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LIETUVOS RESPUBLIKOS IR 
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS ATSTOVŲ 

KREIPIMASIS j PASAULIO 
TAUTAS IR VALSTYBES

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba 1990 m. kovo 11 d. aktais 
paskelbė 1918-1940 m. egzistavusios 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos 
tęstinumą ir tuo veiksmu tiesioginiu būdu 
priminė pasaulio tautoms, kokia yra 
dabartinė Lietuvos Respublikos ir TSR 
Sąjungos santykių esmė, nusakoma kaip 
sugrįžtančio teisėtumo ir tebesitęsiančios 
prievartos konfliktas. Ši padėtis turi būti 
kuo greičiau sureguliuota teisėtumo 
pagrindais.

TSR Sąjunga atsakė ultimatumais ir 
grasinimais, jėgos demonstravimu ir 
ekonomine blokada, Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos duodamų vizų 
nepripažinimu TSRS kariškių 
kontraliuojamose įvažiavimo į Lietuvą 
vietose.

Todėl Lietuvos Respublikos ir lietuvių 
išeivijos atstovai, susitikę 37-ojoje 
Europos lietuviškųjų studijų savaitėje, 
Einsiedelne, Šveicarijoje, ir apsvarstę 
dabartinę padėtį pareiškia:

1. Lietuvos Respublikos suvereniteto 
varžymai, kuriais TSR Sąjunga ligi šiol 
tęsia 1940 m. vykdytų Stalino aneksijų 
politiką, turi būti kuo greičiau panaikinti.

2. Lietuvos Respublika, siekianti 
dalyvauti Europos demokratinių tautų 
bendrijoje, užtikrinti piliečių ir žmonių 
teises ir įvykdyti jos įstatymais numatytas 
politines ir ekonomines reformas, turi 
pati kontroliuoti savo valstybės sienas.

3. TSR Sąjunga neturi jokio teisėto 
pagrindo daryti kliūtis Lietuvos žmonių 
bendradarbiavimui su kitur gyvenančiais 
asmenimis, kaip ir trukdyti Lietuvos 
Respublikai įstoti į tarptautines 
organizacijas.

Mes tikimės, kad demokratinės 
visuomenės ir vyriausybės nesitaikys su 
tokiais Lietuvos suvereniteto 
uzurpavimais ir pažeidinėjimais, prisidės 
prie padėties Lietuvoje ir visame Baltijos 
regione normalizavimo. Kai leidžiama 
tautų ir valstybių teisę atimti didesnės 
valstybės jėga, pavojuje atsiduria visa 
tarptautinė teisė. . „ > . .r Vytautas Landsbergis
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Toje pačioje studijų savaitėje buvo 
priimtas nutarimas dėl atstovavimo.

Lietuvos Valstybės atstovavimas 
užsienyje yra Lietuvos Respublikos 
organų kompetencijoje. Delegacijos 
valstybių atstovų konferencijas ir 
susitikimus siunčiamos tik su 
Aukščiausios Tarybos arba jos 
Prezidiumo pritarimu ir patvirtinimu, 
Užsienio Reikalų Ministerijai ir 
Diplomatinei Tarnybai talkininkaujant.

Lietuvių Bendruomenių uždavinys yra 
visokeriopai padėti šiame darbe.

STUDIJŲ SAVAITE ŠVEICARIJOJE
Rugpjūčio 5 d., sekmadienį, po 

vakarienės, įvyko 37-jų Europos 
lietuviškųjų studijų dalyvių ir svečių 
susipažinimo vakaras, kurį pravedė Irena 
Kaestli-Augevičiūtė.

Rugpjūčio 6 d., 9 vai., įvyko oficialus 
studijų savaitės atidarymas. Ją atidarė 
Šveicarijos LB pirmininkas N. Prielaida. 
Studijų savaitės dalyvius sveikino 
Lietuvos-Šveicarijos draugijos 
vicepirmininkas dr. Andrias Hofer, 
Šveicarijos parlamento narys Rudolf 
Friedrich, PLB-nės pirmininkas prof. V. 
Bieliauskas, VLIKo — p. Blinstrubas ir 
kiti. Atidarymą užbaigė Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis.

Po atidarymo vyko kun. dr. Juraičio 
paskaita — Tapatybė, Tikėjimas ir 
Tauta.

Prieš vakarinę paskaitą susirinkusius 
pasveikino Šveicarijos vyriausybės narys, 
Etninių grupių Šveicarijoje pirmininkas 
Rudolf Rudley. Po to sekė Lietuvos 
Respublikos AT pirmininko V. 
Landsbergio paskaita — Lietuvos 
Respublika, 1990 m. pavasaris. 
Prelegentas vaizdžiai ir įdomiai 
papasakojo, kaip iš po ilgos ir šaltos 
žiemos Lietuva perėjo į laisvą pavasarį, 
privedusį prie kovo 11 dienos akto, 
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 
atstatymo ir po to sekusių pasekmių: 
Maskvos grasinimų, parašiutininkų 
brutalią savivalę, blokadą.

Prof. V. Bieliausko paskaita — Sustoję 
laikrodžiai pajudėjo — vyko antradienį. 
Profesorius ryškiai pavaizdavo, kaip 
Lietuvoje per 50 metų laikas buvo 
sustojęs, o laikrodžiai ėjo. Iškėlė 
partizanų pasipriešinimo veiksmus prieš 
okupantą ir išeivijos pastangas kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Vakarinėje paskaitoje — Lietuvos 
Respublikos teisinis aspektas ir aktai — 
Lietuvos Respublikos AT pirminininko 
pavaduotojas, adv. K. Motieka tiksliai 
aptarė 9 svarbiausius aktus, kuriais 
remiantis ir Lietuvos Respublikos AT 
priėmus buvo paskelbtas Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
atstatymas ir po to Maskvos dedamas 
pastangos anuliuoti AT išleistus 
įstatymus.

Rugpjūčio 8 d., trečiadienį, autobusais 
išvykome į Lucerną, o iš ten laivu 
plaukėme Keturių Kantonų ežere. Buvo 
labai gražus ir tykus oras, tai išvyka buvo 
tikrai įspūdinga ir žavi. Lucemo miestas 
pilnas senų, stilizuotų pastatų, kurių 
fasadai su tapybos freskomis — gerai 
prižiūrimi ir restauruojami. Iš vienos į 
kitą pusę siekiančio medinio tilto lubų 
pertvaros papuoštos tapybos paveikslais, 
kuriuose nurodomos viduramžiuose 
vykusios šveicarų kovos už laisvę.

Ežeras nors ilgas, bet ne platus, galima 
lengvai stebėti abi pakrantes, kurios 
vietomis yra labai stačios ir vingiuotos. 
Pakiliau nuo ežero ištiesti geležinkeliai ir 
keliai, kai kur jie pradingsta tunelyje ir, 
žiūrėk, vėl išneria kitoje pusėje. Laive 
vaišinomės skaniai pagamintais pietumis.

Vilniaus Universiteto Bibliotekos vice
direktoriaus A. Čapliko paskaita vyko 
ketvirtadienio ryte. Prelegentas 
supažindino klausytojus su Vilniaus 
Universiteto Bibliotekos istorija, jai 
padarytą didelę žalą, prarandant daug 
vertingų meno, literatūros ir mokslo 
knygų. Šiuo metu padėtis pradėjo šiek 
tiek gerėti, bet kvietė išeivius Vakaruose 
prisidėti prie rinkimo ir telkimo Vilniaus 
Universiteto Bibliotekai mokslinių bei 
kitų rūšių veikalų akcijos.

Vakarinę paskaitą — Lietuvos sapnas 
ir realybė — skaitė Vilniaus Universiteto 
Pro-rektorius prof. R. Povilionis. Jis 
apibudino susiklosčiusias kelyje į 
Lietuvos nepriklausomybę nuotaikas, jų 
kryptį ir įvairovę. •

(Nukelta į 4 psl.)

PLB EUROPOS PIRMININKŲ 
PASITARIMAI

Metinis PLB Europos pirmininkų 
pasitarimas įvyko rugpjūčio 9 d., 37-sios 
lietuviškųjų studijų savaitės metu, 
Einsiedelne, Šveicarijoje.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkas V. 
Landsbergis, PLB pirmininkas dr. V. 
Bieliauskas, JAV LB pirmininkas dr. A. 
Razma, PLB valdybos vice-pirmininkė 
kultūros reikalams M. Lenkauskienė, 
Austrijos Lietuvių Atstovė Irena Joerg- 
Naudžiūnaitė, Belgijos LB pirmininkė 
Stasė Baltus, Olandijos LB pirmininkė 
Mirga v. Spanje-Augustaitytė, Italijos LB 
krašto valdybos vice-pirmininkas K. 
Lozoraitis, Prancūzijos LB pirmininkas 
R. Bačkis, Šveicarijos LB pirmininkas N. 
Prielaida, Vokietijos LB atstovas A. 
Šmitas ir Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos pirmininkas J. Alkis.

Susirinkimui pirmininkavo dr. V. 
Bieliauskas, sekretoriavo dr. K. Ivinskis. 
Darbotvarkėje: pranešimai, diskusijos ir 
nutarimai.

PLB pirmininkas pradėjo pranešimu 
apie PLB veiklą. Iš PLB valdybos 
pasitraukė dr. V. Dambrava (jis buvo 
pakviestas į diplomatinę tarnybą). 
Ateityje PLB būstinė bus JAV, o ne 
Kanadoje. PLB atstovai dalyvavo CSCE 
konferencijoje, Kopenhagoje, 
talkininkavo atstovams iš Lietuvos. 
Pravesti protestai ir demonstracijos 
Washigtone, Gorbačiovo apsilankymo 
metu. Įvykusi lietuviškų veiksnių 
konferencija laukiamų rezultatų 
neatnešė, nes sudarytoji taryba iš VLIKo 
ir PLB neatsiekė pageidautos vienybės. 
PLB įsteigė Pagalbos Lietuvai Fondą ir 
ragina kitus kraštus prisidėti prie lėšų 
telkimo vajaus. Didesnių sumų 
aukotojams bus paruošti specialūs 
padėkos lakštai. Pagalbos Lietuvai 
Fondai turėtų būti naudojami 
humanitariniams ir politiniams 
reikalams, remti Lietuvos valdžios veiklą 
užsienyje ir būti jos kontrolėje.

PLB pirmininkas ragino kraštų 
jaunimą gausiai dalyvauti PL Jaunimo 
Kongrese Brazilijoje 1991-92 metais.

PLB vice-pirmininkė Milda 
Lenkauskienė kalbėjo apie kultūrinę 

(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 
(viduryje) Studijų Savaitėje Šveicarijoje. Jo dešinėje dr. J. Norkaitis.

Nuotrauka: K. Tamošiūno

DEMOKRATIJAI REIKALINGI 
NUOMONIŲ SKIRTUMAI

Pasaulio lietuvių 37-tos studijų savaitės 
dalyviai, atstovaujantys visas užsienio 
lietuvių išeivių bendruomenes, atvykę iš 
20-ties pasaulio šalių į Einsiedelną, 
Šveicarijoje

— konstatuodami, jog nuo 1990 m. 
kovo 11 dienos Lietuvoje atliktas 
nepaprastai didelis darbas įveikiant 
kliūtis kelyje į atstatytos Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės įtvirtinimą,

— didžiuodamiesi Lietuvos žmonėmis, 
kurie kovoje už pilną Lietuvos laisvę 
beatodairiškai aukoja asmeninius 
interesus ir savo rimtimi ryžtingai 
priešinasi svetimos valstybės smurtui ir 
jėgai,

— būdami įsitikinę, kad pasaulio 
demokratinė visuomenė ir jai 
atstovaujančios valstybės visaip remia ir 
yra pasiruošusios priimti į savo tarpą 
atstačiusią valstybinę nepriklausomybę 
Lietuvą,

pareiškiame:

Mes pritariame ir palaikome Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos ir 
Ministrų Tarybos veiklai ir darbui, 
atstatant ir įtvirtinant Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę.

Mes kviečiame visas valstybines, 
politines ir visuomenines organizacijas 
konsoliduoti jėgas, sutelkti ir nukreipti jų 
galimybes ir pastangas viena kryptimi — 
teisiška pagrįisti ir realiai įtvirtinti 
atstatytos Lietuvos valstybinę 
nepriklausomybę.

Mes raginame visus Lietuvos žmones, 
kur jie begyventų — Lietuvoje ar 
užsienyje — naujai susitelkti ir saugoti 
visų Lietuvos jėgų, kurios laisvina 
Lietuvą nuo okupacinių pajėgų ir 
struktūrų priklausomybės, vienybę.

Kartu su tuo pažymime, kad 
demokratijai reikalingi nuomonių 
skirtumai ir ginčai sunkiame kelyje 
nepriklausomybę turėtų pasireikšti taip, 
kad nepakenktų mūsų šviesiems siekiams 
ir nesilpnintų demokratiškai išrinktos, 
konkrečiais darbais patikrintos ir 
apgulties sąlygomis dirbančios 
Respublikos vadovybės veiklos.

Einsiedeln, 1990.VIII.il d.

LIETUVOJE
Mokslininkų veikla

Šalia kitų naujų draugijų neseniai 
įsisteigė Lietuvos Mokslininkų Sąjunga 
(LMS). Sąjungos pirmininku yra Bronius 
Kuzmickas. LMS leidžia „Mokslo 
Lietuva“, kurio redaktoriumi yra Kazys 
Sadauskas. Sąjungos ir redakcijos 
adresas: 232600, Vilnius, Gedimino 
prosp. 3.
Atgaivinamas „Revue Baltiųue“

Prieš karą pradėtas leisti „Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo“ žurnalas 
„Revue Baltiųue“, spausdinamas anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis, kurio 
išėjo tik du numeriai, bus leidžiamas 
toliau. Iki karo suspėta išleisti ir išplatinti 
tik pirmąjį žurnalo numerį. Baigiant 
spausdinti 1940 m. birželyje Taline, 
TSRS okupacinė valdžia jį konfiskavo.

Dabar, po 50 metų pertraukos, abu 
prieškarinius numerius ruošiamasi išleisti 
fotografiniu būdu. Tolimesni numeriai 
bus spausdinami anglų kalba Vilniuje. 
Žurnalo redaktoriumi bus Algimantas 
Liekis, leidėjas — spaudos bendrovė 
„Lituanus“, Vrublevskio g. 6, Vilnius.

„Revue Baltiųue“ žurnalo kiekvienas 
numeris bus po 160 puslapių, atskiro 
numerio kaina — 3 rubliai, užsienyje — 8 
doleriai. Pirmas numeris jau baigtas 
spausdinti.
Benzino kaina

Vilniaus naftos produktų įmonė 
pranešė, kad nuo liepos 26 dienos 
Vilniaus degalinėse (degalų 
parduotuvėse) pradėta pardavinėti 
benzinas visiems mašinų savininkams. 
Benzino komercinė kaina — 80 kapeikų 
už litrą.
Pasikeitimai Lietuvos banke

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba atleido Bronių Povilaitį iš 
Lietuvos banko valdybos pirmininko 
pareigų, jam pačiam prašant. Naujuoju 
pirmininku paskirtas deputatas Vilius 
Baldišis.
Algirdo Brazausko vizitas

Liepos 20-30 dienomis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose viešėjo Lietuvos 
Respublikos ministro pirmininko 
pavaduotojas Algirdas Brazauskas. Jis 
lankėsi JAV departamente, Nacionalinio 
saugumo taryboje, susitiko su 
vyriausybės nariu Edvardu Dervinskiu, 
senatoriais ir kai kurių firmų atstovais.

A. Brazauskas taip pat lankėsi 
Lietuvos pasiuntinybėje, kur kalbėjosi su 
Lietuvos atstovu Vašingtone Stasiu 
Lozoraičiu, buvo susitikęs su VLIKo 
pirmininku Kaziu Bobeliu, PLB 
Amerikos bendruomenės valdybos 
pirmininku Antanu Razma, lankėsi 
Lietuvių centre Lemonte ir Lietuvių 
tautiniuose namuose Čikagoje.

Pokalbiuose su lietuvių visuomenės 
veikėjais suartintos pozicijos, numatyti 
tolesni žingsniai siekti Lietuvai laisvės ir 
demokratiškos ateities.
Ką nuveikė parlamentas?

Rugpjūčio 1 dieną Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos deputatai pradėjo 
trumpas atostogas. Ta proga „Tiesos“ 
korespondentas apklausinėjo kelis 
deputatus, kas nuveikta, koks momentas 
buvo sunkiausias ir t.t.

Socialdemokratas Aloyzas Sakalas 
pasakė:

— Parlamentas padarė tai, ką 
galėjome. Pagrindinę užduotį — atkurti 
tai, ką mes buvome praradę prieš 50 metų 
— jis atliko. Atlaikėme ir tankus, ir 
blokadą. Žinoma, jis galėjo padaryti ir 
daugiau, bet jam trūksta struktūrų — 
turiu galvoje frakcijas. Ir todėl dažnai, 
priimant įstatymus ar kitus dokumentus, 
plenariniuose posėdžiuose įsipliekia 
redakciniai ar kitoki ginčai, kurie turėtų 
vykti frakcijose ar grupėse.

Parlamentas, žinoma, mokosi, dabar 
jis labai išvargęs. Tikuosi, kad rudenį jis 
dirbs daug produktyviau.

Sunkiausia buvo apsispręsti dėl 
moratoriumo. Protas sakė, kad reikia 
priimti, bet mums buvo neaiški sąvoka...
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LIETUVOS KARO AVIACIJOS 
LIKVIDACIJA

Rašo
Edmundas Ganusauskas

III
Nr. 5 nulaužtas greičio rodyklės 
vamzdelis; b) lėktuvuose rasta 5 
individualūs (sanitariniai) paketai, iš 
kurių vienas visai išardytas ir du 
praardyti. Trūksta 6 indiv. paketų. 
...Mačiau, kaip trys Raud. Armijos kariai 
(ne sargybiniai) vaikščiojo tarp lėktuvų ir 
po angarą“. (Iš raporto).

„Dėl patalpų stokos RKKA priimtas 
turtas nesutalpintas taip, kad jis negestų. 
Lėktuvai visi laikomi lauke. Dalis jų net 
visiškai neuždengta. Dėl blogo rudens 
oro yra pavojus, kad po ilgesnio 
stovėjimo lietuje lėktuvai taps visiškai 
netinkami naudojimui“ (Iš protokolo).

„Taip pat 7-os eskadrilės lėktuvai 
dabar yra išvežti iš angarų ir pastatyti 
lauke be jokios mūs priežiūros“ (Iš 
raporto).

1940 m. spalio 16 d. Karo aviacijos 
viršininkas A. Gustaitis rašte SSSR 
Karinių oro pajėgų 11-osios armijos 
vadui prašė leidimo paruošti lėktuvus 
ilgam stovėjimui bei pasirūpinti apsauga. 
Lapkričio 12 d. A. Gustaitis rašo 
Pabaltijos karinės apygardos karinių 
pajėgų viršininkui Kravčenkai, 
informuodamas, kad „suformavus 29 
Šaulių teritorinio korpuso eskadrilę, liko 
didelis skaičius buvusios Lietuvos karo 
aviacijos lėktuvų, kurie dabar liko be 
paskirties ir pritaikymo. Lėktuvai išvilkti 
iš angarų. Tenka nuogąstauti, jog šis 
daugiamilijoninis turtas greit bus visiškai 
netinkamas naudojimui“.

Iš likvidacinės komisijos posėdžių 
protokolų matyti, kad Lietuvos 
avaitoriai niekaip negalėjo susitaikyti su 
svetima atėjūnų tvarka, o tiksliau — su 
netvarka. Be abejo, abi pusės Lietuvos 
aviacijos turto vienodai vertinti ir 
negalėjo. Dėl daugelio priežasčių. Vis 
dėlto mūsiškiai, matyt, tikėjosi bent 
šiokio tokio padorumo, nors tas viltis, 
kaip atrodo, galėtum palyginti nebent su 
stebuklo laukimu...

„6-os ir 8-tos eskadrilių turto 
perėmimas RKKA pareigūnų buvo 
vykdomas taip, kad jį tenka kvalifikuoti 
kaip turto paėmimą, o ne bent kiek 
tvarkingą perdavimą-priėmimą. 
Perdavėjai, nežiūrint reikalavimų, 
negavo į rankas atiduotam Joniškėlyje ir 
Pajuostėje turtui jokio pakvitavimo. 
Pajuostės angare buvęs turtas (lėktuvai ir 
jų priedai) perdavėjų akivaizdoje nebuvo 
tikrintas, nes perdavėjai nebuvo ten 
įleisti“ (Iš protokolo).

1940 m. gruodžio 19 d. slaptame 
raporte 29-ojo Šaulių korpuso vadui 
generolas A. Gustaitis rašė: „Teko patirti 
kad PRIBOVO (Pabaltijo karinė 
apygarda — E.G.) laiko Liaudies 
kariuomenės dalių likvidavimą faktiškai 
baigtu ir matomai nesiįdomauja 
likviduotų dalių atsakomybės užbaigimu 
pagal Liaudies Kariuomenėje veikusias 
taisykles. Sąryšy su tuo likvidacinį darbą 
dirbančio personalo išlaikymą 
PRIBOVO numato nuo 1941 m. sausio 1 
d. nutraukti. Tuo būdu buvusios karo 
aviacijos likvidaciniai darbai nuo 1941 m. 
sausio 1 d. turės būti sustabdyti 
pusiaukely“.

Lakūnai, neskaitant paimtų į 
vadinamąją tautinę eskadrilę, vieni po 
kitų patekdavo į standartinį įsakymą: 
„Žemiau išvardinti karininkai, dėl etatų 
mažinimo paleisti iš kariuomenės, išvyko 
į atsargą ir išbraukti iš karo aviacijos 
karininkų sąrašų“. 1940-ųjų rudenį tokie 
įsakymai—kas kelios dienos. Karininkai 
išbraukiami grupėmis — 21, 13, 19, 6. 
1940 m. gruodžio 31 d. brigados 
generolas A. Gustaitis išleido paskutinį 
įsakymą. Tryliktasis — paskutinysis —jo 
paragrafas yra toks: „1941 m. sausio 1 d. 
išvykstu į atsargą“.

Dar apie lėktuvus. Liūdnas likimas 
laukė ir paskutinės A. Gustaičio 
konstrukcijos ANBO VIII. Modernūs 
techniniai sprendimai, gera ginkluotė, 
galingas, per 1000 AJ 14 cilinderių dviejų 
eilių žvaigždės formos variklis žadėjo 
šiam 1939 m. rudenį pastatytam lengvam 
bombonešiui garbingą vietą tarp 
analogiškų kitų šalių lėktuvų. Beje, apie 
A. Gustaičio lėktuvus iki okupacijos 
palankiai atsiliepdavo ir pačios Sovietų 
Sąjungos aviacijos spauda. Amžininkai

Rugpjūčio 4 d. jie pareikalavo atiduoti 
ir turimus du „Ford“ sunkvežimius. Man 
pasakius, kad reikia viršininkų įsakymo, 
jie atsakė žiną tai ir taip gi patys parašysią 
perėmimo aktą. Taip paėmė abu 
sunkvežimius ir kažkur išvažiavo. Tą 
pačią dieną pavakary visai nieko 
nesiklausę rusai paėmė motociklą 
„Harley-Davidson“ su priekaba ir 
traktorių „Caterpillar“ su priekaba ir 
juos kažkur išvežė. Taip pat nieko 
nesiklausę išvežė orinio susisiekimo 
dinamo mašiną „agregatą“. Iki šiol rusai 
perėmimo aktų dar nepristatė“.

Beje, dar 1940 m. sausio mėnesį 
Sovietų kariuomenė panašiu būdu 
„perėmė laikinam naudojimui“ Vilniaus 
Kirtimų aerodromą, tada vadintą 
„Parubanok“ vardu.

Aviacija, kuri buvo dislokuota Kaune, 
8-osios sovietų aviadivizijos vado 
įsakymu perduota 213 aviabazei, Šiaulių 
aviacija — 127-ajai, Panevėžio — 13-ajai 
aviabazei. „Vsiakoje imuščestvo, 
vkliučaja postrojki, archyvy, sekretnyje 
dokumenty i choziajstvenyj inventar“. 
Kas tai per bazės, kurioms atiteko 
išdarkytos Lietuvos karo aviacijos turtas? 
Maža vilties, jog kada nors sužinosime, 
kur jis buvo išvežtas. Vartydami archyvų 
bylas, galime įsivaizduoti tik patį 
aviacijos perdavimo procesą. Krinta į 
akis naivus mūsiškių karininkų 
skrupulingumas ir šaižiai su juo 
disonuojantis visiškas okupantų 
atsainumas. Graudu skaityti eskadrilių 
turto perdavimo aktus. Sąrašuose — ne 
vien lėktuvai. Abėcėlės tvarka išvardytas 
visoks inventorius, suskaičiuoti visi 
varžteliai, kiekvienas vielos gabalėlis. 
Antai 2-osios eskadrilės perduoto turto 
sąrašuose — 641 pavadinimas: kameros, 
padangos, žnyplės, amortizatoriai, 
atsuktuvai, manometrai, lempos radijo 
siųstuvams, fotoaparatai...

Kaip savo turtą vertino Lietuvos 
lakūnai, matyti iš 8-osios eskadrilės 
sudarytų sąrašų. Jų — per dvidešimt. 
Atskirai — autotransportas, lėktuvų 
varikliai, eskadrilės bylos, lėktuvų 
dokumentai, žemėlapiai, bibliotekos 
knygos, dirbtuvių medžiagos... Pagal 
mūsų karininkų raportus bei 
paaiškinimus gali spėti, jog „vaduotojai“ 
tokiai tvarkai, švelniai tariant, nepritarė.

„Š.m. spalių mėn. 24 d. atvyko SSSR 
kariuomenės komisija perimti turtą. Man 
buvo pavesta perduoti metereologijos ir 
radijo turtą. Perduodant buvo pastebėta, 
kad jų pareigūnai kai ką dėdavo į kišenes, 
pav., įrankių komplektą“.

„SSSR kariuomenės komisijai buvo 
pateikti turto sąrašai (4 egz.), pagal 
kuriuos jie turėjo turtą perimti ir 
pasirašyti, bet komisija pareiškė, kad jie 
ant mūsų sąrašų nepasirašys, o sudarys 
savo rusų kalba surašytą aktą“.

„Benzino stotį radau be plombų. 
Stoties raktai buvo pas rusus. Vienoje 
cisternoje trūko apie 10.000 litrų etil. 
benzino“.

„Aš jiems rodžiau lietuviškas skaitlines 
sąrašuose esančių milinių, mundurų ir 
kitų dalykų aiškindamas, kad skaičiai 
atitinka, t.y. tiek sąrašuose įrašyta, kiek 
jie randa sudėta lentynose, bet kaip ir 
kiek ko jie rašė, nesupratau. Priėjus 
lakūnišką turtą — pirštinių lakūniškų 
trumpų nė vienų nerašė, sakydami, kad 
sudėvėtos... Kitą dieną RKKA- 
pareigūnai turtą periminėjo dar mažiau 
kreipdami dėmesio į skaičiavimą, o 
skubėjo kaip galint greičiau iš antro 
aukšto išmesti pro langus į sunkvežimius. 
SSSR kareiviai, kraudami ir pakuodami į 
sunkvežimius, smulkesnius daiktus 
glemžė į kišenius“.

„Pareigūnai pastebėjo, kad yra daiktų, 
kurie buvo perduoti, tačiau į sąrašus 
neįtraukti. Pvz., techn. turto sąrašuose 
nėra laikrodžio „Kienzle“ 1 vnt“.

Ką ten laikrodžiai ar pirštinės, kai 
likimo, o tiksliau — Raudonosios 
Armijos kareivių valiai buvo palikti 
Lietuvos aviacijos karo lėktuvai.

„Š.m. rugpjūčio 10 d. prašiau vietinės 
įgulos viršininką leisti apžiūrėti lėktuvus 
ir prasukti lėktuvams propelerius. Prie 
lėktuvų priėjau š.m. rugpjūčio 11 d. 
Apžiūrėjęs lėktuvus radau: a) lėkt. D-501

JAUNI LIETUVIAI KARIAI 
kalinami Čekoslovakijoje 
Keturi Lietuvos piliečiai tarnavę TSRS 

ginkluotose pajėgose Čekoslovakijoje, 
Milovice mieste k-da 083011 Polevaja 
počta 83011, 1990 m. gegužės 13 d. 
pasitraukė iš dalinio. Birželio pradžioje 
trys sulaikyti Čekoslovakijos pasienyje 
(Nausėda, Egidijus, Valentino, gim. 1970 
m.; Dubauskas, Virgilijus, Vinco, gim. 
1970 m.; Babuolis, Renatas, Antano, 
gim. 1968 m.) ir vienas Lenkijos pasienyje 
(Krikštoponis, Virgius).

Šiuo metu randasi Milovice mieste k-d 
060889, uždaryti vienutėse, jau pusantro 
mėnesio jiems neleidžia susirašinėti su 
tėvais. Iš kamerų išleidžiami 25 minutes 
per dieną, laukia teismo, sumažino 
maisto, neduoda spaudos. Krašto 
apsaugos departamentas išsiuntė TSRS 
deputatės Z. Sličytės raštą vyriausiam 
prokurorui — atsakymo jokio. Patys 
vaikinai ėmė protestuoti — tėvai pirmą 
laišką gavo per draugus, kuriame jie viską 
papasakojo. Dabar maistą pagerino, bet 
tardytojas nuolat siūlo pasirašyti įvairius 
dokumentus.

Medžiaga perduota Užsienio reikalų 
ministrui Saudargui. Vaikinai prašo, kad 
jais pasidomėtų žurnalistai ir jeigu 
įmanoma atsiųsti advokatą iš Lietuvos.

LIC

GRĮŽTA KAZYS BRADŪNAS
Rugpjūčio 29 d. į nepriklausomą 

Lietuvą, po 64-erių metų atvyksta plačiai 
žinomas lietuvis poetas Kazys Bradūnas. 
Su juo kartu atvyks žmona Kazimiera, 
duktė, sūnus ir anūkė. Poeto viešnagė 
Tėvynėje užtruks tris savaites, iki rugsėjo 
18 dienos. Jos metu Kazys Bradūnas ir jo 
šeima numato aplankyti Marijos 
šventovę Šiluvoje, poeto Vytauto 
Mačernio kapą jo gimtosios Šamelės 
kalnelyje, rezistencijos metu žuvusį 
Indeliūną, palaidotą bendrame kape, 
gimtinę ir kitas vietas. Susitikimai ir 
literatūros vakarai užpildys visas 
svečiavimosi dienas.

„Vyturio“ leidykla Lietuvoje jau 
išleido Kazio Bradūno rinktinę jaunimui 
„Dangaus ir Nemuno upyne“. „Vagos“ 
leidykla spausdina rinktinę „Prie vieno 
stalo“. Baigiantis Kazio Bradūno 
viešnagei Tėvynėje, rugsėjo 16 d., 18.30 
vai., poetas savo sakralinius eilėraščius 
skaitys Vilniaus arkikatedroje-bazilikoje. 
Tai progai leidžiamas lankstinukas su 
poeto žodžiu ir eilėraščiais. Taip pat 
specialus ekslibrisas. Jų išleidimu 
rūpinasi kunigas Jonas Kastytis 
Matulionis. Poetinės valandos intarpe 
bazilikoje-arkikatedroje giedos kunigai 
L. Blynas ir Jonas K. Matulionis, taip pat 
arkikatedros jaunimo choras. Vargonuos 
Bernardas Vasiliauskas. Po sakralinių 
eilėraščių skaitymo 20 vai., Vilniaus 
arkikatedroje-bazilikoje bus aukojamos 
Mišios už Lietuvą ir visus Lietuvius. 
Pamaldų metu giedos didysis 
arkikatedros choras, vadovaujamas 
maestro Prano Sližio

PABALTIJOS VALSTYBIŲ PAŠTAS
Estija, Latvija ir Lietuva turės savo 

pašto ženklus ir pašto antspaudus, 
informuoja užsienio spaudos agentūros. 
Lietuvoje jau yra paleisti į apyvartą vokai 
su tautiniais simboliais, pradedami 
spausdinti Lietuvos respublikos pašto 
ženklai. Latvija ir Estija ruošiasi 
artimiausiu laiku pasekti Lietuvos 
pavyzdžiu. Trys Pabaltijos respublikos 
šiomis dienomis pasirašė susitarimą, 
pagal kurį teritorijose vienodai galios tiek 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, tiek Sovietų 
Sąjungos pašto ženklai. Sovietiniai pašto 
ženklai nustos galioję Pabaltijyje tuomet, 
kai trys Pabaltijo respublikos įsijungs į 
Pasaulinę pašto uniją. Pagal turimas 
informacijas, trys Pabaltijos respublikos 
sutarė su sovietų valdžia, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pašto antspaudai ir 
ženklai galios tiktai trijų respublikų 
teritorijose, bet ne Sovietų Sąjungoje. 
Ant laiškų ir siuntinių, siunčiamų į 
Sovietų Sąjungą, šiuo tarpu dar turės būti 
klijuojami sovietiniai pašto ženklai.

tikina, jog buvo numatyta pastatyti net 
60 ANBO VIII. Deja, suspėta pakelti į 
orą tik pirmąjį egzempliorių. Yra išlikusi 
puiki spalvota kino kronikos juosta, 
kurioje įamžintas šis skridimas. Lėktuvą 
bandė pats A. Gustaitis. Šio lėktuvo 
nepalyginsi su ankstesnėmis 
konstrukcijomis. Grožis ir galybė!

( Bus daugiau)

SKAITYTOJU LAIŠKAI
NORĖTŲ ATSILYGINTI

Labai dėkoju už „Europos Lietuvį“, 
kuris vakar mane pasiekė. Šį laišką 
siunčiu Lietuvoje išleistame voke. Juo 
galima naudotis tik Lietuvoje, norint 
siųsti į užsienį, reikia užklijuoti Sovietų 
Sąjungos pašto ženklą. Pagalvojau, gal 
kas iš tautiečių norėtų voką gauti. Tegu 
man parašo, aš su malonumu jų išsiųsiu.

T. Šepetys
P.O. Box 20, 235900 Tauragė

LIETUVIŠKAS VIENTISUMAS
Labai dėkoju už gautus „E.L.“ 

numerius. Lietuvos blokada buvo 
užvėrusi kelią ne tik naftai ar dujom — 
vasario išsiųstus numerius gavau liepos 
mėnesio pradžioje. Ypatingai dėkoju 
„Nidos“ knygų klubui už atsiųstą 
kalendorių. Tai tikrai meniškas, labai 
puikus kalendorius. Lietuvoj 
leidžiamuose sieniniuose kalendoriuose 
ne taip stipriai jaučiasi tas lietuvių 
vientisumas—daugiau skiriama dėmesio 
visame pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams jūsų išleistame kalendoriuje. 
Tik labai buvo gaila, kad 1.23 išsiųstą 
kalendorių gavau birželio paskutinėmis 
dienomis ir teko lapelis po lapelio iškart 
nuplėšti pusę puikaus leidinio.

Dėkinga jums už viską! Sėkmės jums ir 
stiprybės!

V. Trečiokienė, Kaunas

TP FONDAS YRA REIKALINGAS
Fondo steigimas yra efektyvi priemonė 

surinkti sumą pinigų, kokiam nors 
uždaviniui atlikti, išnaudojant tam 
uždaviniui visuomenės pritarimą. Tačiau 
prieš pradedant rinkti aukas yra svarbu, 
kad visuomenė žinotų, kaip toks fondas 
bus administruojamas, kokiems 
reikalams surinkti pinigai bus naudojami 
ir kokia bus to fondo atskaitomybė. Visa 
tai turi būti surašyta fondo įstatuose, o tų 
įstatų kopijos lengavai prieinamos 
kiekvienam visuomenės nariui. 
Garantuojant, kad vienam uždaviniui 
surinktos aukos, nebūtų naudojamos 
kitam, tokiu būdu sukeliant visuomenėje 
nepasitenkinimą ir nesantaikas.

Todėl yra pagirtina, kad Algis 
Kuliukas „E.L“ informavo visuomenę 
apie naujai įkurtus fondus. Tačiau, jo 
pristatytoje fondų apžvalgoje randasi 
viena kita faktiška klaida.

Tautinės Paramos Fondo įsteigimas 
buvo daug sudėtingesnis, negu kad būtų 
galima spręsti iš A. Kuliuko aprašymo. 
Dr. S. Kuzminsko noras buvo 
suorganizuoti fondą Seinų lietuviams 
šelpti. Kad tokį fondą steigtų, jis rašė 
DBLS CV, bet kadangi jau veikė 
Religinės Šalpos Fondas, nei CV, nei 
visuomenėje naujo fondo steigimui 
pritarimo nesimatė ir nebuvo savanorių 
jam organizuoti.

Maždaug tuo pačiu metu lietuvių 
išeiviją pradėjo pasiekti žinios iš Lietuvos 
apie tautines ir religines demonstracijas, 
pasipriešinimus prieš Lietuvos okupantą, 
reikalaujant tautinių, religinių teisių ir 
žiaurų tų žmonių persekiojimą.

Man būnant DBLS-gos CV nariu 
atrodė, kad išeivija į tuos įvykius negali 
žiūrėti nuleidusi rankas. Mes turėjome 
bandyti kaip nors kovojantiems už 
Lietuvos tautos ir Žmogaus teises padėti. 
Paremdami juos, mes būdami Didžioje 
Britanijoje, kad ir mažu indėliu, 
įsijungtume į Tautos kovą ir stiprintume 
solidarumo ryšius tarp krašto ir išeivijos.

1979 m CV pasiūliau, kad būtų 
steigiamas Tautos Paramos Fondas. CV 
sutikus, buvo tariamasi su dr. S. 
Kuzminsku apie galimybes įtraukti ir jo 
siūlomą Seinų krašto lietuvių šalpos 
darbą. Dr. S. Kuzminskui pritarus, 
Tautinės Paramos Fondas buvo 
formaliai įsteigtas 1979 m. sausio 24 d., 
specialiai tam reikalui sukviestame 
visuomenės susirinkime, Mančesterio 
Lietuvių klube. Ten buvo išrinkta pirmoji 
TPF valdyba: R. Šova—pirmininkas, dr. 
S. Kuzminskas — sekretorius, V. Ignaitis 
— ir P. Mašalaitis — valdybos nariai.

A. Kuliukas truputį klysta, 
pareikšdamas, kad TPF tikslas yra šelpti 
„disidentus“.

Fondo pagrindinis tikslas, įrašytas jo 
įstatuose, yra stiprinti lietuvių tautinį 
solidarumą, sudarant sąlygas lietuvių 
visuomenei Didž. Britanijoje dalyvauti 
materialinės paramos telkime:

1. Lietuviams, persekiojamiems arba 

patekusiems vargan už Lietuvių Tautos ir 
Žmogaus Teisių gynimą,

2. Lietuviams, ypatingai jaunimui, 
gyvenantiems lietuvybės išlaikymui 
nepalankiose sąlygose,

3. Kitais atvejais, reikalui atsiradus ir 
Fondo nariams nusprendus, kad tokiu 
paramos teikimu būtų įgyvendinami 
Fondo steigime užsibrėžti tikslai.

Iki šiol parama buvo teikiama tik 
pirmame paragrafe apibudintiem. Antras 
ir trečias paragrafas suteikia Fondo 
valdybai platų šalpos darbų pasirinkimą. 
TPF veikla yra reguliuojama ypatingos 
sąlygos: surinkti pinigai kuriam nors 
išvardintam reikalui, be aukojusio 
sutikimo, kitam reikalui negali būti 
naudojami.

A. Kuliukas vadindamas iki šiol TPF 
šelpiamus asmenis „disidentais“, j 
nuvertina tų žmonių reikšmę Lietuvių 
tautai. Mano nuomone, šis vardas labiau Į 
tinka išeivijos lietuviams ir didžiajai • 
daliai (98 proc.?) lietuvių Lietuvoje. Bet 
kiek iš mūsų būtų pasiruošę aukoti savo 
gyvenimą, net ir gyvybę, už laisvės idėjos 
gynimą? Aš manau, kad nedaug. Tie 
asmenys, kuriems TPF norėjo šiek tiek 
padėti, priklausė tai mažai grupei, kurie 
buvo kalinami ir persekiojami už aktyvų 
Lietuvos tautos bei Žmogaus teisių 
gynimą.

Jie nebuvo karvedžiai, nelaimėjo 
didelių kautynių, bet jų individualus 
pasiaukojimas ir jų kančios neleido tautai 
pamiršti smurtu uždėto okupanto jungo, 
vienijo ją ir piliečių pasiryžimą siekti 
laisvės. Paremdami juos, mes 
pripažįstame jiems ir jų šeimoms jų 
pasiaukojimą, kurio mes niekad 
negalėsime pilnai atlyginti. Nes kiek yra 
verta paaukota gyvybė? Kiek yra verti 25 
metai praleisti koncentracijos stovykloje? 
Bet jeigu negalima atsilyginti, nereiškia, 
kad galima užmiršti.

Todėl man rūpestį kelia A. Kuliuko 
pastaba, kad: „to fondo resursai iš aukų 
ir palikimų sudaro keletą tūkstančių 
svarų. O parama disidentams dabar 
dramatiškai sumažėjo. Administracinis 
komitetas netrukus peržiūrės to fondo 
tikslus“.

Tautinės Paramos Fondo veikla 
paskutiniu laiku (neskaitant blokados 
110 dienu!) šelpimas nesumažėjo, bet 
padidėjo. Todėl nesuprantu, kodėl jis 
sako, kad sumažėjo, nebent norėdamas 
pasakyti, kad jų šelpti nebereikia! Jeigu to 
jis nesako, tai kodėl jo rekomenduojamų 
fondų tarpe TPF nėra?. Siūlosi išvada, 
kad A. Kuliukas nesipriešintų, jeigu TPF 
„resursai“ būtų pervesti į kitus, jo 
manymu, svarbesnius fondus. Jeigu jis 
taip galvoja, tai yra labai gaila. Tačiau 
visiškai jo kaltinti neturėčiau, nes DBLS- 
gos CV yra vyresnių narių ir vadovų, 
kurie seniai bando šią idėją visuomenei 
įpiršti, nesiskaitydami su faktu, kad 
pinigai TPF buvo renkami vienam 
tikslui:

Paremti lietuvius, kurie buvo 
persekiojami už Lietuvių Tautos ir Žmonių 
Teisių gynimą.

Bet koks TPF turimų pinigų 
pervedimas kitiems reikalams, būtų 
nusikaltimas prieš aukotojus, prieš 
Tautinės Paramos Fondo {status, prieš 
Fondo šelpiamuosius, prieš Didžiosios 
Britanijos lietuvių pasitikėjimą fondais.

Esu įsitikinęs, kad Didžiosios 
Britanijos lietuvių visuomenė, įsteigusi 
Tautinės Paramos Fondą, taip pat 
užtikrins, kad Tautinės Paramos Fondas 
garbingai atliktų savo pareigas ir 
perduotų surinktas aukas tiems, kuriems 
tos aukos buvo rinktos.

Rimantas Šova

ŽALGIRIS
Žalgirio mūšio 580-ųjų metų iškilmėse 

Lenkijoje dalyvavo Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, kuris 
ta proga susitiko ir ilgiau negu valandą 
kalbėjosi su Lenkijos prezidentu generolu 
Jaruzelskiu. Kuriais klausimais Lietuvos 
ir Lenkijos prezidentai kalbėjosi — 
nebuvo paskelbta. Su Vytautu 
Landsbergiu Žalgirio mūšio sukakties 
iškilmėse dalyvavo lietuvių deputatų 
delegacija. Per iškilmes pasakytoje 
kalboje generolas Jeruzelskis pažymėjo, 
kad Žalgirio pergale lietuviai ir lenkai ne 
tik sustabdė kryžiuočių skverbimąsi į 
Rytus, bet taip pat apgynė Lenkijos ir 
Lietuvos egzistenciją. Dėl to šios 
valstybės nedingo istorijos sukūriuose.

d
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ŽMONES IR ĮVYKIAI VASARIO 16 GIMNAZIJA
37-ųjų Europos lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai atidaryme, paskaitose, prie 
Einsiedeln bazilikos ir laisvalaikyje ant Keturių Kantonų ežero.

Visos nuotraukos: K. Tamošiūno

ABITURIENTAI
Brandos egzaminus šiemet Vasario 16 

gimnazijoje laikė septyni abiturientai. 
Išlaikė visi.

Marius Baliulis, gim. 1968 m. 
balandžio 19 d., Bremene. Pradžios 
mokslus išėjo Hamburge, Į gimnaziją 
įstojo 1984 m. IX klasėn. Dainavo chore, 
grojo orkestre, žaidė krepšinį. Šią 
gimnaziją yra lankę ir jo tėvai, o sesutė 
Dalytė yra baigusi ją praėjusiais metais. 
Visa šeima — VLB Hamburgo apylinkės 
nariai.

Tanja Griunvaldaitė, gim. 1970 m. 
lapkričio 28 d., Bremene. Pradžios 
mokyklą pradėjo lankyti 1977 m. 
Mayenburge ir baigė 1981 Hūttenfelde. 
Tais pačiais metais įstojo į Vasario 16 
gimnazijos V klasę. Dainavo chore, šoko 
tautinius šokius. Skautė. Dalyvauja 
Hemsbacho TV Jazz šokių grupėje. 
Mėgsta jojimo sportą. Gyvena pas tėvus 
Hūttenfelde. Sesutė Gabrielė irgi yra 
mokiusis Vasario 16 gimnazijoje, o 
motina daug metų joje virėjavo.

Virginijus Jocys, gim. 1970 m. sausio 
31 d., Naustubburiuose, Šilutės rajone. 
1976 m. su tėvais atvyko Vokietiją. 
Pradžios mokyklą baigė 1980 m. 
Pfullendorfe. 1981 m. įstojo į Vasario 16 
gimnaziją. Skautas ir ateitininkas. Buvo 
Vysk. M. Valančiaus moksleivių kuopos

ŠVEICARIJOJE
OVACIJOS RATILIO ANSAMLIUI 

ŽENEVOJE
Šveicarijos-Lietuvos Draugystės 

Draugijos rūpesčiu ir Turizmo Biuro 
kvietimu, Šveicarijoje, rugpjūčio antrąją 
savaitę, lankėsi garsusis Vilniaus 
Universiteto folklorinis Ratilio 
ansamblis.

Ši žavėtina lietuviško jaunimo grupė 
koncertavo Nyono mieste, St. Cergue 
Jūros kalnų vietovėje, Ženevos 
senamiestyje ir, svarbiausia, Ženevos 
švenčių festivalinėje eisenoje su dainomis, 
muzika ir šokiais. Labai gausi publika 
sutiko ansamblį triukšmingomis 
ovacijomis, šūkiais „Vive la Lituanie“ ir 
griausmingais plojimais. Kasįdomiausia, 
kad Ratilio dalyviai ne tik patys mūsų 
dailius liaudies šokius šoko, bet ir publiką 
šokdino. Pasirodo, šveicariečiai labai 
greitai prisitaikė prie lietuviško ritmo, 
panašaus kaip ir jų pačių folklore. Ratilio 
liaudies dainos ir muzika ypač gerai 
skambėjo Ženevos senamiestyje. 
Ratiliečių įvairių Lietuvos vietovių 
senoviniai tautiniai rūbai puikiausiai 
derinosi su Ženevos senamiesčio, 
uždaryto mašinų judėjimui, gatvėmis ir 
14-16-to šimtmečio pastatais.

Ir „Europos Lietuvio“ korespondentas 
ten šoko su visais ir dalyvavo visa širdimi. 
Dvi ansamblietės, šaunios ir gražios, 
Roma Truncienė, kilusi iš Pasvalio ir 
Vida Belkytė, dzūkė nuo Varėnos, mielai 
paaiškino, kad jų 40-ties dalyvių 
ansamblis, vis atsinaujindamas, gyvuoja, 
žaliuoja ir žydi jau 22-ri metai. Jam 
sėkmingai vadovauja visų mylima, 
simpatinga, Zita Kelmickaitė, o muzikos 
dalimi rūpinasi talentingasis Antanas 
Fokas.

Ansamblis jau yra aplankęs daug 
svetimų kraštų: JAV, Prancūziją, Sovietų 
Sąjungą, Lenkiją, Vengriją, Vokietiją, 
Šveicariją. Jo repertuaro dainos ir 
muzika surinktos, užrašytos per 
ekspedicijas visose Lietuvos dalyse.

Kadangi Ratilis Ženevoje pasirodė jau 
antrą kartą, ženeviečiai tikisi, kad nebus 
dviejų be trijų! Artimiausioje ateityje.

J. Masiulis

Veronika Povilionienė, Rumšiškių 
muziejaus programų vadovė ir ansamblio 
„Ratilio“ dainininkė, atvykusi iš. 
Lietuvos Toronto, Kanadą, rugpjūčio 12 
d., Prisikėlimo parapijos parodų salėje 
kalbėjo apie lietuvių tradicijas, dainas ir 
savo pranešimą įvairino dainomis.

Veronuka Povilionienė, iškviesta PLB- 
nės valdybos, lanko jaunų šeimų ir 
jaunimo organizacijų vasaros stovyklas, 
susitinka su kultūriniais vienetais, 
pravesdama lietuviškų tradicijų, pasakų, 
papročių ir dainų programas.

Kanados lietuvių savaitraštis 
„Tėviškės Žiburiai“ rašo: „Šis lietuvių 
tradicijų kultūrinis projektas bus 
pasiekęs apie tūkstantįmūsų jaunimo! 
Tikimės, kad tai bus praturtinimas jų 
lietuviško sąmoningumo“. 

pirmininkas. Dainavo cnore ir dainų 
grupėje, grojo orkestre, šoko tautinius 
šokius; patarnavo kunigui per šv. Mišias. 
Du kartus laimėjo Hūttenfeldo stalo 
teniso pirmenybes. Lavinosi karati, žaidė 
futbolą. Rašė ir deklamavo eilėraščius, 
laimėdamas I vietą gimnazijos varžybose. 
Gyvai reiškėsi muzikoje, kurdamas 
tekstus ir juos interpretuodamas. Roko 
grupės EGO vadovas. 1989 m. 
gastroliavo Lietuvoje, koncertuodamas 
įvairiuose miestuose. Daug savo roko 
muzikos turi įrašęs į kasetes. Tėvai 1988 m. 
grįžo į Lietuvą. Jau turi kvietimą atlikti 
karinę prievolę. Po to žada studijuoti 
muziką bei literatūrą ir vokiečių bei anglų 
kalbas.

Valdas Kuzminskas, gim. 1968 m. 
vasario 6 d., Šilutėje. 1982 m. su šeima 
atvyko į Vokietiją ir tais pačiais metais 
įstojo Vasario 16 gimnazijos VIII klasę.

Erika Lesmanaitė, gim. 1970 m. kovo 6 
d., Hamburge, kur išėjo ir pradžios 
mokslą. Į Vasario 16 gimnazijos VIII 
klasę įstojo 1985 m. Dainavo chore ir 
grojo orkestre bei mokinių roko grupėje 
EXPORT bosine ir paprasta gitara. Nuo 
1988 m. Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos sekretorius. 1989 m. 
dalyvavo LITUANIKOS suvažiavime 
Lietuvoje. Ketina studijuoti politinius 
mokslus Berlyne.

Andrius Neubertas, gim. 1969 m. 
spalio 21 d. Rastatte. Ten pat ir pradžios 
mokslą išėjo. 1982 m. įstojo į gimnazijos 
VII klasę. Buvo skautas, dainavo chore. 
Iki pilies gaisro 1984 m. gyveno 
gimnazijos bendrabuty, o vėliau — pas 
tėvus Hūttenfelde. Dabar eis atlikti 
karinės prievolės. Jei patiks, pasiliks ten ir 
toliau.

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVES
1990 m. birželio 21 d. septyni 

abiturientai baigė laikyti paskutiniuosius 
egzaminus. Birželio 22 d. gimnazija 
suruošė jiems išleistuves. Prie šventiškai

PLB EUROPOS PIRMININKŲ PASITARIMAI
(atkelta 

veiklą, švietimą ir socialinio darbo 
problemas išeivijoje. Svarstė, kaip galima 
padėti Lietuvos studentams norintiems 
studijuoti užsienyje. Palietė ir išeivijos 
kultūrinės veiklos tęstinumą.

JAV LB pirmininkas dr. A. Razma 
kalbėjo apie Amerikoje nuveiktus 
politinius darbus. JAV LB išleido eilę 
politinių leidinių, lankstinukų ir knygų, 
jų svarbiausioji — Šapokos — Lietuvos 
Istorija. Pranešė, kad Lietuvių Fondui 
surinkta daugiau nei 5 mln. dolerių 
Lietuvos reikalams.

Toliau sekė Europos kraštų 
pranešimai. Juose jautėsi noras padėti 
Lietuvai, jos sunkioje valandoje. Nors ir 
būdamos mažos Europos bendruomenės 
daug surinko aukų Lietuvai, o politiniai 
— garsino lietuvių tautos norą būti 
laisvai.

Ryšium su padidėjusiomis tautiečių 
kelionėmis iš Lietuvos į užsienį be 
valiutos ir garantijų, jautėsi 
bendruomenių rūpestis, nes tai 
apsunkina jas iki tokio laipsnio, jog 
jaučiama įtampa iš kurios kyla 
nesusipratimai.

Prancūzijoje ir Šveicarijoje vyksta 
pasitarimai, norint gauti Lietuvos 
studentams stipendijų vakarų Europos 
universitetuose. Į Vilnių pavyko 
nugabenti Europoje sukauptas vaistų ir 
aparatūros siuntas. Taip pat iš Šveicarų 
Raudonojo Kryžiaus gautas pažadas 1 
mln. frankų vertės humanitarinę paramą 
Pabaltijos kraštams.

Vasario 16 gimnazija Vokietijoje tapo 
informacijos centru. Bonoje buvo 
surengta didžiulė demonstracija. 
Pravesta rinkliava paremti Lietuvą ir 
nugabenti vaistų siuntą į Vilnių. 
Vokietijoje manoma gauti bent 50 
stipendijų lietuviams studentams. 
Atremontuotas gimnazijos bendrabutis ir 
pilis. Šioji išeivijos institucija ir ateityje 
pareikalaus bendruomenių paramos.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT 
PIRMININKO ŽODIS

Lietuvos Respublikos AT pirmininko 
Vytauto Landsbergio dalyvavimas PLB 
Europos kraštų pirmininkų pasitarime, 
išeivijos gyvenime buvo istorinis įvykis. 
Jo išreikštos mintys bei patarimai 
tolimesniam bendradarbiavimui tarp 
tautos ir išeivijos liks ateičiai kelrodžiu, 

paruoštų vakarienės stalų susėdo visi 
abiturientai su saviškiais, visi mokiniai, 
mokytojai su šeimomis, ūkio personalas 
ir keletas svečių.

Po vakarienės pirmasis prabilo gim
nazijos direktorius Andrius Šmitas. 
Savo kalboje jis pabrėžė lietuvių kalbos 
svarbos padidėjimą, ryšium su 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimu. Šiandien Vilniuje darbuojasi 
keletas buvusių mūsų mokyklos mokinių. 
Vokiečių įmonės ieško lietuvių kalbą 
mokančių tarnautojų. Linkėjo, kad 
šiemetinės laidos abiturientai įsijungtų į 
darbą tiek Vokietijos lietuvių 
bendruomenėje, tiek Lietuvoje. 
Rekordinių pažymių šiemet nepasiekta, 
bet gauti brandos atestatai įgalins jų 
savininkus studijuoti norimus mokslus. 
Gimnazijos baigimo dokumentus įteikė 
alfabetine tvarka. Išdalinęs atestatus 
direktorius pastebėjo, kad gal kai kam 
mokyklos ir bendrabučio tvarka įkyrėjo 
ir džiaugiasi jos atsikratę, bet netrukus 
įsitikins, kad ji buvo reikalinga. Su 
atestatais norėjo įteikti po vertingą knygą 
ir jas jau užsakė, bet pasirodė, kad seniau 
užsakytos jau išpirktos, o vėliau užsakytų 
dar negauta. Pažadėjo įteikti jas vėliau.

Vokietijos LB valdybos pirmininkas 
Arminas Lipšys, kreipdamasis į 
abiturientus tarė, jog šioje mokykloje jie 
yra praleidę gražiausius savo gyvenimo 
metus. Jie nebesugrąžinami. Paaiškinęs 
ką reiškia Vasario 16 vardas, ragino visus 
stoti į Vokietijos lietuvių Bendruomenę, 
kuri įkūrė šią gimnaziją, nupirko jai 
Romuvos sodybą ir ilgą laiką ją išlaikė. 
Įteikė po vieną egzempliorių Jono Švobos 
„Šeiminė ir prezidentinė Lietuva“.

Abiturientų klasės auklėtojas Aloys 
Weigel pasakė, kad abitūros pabaigtuvės 
yra džiugus įvykis ne tik abiturientams, 
bet ir jų mokytojams. 6 metus dirbdamas 
su šia klase, gerai visus pažino. Čia 
kalbėtojas apibūdino kiekvieną 

(Nukelta į 4 psl.) 

iš 1 psl.)
siekiant bendrų tikslų. Dalyvaudamas 
pasitarime Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas pagerbė Europos lietuvius 
išeivijoje.

Kalbėdamas apie dabartinę Lietuvos 
padėtį, jis didelį dėmesį skyrė Lietuvos 
atstovavimui užsienyje, paramos sudarymą 
Lietuvai per humanitarinius ir politinius 
fondus, kultūriniam bendradarbiavimui 
tarp išeivijos ir krašto.

Jis numato praplėsti diplomatijos 
tinklą. Ragino stiprinti ir naudoti 
Pagalbos Lietuvai Fondus Lietuvos 
valstybės atstatymo tikslams.

Jis daug vilties teikia ateičiai, kada 
išeivijos jaunos kartos specialistai galės 
atstovauti Lietuvai, jos politiniam ir 
ekonominiam gyvenimui. Nepamiršo ir 
senesnių išeivių specialistų, kurie savo 
patarimais yra naudingi Lietuvai. Jis 
ragina išeiviją ir prašo sudaryti sąlygas 
Lietuvos studentams gilinti savo studijas 
Vakaruose.

Pirmininkas skatino plėsti kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir 
išeivijos, kviečiant į Vakarus meno 
ansamblius ir pavienius asmenis, kurie 
garsintų Lietuvą tiek pat, kiek ir politinės 
manifestacijos.

Ypač jis pabrėžė savo susirūpinimą dėl 
vienybės stokos Lietuvoje bei išeivijoje ir 
iš to kylančių pavojų.

PASITARIMO NUTARIMAI
PLB Europos kraštų pirmininkų 

pasitarime buvo priimti šie nutarimai:.
L Kreiptis į pasaulio tautas ir 

valstybes, prašant 1940 m. kovo 11 d. 
Akto pripažinimo (atspausdintas „E.L.“ 
atskirai).

2. Dėl atstovavimo Lietuvos valstybės 
užsienyje (atspausdintas „E.L.“ atskirai).

3. Pagerinti informacijų tinklą tarp 
Lietuvos ir PLB.

4. Ryšiams su išeivija palaikyti, turėti 
specialų atstovą Vilniuje.

5. Sustiprinti Lietuvos atstovavimą 
užsienyje.

6. Stiprinti Pagalbos Lietuvai Fondus, 
kaip pagrindinius Lietuvai lėšų telkimo 
vienetus.

Be to, 37-sios lietuviškųjų studijų 
savaitės dalyviai pasirašė pareiškimą, 
kuriame ragina Lietuvos žmones 
vieningai siekti laisvės savo kraštui.

Jaras Alkis
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Lietuviu
KAS— KADA—KUR?

Rugsėjo 3 — Mokslo metų pradžia 
Vasario 16-je gimnazijoje, Hūttenfelde, 
V. Vokietijoje.

Rugsėjo 16— 15.30 vai. Ekumeninės 
pamaldos St. Barnabas katedroje, Derby 
Road, Nottingham. Organizuoja Group 
for the Re-emerging Nations of Europe 
(Greene).

Spalio mėn. 6 d. Wolverhamptone įvyks 
DBLS Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.

Spalio 12-14 — Lietuvių kultūros 
instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Romuvoje, V. Vokietijoje.

Spalio 20 — Boltono lietuvių metiniai 
šokiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St. 
Bolton.

Spalio 28 — 16 vai., Albert Hall, 
Nottingham, Tarptautinis koncertas. 
Organizuoja: „Greene“.

Spalio 26-28 — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas.

DERBYJE
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS 

IR METINIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Šių metų Tautos šventės minėjimas ir 

Britanijos lietuvių sąskrydis įvyks rugsėjo 
8 d., lenkų klubo patalpose, Kedleston 
Road, Derby, 18.30 vai. punktualiai.

Programos meninėje dalyje dainuos 
mišrus tautinis choras, šoks tautinių 
šokių grupė, gros kanklininkės, pasirodys 
jaunieji menininkai. Po meninės 
programos gera kapela gros bendriems 
šokiams.

Minėjime bei sąskrydyje dalyvaus 
Derby miesto burmistras Councillor 
Chadwick su žmona, Lord Lieutenant of 
Derbyshire Col. Peter Hilton su žmona, 
Mr. G.D. Purnell ir kiti aukšti svečiai. Be 
jų dalyvaus vietos spaudos atstovai.

Šventės metu veiks skautų ir jaunimo 
parodėlė. Aukos bus renkamos tik 
vienam fondui.

Visus tautiečius ir svečius, iš arti ir toli, 
jaunus ir ne taip jaunus, maloniai 
kviečiame į šį įdomų renginį gausiai 
suvažiuoti, pasigrožėti lietuvišku menu ir 
pasisvečiuoti savųjų tarpe.

Svarbi žinia—Tautos šventės minėjime 
dalyvaus dvi menininkės iš Lietuvos: solistė 
Sigutė Trimakaitė ir pianistė Audronė 
Kiseliūtė.

DBLS Derby skyriaus valdyba 
ir DBLS CV Kultūrinis komitetas

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 26 d., 11.15 

vai., Židiny.
Manchesteryje — rugpjūčio 26 d., 

12.30 vai.
Nottinghame—rugsėjo 2 d., 11.15 vai., 

Židinyje. Pamaldas laikys svečias iš 
Vilniaus kun. V. Aliulis.

Birminghame — rugsėjo 2d., 15 vai., 
A.A. Martyno Linkevičiaus paminklo 
šventinimas Brandwood kapinėse 15.30 
vai. Pamaldos Šv. Onoje, 96 Bradford 
Str. Bus svečias iš Lietuvos kun. V. Aliulis.

Bradforde — rugsėjo 2 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugsėjo 8 d., 8 vai. 

Židinyje.
Nottinghame—rugsėjo 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje, Šiluvos ir Tautos šventės proga.
Eccles—ruesėio 9 d.. 12.15 vai.

Kronika
MIRĖ LATVIJOS DIPLOMATAS
Latvijos Atstovybė Londone pranešė, 

kad rugpjūčio 20 d. mirė Latvijos 
Atstovybės Londone Įgaliotinis Pauls 
Reinhards.

BRITISH-LITHUANIAN 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN IN LITHUANIA
Fondas gavo šias aukas: per DBLS 

Derby skyriaus pirmininką Juozą 
Levinską, dr. J. Mockaus laidotuvių 
metu, M. Mockienei pageidaujant, 
laidotuvių dalyviai suaukojo 192.00 sv.

DBLS Gloucesterio skyriaus 
pirmininkė atsiuntė 120.00 sv., kuriuos 
suaukojo: P Bielskis — 60.00 sv; po 10.00 
sv. — A. Bieliūnas, V. Meškevičius, J. 
Šlepertas, M. Gelvinauskienė; po 5.00 sv. 
— S. Šuliauskas, V. Gravas, O. Pūkas, V. 
Cibulskis.

Po 20.00 sv. aukojo — S. Markevičius, 
Miss J. Kevelaitis; po 5.00 sv. — J. ir O. 
Bendoriai; po 10.00 sv. — A.M.J. Parulis 
iš Doverio ir A. Barulis iš Hornchurch.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania, 21 The Oval, 
London, E.2 9DT.

Fondo valdyba visiems aukotojams 
dėkoja už gausias aukas.

S.K.

PADĖKA
Brangiam vyrui, tėvui ir broliui Stasiui 

Budriui mirus, mūsų liūdesio valandoje 
už visakeriopą pagalbą, užuojautas, 
korteles, gėles, vainikus ir taip gausiai 
susirinkusiems nuoširdus ačiū. Ačiū kan. 
V. Kamaičiui už gražias pamaldas ir 
paguodos žodžius. Ačiū Bradfordo 
klubui ir p. Gurevičiui už taip jautrius 
žodžius. Ačiū p. Paleckiams ir p. 
Šergaliams iš Amerikos ir Kanados už 
užuojautas, gėles ir šv. Mišių auką. Ačiū 
p. Lekešiams, p. Girdžiūnams ir p. 
Minutai už visokeriopą pagalbą. Ačiū 
visiems.

Žmona Erika, vaikai ir sesuo.

NAUJA KNYGA
„Santaros-Šviesos“ knygų leidykla 

Čikagoje išleido istoriko Vinco Trumpos 
studiją „Lietuva XIX-ame amžiuje“. 
Šiame savo veikale istorikas Vincas 
Trumpa atskleidžia XlX-ame amžiuje 
dygusį >r brendusį lietuvių tautinį 
atgimimą iki Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 1918 m.

PRAŠAU ATSILIEPTI
Aleksandro Lacio sūnų (Mr. Lace), 

Midlande, Anglijoje, prašau atsiliepti. 
Turiu žinių apie gimines Lietuvoje. 
Lithuanian Library, 55 Rigmer Ave., 
London SW6 5LP. Tel. 081-736 3093.

SKELBIMAI
Parduodamas 1989 m laidos, HJS tipo, 

žalios (British racing) spalvos 
„JAGUAR“ gamybos automobilis. 
Norint greitai parduoti, siūloma 
pasakiška nuolaida.

Centrinėje ir puošnioje Paryžiaus 
miesto dalyje išnuomuojamas vieno 
miegamo butas trumpam arba ilgesniam 
laikui. Nuoma pagal susitarimą.

Abiem atvejais kreiptis į Auksę: tel. 331 
4274 1400.

LONDONE
LONDONO LIETUVIŲ 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Visiems Londono lietuvių parapijos 
nariams pranešame, kad parapijos 
susirinkimas įvyks rugsėjo 1 d.,
šeštadienį, 17 vai., parapijos Svetainėje, 
21 The Oval, Hackney Road, London E2.

Susirinkime bus svarstomi aktualūs ir 
svarbūs parapijos reikalai, liečiantieji 
parapijos ateitį.

Visi kviečiami dalyvauti.
Klebonas ir Parapijos Taryba

PAMALDOS LONDONO LIETUVIŲ 
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE

Pirmas Sekmadienis
Rugsėjo 2-ji diena, yra pirmasis 

mėnesio sekmadienis. Pagal labai senas 
Londono lietuviškos parapijos tradicijas, 
prieš 11 vai. šv. Mišias vyks bažnytinė 
eisena (procesija).

Jaunas šeimas kviečiame į šventovę 
atsivesti vaikučius ir dalyvauti 
bažnytinėje eisenoje.

ŠV. MARIJOS GIMIMO 
IR TAUTOS ŠVENTE

Rugsėjo 9 d. Londono lietuvių parapija 
savo Šv. Kazimiero šventovėje 
iškilmingomis šv. Mišiomis šves-minės 
Šv. Mergelės Marijos Gimimo ir Tautos 
Šventę. Ši šventė šiais metais yra 
ypatinga, nes sueina 60 metų nuo Tautos 
Šventės įvedimo, 560 metų nuo Vytauto 
Dižiojo pramatytos karūnacijos, kuri 
turėjo įvykti Šv. Marijos Gimimo 
šventėje. Tada Vilniaus iškilmių dalyviai 
mintyse kartojo: — Lietuva karalystė, 
Vytautas karalius!

Londono ir jo plačių apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai šiose iškilmėse 
dalyvauti, jungtis bendroje maldoje su 
laisvėjančiais broliais ir sesėmis mūsų 
brangioje Tėvynėje Lietuvoje. Tebūna ta 
diena, Vienybės diena, su savo tauta, prie 
gintarinių Baltijos krantų.

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
(Atkelta iš 3 psl.) 

abiturientą, ypač pabrėždamas jų 
juokingąsias savybes. Šiandien žino, jog 
užsimezgęs ryšys ilgai truks. Dėkojo 
tėvams už patikėjimą vaikų, kuriuos 
šiandien, kaip klasės auklėtojas, jau 
subrendusius grąžina.

Ateitininkų globėja Marytė Šmitienė 
sveikino visus abiturientus, ypač 
Virginijų, kuris nuo pirmųjų Romuvoje 
buvimo dienų įsijungė į ateitininkus. 
Padovanojo albumą nuotraukų, 
vaizduojančių viešuosiusjo pasirodymus.

Vice-direktorius Ronaldas Tesnau 
teigė, kad jo santykiai su abiturientais 
buvo tamprūs. Pokalbiai įvairiausiais 
klausimais kartais užtrukdavo iki 
vidurnakčio. Į abiturientų auklėjimą 
buvo įdėta dalis širdies, kurią išeidami jie 
išsineša.

TSRS kultūros ministro įgaliotinis 
Lietuvos reikalams Jonas Sidaravičius iš 
Vilniaus atvežė ir kiekvienam 
abiturientui padovanojo po seniausią 
Vilniaus miesto paveikslą.

Tėvų komiteto pirmininkas Ričardas 
Baltulis nurodė, kad septynių abiturientų 
paruošimu rūpinosi daugiau nei 15 
asmenų. Didžiausia padėka priklauso jų 
klasės auklėtojui A. Weigeliui. Kvietė 
neužmiršti gimnazijos, kurioje subrendo. 
Pažadėjo kiekvienam dovanoti po knygą.

Abiturientų vardu Virginijus Jocys 
dėkojo mokytojams, ilgai ir kantriai 
ruošusiems abiturientus gyvenimui, ir už 
suteiktas bei pažadėtas dovanas. 
Didžiausia dovana — brandos atestatas. 
Jis pravers duris tolimesniam gyvenimui. 
Atsisveikina su gimnazija, kurioje ateity 
bus tik svečiai.

Andrius Malinauskas pakartojo V. 
Jocio mintis vokiškai su savo 
papildymais. Tanja Griunvaldaitė ir 
Erika Lesmanaitė įteikė gėles bei 
dovanėles mokytojams ir bendrabučio 
vedėjams.

Po išleistuvių vakarienės pilies 
koplytėlėje jaunimas meldėsi. Šv. Mišias 
aukojo kapelionas kun. E. Putrimas. 
Vietoje pamokslo V. Jocys dėstė 
moksleivio kontraversines mintis apie tai, 
kaip skirtingai atrodo jo elgesys 
bendrabučio vedėjų akyse ir Kristaus 
mokslo šviesoje.

Vakare parke sukurtas abiturientų 
laužas. Čia su abiturientais atsisveikino 
mokiniai jaunatvišku būdu.
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STUDIJŲ SAVAITE ŠVEICARIJOJE 
(Atkelta iš 1 psl.)

Sekančios dienos paskaitoje — 
Tradicija ir dorovė — dr. K. Girnius 
pavyzdžiais įrodė, kaip keičiantis 
tradicijai, kitėjo dorovė ir jos supratimas.

Ekonomistė, Lietuvos Respublikos 
Parlameto narė Liucija Laima 
Andrikienė skaitė— Ekonominė reforma 
ir tikslai. Statistiskos duomenimis ji įrodė 
esantį nepalankų santykį prekių mainams 
Sovietų Sąjungoje. Supažindino su 
dabartiniu Lietuvos Respublikos 
pramonės gamybos potencialu ir kokiais 
kiekiais yra eksportuojami Lietuvos 
gaminiai. Esamos galimybės sudarant 
sutartis su kitomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis. Papasakojo apie tris 
ekonominius projektus, svarstomus 
Lietuvos Respublikos Parlamente ir 
pranešė, kad netolimoje ateityje 
planuojama Lietuvoje įvesti 
konvertuojamą valiutą.

Apie — Miškinio Poeziją — paskaitą 
skaitė kalbininkas V. Natkevičius. 
Miškinio kūryba laisvoje Lietuvoje ir 
okupuotoje esanti įvairi ir plati. Ne 
visuomet jam švietė šviesios spalvos 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet jis 
nepasidavė. Nepasidavė ir okupanto 
įtakai, o atsidūręs Sibire nepalūžo ir 
neprarado vilties.

Adv. K. Motiekos, prof. R. Povilionio, 
prof. V. Bieliausko paskaitos ir pasirodęs 
„Tiesoje“ atsišaukimas sukėlė daug gyvų 
diskusijų. Jos lietė Lietuvos KP ir 
pasirašiusius atsišaukimą „Tiesoje“ 
asmenis. Justas Paleckis, Lietuvos KP 
idealogas, per pusvalandį bandė atremti 
Lietuvos KP daromus priekaištus. 
Atsakydamas jis pabrėžė, kad dabartinė 
Lietuvos KP negali prisiimti kaltinimų už 
praeityje padarytas klaidas. Dabartinė 
Lietuvos KP esanti atskiras junginys, o ne 
Sovietų Sąjungos padalinys.

Savaitės bėgyje buvo rodomi iš 
Lietuvos video filmai. Jose matėsi, kaip 
tauta kėlėsi iš „Ilgos žiemos“ į laisvę ir 
nepriklausomybę. Jose taip pat matėsi 
aktyviame Lietuvos prisikėlime 
dalyvavusios šios asmenybės: prof. V. 
Landsbergis, K. Motieka, K. Prunskienė, 
K. Antanavičius, A. Terleckas ir kiti.

Penktadienio vakare įvyko „Tėvynės 
valandėlė“, kurią išpildė poetas M. 
Martinaitis, autorė Dalila Mackelienė, 
pianistė Audronė Kiseliūtė ir daininkė 
Sigutė Trimakaitė.

Nors plojome ilgai ir garsiai, bet vien 
plojimais nebuvo galima išreikšti 
įvertinimo ir padėkos, nes meninė 
programa buvo išpildyta su įkvėpimu ir 
talentu. Ypatingai Dalilos Mackelienės 
atliktas „Grybų karas“ sukėlė juoką iki 
ašarų.

„Tėvynės valandėlę“ pradėjo ir studijų 
savaitę įvertino dr. K. Čeginskas. Jis 
kvietė visus susilaikyti nuo tarpusavio 
nesantaikos, pamiršti padarytas 
skriaudas bei nuoskaudas praeityje, stoti 
visiems kartu į kūrybingą Lietuvos 
atstatymo darbą.

Studijų savaitėje taip pat įvyko PLB 
Europos pirmininkų pasitarimas. Apie jį 
spausdiname atskirai.

Penktadienį taip pat įvyko iškilmingos 
pamaldos Einsiedeln bazilikoje, prie 
„Juodosios Madonos“ altoriaus.

Už taip sėkmingai suorganizuotą 
Studijų Savaitę Šveicarijos LB ir visiems 
prie Studijų Savaitės ruošimo 
prisidėjusiems, tariame didelį lietuvišką 
ačiū. Ačiū ir moderatoriams: dr. J. 
Norkaičiui, dr. K. Čeginskui, dr. Kušliui 
ir V. Natkevičiui, M.A., labai kruopščiai 
pristačiusiem prelegentus.

Kitais metais Studijų Savaitė numatyta 
Vokietijoje.

K. Tamošiūnas

NORI SUSIPAŽINTI
Asta Kisieliūtė, Vilniaus Pedagoginio 

Instituto II-jo kurso studentė-istorikė, 
Jaunimo „Romuvos" bendrijos narė, savo 
laiške „E.L." rašo:

Teko girdėti, kad jūsų šalyje šeštame ar 
septintame dešimtmetyje įsikūrė ir dabar 
veikia Keltų Ikikrikščioniška bendrija. 
Norėčiau, jums padedant, gauti adresą 
žmogaus besidominčio keltų 
problemomis.

Taip pat norėčiau pasiūlyti savo adresą 
tiems, kuriems dar įdomūs Lietuvos 
klausimai. Jeigu kas panorės, galėsime 
susirašinėti ir keistis knygomis. Aš gerai 
moku angliškai.

Man rašykite šiuo adresu: Vilnius, 
Kalvariiu 138-70. Lietuva.

PASAULYJE
Arabai nesusikalba

Irakui užėmus Kuwait, arabų kraštų 
vadai nesusitaria ir nesuranda bendro 
kelio kaip padėti okupuotam Kuwait. 
Nesutarimas dar paaštrėjo, kai Jordano 
piliečiai savanoriais pradėjo stoti į Irako 
kariuomenę. Jordano karaliaus Husseino 
padėtis irgi pasunkėjo, nes jis yra 
laikomas geru Vakarų valstybių draugu, 
nors Irano su Iraku karo metu Jordanas 
rėmė Iraką. Egiptas aiškiai pasisakė prieš 
Kuwait okupaciją ir pasiuntė savo 
karinius dalinius į Saudi Arabiją, kad 
kartu su Amerikos ir Britanijos daliniais 
apgintų Saudi Arabiją nuo Irako 
užpuolimo. Nežinoma, kaip elgsis 
Izraelis, kuris vienintelis toje pasaulio 
dalyje galėtų prieš Iraką atsispirti. 
Amerika, aišku, šiuo metu Izraelio 
paramos nenori, kad nebūtų apkaltinta 
remianti Izraelio interesus. Manoma, kad 
Irakas bandys išprovokuoti Izraelį, kad 
galėtų kviesti visus arabus į šventą karą 
prieš Vakarus, ypač Ameriką ir jos 
sąjungininkę Izraelio valstybę. Žinovų 
teigimu, padėtis esanti labai pavojinga. 
Kai kas Irako prezidentą Saddam 
Husseiną lygina su Hitleriu, kuris irgi 
antrąjį pasaulinį karą pradėjo nuo mažų 
valstybių okupacijos. Irako okupaciją 
pasmerkė ir Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas.

Jeigu Irako blokada bus griežtai 
vykdoma, manoma, kad Kuwait ir be 
karo gali būti išlaisvintas, nes Irakas 
vargiai galės ilgai išsilaikyti be prekybos 
su užsieniu.

Nežiūrint, kad arabų valstybių vadų 
dauguma pasmerkė Iraką dėl Kuwait 
okupacijos ir pažadėjo ginti Saudi 
Arabiją nuo panašaus užpuolimo, arabų 
kraštų gyventojai žiūri į Iraką kitaip. Ne 
tik Jordane, bet ir Egipte, žmonės 
prezidentą Saddam laiko herojum, kuris 
gina Islamo religiją ir arabų kraštų 
gyventojus nuo Amerikos „velnio“ ir jo 
satelito Izraelio užpuolimų. Kuwait 
okupaciją jie pateisina tuo, nes ten esą 
gerai gyvena tik iš alyvos praturtėję šeikai 
ir užsieniečiai. Taip pat jie sako, kad 
Amerika panašiai pasielgė okupuodama 
Grenadą bei Panamą, o Izraelis — 
įsiverždamas į pietinį Libaną. Toms 
valstybėms nebuvo taikomos jokios 
sankcijos — ekonominės ar politinės.

Ar bus teisiama Mandelos žmona?
Mandelai esant kalėjime, jo žmona 

Winnie buvo saugoma grupės asmenų, 
kurie nužudė jauną vaikiną, kuris būk tai 
buvęs išdavikas. Tos sargų grupės asmuo, 
apkaltintas jaunuolį nužudęs, buvo 
nuteistas mirties bausme. Vykstant 
teismui buvo sakoma, kad tose žudynėse 
dalyvavo ir Winnie Mandela, bet dėl 
politinių priežasčių vyriausybė netraukia 
jos teismą, kad nepakenktų tarp baltųjų 
ir juodųjų vykstančioms deryboms.

Raudonarmiečiai neturi kur gyventi
Visi džiaugiasi Šaltojo Karo pabaiga, 

išskyrus raudonarmiečiai, kurie ne tik 
nustojo gero gyvenimo satelitiniuose 
kraštuose, bet grįžę į Sovietų Sąjungą turi 
gyventi palapinėse. Rusijos imperijoje 
trūksta gyventojams butų, tuo labiau 
75.000 karių, kurie grįžo iš Vengrijos ir 
Čekoslovakijos. Raudonosios armijos 
moralė esanti labai bloga, jaunimas 
visokiais būdais vengia pašaukimo į 
kariuomenę, o tėvai bijosi ir nenori, kad 
jų vaikai būtų pasiųsti tarnauti j 
pavojingąsias vietas, kaip Armėniją ar 
Azerbaidžaną. Baltijos valstybėse 
pasipriešinimas prieš pašaukimą j 
kariuomenę daugiausiai kyla dėl tautinių 
sumetimų. Trečdalis raudonarmiečių, 
sakoma, nemoka rusiškai kalbėti. 
Kariuomenėje esąs didelis 
nepasitenkinimas Gorbačiovo politika, o 
jis pats yra laikomas visų nelaimių 
kaltininku.

Z. JURAS VYKSTA Į LIETUVĄ

Rugsėjo mėn pradžioje Z. Juras 
prekybiniais reikalais vyksta į Lietuvą. Jis 
apsistos Vilniuje, Pionierių 3-2. Tel. 
626666. Z. Juras dalyvaus Vilniaus 
Universiteto ruošiamoje Pasaulio 
Lietuvių Verslininkų konferencijoje.

Z. Juras vykdamas į Lietuvą sutinka 
tarpininkauti tiems, kurie turi reikalų 
Lietuvoje, o taip pat ir tiems, kurie norėtų 
savo giminėms už užsienio valiutą ką nors 
Lietuvoje nupirkti.

Baltic Stores & Co., 11 London Lane, 
Bromley, Kent, BRI 4HB. Tel. 081-460 
2592.
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