų atvyko ir Jaunimo Sąjungos nariai 

R. Dirgėlas. T. Bartusevičius ir K. Ivins
kis.

Į salę vedė mažas prieškambarys, ku
riame buvo iškabinti paveikslai, už ku
riuos jų savininkas buvo nuteistas. Tačiau 
jam pavyko dalį jų paslėpti ir atkalėjus 
bausmę, jam pavyko juos išsivežti kartu 
su savimi. Koridoriuje, tiesiai prieš salę, 
stovėjo stalai apkrauti literatūrą, infor
macijomis ir žurnalais įvairiomis kalbo
mis, bei knygutėmis, aprašančiomis vaikų 
kančias Sovietų Sąjungoje, jų pergyveni
mus netekus tėvų ir tikėjimo priespau
doje. Ten pat radome keturis tomus Lie
tuvių kronikos vokiškai. Gimnazijos 
skaityklai nupirkome „Actą Baltica“ 
XXIV tomą ir „Adolfo Šildė“, apie Baltų 
naikinimą sovietų okupacijos metu. Ra
dome ir TŽTD atspausdintus informacijos 
lapelius, mininčius kun. S. Tamkevičių, 
kun. A. Svarinską, V. Petkų ir B. Ga
jauską. Po sutrauktos informacijos apie 
jų padėtį prašoma prisidėti prie protesto 
dėl jų nuteisimo.

Mums įėjus į salę, sutrauktai buvo 
pranešama TŽTD 1987-ųjų metų veiklos 
apyskaita. Toliau sekė paskaita apie per
sekiojamus ir kalinamus rusus Sovietų 
Sąjungoje. Buvo rodomos ekrane kalinių 
nuotraukos ir trumpai apie juos papasa
kojama. Ypatingai paminėta buvo „Per
tvarkos“ tema Sovietų Sąjungoje. Pas
kaita tęsėsi iki pietų.

Pavalgius dar turėjome gerą valandą 
laiko ir išėjome pasivaikščioti po miestą. 
Net ii' miesto centre buvo ant gatvių iš
mėtyti raudoni ir balti lapeliai.

Antrą valandą prasidėjo sesijos at
skiruose grupėse. Buvo pakviesti praneš
ti apie santvarkas Sovietų Sąjungoje, 
Zimbabwe, Rytų Vokietijoje, Kuboje ir 
Čilėje. Dauguma mūsų prisijungė prie 
grupės, liečiančios padėtį aplamai Sovie
tų Sąjungoje.

Iš pradžių trumpai buvo kalbama apie 
TŽTD komiteto darbą bei reikalavimus 
iš narių. Toliau buvo kalbama, kad ne
žiūrint „pertvarkos“ nėra leidžiama dar
buotis religiniams tikslams. Buvo pami
nėtas Nekliudovas Viktoras, kuris buvo su 
imtas už nereikšmingą veiklą. Toliau kal
bėjo prieš pusę metų išvažiavęs istorikas 
Ancupovas, už antitarybinę veiklą atka- 
lėjęs lageryje šešerius metus. Po jo sekė 
trumpa estų atstovo paskaita apie tauti
nes baltų problemas. Ypatingas svečias 
buvo buvęs kalinys Ogurcovas, gavęs 
tremtyje 10.000 laiškų iš daugiau negu 
trisdešimties kraštų. Jis tiesiai atsakinė
jo į jam statomus klausimus apie tautų 
priespaudą, 'bei dabartinę padėtį Sovietų 
Sąjungoje.

Po trumpos pertraukos buvo pakviesti 

keli žmonės, papasakoti apie savo pergy
venimus. Diakono N. Wienso, įkalinto 
penkeriems metams, žmona papasakojo, 
kaip jai ir jų astuoniems vaikams, gavus 
leidimą išvažiuoti, jiems neleido atsisvei
kinti ir vyrą uždarė į karcerį. Aštuoniolik 
metis jaunuolis iš Irano* papasakojo kele
tą sunkių pergyvenimų karo lauke. Dai
lininkas iš Kubos, buvęs kareivis, papa
sakojo kaip, jam atsisakius dalyvauti 
egzekucijos komitete, jį uždarė į psichia
trinę ligoninę. Kitam, dirbusiam Čilėje su 
TŽTD ir vėliau išvykusiam, atsakė išleis
ti 3 vaikus, kuriuos dėl jo darbo šiuo me
tu įkalino.

Pusę aštuntos vakaro mes išvykome 
atgal į gimnaziją-, nuvarginti visų naujų 
įspūdžių ir nelaimių, kurių tiek daug bu
vo vienoje dienoje.

Diavaraitė Gabija
XII-tos kl. mokinė

GRUBUS UŽPUOLIAI LIETUVOJ

Vasario 22 iš Lietuvos Gorbačiovui bu
vo pasiųsta protesto telegrama prieš gru
bius žmonių užpuolius Vilniuje.

Vienas iš užpultųjų buvo pasižymėjęs 
Vilniaus Dramos teatro dailininkas Vy
tautas Jančiauskas, kurį vasario 13 mili
cija griebė gatvėje, jam beperkant gėlių. 
Jam ant galvos užmovė guminį maišą, 
įgrūdo į mašiną, ten primušė ir nuvežė į 
nežinomą patalpą. Toj patalpoj unifor
muotas milicininkas koridoriuje jam nu
kirpo plaukus, trenkė per veidą su šiurkš
čia pirštine (nubrozdino veidą), ir 
smarkiai davė į galvą. Jį pasodino 
į tamsią kamerą, kur išlaikė 4 paras be 
valgio, tik davė vandens gerti. Jančiaus
kui pasakė, kad pats pavojingiausias ir 
didžiausias Lietuvos priešas yra Nijole 
Sadūnaitė. Vasario 17 jam vėl uždėjo 
maišą ant galvos, jį apstumdė, kažkur 
tai vėl nuvežė ir išmetė. Jančiauskas per 
dvi su puse valandas pargrįžo namo į 
Vilnių. Jis, tuo tarpu, buvo praeitais me
tais saugumo primuštas už dalyvavimą 
rugpjūčio 23 d. demonstracijoj.

Kitas užpultasis, Algis Vaišnoras būvi 
sulaikytas ir primuštas vasario 16, kartų 
su šimtais kitų. Vaišnorą paėmė po Vasa
rio 16 vakarinių pamaldų šv. Mikalojaus 
bažnyčioje, kur laukė milicininkų-dra i- 
govininkų kordonas: žmonės turėjo eiti 
per milicininkų draugovininkų taką, iš ku
rio pavienius asmenis bauginimo tikslui 
griebė. Vaišnorą nuvilko į mašiną ir ten 
jį primušė, jam šonkaulius laužė.

Vasario 13 Vytautas Jančiauskas mili
cijos darbuotojų buvo grubiai sumuštas, 
nukirptas plikai ir išlaikytas be prokuro
ro sankcijų 4 paras tik ant vandens. Va
sario 16 žiauriai sumušė filologijos moks
lo kandidatą Algį Vaišnorą ir Joną Vc- 
lungevičių, taip pat šimtus kitų. Vasario 
14, 20-21 d.d. be teismo nutarimo namų 
arešte buvo laikomi Sadūnaitė, Terlec
kas, Bogušis ir Cidzikas. Vasario 21 su
ėmė Andrių Tučkų, Joną Protusevičių ir 
daugelį kitų. Ligoninės perpildytos sužeis
tais. Priimkite mūsų gilų pasipiktinimą.

Pasirašo: Nijolė Sadūnaitė, Vytautas 
Bogušis, Jonas Volungevičius, Petras Ci
dzikas, Vytautas Jančiauskas, Antanas 
Terleckas, Siuntėjo adresas Sadūnaitės.

(LIC)

AUSTRALIJA PRIIMA MŪSŲ 
JAUNIMĄ

(Atkelta iš 3 psl.) 
įvairiausių pavidalų. Eisena 'į Kryžių kal
ną jų pastatymas ir maldos visus priver
tė susimastyti apie Kryžių kalną ir jo 
reikšmę Lietuvoje.

Trakų pilies štabe gyvenimas virė be 
sustojimo nuo ankstaus ryto, kai Stovy
klos programos vadovė Birutė Prašmu- 
taitė su savo pagelbininkėmis paruošdavo 
ir išnešiodavo tos dienos programą, iki 
vėlaus vakaro, kai Antanas Stankevičius 
uždarydavo duris, nutraukdamas suveny
rų pardavinėjimą, pinigų keitimą, infor
macijos spausdinimą, laikraščio redagavi
mą, patarimų ir pagalbos teikimą. Stovy
klos kioskas, kurį tvarkė Vita Bardaus- 
kaitė, stovyklautojų buvo beveik visiškai 
„išvalytas“. Įvairūs lipinukai, suvenyrai, 
knygos, kepurės, koalos ir panašūs daik
teliai parsidavinėjo kaip „karšti pyragai
čiai“. Daugiausia pasisekimo turėjo marš 
kineliai su įvairiais užrašais ir atspau
dais. „Kur visi ,dingo'?“, klausė užrašas 
ant vieno, čia pat atsakant „VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese!“ Daug pasise
kimo turėjo ir įvairūs saulės kremai — 
pirmomis dienomis matėsi ne vienas rau
donas, kaip vėžys „užsienietis“ iš šiauri
nio pusrutulio.

Saulę, karštį muses, dulkes, kurie gal 
šiek tiek eržino stovyklautojus, atsvėrė 
geras autrališkas maistas, „barbeque 
chops“, vaisiai, retkarčiais šaltas alutis 
ar vynas, bet svarbiausia jaunatviška 
dvasia, kurios stovykloje tikrai netrūko.
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Tik išvažiavę iš sostinės Canberra, 
esančioje „tik" 180 mylių (300 km) nuo 
Sydney, iš užsienio atvykę kongreso sve
čiai įgavo vaizdą atstumų ir Australijos 
vidaus tuštumo — virš 85 proc. gyven
tojų susispietę valstijų sostinėse, kurios 
yra prie kontinentą supančių okeanų. 
Apie 60 ekskursantų iš Sydney patraukė 
j šiaurę, apžiūrėti Didįjį rifą (Great Bar
rier Reef), po to į Centrinę Australiją, 
Alice Spring miestą ir „netoliese" (270 
mylių) esantį didžiausią pasaulio mono
litą Ayers Rock, dabar pradedamą vadin
ti aborigenišku vardu Uluru. Iš čia jie 
nukeliavo į Adelaidę, kur prisijungė prie 
kongreso stovyklos. Lydimi Australijos 
lietuvaičių Loretos Čižauskaitės ir Brigi
tos Karazijienės, viso jie sukorė virš 
4,000 mylių (6,000 km) ir pamatė tik ne
didelę dalį kontinento.

Kita panašaus dydžio grupė, lydima 
paties kongreso transporto „ministerio“ 
Rimo Skeivio iš sostinės Canberra, kurioj 
liko posėdžiauti atstovai, autobusais pa
sileido į prie Adelaidės esantį Roseworthy 
Agricultural College — viso apie 800 my
lių (1,200 km). Jie keliavo Australijos di
džiausios upės Murray pakraščiais, susto
dami ir pernakvodami įdomesnėse vie
tose.

Pasibaigus Studijų dienoms ir pade
monstravus priešais Sovietų Sąjungos 
ambasadą sostinėje Canberra, Naujų me
tų išvakarėse 'į Adelaidę atskrido ii- kon
greso atstovai bei kai kurie prelegentai. 
Skrido, nes kelionė autobusu būtų trukus 
dvi dienas. Žinoma, būtų buvę pamatyta 
daugiau Australijos, bet gaila laiko.

Roseworthy žemės ūkio aukštoji mo
kykla yra išstatyta į šiaurę nuo Adelai
dės esančiame žemės ūkio rajone ir ruo
šia tos rūšies specialistus Pietų Austra
lijai. Mokslo metų laiku čia gyvena apie 
250 studentų, kurie užima kelis didelius 
bendrabučius ir grupę namų tipo pastatų. 
Aplink Roseworthy užsiimama gyvulių 
Ūkiu, vynuogių auginimu ir vyno gamy
ba. Pačioje mokykloje yra vyninė, kurios 
gaminiais pasigardžiuoti teko ir stovy
klos dalyviams. Tikrumoje stovyklos 
vardas gal nėra visai tikslus. Miegama 
atskiruose kambariuose, valgo
ma valgykloje, užsiėmimai, paskaitos ir 
būrelių veikla vyko įvairiose mokyklos 
patalpose, auditorijose, kambariuose. Va
karai buvo praleidžiami „Šeduvos malū
nu“ pavadintoje mokyklos užeigoje, ku
rioje skambėjo lietuviškos dainos, paska
tintos šalto australiško alaus ar vyno. O 
australiškos saulės ir maudymosi mėgė
jai laisvalaikį galėjo praleisti prie gra
žaus maudymosi baseino. Viduryje mo
kyklos esančioje aikštėje buvo pastatyti 
stiebai ant kurių kiekvieną rytą buvo iš
keliamos Lietuvos ir visų dalyvaujančių 
kraštų vėliavos, kurias vakarais su apei
gomis stovyklautojai nuleisdavo. Visoje 
stovykloje ženklais buvo nurodama kur 
eiti į „Vilnių“, „Birutės kalną", „Mer
kinės piliakalnį", „Bočių svetainę“ ar 
„Kernavę“. Visi mokyklos pastatai ir 
aikštės buvo pervadinti lietuviškais var
dais.

„Trakų pilyje“ (Administracijos pasta
te) buvo įsikūrusi stovyklos vadovybė. 
Jai vadovavo skautų veteranas, daugelio 
jau jaunimo ir skautų stovyklų viršinin
kas, melbumiškis Algis Šimkus. Pradžio
je praradęs balsą, nemigęs ir bendrai nuo 
kojų „nuvarytas“ (nedidelis malonumas 
trečią valandą ryto „apmalšinti“ ir ap
raminti įsisiūbavusius stovyklautojus, kai 
reikia vėl keltis šeštą valandą!), Algis 
stovyklą tvarkė geležine ranka. Malonu 
pastebėti, kad apie 350 jaunų, toli nuo 
namų esančių jaunuolių laikysena nie
kam nepaliko blogo įspūdžio. Savaime 
suprantama, jaunuoliškų pokštų, gal kar
tais ir neapgalvotų, buvo iškrėsta, bet 
pokštais visikas ir užsibaigė. Jokių inci
dentų neįvyko.

Stovyklos programą tvarkė VI Pasaulio 
lietuvių kongreso Australijoje instigato- 
rė, poros anksčiau buvusių kongresų da
lyvė, Birutė Prašmutaitė. Jai padėjo ir 
gabiai savo pareigas atliko Alena Kara
zijienė bei Rasa Statkuvienė. Kiekviena 
diena turėjo kitokią temą, pradedant Su
sipažinimo diena, toliau Etnine, Sąžinės 
kalinių, Lietuvos, Išeivijos jaunimo poli
tine ir baigiant Pasididžiauvimo diena. 
Pravesti būrelių veiklą padėjo visa eilė 
žmonių. Kai kurie jau dalyvavę Studijų 
dienose, kaip Eglė Juodvalkė (Vokieti
ja), Antanas Saulaitis, Emilija Sakodols- 
kienė, Viktoras Nakas ir Gintė Damušy- 
tė (JAV). Kiti, daugiausia iš Australijos, 
kaip Tasmanijos Hobart universiteto re
gistrars Algis Taškūnas, Isolda Poželai- 
tė-Davis, Alena Karazijienė, Vytautas 
Straukas, Gabrielius Žemkalnis, Birutė 
Radzivanienė, E. Dainienė, E. Varnienė, 
A. Gabas, M. ir R. Mauragiai ir kiti.

Būreliai patenkino įvairiausius reika-

Australija priima mūsų jaunimą Santrauka
(„Europos Lietuvio“ bendradarbio 

pranešimas po pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso)

lavimus. Buvo būrelis Lietuvių kalbos ne
mokantiems, Lietuvių kalbos įdomybės, 
Kankliavimas, Juostų audimas, Lietuviš
ka muzika, liaudies menas, virimas, lai
kraščių organizavimas. Lietuvių literatū
ra, auklėjimas, tautiniai šokiai, Turizmas 
į Lietuvą, Dabartinės Lietuvos pažinimas 
ir daugybė kitų — viso 37. Kai kurių 
nuomone perdaug. Esą, perdaug buvę iš
sisklaidymo, perdaug užsiėmimo, per ma
žai laiko turizmui, pažinimui Australijos.

Vienok visiems būreliams atsirado sa
vanorių: kai kur jų tebuvo keletas, kai

SPORTINIS GYVENIMAS
Tikiu, kad pasaulines dailiojo čiuožimo 

pirmenybes (bent ištraukas) parodė An
glijos televizija, tad plačiau jas nagrinėti 
nėra prasmės.

Bet „senojo žemyno“ 'įspūdžiais tikrai 
reikėtų pasidalinti su salos gyventojais, 
duodant televizijos komentatorių trum
pus pasikalbėjimus su laimėtojais.

Iš anksto pasakysiu, kad Europa laukė 
Budapešte Debi Tomas atsigriebimo už 
praleimėjimą Kalgario žiemos olimpia
doje. Deja, jau prieš pačias pirmenybes 
spaudos psl. pasirodė žinutės, kad ameri
kietės nuotaika yra labai bloga ir jeigu ji 
galėtų — tuoj pat grįžtų į namus! Na, su 
tokia sportinės kovos dvasia, toli nenu
važiuosi! Tiesa, >po privalomo, trumpo 
čiuožimo, pirmavo kalifornietė, tačiau ko
vo mėn. 26 d. pagrindiniame pasirodyme 
Debi Tomas neatlaikė varžybų įtampos ir 
turėjo kapituliuoti prieš „gražuolę“ vo
kietę K. Vitrt ir kanadietę L. Manley. 
Nukrito ir amerikietės „akcijos“, kadangi 
po olimpinių žaidynių jai buvo siūlomas 
40 tūkst. dol. savaitinis atlyginimas už 
pasirodymus ledto programose, o j.au po 
pasaulinių pirmenybių — tik 10 tūkst. 
dol.

Rytų Vokietijos komunistų partijos na
rė K. Vitt spindėjo iš džiaugsmo, nors 
jos atlikta programa, technišku atžvilgiu, 
buvo žymiai silpnesnė už Kalgario. Va
karų Vokietijos komentatorius uždavė 
vokietei labai daug klausimų, į kuriuos 
rytų bloko atstovė saksiška tarme (taip 
tvirtino mano žmona) mielai atsakė. Štai 
keli atsakymai: po gastrolių Europoje ji 
pačiūžų nepakabins „ant virvės“, kadan
gi tai dalis jos gyvenimo; jokių sutarčių 
dar nepasirašė pasirodymams ledo pro
gramose (kalbama, kad amerikiečiai siū
lo miljonines sumas), numato ir toliau 
lankyti meno studiją; šeimos gyvenimas 
— ateities klausimas, dar negalvoja eiti 
trenerės pareigas.

Kanadietė L. Manley kaip ir Kalgary- 
je taip ir Budapešte užėmė antrą vietą. 
Ji pereina į filmų meną, paskiriant le- 
gendarinės norvegės Sonjos Henjės vaid
menį.

Nevienodos nuomonės buvo komenta
toriai apie amerikietį Brianą Boitano ir 
slovakų kilmės kanadietį Brianą Orseną. 
Vieno teigimu — Boitano, gavęs ameri
kietiškos bendrovės sutartį, tuo tarpu ki
tas komentatorius tvirtino priešingai, ta
čiau abu patvirtindami, kad kanadietis 
grįš prie savo įsteigtų restoranų. Visi jie 
pasitraukia iš aktyvaus sportinio gyveni
mo, tad platus ir laisvas kelias lieka uk
rainiečiui iš Odesso Petrenkai (jis buvo 
vadinamas rusu) bei Vakarų Vokietijos 
atstovei moterų pusėje C. Leistner, sti
priai ant kulnų lipant amerikietei J. 
Trenary ir tik 1,45 m. aukščio japonei 
M. Ido. Sovietų moterys silpnos.

Europos stalo teniso pirmenybės Pary
žiuje, galima sakyti baigėsi SS-gos laimė
jimu. Moterų pusėje Maskvos atstovės 
laimėjo komandinio meisterio vardą, F. 
Bulatova buvo pirma vienetuose, o žaiz- 
dama dvejetą su E. Kotor — laimėjo si
dabrą.

Vyrų pusėje aukso medalis įteiktas 
švedui M. Ąpelgren, kuris baigmėje Įvei
kė Mazunovą 3:1, o rusė laimėjo prieš 
rumunę 3:2.

Iš Lietuvos gyvenimo. Didžiausias Sov. 
Sąjungos sporto laikraštis (ir kartu ofi
ciozas) „Sovieckij Sport" surengė geriau
sio Sov. Sąjungos krepšininko rinkimus. 
Kaip praneša vilniškis „Sportas“ rinki
muose dalyvavo 71 asmuo, tarp kurių 
44 krepšinio apžvalgininkai, atstovaujan
tys 20 spaudos leidinių, TASSui, radijui 
ir televizijai, 15 trenerių ir 12 sportinin
kų. Savo anketose jie paminėjo 19 krep
šininkų iš 9 komandų — šešis iš Mask
vos CASK klubo, keturis iš Kauno „Žal
girio*, po du iš „Strojitelio" ir Rygos 
„VEF“, po vieną ir „šachtioro“, Tbilisio 
„Dinamo“, Vilniaus „Statybos“, Talino 
Kalevo, Alma Atos. Už pirmą vietą anke
toje sportininkas gavo tris taškus, už 

kur keliasdešimt, žinoma, daugiausia su
traukdavo vakariniai pasilinksminimai. 
Dėl didelio gaisro pavojaus nebuvo gali
ma deginti laužo, tad visi susirinkdavo ar
tai „Bočių svetainėje“, ar tai didelėje 
tam tikslui pastatytoje palapinėje ir vie
nas po kito, kraštas po krašto, grupė po 
grupės dainavo, šoko, vadino, deklamavo 
grojo, improvizavo kas tik ką išmanė.

Visiems paliko didelį įspūdį kun. An
tano Saulaičio pravestas kryžių darymas 
ir jų statymas Kryžių kalne, čia taip pat 
pasireiškė individualūs gabumai ir gru
piniai sumanumai sugalvojant ir pada
rant kryžius iš įvairiausių medžiagų,

(Nukelta į 2 psl.)

antrą — du ir trečią — vieną tšk.
Mūsų sostinės žaidėjas Šarūnas Mar

čiulionis surinko 135 tšk. (33 pirmos vie
tos, 16 antrų ir 4 trečios), CASK narys 
A. Volkovas 134 tšk. ir kijevietis Beloste- 
nas — 37 tšk. Ketvirtoje vietoje — kau
nietis V. Chomičius, penktas — R. Kur
tinaitis, septintas latvis Migliniekas. Iš 
pabaltiečių dar minimi estas T. Šokas, 
latviai G. Vėtra ir V. Valteris ir po 2 
tšk. surinkę lietuviai S. Jovaišas ir G. 
Einikis.

Toliau tęsiamos moterų krepšinio pir
menybės. Visoms komandoms sužaidus 
po 27 rungtynes Vilniaus Kibirkštis su
rinko 12 tšk. ir pirmenybių lentelėje uži
ma šešta vietą.
įdomius statistinius davinius ir laimėtus 

medalius olimpiadoje davė S. Vaintrau- 
bas (16-tos „lietuviškos“ divizijos kores
pondentas? — K.B.). Pasirodo, kad nuo 
1952 m. iki šiemetinės Kalgario olimpia
dos, Lietuva laimėjo 15 aukso, 16 sidabro 
ir 14 bronzos medalių — viso 45! Su
prantama, visi jie nuėjo į Maskvos aruo
dą. O kiek dar medalių nuskynė ukrainie
čiai, gruzinai, gudai, karachai, moldavai 
ir klt. pavergtos tautos?.. Komentarai ne
reikalingi.

K.B.

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

JAPONU FILMAS 
„MĖLYNO PAUKŠČIO FANTAZIJA“

Japonai stebina pasaulį savo gaminiais, 
išsilavinimu, papročiais, kultūra. Kol Ja
ponijos nepavergė vakariečių peršama 
„kultūra“, tol Japonija pasiliks Japonija. 
Jei kada nors japonaipiriimtų amerikiečių 
ar europiečių brukamas naujoves — Ja
ponija, kaip tokia, išnyks. Prieš keletą 
metų JAV buvęs prezidentas Carteris Ja
ponijoje pamokslavo, girdi, japonams 
reikia daugiau demokratijos, lygybės, 
daugiau įsijungimo į demokratines sam
pratas. Taip kalbėti tegalėjo tipiškas ame 
rikietis.

Japonų filmų gamintojai pakvietė pa
sižiūrėti jų filmą apie Mėlynpaukštį, ku
rį vadina „Tora-San's Bluebird Fantasy“. 
Direktorius Yoji Yamada, jis yra ir ran
kraščių autorius. Jam talkina Yoshita 
Asama.

„Mėlynpaukštis“ leidžiamas serijomis, 
nuo 1969 m. rugpjūčio, kiekvienais me
tais pagaminami du filmai, kurie rodomi 
vasaros metu ir prieš Kalėdas. Kai kurie 
pagrindiniai artistai pasilieka tie patys: 
Kiyoshi Atsumi — yra pagrindinis, kiek
viename filme pradedantis nekaltai, kuk
liai artėti su jauna, gražia japoniuke, bet 
vėliau ji pamilsta kitą, gal jaunesnį ir 
patrauklesnį; gražiuoju, kiek su skaus
mu, atsiskiria. Veiksmo pagrindinė vieta 
Tokyo didmiestis. Greta minėto pagrin
dinio artisto, visad būna jo sesuo (Chie- 
ko Baisho), jos vyras (Gin Maeda), teta 
(Chieko Misaki) ir dėdė (Masami Shimo- 
jo). Jie Tokyo mieste turi kepyklą.

„Mėlynpaukščiai“ mielai, skaitlingai 
žiūrimi Japonijoje ir siunčiami į kitus 
kraštus, kur gyvena japonų. Filmu do
misi ir kitų tautybių žmonės, norintieji 
pažinti šiuolaikinę Japoniją, japonus ir 
jų papročius. Tie filmai grąžina daug 
pelno, nes kasmet juos stebi apie pusė 
Japonijos gyventojų. Pagal Guiness Book 
of Records (Guiness rekordų knygą), 
„Tora-San‘s Bluebird Fantasy“ yra pa
saulyje sėkmingiausias serijinis filmas.
Šiame matomas kaip pagrindinis veikė

jas Tora (Kiyoshi Atsumi), kuris nėra 
nei gražus, nei jaunas, nei kuo išskirtinai 
patrauklus, nei turtingas, nei lipšnus, nei 
apgaulingas — pradeda artimiau bedrau- 
ti su senokai nesutikta jauna, gražia ja
pone Miho (Etsuko Shiomi), kuri atvyks
ta į Tokyo. Didmiestyje sunku jai įsikur
ti, prie jos bando prisisukti nesėkmingas 
artistas, net apgina ją nuo neaiškių vaikė 
zų, gal valkatų. Pakviečia į savo butelį,

LNA B-vės direktorių valdybos 
pirmininko pranešimas

Artėjant metiniam LNA B-vės suvažia
vimui ir akcininkams jau susipažinus su 
Bendrovės finansine padėtimi, kad dis
kusijos būtų platesnės ir daugiau prak
tiškesnės, čia noriu padaryti vieną kitą pa 
stabą, šalia jau skelbto Bendrovės Val
dybos pranešimo.

Galvojant apie diskusijas ir klausimus 
suvažiavime, noriu priminti, kad disku
tuojant B-vės reikalus turime turėti ome
nyje tiek DBL Sąjungą, tiek LN Bendro
vę. Šios dvi organizacijos yra labai arti
mai surištos. Sėkmingai ir efektingai Są
jungos veiklai yra labai svanbu stipri 
Bendrovės finansinė padėtis.

Tiems, kuriems atrodo, kad šįmet Ben
drovė nepadarė didelio pelno, norėčiau 
paaiškinti, kad per šiuos finansinius me
tus vien spaudai — Europos Lietuvio lei
dimui paremti, buvo paskirta 20.492 sv. 
suma, o socialinei globai bei kultūrinei 
veiklai 9.543 sv., tai sudaro 30.035 sv. su
mą. Taigi, ši suma iš Bendrovės pajamų 
buvo panaudota mūsų lietuviškam dar
bui tęsti Didžiojoje Britanijoje. Taip pat 
norėčiau priminti, kad 1950 m. už 15.000 
sv. įsigytas Bendrovės turtas, dabar yra 
vertas virš 2 milijonų svarų.

Buvo bandomi tam tikri persitvarky
mai Bendrovės administracijoje, š.m. ge
gužės mėn. buvo pasamdytas reikalų ve
dėjas, bet pasitraukus „Eur. Lietuvio“ re
daktoriui, jis perėmė redaktoriaus pa
reigas.

Vienu metu, buvo tariamasi su nottin- 
ghamiečias norint ten įsigyti klubą. Svars 
tyti įvairūs planai, kokia forma tai rei
kėtų padaryti. Kadangi neatsirado pa
kankamo pritarimo ir entuziazmo šis pla
nas buvo nutrauktas.

Buvo svarstyta ir „E.L.“ prenumerata, 
bet jokio naujo nutarimo nepadaryta.

Planuojama perstatyti Sodybos name
lius ir toliau modernizuoti Sodybos kam
barius.

Lietuvių Namai
Iš Bendrovės metinio balanso matome, 

kad Lietuvių Namų apyvarta laike 1986-7 

bet kai bando prie jos atsigulti, ji piktai, 
baisiai rėkdama jį išstumia, išbara ir iš
eina. Ji dora mergaitė, prie jos nesitaikyk 
su piktomis ar paleistuviškomis minti
mis.

Po kiek laiko, jaunoji Miho pakrypsta 
prie jai patinkančio vaikino. Tora (pa
grindinis artistas) lieka vienas. Skausmo 
raminimui nueina į turgų, kur jaunos 
japoniukės žaidžia, pardavinėja švilpy
nes, medinius paukštukus. Viena tų ja- 
poniukių (gal virš 20 metų) patinka pri
simerkusiam japonui. Numanu, sekantis 
filmas bus apie juodviejų pradinę, nekal
tą bičiulystę, bepradedančių įsiliepsnoti 
meilę. Tada filmą nutrauks, žiūrovai 
lauks kito pusmečio, kad sužinotų toli
mesnę filmo eigą.

Japonų „Mėlynpaukštis“ ekrane rodo
mas 102 minutes, 35 mm. Gamintojai 
stengėsi parodyti dabartinę Japoniją, jos 
papročius ir žmonių galvoseną. Rodomi 
modernūs pastatai, puikūs butai, aplinka. 
Vietomis vargingesnis kaimas, bet ir te
nai švaru, tvarkinga, nors kai kur galėtų 
stogai būti gražesni, sienos nudažytos. 
Matomi vaikinai, mergaitės, — kaimie
čiai ar miestiečiai, charakteringi japo
nai, kartais staiga užpykstą, lyg užsidegą, 
bet tokie esą japonai. Rodama pagalba 
vyresniems, aplinkai, darbui, moterims; 
doros saugojimas ir meilė ne apsvaigime, 
bet protavimu paremtuose sprendimuo
se. Tokia yra Japonija šiandien.

Filmą žiūrėti malonu. Nėra baisenybių, 
begėdiško sekso ir piktų apgaulių. Vien
tisumas įdomus, patrauklus.

Algirdas Gustaitis

Skaitytoju laiškai
AR IŠLEISIME „PRADALGE“?

Prieš penkis metus buvo surinkta me
džiaga U-tai ir 12-tai „Pradalgei“ išleis
ti. Ieškojome mecenatų, bet jų neatra- 
dome. „Pradalgės“ tomai yra laikomi Ni
dos „rūsiuose“.

Kilo mintis juos atspausdinti „Europos 
Lietuvio“ puslapiuose atkarpoje. Apie tai 
savo nuomonę pareiškia „EL“ bendradar
bis Alg. Gustaitis. Red.

Gerto.
Būtų neleistinas apsileidimas, jei su

rinktą, suredaguotą „Pradalgę“ išardytu- 
mėte ir imtumėte spausdinti „E.L.“. Taip 
nedarykite! Rinkite papildomų prenume-

ir pastabos
metų daug nepasikeitė. Pajamos už kam
barių nuomą pakilo 1150 sv. suma, bet 
tuo pačiu, baro pajamos sumažėjo 3192 
svarais. Bendros Lietuvių Namų pajamos 
laike 1986-7 metų sumažėjo 2155 svarais.

Per- šiuos finansinius metus Lietuvių 
Namuose buvo atlikti tik pagrindiniai ir 
būtinai reikalingi remontai, kuriems bu
vo praleista 4690 sv. suma. Dėka to, pel
nas pakilo 1907 svarais ir Lietuvių Namų 
apyskaita rodo 24.644 sv. pelną.

Žinoma, didesnio pelningumo bus sie
kiama ir toliau: bus pagrindinai peržiū
rėtos ir įvertintos kambarių nuomos, pri
sitaikant prie tame rajone esančių pana
šių nuomuojamų patalpų kainų.

Spaudos Skyrius

Už „Europos Lietuvio“ prenumeratą ir 
skelbimus gauta 838 svarais mažiau negu 
praėjusiais metais, bet už įvairius spau
dos darbus pajamos buvo 10.003 svarais 
didesnės.

„Europos Lietuvio“ leidimas be finansi
nės paramos negali išsiversti. Tokia pa
ramą Bendrovė, laike 1986-7 metų, „E.L.“ 
leidimui suteikė 20.322 sv. subsidija.

Ta pačia proga norėčiau padėkoti tiems 
„Europos Lietuvio“ skaitytojams, kurie 
„E.L.“ leidimui suaukojo 2815 svarus.

Spaudos skyriaus pajamos pakilo 
14.118 sv., aišku, pakilo ir tarnautojų at
lyginimai 6724 svarais. 1987 m. liepos 
mėn. iš „Europos Lietuvio“ redaktoriaus 
pareigų pasitraukė Vytas Kėris. Jam, vi
sų „Europos Lietuvio“ bendradarbių, 
skaitytojų ir direktorių vardu, norėčiau 
padėkoti už sėkmingą ir įdomų „Europos 
Lietuvio“ redagavimą.

Pasitraukus iš redaktoriaus pareigų V. 
Kėriui, redagavimą perėmė VI. Dargis, 
kuris taip pat vadovauja ir visam Spau
dos skyriui.

Spaustuvės mašinos yra nuolat gerina
mos, modernizuojamos ir spaudos darbai 
atliekami, kiek galima, prisitaikant prie 
modernių spausdinimo reikalavimų. Val
dyba tiki, kad Spaudos skyriaus produk
tyvumui kylant, mažės „Europos Lietu
vio“ leidimui teikiama parama-subsidija.

Lietuvių Sodyba
Didžiausią apyvartą turinti Bendrovės 

šaka yra Lietuvių Sodyba. Sodyba, kuria 
mes, Anglijos lietuviai, didžiuojamės. 
Taip, apyvarta didelė, bet didelės ir iš
laidos. Daug kainuoja didžiulio Sodybos 
pastato, rajono, maudymosi baseino ir 
ežerų priežiūra. Pajamos iš apsilankan
čių Sodyboje svečių sumažėjo, taip pat 
sumažėjo ir pajamos restorane.

Sumažėjo ir baro pajamos. Sodybos pa
jamos viso sumažėjo 13.409 sv.

Tarp Sodybos išlaidų rodomų 1986 m. 
ir 1987 m. balanse didelio skirtumo nėra. 
Šių metų Sodyfbos apyvartos pelno suma 
yra 9744 sv. Ši, gana žema, pelno apyvar
tos suma susidarė dėl ypatingai aukštų 
Sodybos remonto ir pagerinimo išlaidų, 
šiemet remontui praleidome daugiau kaip 
1986 m. 6385 sv. suma; už baseino sutvar
kymą ir daržų priežiūrą praleidome dau
giau kaip 5267 sv. Pakilo apdraudimas 
776 sv., o įvairios išlaidos 1836 sv. suma. 
Šios priediniai išleistos sumos 1987 m. 
laikė sudaro 14.264 sv. Pridėjus šią sumą 
prie rodomo apyvartos pelno 9744 sv. 
Sodybos apyvartos pelnas yra 24.010 sv., 
didesnis kaip praėjusiais metais 759 sv. 
suma.

Didesni remontai padaryti buvo Šie: 
Sodybos pastato stogas, langų rėmai, 
kambarių dekoravimas, sumoderninta 
gaisro apsaugos sistema, pastato ap
švietimas ir kt.

Dedamos ypatingos pastangos pakelti 
Sodybos pelningumui.

Direktorių valdybos vardu dar kartą 
dėkoju Bendrovės tarnautojams, talkinin
kams, rėmėjams ir visiems kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie sėk
mingos Bendrovės veiklos.

Zigmas Juras
LNAB-vės Valdybos Pirmininkas

ratų, jei turimų neužtektų. Laikraštyje 
nuolat garsinkite, o dabar tik retkarčiais 
įdedate kokią menką žinutę. Ieškokite 
laikraščio ir „Nidos“ klubo, ar „Pradal
gės“ atstovų. Rašykite tokius pageidavi
mus „EL“, atsiradusius pagirkite, ieško
kite naujų. Padarytumėte labai blogai iš- 
drabstę „Pradalgę“. Rašykite laiškus.

Kokius atsakymus gavote į pernai pa
siųstus raginimus paremti „Nidos“ leidy
klą ar panašiai. Spausdinkite įdomesnius 
atsakymus, atsakiusiems rašykite asme
niškai. Daug darbo? — aišku, kad daug, 
bet kitaip nieko gero nebus. Visuomenė
je daug norinčių paremti, bet reikia pa- 
klibenimų, nuolatinių raginimų, prašy
mų. Paieškas duokite ir per kitą spaudą. 
Judėkite ir laimėsite.

Pagarbiai Algirdas Gustaitis
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Balandžio 23-24 d.d. — baltų savaitga
lis Cathorpe (Baltic weekend).

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

Balandžio 29 — Gegužės 2 dienomis 
pavasario Lithex Sodyboje.
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. — Motinų 

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

Gegužės 14 d. — Baltijos Tautų 70 Me
tų Nepriklausomybės sukaktuvėms pa
minėti Boltono pabaltiečių koncertas-šo- 
kiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St., 
Bolton. Pradžia 6 vai. vak.

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

Birželio 24-27 dienomis — Toronte Ka
nadoje vyks PL IV Kultūros Kongresas.

Birželio 28-30 dienomis — Toronte, Ka
nadoje vyks PLB-nės 7-sis Seimas.

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

Liepos 3d. — Hamiltone, Kanadoje 
Tautinių Šokių šventė.

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

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

Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

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

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

AUKOS SPAUDAI
B. Benekeraitis — 7.50 sv.
Mon. V. Balčiūnas — 6.00 sv.
V. Banevičius — 5.00 sv.
O. Dainauskienė — 13.00 sv.
E. Dlčpetrienė — 500 sv
Rev. A. Bunga — 4.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
LANKĖSI LIETUVIŲ NAMUOSE

Balandžio 8 d., Lietuvių Namuose 
Londtone, lankėsi tarptautinis teisės stu
dentas Matthew B. Wieliczko iš New 
Yorko. Motiejaus teigimu jo senelis yra 
kilmės iš Lietuvos. Jam buvo aprodyti 
Lietuvių Namai, Sąjungos kambarys, Ni
dos spaustuvė ir įduota literatūra bylo
janti apie lietuvius ir Lietuvą.

NAUJOS ŠEIMOS
Velykų švenčių proga Lietuvių bažny

čioje susituokė:
Kristupas Juras su Christy Salvidge.
Teresė Juraitė su Romu Saukuim.
Stasys Kačinas su Milda Kratavičienė. 
Marija Kuosienė su Zigmu Wojciku.

LIGONIAI IR
SVEIKSTANTIEJI

Viktoras šalčiūnas po sunkios operaci
jos jiau žymiai sustiprėjo savo namuose.

Joana Zdanavičienė po operacijos sti
prėja Maida Vale ligoninėje, šiaurės va
karų Londone.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Bal. 1 d. mirė Elzbieta Sider,avičienė, 

89 m., prieškarinė lietuvė, gimusi Kauno 
apskirtyje. Palaidota iš Lietuvių bažny
čios bal. 12 d. Liko sūnus Londone ir 
duktė Amerikoje.

Bal. 2 d. mirė Magdalena Damidavi- 
čienė, 83 m., gimusi Vilkaviškio parapi
joje. Į Londoną atvyko prieš karą. Liko 
du sūnūs — Valentinas ir Algimantas su 
šeimomis. Palaidota iš Lietuvių bažny
čios bal. 13 d.

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.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motinos diena bus minima pamaldo

mis geguže 1 d. Lietuvių bažnyčioje, 
Londone.

PARAPINIS SUSIRINKIMAS
Bal. 30 d., šeštadienį, bažnyčios sve

tainėje įvyks metinis susirinkimas 5 vai.

PARAPINIS ŠV. KAZIMIERO 
KLUBO (SUSIRINKIMAS

Bal. 30 d. įvyks metinis klubo susirin
kimas bažnyčios svetainėje 7 vai.

MRĖ A. iŠALTONAS
Bal. 1 d. Bedforde, staiga mirė Antanas 

šaltonas, 66 m. jis palaidotas ten pat bal. 
13 d.

Manchesteris
Balandžio 30 — gegužės 1 d.d. į Man- 

chesterio lietuvių soc. klubą atvyksta 
Anglijos skautai-ės ir turės savaitgalio 
stovyklėlę. Ta pačia proga paminės Mo
tiną.

Daugiau apie tai bus paskelbta klubo 
skelbimų lentoje.

Prašome atvykti visus pabendrauti su 
Skautais ir paminėti Motiną.

Rengėjai

Bradfordas
MOTINOS JJIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį, rengiamas 
Motinos dienos minėjimas.

Paskaitą skaitys Pranas Vasis, meninę 
programą išpildys Nottinghamo „Rūta“.

Pradžia 3.30 v.p.p. Prašome gausiai 
dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

Boltonas
SĖKMINGAS VELYKŲ POBŪVIS

Balandžio 4 d., antrą Velykų dieną, 
kan. V. Kamaitis, kaip ir visada, aplankė 
Boltono lietuvius.

Po mišių šv. Patriko bažnyčioje, bol- 
toniškiai su savo šeimomis ir svečiais su
sirinko ukrainiečių klube Velykas drau
ge atšvęsti. Stalai, gražiai pavasario gėlė
mis papuošti, visų apetitą žadino. Po 
kanauninko palaiminimo visi pradėjo 
vaišintis paruošta vištiena, maltiniais ir 
kitais skanumynais. O vietinės šeiminin
kės O. Eidukienė ir M. Pauliukonienė ti
krai užsitarnavo didžiulę boltoniškių pa
dėką už skanius, namuose paruoštus pa
tiekalus, tortus ir pyragaičius. Stalus ap
tarnauti joms padėjo Florence Silius, o 
loterijos bilietus platino Francis Silius.

Užkandęs kan. V. Kamaitis pasakė ke
lis Velykoms pritaikintus žodžius, o sky
riaus pirmininkas H. Vaineikis padėko
jo jam ir visiems pobūvio dalyviams (o 
jų buvo virš 40) už atsilankymą bei šei
mininkėmis už skanaus maisto pagami
nimą.

Buvo gražiai pasivaišinta, pasilinks
minta, reikia tikėtis, kad tokie šaunūs 
švenčių pobūviai bus ruošiami ir atei
tyje.

BUS RODOMAS JAUNIMO 
KONGRESO FILMAS

Būdamas vienas iš Anglijos atstovų, 
kurie dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese Australijoje, noriu praneš
ti „EL“ skaitytojams, kad būdami Aus
tralijoje, Vidas Puodžiūnas ir aš, susu
kome video filmą apie Jaunimo Kongre
są.

Filmas yra baigiamas paruošti ir šią 
vasarą bus rodomas krašto lietuviams.

E. Kvietkauskas

PAIEŠKOJIMAS
Petračių Napoleoną gimusį 1912 m. pa

ieško sesuo. Žinantieji apie jį prašomi 
rašyti šiuo adresu:

A. Miliūnas, 617 Manchester Old Rd., 
Rhodes, Middleton, Manchester M24 4PN.

9-sis PABALTIJO SAVAITGALIS

Didžiosios Britanijos Pabaltijo Sąjun
ga, balandžio 22-24 dienomis, Latvių So
dyboje „Stiraumeni", Catthorpe Manor, 
Catthorpe, nr. Lutterworth, Leics., orga
nizuoja 9-tąjį Pabaltijo savaitgalį.

Programoje A. Mellakauls, Z. Kron- 
bergs ir I. Kažocinš paskaitos.

Balandžio 23 d., šeštadienį, vakare bus 
koncertas ir disko. Koncerte dalyvaus 
Londono Lietuvių šokių grupė ir „Har
monijos“ dainininkai, Estų „Carmen and 
Maret“ dainininkai; Anglų tautinių šokių 
grupė „Contra" ir Londono Latvių tauti
nių šokių grupė. Koncertas vyks naujo
je salėje.

Įėjimas tik į koncertą 3.00 sv. asme
niui. Kaina savaitgaliui 28.00 sv. asme
niui. Norintieji Pabaltijo 9-me savaitga
lyje dalyvauti prašomi užsirašyti: Mr. M. 
Manning-Lobb, „Liuticia“, 139 Abbey 
Wood Road, Abbey Wood, London SE2 
9DZ. Tel. 01-310 3119.

DB Pabaltijo S-gos 'Valdyba

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ,-CIŲ SAVAITGALIO 

STOVYKLA IR MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS MANCHESTERYJE

Broliai ir sesės,
Balandžio mėn. 30 d. — gegužės mėn. 

1 d. Manchesitery, Lietuvių Socialinio 
Klubo patalpose, 121 Middleton Rd., įvyks 
skautų,-čių savaitgalio stovykla.

Kviečiu visus skautus, skautes ir vadus 
gausiai dalyvauti. Renkamės šeštadienio 
popietei 1-mą vai. P-P- Prašome atsivežti 
pilnas uniformas ir miegamus maišus, 
taip pat ką nors dėl mūsų numatytos lo
terijos.

Skautiškoji pareiga yra dalyvauti skau
tiškuose parengimuose, maloniai prašy
čiau į tai atkreipti dėmesį. Būtų gerai, 
kad visi, kurie vyksta 'į Tautinę Stovyk
lą Amerikoje, atvyktų į Manchesterį.

Maisto parengimo reikalu, vienetų va
dus, ir pavienius skautus, prašau man 
pranešti dalyvaujančių skaičių ne vėliau, 
kaip 23-čio balandžio 1988, šiuo adresu: 
— S.B. Vaitkevičius, 325, Eastfield Road, 
Peterborough, Cambs. PEI 4RA. Tel. 
0733-41705.

Iki pasimatymo Manchestery.
Tuo pačiu laiku turėsime ir Rajono 

Vadijos posėdį, visi skautininkai kviečia
mi dalyvauti.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

Švedija
MIRĖ DIPL. INŽ.-ARCH. 

JONAS KRIAUČIŪNAS

Vasario 5 d. po ilgos ir sunkios ligos 
Vasteras ligoninėje mirė dipl. inž.-arch. 
Jonas Kriaučiūnas. Laidotuvės įvyko va
sario 17 d. katalikų bažnyčioje, į kurias 
buvo atvykęs jo brolis Kazys Kriaučiū
nas iš JAV ir sesers sūnus iš Lietuvos ir 
taip pat nemažas būrelis lietuvių iš Stock- 
holmo ir kitų Švedijos vietovių.

Atsisveikinimo žodi tarė Povilas čal- 
naris, prisegdamas prie karsto žiupsnelį 
žemės atvežtos nuo Gedimino kalno pa
pėdės ir Kl. Gumauskas, taip pat ir jo 
buvęs darbo draugas ir šefas arch. Ber
ti! Tidestrom. A.a. Jonas K. buvo gimęs 
1912 m. žemdirbių šeimoje, Panevėžio 
apskr. Užbaigęs Panevėžio gimn. 1929 m. 
įstojo į Vytauto Didž. U-to Technikos fa
kultetą Kaune. Savo studijas universitete 
baigė 1935 ir tais pačiais metais karinę 
tarnybą atlikti 'įstojo į Karo Mokyklą ir 
baigė leitenanto laipsniu. Tuoj baigęs Ka
ro Mokyklą gavo tarnybą Karo Butų 
Valdybos Skyriuje, kur būdamas supro
jektavo eilę pastatų kariuomenės reika
lams ir privačių statybų. Likvidavus Ka
ro Butų Valdybą 1940 m. J.K. dirbo 
„Maisto“ B-vės projektų ir Statybos sky
riuje.

Po karo pasitraukė į vakarus ir paga
liau atsidūrė Švedijoje, Vasteras mieste. 
Čia jis dirbo savo profesijoj miesto pla
navimo įstaigoj iki pensijos 1977 m.

J.K. buvo taurus lietuvis ir reiškėsi lie
tuviškoj veikloj. Nepagailėjo pagirti jei
gu ką matė gero taip pat nevengė papeik
ti ir pabarti ten kur reikėjo. Ypač lietu
viško jaunimo reikalai buvo artimi jo 
širdžiai. Jis neužmiršo ir rėmė didesne 
pinigų suma Vasario 16 Gimnaziją Vo
kietijoje, suprasdamas ir įvertindamas 
reikšmę lietuvybės išlaikymo darbe. Taip 
pat J.K. rėmė lietuvišką spaudą ir joje 
pasireiškė, karts nuo karto parašydamas 
„Europos Lietuvyje“.

Mes netekome netik gabaus specialisto 
statybos srity, bet ir visa širdimi atsida- 
vusio lietuvio ir gero draugo. Ilsėkis ra
mybėje, Jonai!

Povilas Calnaris

VOKIETIJA
LIETUVIŲ DIENOS MANNHEIME

Š.m. rugsėjo mėn. 12-21 d.d. Mannhei- 
me įvyks „Lietuvių dienos". Rengėja bus 
Vakarų Vokietijos — Sov. Sąjungos Rei
no — Neckaro d-ja, kurios pirm. Man
fredas David jau pasirašė sutartį su R. 
Pe trausku.

Dešimties dienų laikotarpyje pasirodys 
50-60 menininkų. Be abejo, didžiausią 
grupę sudarys tautinis meno ansamblis 
(„Lietuva?“ — K.B.), trys džazo atsto
vai, po vieną šachmatininką ir rašytoją. 
Vyks diskusijos-svarstybos, liečiant „pe- 
restroiką“, jaunimo ir moterų klausimą, 
oro taršą, katalikų Bažnyčią. Neužmiršti 
taip pat dokumentiniai filmai, foto paro
da iš šiandieninio Lietuvos gyvenimo, 
meno paroda. „Lietuvių dienas“ atidarys 
SS-gos pasiuntinys Bonnoje. J. Kviecin- 
ski.

Šis Baden-Viurtembergo pramonės 
miestas jau pirmo pasaulinio karo metu 
„susigiminiavo“ su Klaipėda, padėdamas 
finansiniai ir maistu kazokų nuteriotam 
mūsų uostamiesčiui bei po antro karo, 
priimdamas iš Klaipėdos krašto 200 vo
kiškų šeimų, parūpindamas joms darbą 
ir pastogę. Čia kas antrus metus, Klaipė
dos vokiečiai Rosengarlten patalpose ren
gia savo suvažiavimus, parodas, išstatyda 
mi gintarą, įvairius leidinius, dar Hitlerio 
laikų spaudą. Netoli Neckaro upės yra 
pastatytas Klaipėdos paminklas-obelis- 
kas, padedant iškilmių metu vainiką. 
Klaipėdos vokiečių pirmininku yra H. 
Preuss.

Pereitais metais „žaliųjų“ partijos at
stovas miesto taryboje pasipriešino tokio 
suvažiavimo finansavimui (miestas pa- 
dtenigia išlaidas). Girdi, scena tampa re
vanšistine estrada, kadangi „Memel“ 
šiandieną vadinasi Klaipėda ir yra sovie
tinis miestas.

Labai dažnai vietos dienraštyje „Mann" 
heimer Morgen“ randamos klaipėdietiš- 
kos pavardės, savaime aišku, „nukirstom“ 
lietuviškom galūnėm.

Paskutinę kovo mėn. savaitę Pabaltijo 
vardas vėl plačiai nuskambėjo vokiškoje 
spaudoje, uždedant gan stambius užra
šus apie demonstracijas Latvijoje ir Es
tijoje. Pranešta, kad Rygoje ir Taline da
lyvavo tūkstančiai asmenų, norėdami pa
minėti Stalino aukas — trėmimus į Sibi
rą. Bulevardiniai dienraščiai pranešė, 
kad Estijos sostinėje susirinko virš 5 
būkst. minia. Rygoje suimta 12 asmenų, 
Taline penki religinio sąjūdžio „Laisvės 
žodis“ nariai.

Kovo mėn. 15 d. Tarybų Sąjungos kp 
komitete įvyko susitikimas su šeimos 
olimpinių žaidynių dalyviais. Prakalbas 
pasakė sporto min. M. Gramovas, keli 
dalyviai (jų tarpe latvis Janis Kiprus) 
bei Kremliaus „galiūnas“ nr. 2 J. Liga- 
čiovas pažymėdamas, kad „pertvarkymo 
politika apima visas visuomenės sferas, 
tarp jų ir kultūrą. Daug ką reikės per
tvarkyti ir šalies sportiniame gyvenime. 
Sporto draugijų ir organizacijų veikloje 
dar nemažą biurokratiškumo. Atėjo lai
kas įvesti čia plačios demokratijos me
chanizmą, dar plačiau įtraukti pačius 
sportininkus į fizinės kultūros ir sporto 
valdymą visais lygiais. Čia reikės naujo 
stiliaus — tikrai demokratiško, dalykinio. 
Gerai baigę žiemos žaidynes, dalyviai 
tarsi perduoda estafetę vasaros olimpia
dos dalyviams“ — baigė savo kalbą J. 
Ligačiovas.

K. Baronas

PAGERBĖ NUŽUDYTUOSIUS 
ČIGONUS

Spayerio katedroje, Vakarų Vokietijo
je, šiomis dienomis buvo surengtos iš
kilmingos pamaldos, kuriose buvo pami
nėti pusė milijono nacių nužudytų čigo
nų. Pamaldos buvo surengtos suėjus 45- 
eriem metam nuo paskutinių didžiųjų 
čigonų deportacijų į Auschwitzo koncen
tracijos stovyklą. Pamaldose gausiai da
lyvavo buvę koncentracijos stovyklos ka
liniai, Vakarų Vokietijos valdžios atsto
vai ir kiti politiniai veikėjai. Federacinis 
kancleris Helmut Kohl pamaldų daly
viam pasiųstame laiške, tarp kita ko, pa
žymi; Nukankintųjų prisiminimas te- 
s'katina gyvuosius budėti, kad niekada 
Vokietijoje nebepasikartotų rasinė žmo
nių diskriminacija.

PAMALDOS
Manchesteryje — balandžio 24 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — balandžio 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — balandžio 17 d., 14 vai.,

Bridge Gate.
Nottinghame — balandžio 24 d., 11.15 

vai., Židinyje.

PAŠA UL YJE
Shultzas vėl Izraelyje

JAV valstybės sekretorius George 
Shultz vėl atvažiavo į Izraelį ir arabų 
valstybes, siekdamas rasti visiems priim
tiną išeitį palestiniečių klausimui iš
spręst. Jo siūlymas duoti autonomiją pa
lestiniečiams ir sukviesti tarptautinę kon
ferenciją galutinam klausimo išsprendi
mui, buvo Izraelio premjero Shamir at
mestas, Shultzas tačiau rankų nenulei
džia ir toliau važinėja po valstybes, ieš
kodamas išeities. Prieš atvykdamas į Iz
raelį, jis lankėsi Italijoje, kur turėjo au
dienciją pas popiežių ir net dalyvavo Ve
lykų rytą popiežiaus laikomose mišiose. 
Jo žmona yra katalikė. Italijoje jis dar 
turėjo ir kitų reikalų. Mat po poros metų 
amerikiečiai turės atitraukti savo kari
nes įgulas iš Ispanijos, ir JAV labai no
rėtų surasti jiems bazes Italijoje. Tas ta
čiau nėra jau toks paprastas dalykas, nes 
Italija turi vakarų Europoje didžiausią 
komunistų partiją.

Riaušės Izraelyje tebesitęsia
Vien tik per vieną savaitę 24 palesti

niečiai buvo nušauti ir buvo daug areš
tuotų ir suimtų, nes Izraelio kareiviai 
gavo parėdymą griežtai elgtis su demon- 
truotojais. Susirūpinimą kelia Izraelio 
grąsinimas pasiųsti bombonešius į Pietų 
Arabiją, kad sunaikintų iš Kinijos gau
tus 50 balistinius svaidomuosius ginklus. 
Taip Izraelis pasielgė su Irako atominių 
ginklų reaktorium.

Arabija tvirtina, kad jie tuos ginklus 
gavo norėdami atsispirti Iranui, bet Iz
raelis nelabai tuo tiki.

Sovietai pasitraukia iš Afganistano
Vedamose derybose Ženevoje tarp Af

ganistano ir Pakistano ieškoma būdų so
vietų įgulai (115.000) pasitraukti iš Af
ganistano. Buktai norima sudaryti neu
tralią vyriausybę, uždrausti sovietams 
remti Kabul vyriausybę, o amerikiečiams 
sukilėlius. Derybos nesisekė. Pagaliau 
Gorbačiovas susitiko su Afganistano va
du Najiibulah ir jiedu susitarė. Pats Gor
bačiovas pranešė Taškente, kad sovietai 
pradės pasitrauktimą gegužio 15 d. ir 
užbaigs dar šiais metais. Susitarimą ga
rantuoja Sovietų Sąjunga ir JAV. Ame
rikos prezidentūra tai patvirtino.

Sovietams „trečio pasaulio“ koloniza
cija buvo labai nuostolinga. Daug pini
gų sudėta į Angolą, kur jos vyriausybė 
remiama Kubos karių smarkiai pralai
mėjo Unitą sukilėliams; į Etiopiją, kur 
irgi kariuomenė smalkiai praleimėjo Eri
trėjos laisvės kovotojams, na ir Afganis
tane, kur sovietai ne vien daug pinigų 
įdėjo, bet ir daug gyvybių paaukojo. Dėl
to nenuostabu, kad Gorbačiovas nori kuo 
greičiau atsikratyti jo pirmtakūnų pali
kimu.

Amnesty International supykino 
Thatcher

Amnesty International pareikalavo, 
kad Britanijos vyriausybė pasiteisintų dėl 
trijų airių teroristų sušaudymo Gibral
tare. Margaret Thatcher pasipiktinusi at
metė tokį reikalavimą. Ji sako, kad Am
nesty International turėtų rūpintis 2000 
airių teroristų (IRA) aukomis Ulsiteryje,ir 
kad Gibraltaro incidentas bus išaiškin
tas pačiame Gibraltare vedamoje kvoto
je.

Ta proga lordas Bethell, Europos par
lamento narys, viename straipsnyje nu
siskundžia, kad Amnesty International 
paskutiniu laiku pasidarė kairiųjų pa
žiūrų įrankiu ir vietoj, kad siektų ir dinb 
tų taikingų disidėntų išleidimu iš kalė
jimų Sovietų Sąjungoje, savo dėmesį nu
kreipia į JAV, Britaniją ir tų valstybių 
sąjungininkus trečiame pasaulyje. Vietoj, 
kad rūpintus sąžinės kaliniais sovietų 
vergų stovyklose, ar lenkų solidarumo 
narių įkalinimu, Amnesty International 
siekia išgelbėti nuteistus žmogžudžius 
Amerikoje, Broadwater Farm maištinin
kus Londone (čia negrai užmušė vieną 
policininką) ir IRA teroristus. Amnesty 
International taip pat atsisakė ištirti ru
sų disidentų Orlovo ir šaranskio skundą, 
kad politiniai kaliniai Rusijoje yra kan
kinami badu, nemiga ir ypatingai šalčiu.

Lord'as Bethel, mūsų baltiečių geras 
draugas, yra taip pat ilgametis Amnesty 
International narys.

Panaikins vizas 'užsieniečiams?
Maskvos komunistų partijos vadas Zai- 

kovas pasigyrė vienam suomių laikrašti
ninkui, kad sovietai žada palaipsniui pa
naikinti vizas įvažiuoti į Sovietų Sąjun
gą. Pradžioje tai bus taikoma tik parink
tiems užsieniečiams, pirmoje vietoje suo
miams.
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pačių metų liepos 
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