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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE 
ŠV. (SOSTO PAREIŠKIMAS

Pakeldamas į kardinolus Kaišiadorių 
diecezijos Apaštališkąjį administratorių 
vyskupą Vincentą Sladkevičių, Šv. Tėvas 
dar kartą parodė savo palankumą Lietu
vai ir ypatingą dėmesį jos bažnyčios rei
kalams.

Širs istorinis įvykis turi būti visiems 
lietuviams nauju akstinu stovėti dar 
arčiau savo tautos ir dar ryžtingiau gin
ti Lietuvos bažnyčios ir tikinčiųjų tei
ses.

Tegul patys nuoširdžiausi sveikinimai 
pasiekia mūsų kardinolą Vincentą Slad
kevičių, kuriam reikia karštai palinkėti, 
kad jis visų lietuvių padedamas galėtų 
pilnai atlikti Ganytojo misiją Lietuvos 
žemėje.

Šią džiaugsmingą valandą prisimena
me visus tuos, kurie kenčia nuo svetimų
jų peitsekiojimų, kad mes galėtum lais
vai gyventi dlr tikėti.

Lietuvos Pasiuntinybė prie šv. Sosto 
praneša, kad š.m. balandžio mėn. 30 d. 
ir gegužės mėn. 1 d., Romoje, lietuvių in
telektualų grupė susitiko su lenkų inte
lektualų .atstovais atvykusiais iš Lenki
jos. Draugiškų ir atvirų diskusijų metu 
įbuvo nagrinėjami įvairūs abi tautas lie
čiantys klausimai. Buvo nutarta imtis 
konkrečių priemonių lietuvių ir lenkų 
tautų santykiams gerinti. Tuo tikslu, su
sitikimo dalyviai, nutarė panašius pasi
kalbėjimas tęsti ir ateityje.

Lietuvos Pasiuntinybė šia proga pažy
mi, kad lietuvių ir lenkų santykių visiš
kam sutvarkymui pirmoji ir būtiniausia 
sąlyga yra mūtsų kaimynų palankus nu
sistatymas Lietuvos sostinės klausimu.

S. Lozoraitis, jr.

PAGERBTA 
NIJOLĖ SADŪNAITĖ

Cascia miesto, centrinėje Italijoje, sa
vivaldybė drauge su šv. Ritos vienuolija 
ir turistine šio regiono organizacija pa
skyrė Nijolei Sadūnaitei „tarptautinio 
pripažinimo šv. Ritos diplomą“. Diplomo 
paskyrimas buvo iškilmingai .paskelbtas 
Cascia šv. Ritos bazilikoje gegužės 22 d. 
dalyvaujant didelei miniai maldininkų. 
Kartų su Nijole Sadūnaitė „Tarptautinio 
pripažinimo šv. Ritos diplomu“ buvo 
įvertintos ir pagerbtos kitos keturios 
tarptautinėje plotmėje šv. Ritos dorybė
mis pasižymėjusios moterys. Visoje Itali
joje ir pasaulyje plačiai žinoma švento
ji Rita yra gyvenusi penkioliktajame 
šimtmetyje. Kaip šeimos motina, o vė
liau kaip vienuolė, šventoji Rita yra ne
senstantis heroiškos ištikimybės moters 
misijai pasaulyje pavyzdys. Nijolei Sa
dūnaitei paskirtame „tarptautinio pripa
žinimo šv. Ritos“ diplome yra rašoma: 
„Nijolė Sadūnaitė yra moteris, kuri idė
jų ir religijos laisvę gynė, rizikuodama 
savo pačios laisve, savo veiklą prieš ele
mentariausių žmogaus teisių pažeidimus 
ir prieš visokią diskriminaciją rėmėsi 
vien teisingumu, savo argumentų jėga 
pakildama .virš siaurų dalinių interesų ir 
atmesdama bet kokią prievartą“.

Pripažinimo diplomas yra išrašytas 
ant pergamento it- išpuoštas vieno žino
mo italų dalininko.

(VAT.R.)

LABIAUSIAI SKAITOMA KNYGA

Šventasis Raštas visada ir dabar yra 
labiausiai pasaulyje skaitoma knyga. 
Kaip praneša pasaulinė biblinė sąjunga, 
nuo Šventojo Rašto pirmojo spausdinto 
leidimo pasirodymo 15-ame amžiuje iki 
šių dienų, Šventasis Raštas ištisai arba 
dalimis buvo .atspausdintas 1884-riomis 
kalbomis ir tarmėmis. Pilni šventojo 
leidimai pasirodė 303-imis kalbomis, šven 
♦ateis Raštas buvo ištisai arba dalimis 
atspausdintas 537-niomis Afrikos kal
bomis, 470 Azijos kalbų, 288 Okeanijos 
tautų kalbomis ir 186 Europos kalbomis.

6000 PRISIMENA STALINO ALKAS
Lietuvių Informacijos Centro žiniomis 

birželio 14 d. Vilniuje 6000 asmenų susi
rinko Gedimino aikštėje paminėti per 
Baisųjį Birželį išvežtųjų.

Demonstruojantieji, nekreipdami dė
mesio į budinčius milicininkus, rinkosi 
prie Vilniaus Katedros laiptų, kad pa
smerktų Stalino ir jo pataikūnų insti- 
guotus trėmimus nekaltų moterų, vyrų, 
vaikų, senelių ir sergančių į Rusijos gi
lumą, į Sibirą.

Nuo Katedros laiptų net 8 kalbėjo apie 
savo asmeniškus pergyvenimus išveži
mų metu. Jie reikalavo, kad visi nusi
kaltę išvežimų rengėjai būtų teisiami. 28 
m. amžiaus vilnietis, aktyvistas Andrius 
Tučkus lietuvių vardu pritarė armėnų 
reikalavimui, kad būtų gražintos jų že
mės Nagorno-Karabakh. Kun. Rokas Pil
zenas reikalavo, kad būtų grąžinta mal
dininkams Vilniaus Katedra. Pusantros 
valandos užtrukusioje programoje kal
bėtojai pasmerkė Sovietų okupaciją, 
skaitė prieš sovietinę poeziją, dainavo 
patriotines dainas, giedojo religines gies
mes ir kartojo šūkius „Laisvės, Laisvės, 
Laisvės“.

PETRO GRAŽULIO PADĖKA

Lietuvių Informacijos Centrui buvo 
pranešta, kad Petras Gražulis, atliekan
tis 10 mėnesių bausmę už atsisakymą 
tarnauti sovietinėje armijoje, dėkoja 
JAV senatoriams už parodytą dėmesį jo 
būkle. Vasario 3 d. Senatoriai Frank 
Lautenberg (D-NJ) ir Donald Riegle 
(D-MI) pasiuntė telegramą sovietų pro
kurorui Aleksandrui Rekunkovui, iš
reikšdami susirūpinimą, kad Gražulis 
yra baudžiamas pašaukimu į karinius 
apmokymus už dalyvavimą taikingose 
demonstracijose — Maironio minėjime 
Kaune, Latvijos nepriklausomybės šven
tėje Rygoj, ir pan. Vasario 1 d. trys JAV 
kongresmenai pasiuntė panašaus turinio 
telegramą Rekunkovui. Balandžio 13 d. 
.penkiasdešimt vienas kongresmenas krei 
pėsi į TSRS karinį prokurorą Boris Po
povą su prašymu, kad Petrui Gražuliui 
kuo greičiau išrūpintų laisvę, nes jų ma
nymų, jis buvo nubaustas už jo religines 
bei politines pažiūras.

Petras Gražulis yra kalinamas Kauno, 
OC 12-8 zonoje, Pravieniškėse.

Pabaltiečiai prie Paminklo Londone
Grupė Palbaltiečių birželio 14 d. susirinko Londono centre prie paminklo žu

vusioms komunistinių kraštų kalėjimuose, paminėti Baisiojo Birželio metines.
Baltų Tarybos pirmininkas M. Bajorinas prie paminklo padėjo vainiką. Ire

na Kolužs, Baltų Sąjungos pirmininkėpriminė, kad mes čia susirinkę esame 
liudininkai Birželio trėmimų.

Mūsų pareiga, ji sakė, yra šią liūdną šventę kasmet minėti ir priminti sveti
miesiems apie Estijos, Latvijos ir Lietuvos kraštų tragišką padėtį.

Nuotraukoje iš dešines: dvi latvaitės tautiniuose rūbuose, Irena Kolužs, M. 
Bajorinas, Sąjungos pirmininkas J. Alk is ir Baltų Tarybos vicepirmininkė Nora 
Morley-Fletcher. (ELR)

Buvo iškelta lietuviška „Trispalvė", 
kurią už pusvalandžio, miniai priešinan
tis žodžiu, du keidžibistai nuėmė ir nu
sinešė. Vėliavą iškėlusieji Leonas Lau- 
rinskas ir Genutė Šakalienė buvo milici
jos areštuoti, bet po kelių valandų pa
leisti.

(LIC)

Lietuviu laiškas
I

Vakarus pasiekė balandžio mėnesį ra
šytas 37 lietuvių laiškas Amerikos Kon
gresui, kuriame primenami kai kurie 
skaudūs pokario istorijos faktai, Euro
pos padalijimas, stalininis genocidas ir 
prašoma, kad Jungtinių Valstijų prezi
dentas per aukščiausiojo lygio susitikimą 
Maskvoje, pokalbiuose apie žmogaus tei
ses, atsimintų, jog lietuvių tautos teisės 
gali būti gerbiamos tik suverenioje Lie
tuvos valstybėje. Lietuvių Informacijos 
Centro žiniomis, tai jau antras tų pačių 
teisių gynėjų laiškas Kongresui.

Pernai spalio mėnesį 36 lietuviai atvi
rame laiške Amerikos Kongresui priki
šo senatoriams, kad jie blogai buvo pa
siruošę disputui su sovietiniais atstovais 
per televizijos laidą „Iš sostinės į sosti
nę“. Užklupti „sovietinės demagogijos“, 
Kongreso nariai „neatkreipė dėmesio į 
faktą, kad didelę žmogaus teisių dalį su
daro tautinis suverenumas“. Tame laiš
ke lietuviai teisių gynėjai ragino senato
rius kitoje „Iš sostinės į sostinę“ laidoje 
lapkričio mėnesį neužmiršti 39-ųjų me
tų Molotovo-Ribbentropo pakto, kuris 
parengė dirvą Lenkijos ir Pabaltijo val
stybių padalijimui tarp nacių Vokietijos 
ir Stalino Tarybų Sąjungos. Dabar, ba
landžio mėnesio laiške, ši grupė lietuvių 
dėkoja Amerikos vyriausybei už pareiš
kimus Lietuvos Nepriklausomybės atkū
rimo 70-mečio proga ir už humanišką at
siliepimą ‘į jų — anksčiau minėtą — spa
lio mėnesio atvirą laišką. Šiame laiške 
jie reiškia viltį, kad Amerikos Kongre
sas iškels Pabaltijo aneksijos klausimą 
Jungtinių Tautų organizacijos generali
nėje asamblėjoje.

Balandžio 3 d. datuotą atvirą laišką 
Amerikos Kongresui pasirašė Nijolė Sa- 
dūnaitė, šeši kunigai ir trys dešimtys 
gana gerai žinomų teisių gynėjų. Laiškas 
Kongresui Vakaruose gautas rusų kai-

Apie šį paminėjimą birželio 14 d. 10.15 
vai. vakare pranešė Sovietinė Tasso ži
nių agentūra, o 10.30 vai. — Maskvos 
radijas. Jų žiniomis išvežtųjų — Stalino 
kulto aukų — paminėti tesusirinko 500 
žmonių iš kurių tarpo ekstrimistai šiam 
paminėjimui bandė priduoti demogoginį 
ir nacionalistinį anspalvį.

JAV Kongresui 
ba. Spausdiname jo vertimą į lietuvių 
kalbą:

Vasario mėnesio 12 ir 13 d. užsienio 
radijo stotys lietuviškai perdavė JAV 
prezidento pareiškimą, skiriamą Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo 70-me- 
čiui, Amerikos Valstybės Departamento 
pareiškimą, ir 32 senatorių kreipimąsi į 
TSRS vyriausybę su prašymu nepe. se
kioti lietuvių, norinčių pažymėti tokią 
brangią mūsų tautai sukaktį maldomis 
bažnyčiose ir padėti gėlių prie paminklų. 
Ta žinia mums suteikė daug džiaugsmo.

Didelė ikikarinės lietuvių inteligenti
jos dalis ėjo mokslus Vakarų Europos 
šukėtosiose mokyklose. Jie buvo auklė
jami Švietimo epochos pagimdytais Lais
vės, Lygybės, Brolybės idealais. Mūsų 
inteligentija įtikinėjo tautą, kad šie idea
lai daugelyje Vakarų šalių tapo tikrove. 
Šį tikėjimą stiprino toji parama, kurią 
Didžioji Britaniją ir Prancūzija suteikė 
Lenkijai, kai ją užpuolė Hitlerio Vokieti
ja, iškilminga Atlanto charta, kurią pir
mieji pasirašė Amerikos prezidentas 
Franklin Rooseveltas ir Didžiosios Brita
nijos premjeras Winston Churchillis, o 
vėliau daugelis kitų pasaulio valstybių 
vadovų.

Nugalėjus Hitlerį, Stalinas ėmė fiziš
kai naikinti lietuvių tautą. Priešintis 
Stalino genocidui lietuviams padėjo tas 
pats tikėjimas demokratijos idealais, Pro 
to ir Teisingumo pergale. Su šiuo tikėji
mu lietuviai patriotai mirė mūšio lau
kuose, lageriuose ir tremtyje. Bet 6-ojo 
dešimtmečio pradžios įvykiai smarkiai 
pakirto šlį tikėjimą.

JAV Kongreso humaniškas atsiliepi
mas į mūsų spalio mėnesio laišką gero
kai pakeitė mūsų galvojimą. Tą atsilie
pimą mes priėmėme kaip solidarumo ges
tą ir patikėjome, kad Vakarų politikai 
išsigydė nuo Miuncheno trumparegišku
mo. Sakydami „Miunchenas“, mes turi
me galvoje „Teheraną", „Jaltą“, „Pots
damą“. Esame įsitikinę, kad politinis 
Roosevelto-Churchillo (vėliau Trumano. 
Attle) aklumas pagimdė, sukėlė konflik
tus Angoloje, Kam.pučijoje, Afganistane, 
Nikaragvoje. Jeigu 1944 metais Vakarų 
valstybės nebūtų užmerkę akių, kai Sta
linas naikino Rytų ir Vidurio Europos 
tautas, dešimt tūkstančių amerikiečių ka. 
reivių nebūtų reikėję lieti kraują Korė
joje ir Vietname...

Gegužės gale Amerikos prezidentas 
vyksta pokalbių su Gorbačiovu TSRS. 
Mes remiame Generalinio Sekretoriaus 
siekį suteikti Sovietų Sąjungai civilizuo
tos teisiškos valstybės pavidalą. Vienok 
mes patariame Prezidentui, prieš vyks
tant į tolimą kelionę, dar kartą perskai
tyti Dostojevskio romaną „Biesai“ — jis 
padės jam suprasti XX amžiaus 9 de
šimtmečio Rusiją... Jeigu pokalbiuose 
bus liečiamas žmogaus teisių klausimas 
Sovietų Sąjungoje, tegu Prezidentas at
simena, kad lietuvių tautos teisės gali 
būti geibiamos tiktai suverenioje Lietu
vos valstybėje.

Dar kartą dėkojame JAV Kongresui 
už rezoliuciją Nr. 39. Giliai tikime, kad 
netrukus Amerikos Kongresas iškels Pa- 
baltijos aneksijos klausimą Jungtinių 
Tautų organizacijos asamblėjoje.

1988 balandžio 3 d.
Vilnius

Pasirašė: Nijolė Sadūnaitė, Jonas Pet
kevičius, Jadvyga Petkevičienė, Albinas 
Brūfašta, Vladas Šileika, kun. Edmundas 
Atkočiūnas, Juozas Stakėnas, Leonas 
Laurinskas, Apolinaras Pundzinas, kun. 
Vytautas Sadauskas, Romualdas Lauži
kas, Antanas Čepulis, Stasė šniukaitė, 
Onutė šniukaitė, Stefanija Račienė, Jad
vyga Bieliauskienė, Bronius Poškus, Al
gis Pivoras, Juozas Baltušnikas, Jonas

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOJE
Oficialus aukų ^pagerbimas

Gegužės 21 diieną Vilniuje, prie Z. An- 
garuečio paminklo, įvyko Stalino aukų 
oficialus paminėjimas ir pagerbimas. 
Atidarydamas minėjimą, Kultūros fondo 
atstovas G. Tarvydas kalbėjo apie žu
vusius komunistus, bet paminėjo ir ži
nomus kultūros veikėjus — rašytoją 
Augustiną Gidcių, Kazį Borutą, Antaną 
Miškinį, kompozitorių Juozą Indrą, prof. 
Pranciškų Savickį ir „daugelį kitų“.

Kinematografininkų sąjungos pirm. 
Jonas Gricius papasakojo smulkiau kaip 
jo tėvo, Augustino Griciaus, šeima buvo 
ištremta. Poetas M. Karčiauskas pasa
kė, jog nėia žodžių, kurie pateisintų žu
dikų veiksmus". Neatleiiskim jtiems, nes 
jie žinojo ką darė. Žinojo Stalino, žino
jo stalinizmo kūrėjai“. Siūlė pastatyti 
paminklą, kuris įamžintų kulto aukų at
minimą.

Pabėgo keli jūrininkai
Iš sovietų žvejybos laivų pastaruoju lai

ku pabėgo dar keli jūrininkai. 1987 m. 
gruodžio 18 dieną Ispanijos uoste iš 
„Kristijono Donelaičio“ pabėgo Kazys 
Palianskis. Netrukus jis susitiko su 
„Trakų“ laivo jūreiviu V. Stankevičium 
ir drauge išvyko į Madridą. Po kurio lai
ko dviejų pabėgėlių padangėje pasirodo 
trečiasis — taip pat buvęs jūreivis Rimas 
Macijauskas. Pastarasis įkalbinėjo pa
bėgėlius važiuoti į JAV. Pagaliau R. Ma
cijauskas išvyko į Kanadą pas senelį. Pa 
bėgeliams Ispanijoje Raudonasis Kry
žius moka pašalpas, bet K. Palianskis, 
praleidęs ketuuis mėnesius Ispanijoje, 
grįžo į Lietuvą. Aiškinosi, jog pabėgo 
būdamas girtas...

Valdžios pažadai dvasiškiams
Gegužės 13 d. LTSR Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo pirmininkas V. As
trauskas pakvietė respub.ikos katalikų 
Bažnyčios vadovybę eiliniam posėdžiui, 
per kurį jis pasveikino neseniai popie
žiaus paskirtą Lietuvos katalikų Bažny
čios vyskupų konferencijos pirmininku 
vyskupą V. Slackevičių ir palinkėjo ge
ros sveikatos atsistatydinusiam iš tų pa
reigų arkivyskupui L. Povi.ioniui. Taip 
pat jis pasveikino kitus Lietuvos vysku
pus, gavusius popiežiaus naujus paskyri
mus. V. Astrauskas pažadėjo jiems „ir 
toliau vaisingai bendradarbiauti ir remti 
pozityvius Bažnyčios žingsnius“. Kartu 
jis pabrėžė, kad iš valdžios pusės „visada 
bus griežtai pasisakoma prieš mėgini
mus maldos namus panaudoti politikai, 
prieš kai kurių kunigų ekstremistinius 
išpuolius...“

Toliau V. Atrauskas pasakė, kad dabar 
valstybė imasi atkurti .požiūrio į religi
ją, bažnyčią, tikinčiuosius lenininius prin 
cipus. Rengiami nauji sąžinės laisvės 
įstatymai, kuriuose labai atsispindės re
liginių organizacijų interesai“.

LKP CK sekretorius L. šepetys pasakė 
dvasiškiams pamokslą, kaip jie turėtų 
mokyti žmones dorybės ir „kaip žmogaus 
gyvenimą padaryti dvasiškai šviesesnį, 
tauresnį“.

LTSR Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas A. česnavičius pasakė kas 
yra daroma, kad patenkinus ankstyves
nius Bažnyčios atstovų pageidavimus: 
Klaipėdos bažnyčia ateinančių metų vi
dury bus perduota religinei bendruome
nei, po gaisro atstatyta Buivydžių bažny
čia. bus rekonstruota Ignalinos ir Gargž
dų bažnyčios ir 1.1. Kauno kunigų semi
narijai bus perduotas gretimas pastatas, 
numatoma padidinti priėmimą į semina
riją.

Kunigų seminarijos rektorius pareiškė 
pageidavimą, kad seminarijos patalpų 
plėtimo ir p: Sėmimo didinimo klausimai 
būtų kuo greičiau įvykdyti. Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojas prel. A. Gutaus
kas iškėlė ateistinės propagandos taktiš
kumo problemą. Jis taip pat nurodė, kad 
religinės literatūros leidimas yra užvil
kinamas. Vyskupas V. Michelevičius nu
rodė, kad dvasiškiams svarbu dalyvauti 
aptariant sąžinės laisvės įstatymo pro
jektą. Vyskupas A. Vaičius pageidavo, 
kad kunigai būtų siunčiami studijoms į 
užsienį. Buvo paliesti ir kai kurie kiti 
valstybės ir Bažnyčios santykių klausi
mai.
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Paminklas Lietuvos Bažnyčioms 50 M. ULTIMATUMO SUKAKTIS
Jau penktą dešimtmetį Lietuva eina 

skaudžiu nelaisvės keliu. Tai jaučiama 
visose tautos gyvenimo srityse, bet ypač 
religijos. Lietuvos katalikams kartojasi 
spaudos draudimo laikai, apie kuriuos 
Antanas Baranauskas rašė „anei rašto, 
anei druko mums turėt neduoda“. Čia į 
pagalbą engiamai tautai iš užsienio sku
ba mūsų išeivija, mėgindama bent kiek 
užpildyti jaučiamą spragą. Pavyksta net 
gi pasiekti išliekamos vertės laimėjimų.

Prie tokių, be abejo, reikia priskirti 
čikagiečio Broniaus Kviklio serijinį vei
kalą „Lietuvos bažnyčios“. Iš viso šeši 
tomai, kurias sudaro septynios stambios, 
gausiai iliustruotos knygos.

Balandžio antroje pusėje iš spaudos 
išėjo paskutinis šeštasis serijos tomas, 
skiriamas Kaišiadorių vyskupijai. Jame 
įrašyti tokie dedikacijos žodžiai: šį vei
kalą skiriame Lietuvos dvasininkams ir 
tikintiesiems, nuėjusiems ir tebeeinan
tiems Kristaus Golgotos kelią“, šios 
knygos paskutiniai pusantro šimto pusla
piai pateikia anksčiau pasirodžiusių tomų 
papildymus, patikslinimus, pataisymus, 
vietovardžių ir pavardžių vardynus, reli
gijos ir architektūros terminų sąrašus.

Tokiu būdu užbaigtas monumentalus 
dalbas apie Lietuvos bažnyčias. Jį atliko 
darbštus spaudos darbininkas Bronius 
Kviklys, sutelkęs apie du šimtus ben
dradarbių bei talkininkų užsienyje ir tė
vynėje. Prie šio veikalo autorius dirbo 
ištisus dešimtą metų be jokio atlyginimo, 
kaip ir visi jo bendradarbiai. Seriją nuo 
1980 metų leido Ameriko lietuvių biblio
tekos leidykla, vadovaujama dailininko 
Petro Aleksos. Kiekvienai iš šešių Lietu
vos vyskupijų bažnyčių skiriamas at
skiras tomas, bet Vilniaus arkivyskupijos 
tomą sudaro dvi knygos.

Tai savotiška Lietuvos bažnyčių en
ciklopedija, kurioje aprašomos 835 baž
nyčios, iš kurių 94 yra už dabartinės Lie
tuvos respublikos ribų — Baltarusijoje ir 
Lenkijoje. Be to, čia aprašoma daugiau 
kaip du šimtai koplyčių, vienuolynų, ka
pinių, paminklų, susijusių su Lietuvos 
bažnyčių istorija. Kiekvienoje knygoje 
daug vietos užima surinkti duomenys 
apie Bažnyčios kankinius: surašyta apie 
140 nužudytų ir 228 kalintų dvasininkų. 
Visos septynių knygų serijos apimtis 
3556 puslapiai, apie keturi tūkstančiai 
Lietuvos bažnyčių ir religinių objektų 
nuotraukų. Veikalo turinys domina ne 
tik Lietuvos bažnyčios ir architektūros 
istorijos tyrinėtojus bei mėgėjue, bet 
kiekvieną, kam rūpi lietuviškoji krašto
tyra, Lietuvos praeitis, ypač jos kultūros 
ir visuomenės istorija.

Išeivijos ir užsienio spaudoje „Lietu

' GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

r (Tęsinys 55)

įt.
— Nesileisk provokuojamas, Povilai! Žmoneliai 

mums dar reikalingi, jie papasakos šį tą, — tvirtu balsu 
kalba Mykolas ir nusisukęs nuo Povilo, vokiškai 
kreipiasi į Kurtą:

— Palik tą gražuolę, ji nepabėgs. Aš su Baliu 
nunešime ir senę į žeminę.

— Mes negalime gaišti laiko, kiekviena sekundė 
brangi!

Mykolas tarytum negirdi Kurto.
— Man dar reikia pasišnekėti su tuo žmogėnu, kurį 

sugavo Povilas. Jei jis Stavrovskio žmogus, tai iš jo 
galime kai ką sužinoti.

Lengvais, grakščiais žingsniais Mykolas prieina 
prie Alberto, jo ranka, laikanti automatą, lengvai 
virpčioja, lūpas puošia ta pati, pavergianti šypsena.

— Adamonis, Mykolas, lietuvis, ne išdavikas, — 
prisistato Albertui mūsų šaunuolis ir jo žodžiuose tiek 
daug pašaipos ir paniekos, jog Albertas akimirka tik 
nuryja sausą gurkšnį. Povilas kiek patraukia šautuvo 
vamzdį atgal, nebebakšnoja juomi į belaisvio pasmakrę.

— Man vistiek, kaip tu vadiniesi: Adamonis ar 
Janonis... Stavrovskis sumals visus, visus iki paskutinio! 
— atsipeikėja Albertas.

— Atrodo, kad tu labai žaviesi tuo Stavrovskiu, — 
ramiai kalba Mykolas ir pakėlęs koją pastato ją ant 
pamatų liekanų, visai šalia Alberto. Net vakaro 
prieblanda negali nustelbti jo aulinių batų blizgesio.

— Agnė, — Albertas mosteli sukniubusios, 
raudančios merginos pusėn, — Stavrovskio sesuo. Jie 
vienos motinos, bet ne vieno tėvo vaikai...

— Na puiku, o tu koks giminaitis?
— Aš ne giminaitis... Agnės draugas, atėjau jos 

aplankyti.
— Ach, bernužėlis atėjo vakaroti, — šaiposi 

Mykolas. — Nevykusį laiką pasirinkai vakaronėms, 
reikėjo dar palaukti, kad visi pėdsakai išdiltų.

vos bažnyčių" knygos jau sulaukė gra
žaus dėmesio bei įvertinimo. Popiežius 
Jonas Paulius II apdovanojo autorių 
Bronių Kviklį Vatikano žymeniu „Pro 
Ecclesia et Pontifice". Jungtinių Ameri
kos Valstijų Lietuvių bendruomenės Kul
tūros taryba paskyrė trijų tūkstančių 
dolerių premiją, įvertindama serijos 
reikšmę mokslui.

Galima pasidžiaugti, kad šio išlieka
mos vertės veikalo pasirodymas sutapo 
su Lietuvos krikšto šešių šimtų metų 
jubiliejum ir paliks jo ženklų prisimini
mą. Drauge tai yra svarus iš»iviškosios 
kūrybos indėlis į bendrą tautos vertybių 
lobyną ypač sunkiais priespaudos lai
kais. J. Vd.

BSEn 0 h
EUROPOS į U U
LIETUVIŠKŲJŲ—----
STUDIJŲ SAVATrĖl

1988 m. liepos 31 — rugpjūčio 7 d., 
Romuvoje,

Vasario 16-sios gimniuzijoje
Liepus 31 sekmadienį 20.00 vai. — su

sipažinimo vakaras.
Rugpjūčio 1 pirmadienį 10.00 vai. — 

Atidarymas, Vincas Bartusevičius, Vak. 
Vokietija: „Pabėgėliai ar tremtiniai: lie
tuviai DP Vokietijoje“.

14.00 vai. — Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių konferencija.

20.00 vai. — Artūras Hermanas, Vak. 
Vokietija: „Prūsijos lietuviai: vietiniai ar 
ateiviai?“

Rugpjūčiu 2 antradienį 10.00 vai. — 
Ilona Maziliauskienė, Kanada: „Moteris 
ir gyvenimas Lietuvos prozininkų kūry
boje“.

14.00 vai. — Vokietijos Ateitininkų 
konferencija.

20.00 vai. — Kajetonas J. Čeginskas, 
Vak. Vokietija: „Septintasis kryžius: po- 
jubiliejiniai svarstymai“.

Rugpjūčio 3 trečiadienį 10.00 vai. — 
Vincas Natkevičius. Vak. Vokietija: „Ma 
ceinos lyrika".

Popiet — iškylos į Wormsą ir laivu 
Neckaru.

20.00 vai. — Alfonsas Krivickas, Vak. 
Vokietija: „Prof. Pauliaus Galaunės
įnašas Lietuvos meno istorijai“.

Rugpjūčio 4 ketvirtadienį 10.00 vai. — 
Vytautas Skuodis, JAV: „Tauta Tėvynė
je ir išeivijoje. Jos problemos ir santy
kis su dabartine Sovietu Sąjungos ooli- 
tika“.

16.00 vai. — Simpoziumas: „Ryšiai su

— Kokie pėdsakai?
— Ar pamiršai, kad priklausei Armino būriui? Ar tu 

pranešei Stavrovskiui apie mus?
— Ne Stavrovskiui, o poniai... — Albertas staiga 

sumykčioja ir nutyla.
Gailiu, veriančiu, ilgai nusitęsiančiu balsu 

sustaugia Sargis. Galbūt jį buvo išgąsdinę šūviai ir jis tik 
dabar susirado mirusiąją šeimininkę. Tas šiurpiai 
skambantis staugimas įsiėda iki pat kaulų ir dar labiau 
sušmėklina ir taip jau nemalonius vaizdus.

Povilas pasisuka šuns pusėn, pakelia šautuvą.
— Neeikvok šaudmenų, — sako jam Mykolas. — 

Ištikimas sutvėrimas atsisveikina su šeimininke. Štai tas 
didvyris galėtų pasimokyti būti ištikimu...

Povilas nuleidžia šautuvą ir vėl atsisuka į Albertą.
O ką darysime su juo? Pavesti giliau į mišką ir 

nušauti?
Neskubėk, jis mums dar daugiau papasakos... 

Štai, — Mykolas atidaro savo krepšį ir išima ilgoką diržą, 
— surišk už nugaros rankas. Ilgai likti čia negalime...

— Aha, ponas Adamonis išsigando Stavrovskio ... 
O, dar visiems iš baimės virpės keliai, kaip sakiau, lyg 
utėles... Aš nieko, nič nieko nepasakosiu!

— Tavo vietoje neaušinčiau burnos, nes tau pačiam 
virpa keliai. Štai čia, — Mykolas baksteli automato 
vamzdžiu į Alberto galvą, — dabar sukasi tik viena 
mintis: girdėjo Stavrovskis šūvius, atlėks plėšikų gauja 
pažiūrėti, kas atsitiko, ar ne? O jei niekas neateis? Aš tau, 
paslydęs brolau, pasakysiu seną lotynų priežodį: 
tegyvuoja išdavimas — mirtis išdavikui! Neužmiršk jo! 
Nenorėčiau būti tavo kailyje...

Mykolas nusisuko nuo Alberto, permetė automato 
diržą per petį, grakščia eisena pasuko prie Balio; drauge 
jie pakėlė senosios Barboros palaikus ir nutrepsėjo į 
žeminę.

Sargis nebestaugia, bet keistai unkščia netoli 
raudančios Agnės. Prieinu prie jos, pritūpiu kiek ir tik 
po ilgos akimirkos, įgavęs drąsos, ištiesiu ranką jos 
galvos link. Glostau vešlius, švelnius plaukus, Kurto 
rankos išdraikytą kasą ir nesakau nė žodžio. Ką man 
kalbėti, kaip raminti tą dar prieš dieną tokią išdidžią 
merginą? Bet galbūt žodžiai ir nereikalingi, gal tik 
virpantieji pirštai slepia savyje tiek daug paguodos, tiek 
daug gailesčio, kad iš jų į širdį įsigautų bent menkutė 
kibirkštėlė, kviečianti nepalūžti, nenustoti vilties ir 
tikėjimu gyvenimu?

Staiga Agnė įsikniaubia veidu į mano krutinę, 
prisispaudžia prie manęs ir giliai kūkčiodama virpa visu 
kūnu. Taip ir sustingome akimirkai: vienas — 
apgailestaudamas mirusią, o antras galbūt pirmą kartą 
savyje suradęs pačią gražiausią žemės gyventojo savybę 
— žmogiškumą.

Tačiau akimirka buvo trumpa. Agnė pakėlė galvą 
nuo mano krūtinės ir abiem rankom, visa jėga atstūmė 
mane.

— Eikit, eikit šalin! Ir ko mano senolė nepaliko jūsų 
miške? Nebūtų užsitraukusi sau pražūties...

Pasitraukiu nuo jos. Agnė pakilo, išsitiesė ir balta 
nosinaite bando šluostyti ašarų sudrėkintą veidą. Ji 
nebeverkia, bet virpa toliau lyg drugio krečiama, 
kojomis ieško atramos prie buvusių pamatų.

Per visas tas akimirkas ji nė nepažvelgė Alberto 
pusėn, nepasakė jam jokio žodžio, nors jo akys taip ir 
klaidžiojo merginos stovyla.

Pakvimpa dūmais. Pradžioje balkšvi, vėliau tiršti, 
tamsiai pilki dūmai staiga išsiveržia pro žeminės angą. 
Kaip tik tuo metu iš jos iššoka Mykolas su Baliu.

— Senele, senele! — veriančiu balsu šaukia Agnė ir 
tik dabar pajuntu kiek nevilties ir baimės tame šauksme. 
Ji pasitraukia nuo pamatų ir nori bėgti prie žeminės, 
tačiau Kurtas sulaiko ją:

— Zurūck, zurūck!
Stiprios rankos veik parbloškia ją atgal prie 

boluojančių akmenų.
— Žmogžudys! Nušauk ir mane, sudegink ir 

mane... — klykia Agnė, abiem rankom mušdama Kurtą į 
krūtinę.

Kurto dešinėje blizga Armino automatas. Jis staiga 
vienu rankos truktelėjimu pakelia ginklą prieš Agnę, bet 
tuo pačiu metu į jo nugarą įsiremia Mykolo automato 
vamzdis.

— Ruhing, ruhing... Nusiramink! Pats buvai 
pirmasis, kuris norėjo bėgti į mišką. O dabar turi tiek 
laiko ir drąsos grasinti moteriai?

Tik po ištisos pertraukos Kurtas nuleidžia ginklą ir 
piktai sumurma:

— Kartais ir plieniniai nervai atsisako tarnauti...
Mums visiems dabar trūko tų nervų, trūko įgudimo 

drauge veikti, įgudimo sudaryti, kad ir mažą, bet 
vienalytį būrį. Kitaip nebūtų atsitikęs ir dar vienas 
gėdingas įvykis, kurį buvo galima pavadinti tik 
žioplumu. (Bus daugiau)

Šm. kovo 17 d. sukako 50 metų nuo 
lenkių ultimatumo Lietuvai. Kaip žino
ma, 1938 metais kovo 7 dieną Lietuvos 
pasienio sargybinis nušovė Lietuvos pu
sėje besislapstantį lenkų pasienio poli
cininką. Lenkai tuojau pradėjo puoli
mus prieš Lietuvą. Dalyviai keliuose su
sirinkimuose Varšuvoje ir Vilniuje rei
kalavo žygiuoti į Lietuvą. Vilniuje mi
tingo dalyviai apeliavo į lenkų marša
lą Rydz-Smiigly: ..Marszalku, prowadz 
nas na Kowno".

Lenkų kariuomenės daliniai pradėjo 
koncentruotis prie demarkacijos linijos, 
o kovo 17 d. lenkai įteikė per mūsų at
stovą Taline, Dr. Dailidę, Lietuvai ulti
matumą, reikalaudami atstatyti diplo- 

dabartine Lietuva", vadovauja Gintė 
Damušytė, JAV.

20.00 vai. — Vytenis M. Vasyliūnas: 
„Kas yra kometa?“

Rugpjūčio 5 penktadienį 10.00 vai. — 
(Vytautas J. Bieliauskas, JAV: „Negirdi
mas kančios šauksmas sąžinės kalinių — 
moderniosios represijos psichologiniai 
bruožai“.

14.00 vai. — Baltų draugijos posėdis.
16.00 vai. — Pranešimai apie V I-jį PL 

Jaunimo kongresą — Kęstutis Ivinskis, 
{Raimonda šreifeldaitė, Viak. Vokietija.

20.00 vai. — Tėvynės Valandėlė: Nijo
lės Sadūnaitės atsiminimų interpretacija
— Karolina Paliulienė ir Jonas-Kristofas 
Moneys, Prancūzija.

Rugpjūčio 6 šeštadienį 10.00 vai. — 
J.E. vyskupo Antano Deksnio atnašauja
mos už Lietuvą šv. Mišios.

11.00 .vai. — Stasys Lozoraitis, Italija 
JAV: „Lietuvos nepriklausomybė ir 
Maskvos persitvarkymas“.

14.00 vai. — Europos LB pirmininkų 
posėdis.

20.00 vai. — Koncertas (Jaunųjų lite
ratų vakaras). Laužas-tlinksmavakaris.

Rugpjūčio 7 sekmadienį 10.00 vai. — 
pamaldos.

11.00 vai. — studijų savaitės uždary
mas.

Rytais šv. Miaiias atnašaus kun. prof. 
Jonas Jūraitis, Šveicarija. Laisvalaikiais 
bus rodomi video-filmai, skaidrės ir kt.

Veiks parodos: Lietuvos meno leidiniai
— Alf. Krivickas. Lietuvių tautodailė — 
Irena Krivickienė ir kt.

matinius santykius.
Lietuva, grasinama jėga, kovo 19 d. 

ultimatumą priėmė pažymėdama, kad 
nusilenkia jėgai, bet ne teisei. Ji pasi
laikė savo pretenzijas į Vilnių.

Vykdydama ultimatumą, Lietuva tu
rėjo iki kovo 31 d. atstatyti tarp Lietu
vos ir Lenkijos susisiekimą geležinke
liais ir sauskeliais, telefono ir telegrafo 
ryšį diplomatiniams atstovams, o taip 
pat pasikeisti diplomatais. Atatinkama 
sutartis buvo pasirašyta kovo 30 d. Au
gustave, o kovo 31 d. lenkų pasiuntinys 
Chorvat atvyko į Kauną.

Tuo būdu Lietuva buvo priversta nu
traukti savo protestą prieš lenkų 
sulaužytą teisę, kuri tęsėsi aštuoniolika 
metų.

Tas ultimatumas padarė dar vieną di
delę skriaudą Lietuvai, kurią sunku už
miršti net ir dabar. Tada žmonės Lietu
voje jautėsi bejėgiai, giliai pasipiktinę 
mūsų kaimyno veiksmais. Lenkai sten
gėsi užmegsti kultūrinius santykius, pa
sirodė gausios jų ekskursijos Lietuvoje, 
bet mūsų tautiečiai pasiliko lenkų over- 
tiūroms abejingi ir elgėsi jų atžvilgiu 
šaltai, bet korektiškai. Tiesa, po Vilniaus 
atgavimo pasitaikė išsišokimų, bet tai 
daugiausia buvo nežymūs įvykiai.

Kai Hitleris užpuolė Lenkiją ir siūlė 
lietuviams žygiuoti į Vilnių, Lietuva, 
,nors matė, kad Lenkija bus netrukus nu
galėta, liko neutrali. Kitaip ir būti ne
galėjo—lietuvis nemuša parpuolusio. Gi 
kai kariai ir civiliai peržengė Lietuvos 
sieną bėgdami nuo vokiečių, lietuviai, 
nors turėjo daug sunkumų parūpint pa
talpas ir maistą didelei masei pabėgėlių, 
priėmė juos draugiškai ir padėjo jiems 
išvykti į Britaniją, kur jie galėjo tęsti 
savo pasipriešinimą vokiečiams. Visa 
tai lenkams yra žinoma, o tie, kurie bu
vo internuoti Lietuvoje prisimena, jei ne 
s>u dėkingumu, tai maloniai ir be pagie
žos Lietuvoje praleistą laiką.

Praeitis rodo, kad sunku mums pasi
tikėti lenkais, bet dabalr, tiek pačioje 
Lenkijoje, tiek išeivijoje, pasigirsta vis 
daugiau balsų, kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė ir turi jai priklausyti. Jei tie bal 
sai išeivijoje pajėgs nuslopinti lenkų 
karštagalvius ir šovinistus, yra vilties, 
kad mes galėsime surasti būdų bendra
darbiauti. Nepaisant to, kad Lenkija yra 
neva nepriklausoma, abi mūsų tautos 
yra pavergtos rusų, ir tas faktas turėtų 
mus jungti prieš bendrą priešą. Ypatin
gai išeivijoje mes turime ieškoti viską 
kas mus jungia, o ne kas mus skiria.

Taip galvodami, neturėtume pamiršti 
to nelemto ultimatumo. J.B

2000
2000-sis EUROPOS LIETUVIO 

NUMERIS

Barčuos, Sacharovas, Baublys, Valrkala

Pirmame 1973 metų numeryje „E.L." 
leidėjai nusiskundžia jėgų sumažėjimu ir 
sako, kad „pasenę neatj.aunės, o išėję iš 
darbo nebegrįš“, bet vis dėlto, būdami 
vieningi, pajėgėme išlaikyti Vasario 16- 
tos Gimnaziją, šv. Kazimiero Kolegiją 
Romoje ir Anglijoje „EL“ ir N.K.K., iš
leidusį daugiausia lietuviškų įknygų. Tuo 
pačiu pranešama, kad „EL“ ir NKK re
daktorius K. Barėnas išėjo į pensiją.

Sausio mėn. rašoma, kad D. Britanija 
galų gale įsijungė į Europos Ekonominę 
Bendruomenę (Common Market).

Vienas iŠ garsiausių pasaulyje moks
lininkų ir sovietų atominės bombos tė
vas Andriejus Sacharovas pareiškė, kad 
jis nenumato jokių pasikeitimų Rusijo
je ateinančių 10 metų laikotarpyje ir sa
kė, kad „kova dėl Laisvės yra nė kiek ne
mažesnės vertės, kaip pav. žydų kova dėl 
teisės emigruoti“, ir per Švedijos televi" 
ziją pareiškė, kad valdomoji partija yra 
nedemokratiška ir atėjo laikas ją pa
keisti.

„EL“ taip pat komentuoja Brežnevo 
kalbą, pasakytą K.P. suvažiavime, kada 
jis pasakė, kad „paskiros tautos sovie
tuose nebeegzistuoja, kad esanti sukur
ta nauja istorinė žmonijos bendruome
nė — sovietų tauta“.

Birželio mėn. Helsinkyje įvyko saugu
mo konferencija, į kurią nuvyko ir pa- 
baltiečių atstovai, kurie tačiau buvo su
imti' ir išlaikyti kalėjime 24 valandas, 
būk tai Maskvai spaudžiant.

1974 m. sausio 1 d. „EL“ praneša, kad 
lėktuvo nelaimėje Lietuvoje žuvo neei
linės šeimos narys, gydytojas prof. Petras 
Baublys, jauniausias Londone gyvenan
čio Rosčio Baublio brolis. J.L. taip pat 
prideda, kad mokytojas Petras Baublys 
.jišaugino šešis tvirtus, tarsi ąžuolus, sū
nus, baigusius aukštuosius mokslus ir 
dirbusius atsakingus profesinius darbus“.

Sąryšyje su pasikėsinimu nužudyti di
delės firmos Marks and Spencer prezi
dentą, pastebima, kad J.E. Sieff yna kau
nietis.

Vasario 26 d. „EL" įsidėjo pirmame 
puslapyje ilgą P.B. Varkalos straipsnį 
„Reikia persitvarkyti“.
Autorius rašo, kad Lietuvių Namų nega

lima pavadinti lietuvių kultūriniu ir re- 
prezentatiniiu centru, nes ten be baro 
daugiau nieko nėra.

„Mes visi turėtume sutikti, jog sody
ba nei tautiškai nei politiškai nei komer
ciškai dabar neduoda mums naudos. To
limesnis jos laikymas būtų rėmimas ki
tataučių ir skriaudimas lietuviškų rei
kalų“ rašo Varkala, „todėl reiklia ne
delsiant sodybą parduoti“.

Kovo mėn. „E.L.“ Br. Daunoras aš
triai reaguoja į Varkalos straipsnį, pri
mindamas, kaip Varkala agitavo prieš 
Sodybos pirkimą, rašydamas kas „sutik
tų valgyti iš vieno bliūdo su mediniais 
šaukštais“. O vis dėlto sodyba buvo nu
pirkta už 6000 svarų, o dabar ji verta 
150.000 svarų, tai kas buvome geresni 
biznieriai, klausia Daunoras. Ir kituose 
„E.L.“ numeriuose yra daug pasisakymų 
įprieš sodybos pardavimą, tarp jų pažy- 
gnėtini VI. Dangio, P. Petkevičiaus, A. 
,Jasiko, B. Butrimo, X.Y. ir kitų.

(Bus daugiau)
M. Bajorinas

LIŪDNA SUKAKTIS

Ateinančiais metais sueis penkiasde
šimt metų nuo gėdingo sovietų ir nacių 
suokalbio, vadinamo Ribbentropo-Molo- 
tovo pakto pasirašymo, sudariusio gali
mybę Sov. Sąjungai su nacių Vokietijos 
pritarimu neteisėtai prisijungti tris Pa
baltijo valstybes. Užsienio lietuvių ir ki
tų pabaltiečių organizacijos ruošiasi gė
dingo sandėrio sukaktį plačiai atžymėti, 
primenant pasaulio politiniam sluoksniam 
ir visuomenei, kaip dvi totalistinės vals
tybės — nacių Vokietija ir Sovietų Rusi
ja prekiavo nepriklausomais kraštais su- 
naikindamos jų laisvę. Pabaltiečių veiks
niai užsienyje svarsto įvairius sumany
mus, kurie turėtų būti įvykdyti nacių ir 
sovietų gėdingos sutarties metinėse. Pats 
esminis projektas yra reikalauti, kad 
Sovietų Rusija atšauktų Molotovo-Rib- 
(bentropo sandėlį ir likviduotų jo pada
rinius. Tuo tikslu Amerikos lietuviai 
svarsto pasiūlymą laiškais ir telegramo
mis kreiptis taip pat ir į amerikiečių vy
riausybę, prašant, kad paremtų Molotovo 
ir Ribbentropo sutarties atšaukimą, 
įtrauktų Pabaltijo kraštus į vadinamų 
regioninių konfliktų sąrašą.
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Slkaitytoju tcu&kai Australija priima musų jaunimą
MOLOTOVO-RIBBENTROPO 

SUKAKTIS

1989 m. rugpjūčio 23 d. sukaks 50 me
tų, kai Ribbentropas su Molotovu pirko 
ir pardavė 4 mažas valstybes — Estiją, 
Latviją, Suomiją ir Lietuvą. Pasitinkant 
šli juodąjį jubiliejų siūlau idėją. Pasvar
stykime: Šiandieną Estiją, Latvija ir Lie 
-tuva — vergės. Jau ne vienas dešimtme
tis buvo kovota ginklu, kalbama ir de
monstruojama dabar už Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės atstatymą. Ta
čiau resultatų nėra. Pabandykime iš 
šios vergijos išsipirkti pinigais.

Kadangi Sovietų Rusija (Tarybų Są
junga) sumokėjo nacių Vokietijai ati
tinkamą sumą aukso dolerių, tai be nie
ko, šiap sau suteikti Pabaltijui laisvę gal 
yra didžiulė finansinė skriauda joms? 
(Gi tuos pinigus naciai panaudojo ruoš
dami antrąjį Pasaulinį karą — už juos 
gamino ginklus, statė krematoriumus, 
steigė koncentracijos stovyklas, žudė 
žmonės ir 1.1.) Šiaudinėje Vokietijoje jau 
seniai kitos santvarkos, tačiau kažko
dėl Vokietijos viešai neskelbia ir neat
šaukia Ribbentropo-Molotoyo slaptojo su
sitarimo. Grąžinti už Pabaltijį paimtus 
pinigus? Už tėvų kaltę valkai lyg ir ne
atsako.

Idėjos pagrindinė mintis:
Neabejoju, kad pasauliui visomis ga

limomis priemonėmis bus skelbiama ir ši 
data ir tas baisusis susitarimas, bus 
spausdinami ir platinami to slaptojo su
sitarimo tikslai.

Siūlau kokia tai forma pranešti visų 
pasaulio valstybių vadovams, kad visa
me pasaulyje bus paskelbta pinigų rin
kliava. Pinigai turėtų būti renkami vi
sose vietose: (kine, stadione, gatvėje, 
mokyklose, universitetuose ir 1.1.). Au
kotojai turėtų gauti Ribbentroipo-Molotovo 
Slaptojo susitarimo tekstą su paaiškini

mu, kad jo paaukoti pinigai bus panau
doti Pabaltijo valstybėms išsipirkti iš 
vergijos.

Toliau — visose pasaulio valstybėse 
prie TSRS, Vokietijos Demokratinės ir 
Vokietijos Federalinės respublikų am
basadų ir konsulatų durų ar vartų būtų 
pakabinami maišeliai su smulkiomis 
monetomis ir slaptojo susitarimo teks
tais, kaip išsipirkimo simboliai.

1989 m. 23 rugpjūčio oficialiai su liū- 
dinintklais (juristais, spaudos ir televizi
jos atstovais ir 1.1.) surinktoji pinigų su
ma (Jūs be abejo žinote, kokia suma bu 
vo sumokėta tiksliai) turėtų būti įteik
ta abiejų Vokietijų valstybių atstovams, 
kad šie oficialiai grąžintų ją Tarybų Są
jungai ir atšauktų bei panaikintų šį gė
dingąjį Ribbentropo-Molotovo slaptąjį su 
sitarimą, tuo pačiu at'statydami nepri
klausomybės statusą Pabaltijo valsty
bėms.

Antanas

’Red. Pastaba: Šis laiškas iš Lietuvos 
mus pasiekė per ,,EL“ skaitytojos ma
lonę.

1941 m. sausio 10 d. Vokietijos amba
sadorius von der Schulenburg ir Sovie
tų Sąjungos Liaudies Komisarų pirminin 
kas V.M. Molotovas pasirašė slaptą 
protokolą, kad už dalį Lietuvos te
ritorijos Sovietų Sąjunga Vokietijai už
mokės 7.500.000 aukso dolerių arba 31.5 
.milijonų Reichsmarkių. (Pagal sutartį 
(ši suma turėjo būti sumokėta per tris 
.mėnesius).

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai 

PRAŠOME ATSILIEPTI. ACID

„EL“ Administracija

Paskutinėmis stovyklos dienomis sto
vyklautojų eilės pradėjo retėti. Vieni pa
traukė savo keliais, norėdami pamatyti 
daugiau Australijos, kiti skubėjo į savus 
■krantus, tęsti studijų, grįžti prie darbų. 
Atėjus atsisveikinimo su stovykla vaka
rui dar virš dviejų šimltų jaunuolių pri
pildė 5 autobusus ir nakties metu kelia
vo į Viktorijos sostinę, Melbourne, kur 
vyko VI Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso uždarymo renginiai.

Per kelias savaites gerai vienas su ki
tu susipažinę, atlikę savo pareigas Stu
dijų dienose, pailsėję stovykloje, išmo
kę ir kelis kart perdainavę kongreso dai- 
norėDiį (kažkas su laikrodžiu nustatė, 
kiek laiko tam reikėjo), Melbourne at
stovai ir dlalyviai, turistai ir svečiai pa
sijuto laisviau. Nereikėjo daugiau sku
bėti į paskaitas, nereikėjo keltis vėlia
vos pakėlimui, nereikėjo skubėti į vis 
nesibaigiančius būrelius. Melbourne bu
vo vien pramogos. Kiek jų gali sutalpin
ti į tris dienas? Kur, gi tris, tik dvi su 
puse.

Su nuotykiais (kai kurie autobusai 
pakeliui „paklydo“ ir neatvažiavo iki 
pietų!) sausio 8 rytą atvykus prie Mel
bourne Liet, namų visi puolė prie darbš 
čių melfourniškių mo terų paruoštų pusry
čių. Pavalgius šeimininkai pavargusius 
svečius išsivežiojo po namus poilsiui ir 
pasiruošimui vakare įvykstančiam Ta
lentų vakarui.

Po koncertų Sydnėjuje ir Adelaidėje, 
Talentų vakaro dalyviai savo numerius 
jau buvo apdailinę. Dainos skambėjo, 
šokiai derinosi, pianistai neklydo, akto
riai savo noles mokėjo. Nors visi buvo 
lietuviai, jų išvaizdoje, laikysenoje, ap
sirengime atsispindėjo gimto krašto 
charakteris. Bet virš viso to matėsi šių 
jaunų lietuvių meilė savo tautai, savo 
tėvų kraštui. Suvažiavę iš įvairių pa
saulio kraštų jie dirbo, džiaugėsi, links- 
linksminosi lyg šeimos vaikai. Talentų 

vakaras tryško jų jaunatvišku .užsidegi
mu, noru išlieti savo kūrybingumą, pa
rodyti savo sugebėjimus.

Vakaras pasibaigė vėlai. Bet jaunimas 
nebūtų jaunimu, jei vėlus vakaras už
slopintų jo entuziazmą. Iš Melbourne 
universiteto salės visi sugužėjo į Lietu
vių namus tęsti koncerte susidariusią 
smagią nuotaiką. Iki „gaidžių“ Melbour
ne Lietuvių namai skambėjo muzika ir 
dainomis. Atsipalaidavę nuo įsipareigo
jimų, visi stengėsi sutvirtinti kongrese 
sudarytus ryšius, pasikalbėti su melbur- 
niškiais, kuriems tai buvo pirma proga 
susitikti su užjūrio svečiais.

Oficialus VI Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso' uždarymas įvyko sausio 9, 
Melbourne Universiteto teatro salėje. 
Kalbų nedaug. Organizacinio komiteto 
pirmininkas Henrikas Antanaitis jaus
mingai padėkojo visiems atstovams, da
lyviams ir ruošėjams. Naujasis Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas 
(Alvydas Saplys priėmė simbolinį pasau
lio gaublį, Melbourne jaunimas pastatė 
J. Mašanausko jun. pjesę „Gynyba“. An
troje dalyje balsingos VI PLJK repre- 
zentantės „Svajonės“ atliko pynę dainų, 
su kuria jos jau anksčiau buvo apvažia- 
vusio's pusę pasaulio, garsindamos kon
gresą.

Vakare įvykęs uždarymo balius parodė, 
kadi jaunimas moka ir šauniai bei gracin
gai pasilinksminai. Tūkstantinė jaunimo 
ir Svečių minia iki paryčių šoko gro
jant Melbourne lietuvių jaunimo orkes
trui „Dabar“. Nuotaika buvo puiki, mer
ginos gražios, vyrai elegantiški, nuotai
ka neužmirštama. Sekantį rytą buvo 
sunku keltis ir vykti į paskutinius kon
greso pusryčius, kurie dėl lietučio nuo 
garsioįs Melbourne upė's Y.arra krantų 
buvo perkelti į miesto centre esančią 
„blyruinę“. Buvo ir tokių, kurie pradėję 
įsu oficialiu kongreso uždarymu, univer
siteto salėje, vyko į balių, per naktelę 

šokę ir dainavę, ryte papusryčiavę „bly- 
ininėje“ atvyko tiesiai į šv. Jono bažny
čią, kur vysk. A. Baltakis, asistuojamas 
svečių ir vietos kunigų, atlaikė paskuti
nes kongreso pamaldas.

Kaip ir visi geri dalykai, VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas pasibaigė. 
Pasižymėjo jis dalyvių skaitlingumu, 
jaunimo savarankiškumu ir darbingumu, 
paskaitomis, seminarais ir būreliais už
pildytu laiku (kai kurių nuomone net 
perdaug!). Keletas prie kongreso orga
nizacinių ir programinių reikalų prisidė
jusių vyresnio amžiaus žmonių nedomi
navo jaunimo veiklos, šeštajame jauni
mo kongrese jaunimas atrado save!

(Pabaiga)

SOVIETINĖS OKUPACIJOS AUKOS

Kokių nuostolių sukėlė afganų tautai 
sovietinė okupacija liudija statistiniai 
duomenys: Ženevos universiteto profe
soriaus Sliwinski surinktais duomeni
mis, kurie buvo įteikti Europos Parla
mentui Straslbourge, aštuonierių metų 
laikotarpyje, dėl sovietų sukeltų karo 
veiksmų žuvo daugiau negu milijonas af
ganų, trečdalis visų Afganistano gyven
tojų — apie penki milijonai — pabėgo į 
kaimyninius kraštus, 11-ka procentų vi
sų gyventojų buvo priversti iš savo gy
venamųjų vietų persikelti kitur. Beveik 
80 procentų visų žuvusiųjų mirė per so
vietų įvykdytus miestų ir kaimų bom
bardavimus. Kiti buvo beatodairiškai iš
žudyti teroro tikslais. Krašto patirti ma
terialiniai nuostoliai yra iš vis sunkiai 
apskaičiuojami. Tokią kainą, pažymi ap
žvalgininkas, afganų tauta sumokėjo už 
sovietų vadinamą brolišką pagalbą.

Ed. Cinzas

Trys savaitės Lietuvoje
Vykstu „šventon Žemaitijon“! šitaip 

garbina gimtojo krašto miškus ir laukus 
rašytojas Stasys Kašauskas, skaudžiai 
aštrios plunksnos, bet gerutėlės širdies, 
vaikinas. Ankstų rytelį apleidžiame Vil
nių. Stasys vairuoja ir — pasakoja, pa
sakoja... Dainuojam žemaičių himną 
.Pempei, pempei koudoutoji, kame tava 
kamaralė longoutoji“. Užkimome. Troš
kulys neišpasakytas. Ieškome alaus. 
Stabdom metalinį žirgelį prie pirmo ko
operatyvo. Nėr alaus, išskečia rankas mo
teriškaitė, ateikit po antros. Ir kitur pa
naši kalba apie nevykusią antrą. Nusi
perkam mineralinio vandens. Taip ir per
važiavome beveik visą Lietuvą be alaus.

Netoli Telšių sustojame Adolio ir Sie
nutės Kišonų sodyboje. Viską dirbęs, 
viską išbandęs Adolis pasistatė gražią, 
trobą — kurią Belgijoje vadintu vila — 
užveisė gėlyną ir prisėdo tapybai. Dai
lininkas vedžioja po kambarius, rodo, 
aiškina savo kūrybą. Išeinam į penkių 
šimtų veislių gėlyną, kuriuom pasi
džiaugti atvyksta būriai, net autobusais 
iš Latvijos. Elenutė sodina užstalėm Pri
pila stikliukus: už mūsų šventą Žemaiti
ją, Stasys jau „persitvarkęs“, nė lašelio! 
Mane moterys visada prikalbina, galėtų 
ir pragran nusivesti. Pavalgę ir išgėrę“ 
„ton ė da veiną“, atsisveikiname. Auto- 
vežimyje dūsauju: geri žmonės žemaičiai. 
Stasys juokiasi: sakiau, kad čia šventa 
Žemaitija. Sakykim, kad perkrauna že
maičių dorybes seikėjančias svarstykles
— Vilniuje riebius mokslus kramtę dan
tys girgždino, kad, girdi, Stasys Kašaus
kas perkrauna „laikinas negeroves“ — 
tačiau ir tiesos yra.

Telšiai išskėtė alkūnes, užgulė prie- 
mieščių laukus ir kalvas. Ryškiausiai Ža
rėnų pusėje, kur daugybė dviaukščių na
mų, daržų ir sodelių. Respublikos gatvė
je likę senų, giliai suvargusių namukų. 
Tyčia paliko, aiškina Stasys, senovę sau
go. Gal ir gerai, kad saugo, bet akių ne
džiugina. Kitas Stasio bičiulis — kolūkio 
pirmininkas Zenonas Radavičius laukia 
prie vartelių, šalia gaspadoriaus, veršio 
didumo vilkinis šuo. Linksmas kaip ka
tinėlis, glaustosi, bučiuoja Stasio rankas
— ir jis džiaugiasi svečiais. Zenonas vai
šina saldiukais, obuolių virtine ir po an
tros pirktu alum. Kolūkis apglėbęs 6000 
hektarų. Kaip ir apeinat, kaip apdirbai 
tokias platybas? Motorizuoti, rimtai dės
to Zenonas, .pėstute tikrai neįvaiktume.

Skrendame Žarėnų keliu. Ak, Dievuli 
tolimas, pasakoju Stasiui, kiek kartų 
šituo keliu jodinėta dviračiu! Ir saulėto
mis vasaromis, ir žiemos pūgose; kartais 

atostogų, kitais riebesnio šmotelio mo
kyklos bendrabučio pusbadei užglostyti. 
Va, Stanislovai, šitoje lankoje didžiulę 
bandą dabojo d.vi mergužėlės. Nužengiau 
atsipūsti. Viena rodė dantukus, kita nu- 
trypeno į krūmus, šaukiau, kad nesibai
mintų, bet ji neatsigręžė. Mano puseserė, 
tvirtino balltadantė, miela mergaitė, bet 
baisiai nedrąsi. Gal tas nedrąsumas iri 
išgelbėjo nuo duobės Rainių miškelyje, 
kur vieni barbarai užvertė šventa žemai
čių žeme Talšių kalėjimo „politinius“, 
,(jų tarpe ir mano devyniolikmetį brolį), 
kiti — Telšių apygardos žydus. Kažin 
kur tu dabar Rachele? Gal Izraelyje, o 
ged. Izraelio kolonijoje Amerikoje. Tavo 
vaikams nebereikia slapstytis krūmuose, 
šiandien Jahvės ir Amerikos laiminami, 
jie vėl Kaanano žemės krūmuose akme
nimis laužo untermenšų valkų rankas, 
šaudo ir gyvus užkasinėja.

Viešvienai. Kegai Niekaip nerandame 
Tverų ir Medingėnų! Pagaliau Rietavo 
kunigaikštiškos maldyklos bokštai. Ap
sistojame pas Žemės ūkio technikume 
mokytojaujančią mano puseserę. Tech
nikumas ir gražios mūrinės gyvenamo
sios Rietavo parke. Gražus buvo parkas, 
gražūs ir vaiduoklių, legendų kupini ku
nigaikščių Oginskių rūmų griuvėsiai. 
Laikas, karas, žmonių kvailumas ir dar. 
kvailesnė nepagarba praeičiai, nuterioj.o 
gamtols ir architektūros grožybes. Bene 
trisdešimt penktais poetas Dičpetris rau
dojo „Jaunosios Lietuvos“ poemoje: 
„...senas plytas didžio cirko ponas Jur
gaitis nusipirko, kartu su palme palauž
ta“. Berniūkščio 'išgąsčiu stebėjau pa
skutinio bokšto žudynes, bronzinių liūtų 
pakrovą Kauno muziejui, naibašnikių 
plytų krūvas pono Jurgaičio dvarui. Šau
nus buvo dvarponis Jurgaitis, vis galin
gu, baltas pasiutimo putas drapstančiu 
eržilu atžvangėdavo švento sekmadienio 
mišioms. Brikelėje sena ir negraži — 
bent taip mums vaikams, atrodė — her
bų ir kilnios senovės bajorė, kurią ber- 
naut atėjęs karštai pamilo ir pasiiklupdė 
prieš Panelės Švenčiausios didįjį altorių 
geram ir blogam iki smerties. Taip, šau
nus buvo mylista Jurgaitis, protingai val
dė Rietavą viršaičio soste. Rodos visko 
per akis, ir turto ir garbės prūdai, bet 
žmogui vis mažai, vis plačiau ir gražiau 
norisi: sudegino riebiai apdraustas tro
bas, nusipirko kunigaikščių plytas ir pa
sistatė baltą dvarą. Nepyk, Jurgaiti, ne- 
rūstauk Sibiro nežinomo tremtinio kape, 
bet taip juk buvo. Prieš gerą dešimt
metį atvykęs į Rietavą — nusigandau: 
Oginskių mortuarinė koplyčia traktorių

apgriautais kampais, vidaus juodo ir 
balto marmuro grožybė suskaldyta, ant 
kunigaikštytės kapo verkęs angelas ne
žinia kur nutrenktas. Apie parką ir ne
bekalbėkim, galėjai vilku staugti. Pa
skui, ne taip jau seniai, protus užgulu
sios plėnys nubiro, puolė gelbėti kas liko, 
ką galima prikelti ir atgaivinti. Prieš 
dešimtmetį apėjau ir griūvančią, kiauru 
stogu Rietavo mokyklą, kurioje kažkada 
gyveno kunigaikščio „leibgvardija“ — 
muzikontai. Beje, joje ir Čiurlionio būta. 
Skeldėjo, nyko tautos lobis, nei pečiu 
paremsi, nei pagalbos prisišauksi. Bene 
pirmas ,jLit. ir mene“ pradėjo šaukti ra
šytojas Romualdas Lankauskas. Žemai 
lenkiuosi tau, Romualdai, tikriausiai len
kiasi ir i'š kažkurios galaktikos mus ste
binčios kunigaikščių vėlės. Kaip sakyta 
— nubiro protus užgulusios plėnys: nu
griovė mokyklą sužymėjo plytas ir visa, 
kas sveikiau išliko, atstatys tokią, kokia 
buvo. Ačiū „broliai“ bolševikai, bet, mie
lieji, .pastuksenkite krūtines ir pasižadė
kite nebenusidėti. Gal, sakau, sugrąžin
site Rietavo maldyklos statytojų kuni
gaikščio ir jo Ponios biustus prie di
džiojo altoriaus? Ir Kryžiaus Kelio sta
cijas šventoriuje. Jeigu Lietuvoje religi
jos laisvė (anot „Gimtojo Krašto“) tai ir 
religiniai simboliai laisvi. Vienaip ver
slių, kitaip suksim, bet ir stabukai me
nas, tautos kultūrinio lobyno dalelės. At
eizmas gal ir gera religija, bet bėda, kad 
ji nieko nekuria, paskendusi savo prie- 
toruose nunokiojo ne vien pakelių šven
tus jurgius, artojus Izidorius, bet ir 
tautos atmintį, architektūros ir dailės še
devrus.

Pirmas susitikimas su rietaviškiais 
miestelio bibliotekoje. Knygos mylėtojų 
draugijos žemaičiai netilpo saliukėje, 
reikėjo palikti atviras duris. Pasišnekė
jome nuoširdžiai Oginskių statytoje, ka
ro sudegintoje, tarybininkų vėl atstatyto
je ir pagražintoje „špitolėje“. Vakarie
niaujame vaikystės žaidimų draugužėlės 
šeimoje. Neatsivalgau marinuotų bara
vykų gardybe. Vaikystės, o vėliau ir va
karuškų Julelė siūlo parvežti kelius sti
klainius Žiulietai. Prancūzai, sakau, ap
silaižydami valgo varles, visokiausius 
marių vabalus, o marinuotų baravykui 
baidosi iš tolo. Kaip če daba, stebisi Ju
lelės Steponas, vabalus visokius, o bara
vykų nežena? Nežena, Stepon, anei tek 
arklašūdėi augerutus grybus jėd. Nakvy
nėn poglaudžia Technikumas. Gražiai 
išpuošė Rietavo meistrai svečių butą. 
Kaip Briuselio Hiltone: lentomis apklo
tos sienos, minkštasuoliai televizoriai, 
stėrėo gudrybės. Net mažytė virtuvėlė ka
vai ar painesnės gamybos valgiui. Se
kantį rytą belgišku papročiu ištvilkęs 
trumpos nakties nedamigą, išėjau pasi
klausyti senelio parko pasakos. Atsiremiu

į pavargusį, jau prie žemelės palinkusį 
ąžuolą klausausi jo senutėlės širdies. Vi
sokias dievų ir žmonių perkūnijas atlai
kęs mano Rietavo medis. Ką pasakyti 
tau, po tiekos metų? Kas buvo — žinai, 
kas ateina matai, belieka svetur dūs
tančio poeto žodžiai: „Ir mane jų juodos 
šaknys teapraizgo! Mylimos, galingos, 
ramios rankos, kad girdėčiau skrendan
tį viršūnėm vėją svaigų, ir matyčiau am
žiais savo žemės dangų“.

O kovarnių choras! Suskrido į ryto 
konferencijos medžius, ginčytasi, šūkau
ja, gieda „Normą“ dar mieguistai sau
lei pilkam Žemaitijos dangui.

Popietyje susitikimas su skaitytojais 
Vidurinėje. Kaip į atlaidus suplūdo že
maičiai. Pasišnekėjome apie mano kny
geles; kas jose išgalvota, kas tikrovė. Ži
nia, reikėjo papasakoti ir apie lietuvius 
Belgijoje, abelnai išeiviją. Jaunimas do
mėjosi „pankais“, „metalistais", išeivi
jos literatūra. Gražios žemaitukės ap
dovanojo gėlėmis, liaudies meistrų diro- 
žinėliais. Mokytojai pakvietė kavai ir 
žemaičių sūriui. Ypatingai šiltai pasi
šnekėjau su baltutėlio amžiaus mokyto
ja pensininke Eleonora Ravickiene. Pla
čios veiklos kraštotyrininkė Eleonora, 
daug nuveikusi Oginskių ir Žemaitijos 
praeities paieškose. Mūsų viešnagę Rie
tave globojo Vidurinės direktorė Regina 
Litvinienė ir mokytoja .poetė Laima. 
Gal, sakau, nereiktų pamiršti ir vaikys
tės draugelio Jonio. Pasiglėbsčiavus ir 
latsimeilavus „nepasikeitęs, iš tolo pa
žinau“, klausiu: ką tu, Joni, veiki Vidu
rinėje karininku apsirengęs? Kariuome
nėn miklinu vaikus. Nu, stebiuosi, visam 
pasauliui šūkaujat apie taiką, o patyliu
kais vaikus karui ruošiant. Nušneki, 
juokiasi Jonis, anksčiau reikėjo tarnauti 
tris metus, o kai ateina išmuštriniti, pa
kanka dviejų, taigi yra naudos. Gal ir 
yra?

-Vakarėjant aplankau tėvukus smėlio 
kalnelyje. Regina ir Laima padeda že
maičių dovanotas gėlės ant kapo.

Sekantį rytą atsisveikinę su mielais 
žmonėmis padėkoję už globą, pasilei
džiamo Oginskių keliu. Plateliai. Plungė. 
iBeje, Rietavo Vidurinėje pasišnekėjau il
su Plungės laikraščio korespondentu, pa
žadėjau sekančioje viėšnagėje aplankyti 
ir jų pavietą. Sustojame Beržore. Keis
tas kaimelis, net dangaus mėlynė kaž
kaip keista. Stasys pasakoja, kad tą ne
suvokiamą keistumą senais laikais pa- 
tėlmijo dailininkai Galdikas, Vizgirda, 
Gudaitis.

Šuazelių Gofje dvaras. Kito Stasiaus 
bičiulio Mikašausko vaišės, jo žmonos, 
Mortos tapybos kūriniai. Ubagų sala. 
Senoliai pasakoja, kad anų laikų ubagai 
profesionalai susirinkdavo salon meti
niam pokyliui. Reikėjo juk pailsėti po 

griaudžių verksmų ir karunkų už gas- 
padorių sveikatas, amžinatilsius bran
gius; reikėjo atsigaivinti arielka ir gra
žiomis ubagėmis.

Kalvarijoje — Varduvoje apžiūrime 
maldyklą. Kryžiaus Kelio koplyčias. Prie 
vienos karas nukirto mūsų poezijos ąžuo 
liuką Vytautą Mačernį. Pusvalandis gar
baus kraštotyrininko Konstantino Bružo 
troboje — muziejuje. Vėl keliai ir keliu
kai per šventą mūsų Žemaitiją. Degintą, 
tryptą ir niokiotą, bet vis tiek gyvą, pri
sisunkusią pagonių dievų meilės ir mo
tinos saulelės. Už Alsėdžių ir Telšiai. Ap
lankome su carais ir pijokais kovojusio 
vyskupo vardo mokyklą. Pietaujame 
„Germante“. Kraštotyros muziejus. Moks 
linis darbuotojas Vaclovas Vaivada ro
do savo turtus. Ilgėliau užsibūnu mano 
„giminaičių“ Oginskių skyriuje. Briedžio 
ragų krėsle permąstau jaunas dienas 
Telšiuose. Ir šitos Alkos pradininkas Ge- 
Inys iškyla atmintyje. Nevaldė kojelių 
žmogus, o apkeliavo Žemaitiją. Rinko, 
ineretai ir pirko senovę savo Alkai. Po
kario „sudėtingais laikais“ (dabar šitaip 
patylomis, uždengtomis akimis, apeinama 
pirštu grūmojanti istorija) Josifo Baisio
jo kalėjimų bedugnėje dingo žemaičių 
kaukus, pakelių smiūltkeMus, septynių ka
lavijų Motinas, šventus jurgius, linelį ir 
milelį mylėjęs Žemaitis.

Vakarieniaujame Zenono Radavičiaus 
vakarietiškai puošnioje troboje. Atsibu
čiavę, apdovanoti suglaustiniais ir kava 
puolame į artėjančią naktį. Varniai, Lau
kuva, žemaičių plentas.

Paskutinis vakaras Lietuvoje. Ir — 
paskutinė vakarienė Genutės šeimoje. Gi. 
minės, seni ir nauji bičiuliai, mielas Ka
zakevičius su savo jumoru, Stasio šeima 
ir švediška pavarde šnekutis — pleputis 
dzūkas iš „Tėviškės“. Prieš vidurnaktį 
'dzūkas ir sakys: miela tavo giminė, gar 
dlūs žemaitiška kukuliai, bet laikas pa
galvoti apie Minską. Atsisveikinimas jau 
be juoko ir dainų. Ne karan žmogus išei
ni, bet vistiek ilgam atsibučiuoji, kar
tais ir -ašara prasismelkia.

Gudijos keliai naktyje. Baldom snau
dulį anekdotais, vartom ir pervartom 
įspūdžius. Minskas. Gyvuok sveikas, bet 
nebestorėk, Pranai, po dviejų metų vėl 
pasimatysime, žinoma, jeigu dievai bus 
palankūs, o „Tėviškėje“ kultūrinius ry
šius globojantys žmonės. Gili padėka 
„Tėviškei“, bičiuliams rašytojams, Kaza
kevičiui. Visiems, kurių pavardės išbluko 
mielų įspūdžių prikimštoje galvoje, skai
drinusiems trijų savaičių šventę tėvynė
je.

Traukinyje laukia Grisia ir Miša. Suki 
atgal, Edudard-ai Antonovičiau? Taigi, 
vaikiai, suku, bet širdis Lietuvoje pasi
liko. Jokia -gražbilystė neprisiviliojau 
kartu. (Bus daugiau)
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Kronika
KAS—KADA—KUR

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 1-3 dienomis įvyks Neustadte, 
prie Baltijos jūros, lX-sis lietuvių evan
gelikų sąskrydis.

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-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuviu 
Sodyboje.

Liepos 25-31 dienomis — Volungės 
choras (Toronto) Britanijoje.

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

Rugpjūčio 5-7 dienomis įvyks Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Iš
eivijoje VI-sis Sinodas D-5300 Bonn 2 
— Baid Godesbeng, Aninaberger Str. 400, 
Annaberigo .pilyje. Sinodo šūkis: „Vieš
pats mano šviesa".

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

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

AUKOS TAUTOS FONDUI

N. Butkus — 20.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

J. Krutulis — 4.00 sv.
J. Pabrožis — 25.00 sv.
L. Vilčinskas — 8.00 sv.
A.K. šalys — 2.00 sv.
S. Jablonskis — 1.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ 

MAIRONIO MOKYKLA

Mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvai 
birželio 18 d. šeštadienį dalyvavo pa
maldose St. Martins-in-the-Fields bažny 
oloje ir eisenoje prie Cenotapho, todėl 
pamokų nebuvo. Bet mokykla veiks 25-tą 
birželio. Živilė ir Tomas jau sugrįžo iš 
ilgų ir įdomių kelionių.

Žiogelis

Coventry
SVARBUS SUSIRINKIMAS

DBLS Coventry skyriaus valdyba su
sitarusi su DBLS Centro Valdyba šaukia 
svarbų susirinkimą pasitarti organizaci
niais, litunistiniais, kultūriniais ir jauni
mo veiklos reikalais.

Susirinkimas 'įvyks birželio 26 d., sek
madienį, 2.30 vai p.p. Lenkų klube, White 
friars St. Coventry.

Coventry skyriaus pirmininkui, V. 
Stirbiui talkininkaus DBLS CV nariai V. 
Gasperienė ir E. Šova, DBLJS nariai A. 
Blinstrubas, S. Mineikis, M.G. Šova ir 
LSS Europos Raj. vadas. S.B. Vaitkevi. 
čius.

Prašome visus Coventry ir artimų sky
rių narius ir susidomėjusius į susirinki
mą ir atsivesti savo jaunimą.

Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 

sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš lanksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

I Sodyba
REIKALINGI TARNAUTOJAI

Lietuvių Sodybai Headley Parke rei
kalingas virėjas arba virėja. Taip pat 
reikalingas asmuo patarnauti valgykloje 
ir prižiūrėti švarą namuose.

Darbo sąlygos ir atlyginimas pagal su
sitarimą.

Dėl smulkesnių informacijų galima 
kreiptis tel. 04203 2810 pas Sodybos ve
dėjus: Povilą arba Luisą.

ATOSTOGOS (SODYBOJE
Savaitė Sodyboje — nakvynė, pusry. 

čiai, vakarienė ir kambarys su dušu 
140 sv. asmeniui, kambarys be dušo 115 
sv.

Savaitė Sodyboje lietuviams — nak
vynė, pusryčiai, vakarienė ir kambarys 
su dušu 80 sv., be dušo 72 sv.

Nakvynė ir pusryčiai — kambarys su 
dušu 17.50 sv., be dušo 11.50 sv asme
niui.

(Visos nurodytos kainos yra su mo
kesčiais, VAT).

Užsisakyti galima tel. 04203 2810.

Sodybos valgykla veikia kasdien nuo
12.30 vai. iki 4 vai. 3-jų patiekalų pietūs1 
6 sv. asmeniui. Vaikams — pusę kainos.

Iš anksto galima užsisakyti tel: 04203 
2810.

Nottinghamas
JONINIŲ VAIŠĖS

Birželio 25 d. Nottinghamo lietuvių 
moterų draugija ruošia Joninių vaišes. 
Programoje populiarusis „Rūtos" duetas. 
Bus turtinga loterija.

Vaišės 'įvyks Latvių Klubo patalpose: 
la Stanhill Road, Canton Hill. Pradžia
6.30 vai pp. Įėjimo kaina 3.50 sv. asme
niui.

Norintieji dalyvauti prašomi iki birže
lio 21 d. užsirašyti pas F. Damoševičie- 
nę — tel. 505686, arba pas A. Važgaus- 
kienę — tel. 871694.

Kviečiame visus iš arti ir toli.
Valdyba

Manchesteris
KLUBO NARIŲ
SUSIRINKIMAS

Liepos 3 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. M 
LS klubas šaukia pusmetinį visuotiną 
narių susirinkimą, kuriame valdyba bei 
Revizijos k-sija padarys pranešimus ir 
nagrinės klubo einamuosius reikalus.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo Valdyba

PAMALDOS
Manchesteryje — birželio 26 d., 12.30 v. 
Bradforde — liepos 3 d., 12.30 vai. 
Eccles — liepos 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — birželio 26 d., 11.15

vai., Židinyje.
Corbyje — birželio 26 d., 14 d. vai., Šv.

Patrike, Gainsborough Rd.
Notitinghame — liepos 3 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — liepos 3 d., 14 vai., Šv.

Eduarde, London Rd.
Northamptone — liepos 3 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — liepos 10 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — liepos 17 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 17 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — liepos 24 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

Boltonas
PAMESTA

Minint pabaltiečių 70 metų nepriklau
somybės sukaktį Ukrainiečių klube, Bol- 
tone, gegužės 14 d. pasimetė 'įvairūs ap
rašymai ir fotografijos apie rugpjūčio 23 
dienos įvykius Latvijoje.

Jei kas apie tai žino prašome paskam
binti Z. Jurui 01-460 2592, arba pasiųsti 
11 London Lane, Bromley, Kent BRI 
4HB.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ ĮjALFOS DRAUGIJOS 

LABDAROS SUSIRINKIMAS 
HUETTENFELDE

Gegužės 7 d. Hūttenfelde, Vasario 16 
g-jos patalpose, įvyko Lietuvių šalpos 
draugijos LABDARA metinis visuotinis 
susirinkimas.

Pranešimą apie draugijos veiklą pa
skutiniais metais padarė LABDAROS 
draugijos Garbės pirmininkas J. Glem- 
ža, nes draugijos pirmininkė Zina Glem
žienė dėl ligos negalėjo susirinkime da
lyvauti. J. Glemža pranešime nurodė, 
kaip paskutiniais metais buvo padedama 
lietuvių moksleivijai bei studentijai Va
karų Vokietijoje ir Suvalkų trikampyje 
Lenkijoje. Jis taip pat supažindino ir su 
sunkumais, iškylančiais LABDAROS 
veikloje.

Revizijos komisijos vardu kalbėjo 
Andrius Šmitas. Jis pranešė, kad, pati
krinus dokumentaciją, rasta, jog atskai
tomybė vedama tvarkingai, ir siūlė at
leisti esamą valdybą nuo atsakomybės.

Į naują valdybą vienbalsiai išrinkti 
šie asmenys: Arminas Lilpšys (pirminin
ku), dr. Jonas Norkaitis (vicepirminin
ku), Jonas Vitkus (iždininku), Kazys 
Benidoraitis (buhalteriu), Bronė Lipšie- 
nė (sekretore), Ričardas Tendzegolskis 
(nariu). Naują Revizijos komisiją suda
ro tėvas Alfonsas Bernatonis, gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas ir vienas iš 
LABDAROS steigėjų Vytautas Brazaitis.

Diskusijose apie draugijos veiklą bei 
būstinę buvo iškeltas klausimas, ar ne
reikėtų būstinės perkelti į Hūttenfeldą, 
kur buriasi daugiau lietuvių veiklos vie
netų. Buvo nutarta perkelti čia visą do
kumentaciją ir atidaryti Hūttenfeldo 
Volksibanke LABDAROS sąskaitą, kurį 
laiką sąskaitą dar paliekant ir Stuttgarto 
banke. Tokiu būdu, esant daugumai val
dybos narių Hūttenfeldo apylinkėje, ir 
įvyktų būstinės perkėlimas.

Pablogėjus sveikatai, Zina Glemžienė 
nenorėjo daugiau būti išrinkta į valdy
bą, todėl visuotinis susirinkimas nuta
rė ją laikyti Garbės pirmininke. Ir J. 
Glemža, ir Z. Glemžienė lieka toliau Val
dybos patarėjais, kurie nuolat telefonu 
pataria arba pakoreguoja naujos valdy
bos veiklą. Susirinkusiųjų nuomone, 
LABDAROS draugija atlieka kilnų ir 
naudingą darbą, remdama mokslo sie
kiantį jaunimą, todėl jos išlaikymas bei 
sustiprinimas yra neginčyjamai reika
lingas. Visi LABDAROS nariai ir rėmė
jai yra kviečiami toliau remti šią drau
giją, kurios egzistavimas parodo išeivi
jos toliaregį orientavimąsi į kultūrą bei 
švietimą.

LABDAROS valdyba dėkoja visiems 
draugijos nariams ir rėmėjams ir tikisi 
ateityje jų paramos.

LABDAROS draugijos valdybos vardu!
A. Lipšys ir J. Vitkus

LABDAiRA, e.V., Schloss Rennhof, 
6840 Lampertheim-Hūttenfeld. Telefonas 
06256 — 1200. Bankkonto 8 0644 07 (BLZ 
509 914 00) Volksbank Kreis Bergstrasse.

ARMĖNIJOJE NERAMU
Užsienio spaudos agentūrų žiniomis, 

Armėnijos sostinėje Jerevane penkias 
dienas vyko masinės demonstracijos už 
Kalnų Karabacho srities sugrąžinimą Ar
mėnijai. Gegužės 31 dieną Stepanakerte 
buvo paskelbtas visuotinis streikas į ku
rį įsijungė tūkstančiai armėnų darbinin
kų ir tarnautojų.

SUIMTI LIETUVIAI 
BĖGLIAI

Užsienio spaudos agentūrų žiniomis, 
tragiškai pasibaigė trijų jaunu lietuvių 
bandymas pabėgti į Suomiją. Broliai 
Mečislovas ir Gintaras Tarasevičiai ir 
Ričardas Andrijauskas, kilę iš Kauno 
gegužės 25 dieną buvo sovietinių sargy
binių susekti ir areštuoti Karelijoje, prie 
pasienio su Suomija. Pagal turimas in
formacijas jie buvo tuoj nugabenti ‘į 
Leningrado kalėjimą. Spaudos agentūros 
rašo, kad Mečislovas ir Gintaras Tara
sevičiau ir Ričardas Andrijauskas daly
vavo įvairiose pastaruoju metu Lietuvoje 
įvykusiose demonstracijose. Jų bandy
mą pabėgti į Suomiją nulėmęs paties vi
daus reikalų ministro žemgulio įspėji
mas, 'kad už jų veiklą jiem gresia pa
traukimas teismo atsakomybėn.

(VAT.R.)

VOLUNGĖS CHORAS BRITANIJOJE
Iš Kanados atvyksta Volungės choras 

ir yra numatęs sekančius koncertus bei 
susitikimus:

Liepos 25-tą 19.30 vai. — Pietūs Ško
tijos Lietuvių Socialiniame Klube.

Liepos 26-tą 19.00 vai. — Koncertas 
Glasgow Garden Festival.

Liepos 27-tą, 13.00 vai. — Koncertas 
Edinburgo Ross Theatre.

Liepos 28tą, 13.00 vai. — Koncertas 
Londono Festival Hall.

Liepos 29-tą, — Apsilankymas Londono 
Lietuvių Namuose.

Liepos 30-tą, — koncertas Lietuvių So
dyboje.

Liepos 30-tą 17.00 vai. — Koncertas 
Lietuvių Sodyboje.

19.30 vai. — Iškilminga Vakarienė su 
„Volunge“.

Liepos 31-mą 11.00 vai. — Šv. Mišios 
šv. Kazimiero bažnyčioje, Londone. Po to 
vaišės šv. Kazimiero svetainėje.

Koncertus, išskyrus Sodyboje, rengia 
Kanter Concert Management Ltd. ir DB 
LS neturi jokios įtakos nei į tų koncertų 
laiką bei vietas.

Kas norėtų dalyvautu Iškilmingoje Va
karienėje Sodyboje, prašome iš anksto 
užsisakyti .pas Sodybos Vedėjus. Kaina 
5 sv.

IGNALINOS RADIOAKTYVIOS 
ATLIEKOS TERŠIA 

ATMOSFERĄ

Gynybos tyrinėjimų valstybinis insti
tutas Švedijoje šiomis dienomis užregis
travo virš normalaus lygio padidėjusią 
radioaktyvumo normą Baltijos jūros ra
jone ir pranešė, kad šį reiškinį sukėlė 
iš Ignalinos atominės elektrinės Lietu
voje į atmosferą per dideliais kiekiais iš
metamos radioaktyviosios atliekos. Šve
dijos tyrinėjimų instituto technikai pa
žymėjo, kad nuo 1985-ųjų metų iš Igna
linos atominės elektrinės radioaktyvios 
atliekos gan dideliais kiekiais yra išme
tamos į aplinką pastoviai keturis kartus 
metuose. Šių išmetamų atliekų radioak
tyvumo lygis, pažymėjo švedai technikai, 
yra dešimt tūkstančių kartų aukštesnis 
už bet kurios Švedijoje veikiančios ato
minės elektrinės visų metų bėgyje pa
šalinamų atliekų radioaktyvumo lygį. 
Švedijos instituto technikai, betgi, iš
reiškė nuomonę, kad ryšium su Ignali
nos atominės elektrinės išmetamomis at
liekomis atmosferoje padidėjęs radioak
tyvumas nesukelia pavojaus žmonių 
sveikatai, šis reiškinys, tačiau, akivaiz
džiai paliudija, pažymėjo švedai tech
nikai), kad sovietai nesiima tokių griežtų 
kontrolės priemonių kaip švedai bran
duolinių jėgainių saugumo srityje.

(AGI/AP)
Baltų Helsinkio grupė praneša iš Stoc- 

holrno, kad 1997 m. prie Liepojos, Latvi
joje, bus pradėta statyti atominė elek
tros jėgainė.

Ji būtų baigta statyti 2006 m. ir pa
gamintų 4 milijonus kilovatų.

LIETUVIŲ LAIŠKAS 
JAV KONGRESUI

(Atkelta iš 1 psl.)

Linkevičius, kun. Juozas Razmantas, 
kum. Antanas Šeškevičius, Irena Gajaus- 
kienė, Regina Teresiūtė, Balys Stukelis, 
Alfonsas Bumbulis, Albinas Mockus, 
Kazimieras Širvys, Bronė Valaitytė, Ru
daitis, Balys Kubilius, kun. Rokas Puzo- 
nas, Vytautas Jogėla, Salomėja Menke- 
vičiūtė, kun. Petras Kastytis Krikščiukai
tis, Robertas Grigas ir Mindaugas Gece- 
vičiu*.

(LIC)

SUGEDO MAŠINA

Nidos Spaustuvės mašinai sugedus, šio 
„Europos Lietuvio“ I ir IV-tą puslapius 
atspausdino Ukrainiečių spaustuvė Lon
done.

„Europos Lietuvio“ nr. 27 pasirodys po 
vasaros atostogų liepos 22 d.

A.A. ALFONSAS BERNATONIS

Frankfurte, Federacinėje Vokieti
joje, birželio 4 d. mirė kapucinas 
kun. Alfonsas Bernatonis. Buvo su
laukęs 73 metų amžiaus. Buvo gimęs 
Mediniškių kaime, Jiezno parapijo
je, Alytaus apskrityje. Baigęs Kapu
cinų gimnaziją Plungėje, studijavo 
Miunsterio aukštojoje Filosofijos-Te- 
logijos mokykloje, kunigu įšventintas 
43-čiais metais. Nuo penkiasdešimtų 
iki 65-tų metų kun. Bernatonis vado
vavo lietuvių katalikų sielovadai Fe- 
derecinėje Vokietijoje ir Austrijo
je, buvo Bendrojo Lietuvių Šalpos 
Fondo įgaliotinis emigracijos reika
lam, ilgametis Lietuvių Bendruome
nės Tarybos, Lietuvių Vasario šešio
liktosios gimnazijos kuratorijos na
rys. Federacinės Vokietijos lietuviai 
su skausmu atsisveikina su savo 
dvasiniu vadovu ir nenuilstančiu vi
suomenės veikėju.

Kun. Alfonso Bernatonio laidotu
vės įvyko birželio 10 d. Dieburge, kur 
velionis buvo įkūręs lietuvių sielova
dos centrą.

PAŠA VL YJK
Totoriai gali grįžti į Krymą

1944 m. Stalinas įsakė ištremti totorius 
iš Krymo už tai, kad jie būk tai bendra
vę su vokiečiais. Totoriai tačiau nesilio. 
vė demonstravę už savo teises ir paga
liau prezidento Gromyko vadovaujama 
komisija nuėmė suvaržymus ir leido 
jiems grįžti į savo tėvynę. Tas grįžimas, 
tačiau, bus suvaržytas, nes Kryme da
bar rusai ir ukrainiečiai sudaro gyven
tojų daugumą, ir pareis nuo to, kiek ten 
bus darbų ir vietų apsigyvenimui. Gro
myko komisija tačiau griežtai atmetė 
totorių prašymą leisti jiems vėl turėti 
autonominę respubliką.

Glasnost žengia pirmyn?
„Maskvos žinios“ siūlo M. Gorbačiovą, 

pagal Amerikos prezidento pavyzdį, pa
daryti Sovietų Sąjungos prezidentu. Au
torius Melor Sturua siūlo šį reikalą 
svarstyti greitai įvyksiančiame komu
nistų partijos konferencijoje. Jis dar pri
deda, kad prezidentas turėtų būti visų 
gyventojų slaptu balsavimu renkamas.

Įsidrąsinusi ortodoksų bažnyčia reika
lauja pakeisti religijos įstatymus, kad 
leistų vaikus mokyti tikybos ne vien 
bažnyčioje, bažnyčioms leistų užsiimti 
labdarybės ir kitais darbais ir leistų 
steigti naujas seminarijas.

Mokyklose sustabdyti istorijos egza
minai, nes dar neparuošti nauji vadovė
liai, kurie nušviestų tikrą istoriją, o ne 
melą.

Vienoj fotografijoje, minint krikš
čionybės jubiliejų, tarp popų sėdėjo ir 
Gorbačiovo žmona Raiša ir pirmas min. 
pirm, padėjėjas Talyzin.

Arabai ir Amerikai
Po daug metų arabų valstybės susivie

nijo ir pripažino, kad Palestinos Išlais
vinimo Organizacija (PLO) turi teisę 
kalbėti palestiniečių vardu. Specialiai 
sušaukta konferencija Alžyre tačiau at
metė Amerikos siūlymą sušaukti tarp
tautinę konferenciją, kurios ir Izraelis 
nenori. Nei Izraelis nei Amerika nepri
pažįsta PLO, ne ji esanti teroristų orga
nizacija. Arabų valstybės reikalauja ne
priklausomybės palestiniečiams ir pri
žadėjo ir toliau remti jų pasipriešinimą 
Izrealiui. Tam reikalui jie paskyrė di. 
dėlę sumą pinigų.

JT sesijoje Niujorke susitiko Sovietų 
užs. reik, ministeris Shevardnadze su 
Izraelio min. pirm. Shamir ir kalbėjosi 
dėl diplomatinių santykių atstatymo.

Ar bus (taika Angoloje?
Vyko derybos Londone ir Afrikoje dėl 

Kubos kariuomenės pasitraukimo iš An
golos ir Namibijos nepriklausomybės, bet 
štai Pietų Afrika praneša, kad Kuba 
prdėjo įsistiprinti 
pietų Angoloje prie Namibijos sienos ir 
dėlto P. Afrika paskelbė mobilizaciją, 
kad apginti Namibiją. P. Afrika dar pri
ded®, kad tarp Kubos ir Angolos karių 
buvo pastebėti sovietų kareiviai.

Fiji (salelė vėl iškilo
Ta maža salelė prieš kurfį laiką pasi

žymėjo perversmu, kada pulk. Rabuka 
pagriebė valdžią ir paskelbė Fiji nepri
klausoma respublika. Atstovai iš Fiji 
buvo atvažiavę į Britaniją ir būk tai no- 
nėję grįžti į britų globą, bet, atrodo, ma
žai laimėjo. Gi pačioje Fiji tebevyksta 
konfliktas tarp vietinių gyventojų, kurie 
dabar valdo, ir indų, kurie sudaro 50% 
visų gyventojų. Neseniai buvo sulaiky
tas Australijoje laivas vežantis karišką 
amuniciją, o dabar policija, sako, radu
si didelius ginklų sandėlius su Rusijoje 
pagamintais ginklais, kurie buvo atvežti 
iš Šiaurinio Yemeno ir buvo indų žinio
je.
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