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REIKIA ATMESTI NEAPYKANTĄ
Norvegijos sostinėje Oslo vykstančioje 

tarptautinėje konferencijoje 
„Neapykantos anatomija“ rugpjūčio 29 
d. kalbėjo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Savo žodį 
konferencijos dalyviams jis pristatė daug 
pasakančia antrašte — Atmesti 
neapykanta. Konferencijos dalyviai — iš 
viso pasaulio kraštų atvykę žymūs 
politiniai veikėjai, kultūrininkai, 
žmogaus teisių gynėjai pastarąsias tris 
dienas gilinusi į neapykantos apraiškas ir 
priežastis, kaip tik svarstė kaip pamesti 
neapykantą ardančią pavienių žmonių ir 
tautų harmoningą sugyvenimą, 
sukeliančių daug nelaimių, o tuo pačiu ir 
nuolatinę grėsmę taikai. Landsbergis 
savo kalboje pateikė Lietuvių tautos 
analizę, priminė mažos šalies sukauptą 
visokią amžių patirtį. Ja remdamasis, 
pažymėjo Vytautas Landsbergis, lietuviai 
pasirinko kelią ir uždavinį, kuris galbūt, 
gali atrodyti bemaž neįvykdomas: su 
tokiomis giliomis žaizdomis ir per tokias 
kliūtis kurti piliečių santarvės visuomenę, 
taikos valstybę. Toks yra Lietuvos įnašas 
tautų bendrijai — būsimai Europai.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko kalbą spausdinsime atskirai.

V AT. R.

ANTROJI TARPTAUTINE 
ŽMOGAUS TEISI U KONFERENCIJA

Rugsėjo 1-4 dienomis Leningrade 
įvyko Antroji tarptautinė žmogaus teisių 
konferencija „Vilnius-Leningradas 
1990“. Konferencijoje iš lietuvių pusės 
dalyvavo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, deputatai Arūnas 
Degutis ir Petras Vaitiekūnas, Vilniaus 
sekretoriato sekcijos narės Birutė 
Pečiulevičiūtė ir Arūnė Taunytė, taip pat 
Amerikos mokytojų federacijos, Europos 
Parlamento, Vakarų Vokietijos žaliųjų 
partijos, Lenkijos Senato, Amerikos 
Kongreso žmogaus teisių fundacijos 
atstovai ir kiti asmenys.

Pirmoji tarptautinė žmogaus teisių 
konferencija įvyko 1988 metais 
Krokuvoje ir joje dalyvavo daugiau negu 
tūkstantis žmonių. Jos metu buvo 
išrinktas komitetas parengti antrąjai 
konferencijai, kuri būtų įvykusi šiais 
metais Vilniuje. Tačiau, kai organizacinio 
komiteto nariai šių metų pavasarį bandė 
susitikti Vilniuje antrosios konferencijos 
darbams apsvarstyti, sovietinė valdžia 
jiems neleido vykti į Lietuvą. Tuomet 
komiteto nariai balandžio mėnesį 
susirinko Punske, iš čia kreipėsi į 
Leningrado miesto tarybą, prašė leidimo 
konferencijai sušaukti Leningrade. 
Leningrado miesto taryba sutiko priimti 
konferenciją. Joje buvo svarstomos 
tokios temos: Tautinės mažumos ir 
mažosios tautos, žmogaus teisės, teisinė 
valstybė, valstybinis suverenitetas, 
asmeninės, socialinės ir kolektyvinės 
teisės, įskaitant moterų ir vaikų teises, 
gamtos užteršimas ir teisė į sveiką 
aplinką, keliavimo laisvė ir pabėgėlių 
teisės, žmogaus teisių gynybos 
organizacijos, bendradarbiavimas ir 
planai, profsąjungos ir darbo teisės.

V AT. R.

DR. KAZYS BOBELIS 
IŠVYKO Į LIETUVĄ

Lietuvos Respublikos vyriausybės 
kviečiamas dr. K. Bobelis išvyko į 
Lietuvą tikslu susipažinti su dabartine 
Lietuvos būkle. Tuo reikalu yra numatęs 
turėti pasikalbėjimus su vyriausybės, 
parlamento, politinių ir visuomeninių 
grupių atstovais.

Ta pačia proga dr. K. Bobelis veža į 
Lietuvą Hewlett Packard LaserJet 
printers Series III, kurių prašė Lietuvos 
vyriausybė.

ELTA

EUROPOS SAVAITE LIETUVOJE LIETUVOJE
Rugpjūčio 22-30 dienomis Lietuvos 

Sąjūdis organizuoja „Europos savaitę 
Lietuvoje. Norima nuveikti daug kliūčių, 
kurių pirmoji — Lietuvos vakarinė siena, 
stropiai saugoma okupacinės 
kariuomenės. Rugpjūčio 23 d. Lietuvos 
Sąjūdis sukvietė Lietuvos žmones prie 
Lazdijų, Lietuvos pusėje, į EUROPOS 
KELIA — daugiatūkstantine Lietuvos 
žmonių minia pasiryžusių tą sieną 
pralaužti. Ar jiems tai pasisekė padaryti, 
papasakojo „Lietuvos ryto" (VII 1.24, Nr. 
151) specialus korespondentas Valdas 
Valiukevičius iš Lenkijos pasienyje 
įsikūrusios „Europos kelio" stovyklos.

Trečiadienį paskutinį ryšį su redakcija 
galėjau užmegzti pereidamas Lenkijos 
pusėn. Informaciją perdaviau iš Lazdijų 
muitinės. Ten tuo metu vyravo ramybė ir 
muitininkai gavo retą progą atsipūsti — 
jie visiškai pasitikėjo akcijos dalyviais. 
Manau, kad akcijos dalyviai buvo labai 
dorai ir kilniai nusiteikę ir neturėjo jokių 
materialių tikslų. Perėję sieną 
dainuodami žygiavome Lenkijos žeme į 
pirmąją prie dailaus ežerioko įsikūrusią 
užsieniečių stovyklą. Iš automobilių mus 
sveikino lenkai, latviai, estai, baltarusiai. 
Lietuviai buvo nusiteikę santūriau. 
Galbūt pyko, kad dėl mūusų žygeivių 
teks eilėje ilsiau palaukti.

Kiek toliau pamatėme dvi palapines ir 
keliasdešimt automobilių. Lenkijos 
lietuviai šoko ir dainavo mums, o vėliau ir 
su mumis. Čia pat veikė autoparduotuvė, 
kurioje buvo galima už fantastiškas 
mums kainas nusipirkti limonado ar 
cigarečių, prieš tai, aišku, išsikeitus 
rublius į zlotus. Kiekvienas pakaibimas 
Lenkijos lietuvis lyg ir teisinosi, kad 
kukliai priima, nes apie šį vizitą sužinoję 
paskutinę akimirką. Mūsų žemiečiai, 
neradę europinio masto stovyklos, tuoj 
pat pasuko atgal, o kiti susibičiuliavo su 
Lenkijos tautiečiais ir įsitikinę jų 
vaišingumu tik kitą rytą grįžo atgal.

Trečiadienį, apie 23 valandą, mes 
sugrįžome per sieną atgal. Dokumentus 
tikrinusiems ir lietuviškai kalbėjusiems 
pasieniečiams galiu pasakyti 
komplimentą: jie elgėsi mandagiai ir 
paslaugiai. Tačiau tai užgožė pasienio 
kariuomenės grandiozinis spektaklis. 
Nakties tamsoje kelią apsupę pasieniečiai 
atrodė įspūdingai ir net grėsmingai. 
Vaiduokliškai blizgėjo kareivių šalmai, į 
žmones atsuktų šarvuočių 
kulkosvaidžiai. Pabaltijos pasienio 
apygardos kariuomenės vadas generolas 
leitenantas Valentinas Gaponenka 

Sibiro tremtinės a.a. Zofijos-Danutės Balčiūnienės, mirusios Vilniuje, laidotuvės Karveliškių kapinėse.

trečiadienį pareiškė, jog į Lietuvos ir 
Lenkijos pasienį nusiųsta papildomų 
dalinių ir šarvuočių, kad „būtų užkirstas 
kelias masiniam lietuvių nacionalistų 
perėjimui į Lenkijos teritoriją“. Anot 
neoficialių informacijos šaltinių, 
pasienyje buvo dislokuota nuo 4 iki 6 
tūkstančių kariškių. Kalbėdamasis su 
Lietuvos VRM darbuotoju vienas iš 
karininkų pasakė: „Neduok Dieve, 
incidentų iš lietuvių pusės. Mūsų 
golovorezai jų nepagailės“. Iki 
ketvirtadienio 19 valandos nieko 
neatsitiko. Tiesa, buvo jaunimėlio, 
panorusio pereiti į aną pusę, bet 
aistringas oratorius A. Cekuolis juos 
nuramino. Girdėjau piktų žodžių A. 
Cekuoliui, nes prieš akcijos pradžią jis 
išgąsdino kareivius, per televiziją 
pareikšdamas, jog vaikščiosime per sieną 
kiek norėsime. Tad gal linksmo 
žurnalisto šnekos išsigandę kariškiai ir 
pasikvietė įspūdingą pagalbą.

Na, o vakar vidudienį į mūsų pusę atėjo 
apie keturis tūkstančius užsieniečių. Jie 
dalyvavo šventose Mišiose, 
manifestacijoje „Europos kelias“. 19 
valandą buvo uždegti laužai Estijoje, po 
15 minučių Latvijoje, vėliau Lietuvojebei 
stovykloje. Tuo metu visose trijose 
Respublikose skambėjo varpai, liūdnai 
minėdami Molotovo-Ribbentropo pakto 
metines. Jiems nutilus stovykloje 
prasidėjo parašų rinkimo akcija „Baltijos 
klausimą — į Paryžiaus pasitarimą“. Ši 
akcija bus tęsiama visame pasaulyje. 21 
valandą stovykloje prasidėjo koncertas 
„Atgimimo dainos“, kuriame dalyvao 
„Fojė “, „Katedra “, k tos roko grupės, 
etnografiniai ansambliai. Šiandien 
stovykla persikels į Merkinę, rytoj į 
Vilnių. Rytoj Vilniaus Kalnų parke įvyks 
vakaronė, o „Europos savaitė“ baigsis 
diskusijų stovykla prei Molėtų.

Tokiais renginiais minime liūdnąją 
dieną, tokiais renginiais skelbiame 
Europai, kad vėl norime būti jos 
pilnateise nare, nes mūsų žemėje yra 
geografinis Europos centras.

BALTIJOS KELIAS Į EUROPĄ
Rugpjūčio 23 d. apie trisdešimt 

tūkstančių žmonių dalyvavo Lietuvos 
Sąjūdžio surengtoje demonstracijoje prie 
Lietuvos-Lenkijos sienos ties Lazdijais. 
Demonstracija, vykusi šūkiu „Baltijos 
kelias į Europą“ buvo surengta 
Molotovo-Ribbentropo pakto 
penkiasdešimt pirmųjų metinių proga. 
Organizatoriai buvo numatę lietuvių- 

lenkų susitikimą, tikėjosi, kad sovietai 
pasienio sargybiniai leis lietuviams ir 
lenkams išimties keliu, nevaržomai 
pereiti pasienio punktą prie Lazdijų, 
dalyvauti numatytuose bendruose 
draugystės mitinguose. Tačiau ginkluoti 
sovietų pasieniečiai žmonių miniai prie 
sienos užstojo kelią: pagal turimas 
informacijas, tik apie penkiem šimtam 
lietuvių ir tiek pat lenkų buvo leista 
peržengti sieną. Lietuvos pusėje su 
trispalvėmis vėliavomis susirinkę 
žmonės, nepaisant smarkaus lietaus, 
išklausė po atviru dangumi aukotas 
šventas Mišias. Po to į susirinkusius 
kreipėsi Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. Šis 
mitingas, pasakė pirmininkas, padėjo 
sugriauti vieną iš senų bolševikinių mitų, 
kad Sovietų Sąjungos užgrobtos žemės 
savaime tampa šventa, neliečiama 
sovietine teritorija ir jos peržengimu 
įvykdomas baisus nusikaltimas. 
Landsbergis šia proga taip pat pasakė, 
kad derybos su Maskva dėl Lietuvos 
nepriklausomybės pasidės galbūt rugsėjo 
mėnesį. Kaip žinoma, Lietuvos AT 
šiomis dienomis patvirtino valstybinę 
delegaciją derybom su Sovietų Sąjunga. 
Jai vadovaus pats Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Mitinge prie 
Lazdijų taip pat kalbėjęs Lietuvos 
Sąjūdžio atstovas pasakė, kad lietuviam 
ir kitiem pabaltiečiam tebėra užsklęstos 
durys į Europą, sovietai vis dar neleidžia 
pabaltiečiam įsijungti į Europos tautų 
šeimą. Pabaltiečiai, betgi, yra pasiryžę 
atverti duris į Europą. Mūsų ginklas, 
pažymėjo Sąjūdžio atstovas, nėra tankai, 
bet tiesa. Mes kovojame ir ateityje 
kovosime už savo teises vien taikingu 
būdu, atmesdami jėgos ir smurto 
priemones, pasakė Lietuvos Sąjūdžio 
atstovas. Demonstracijoje prie Lietuvos- 
Lenkijos pasienio prie Lazdijų dalyvavo 
taip pat estai ir latviai. Tą pačią dieną 
Taline ir Rygoje buvo surengti mitingai, 
kuriais buvo atžymėtos Molotovo- 
Ribbentropo pakto penkiasdešimt 
pirmosios metinės.

Lietuvos Sąjūdžio surengto „Europos 
Kelio" dalyviai ir susirinkusieji iš viso 
pasaulio prie Lietuvos ir Lenkijos 
valstybinės sienos priėmė tokio turinio 
deklaraciją:

1940-ais metais Sovietų Sąjunga 
okupavo ir aneksavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybes. Iki šiol okupantas

(Nukelta į 2 psl.)

Susilaukė rektoriaus
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 

rektoriumi išrinktas profesorius iš JAV 
Algirdas Avižienis pagaliau gavo vizą ir 
atvyko į Kauną. Rugsėjo pirmąją buvo 
numatytos VDU rektoriaus in- 
auguravimo iškilmės.

Ilgiausių metų!
Rugpjūčio 20 dieną kardinolą Vin

centą Sladkevičių aplankė ir septynias
dešimtmečio proga pasveikino Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis ir Mi
nistro pirmininko pavaduotojas Algirdas 
Brazauskas. Jubiliatas pasidžiaugė, kad 
sveikintojai atvažiavo kartu ir todėl 
pasakė, jog „mažos lietuvių tautos galybė 
— jos vienybė ir susitelkimas“. Jis 
palinkėjo visiems Lietuvos žmonėms 
santarvės siekiant bendro tikslo — 
Nepriklausomybės atkūrimo.

Maždaug valandą trukusiame pokal
byje buvo pasikeista nuomonėmis apie 
įvykius pasaulyje, situaciją Lietuvoje ir 
apie pasiruošimą deryboms su Sov. 
Sąjunga.

Svečiai iš JAV
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje lankėsi 

dviejų įtakingų fondų Rockefeller 
Brothers Fund ir Pew Charitable Trust 
atstovai. Į Vilnių juos atlydėjo mūsų 
tautietis iš JAV dr. Juozas Kazickas. 
Vilniuje juos priėmė Lietuvos ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė ir 
užsienio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas.

Vėliau spaudos konferencijoje svečiai 
pabrėžė, kad ši jų kelionė buvo pažintinė 
ir neturėjo tikslo iš karto imtis sutarčių 
pasirašymo ar pradėti teikti konkrečią 
pagalbą. Atstovai paaiškino, kad abu 
fondai tegali remti gamtos apsaugos, 
labdaringas, mokslo bei kultūros organi
zacijas.

Svečiai be to aplankė kardinolą V. 
Sladkevičių Kaune ir Trakus. Vėliau 
išvyko į Lenkiją.

Kodėl pasirašė?
Lietuvoje ir užsienio lietuviuose kilus 

ginčui dėl spaudoje paskelbto grupės 
Lietuvos inteligentų pasirašyto „krei
pimosi“, tuo klausimu pasisakė ir vienas 
žymiausių Lietuvos mokslininkų, mat
ematikos profesorius, akademikas Vyta
utas Statu’evičius.

Laiške „Tiesos“ redakcijai (VIII. 18) jis 
atsako į savo klausimą: „Kodėl aš 
pasirašiau kreipimąsi“. Prof. V. Statule- 
vičius sako, kad Kovo 11 dienos aktas 
buvo priimtas vieningai. Beveik visi 
esame už nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, o ne už Lietuvą kokioje nors 
sąjungoje. Gali būti diskusija, kaip 
privaloma eiti į nepriklausomybę, ar mes 
pasirašysime su Tarybų Sąjunga ekon
ominio bendradarbiavimo sutartį, ar ne, 
bet tai jau kitas dalykas. Tai iš kurgi 
žodžiai „Lietuvos priešai“, „išdavikai“, 
„slibinai“ ir pan?.

Toliau jis sako: „Kai dėl kreipimąsi 
pasirašiusiųjų, tai jie — pagrindiniai 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Seimo 
tarybos nariai, Sąjūdžio remti deputatai 
iš Lietuvos, Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatai, žinomi rašytojai, 
mokslininkai. Negi jie neturi teisės 
kreiptis į visuomenę ir nebūti įžeidin
ėjami? Sakoma, kad tai komunistų 
darbas. Savo interviu Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo narys R. Gudaitis... 
atsakingai pareiškė, kad tai netiesa. Vis 
tiek tokie kaltinimai iškart pasigirdo ir 
labai gaila, kad pirmiausia iš kai kurių 
pirmųjų Aukščiausiosios Tarybos as
menų. Jiems bus gėda, kai po kiek laiko 
jau galėsime pasakyti, kas konkrečiai, be 
mūsų rinkėjų ir mūsų sąžinės, per
gyvendami dėl Lietuvos ateities irgi 
ragino mus kreiptis į Lietuvos žmones“.

Daugiausia abejonių kelia pasiūlymas 
galvoti apie Atkuriamąjį seimą, — sako 
laiško autorius. — Dažnas svarsto, ar 
dera apie tai kalbėti šiuo sunkiu Lietuvai 
metu, kai reikia susitelkimo ir vienybės. 
Taigi ir būkime susitelkę, o ne ieškokime 
priešų tarp savųjų. Dėl Lietuvos seimo, 
tai reikėtų rimčiausiai jam ruoštis, sukurti 
normalias pagrindines partijas. Per tą 
laiką baigsis ir deputatų įgaliojimai.
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LIETUVOS AUKSO LIKIMAS
JUOZAS VAIŠNORAS

Autorius (miręs 1972 m.), sovietams 
okupavus Lietuvą, buvo finansų ministras. 
Neilgai pabuvęs tose pareigose, nustojo 
NKVD pasitikėjimo, buvo suimtas ir 
išsiųstas į gulagus.

Čia yra perspausdinama ištrauka iš jo 
atsiminimų knygos „Istorijos kryžkelėje. 
Iš atsiminimų apie 1940-uosius, tilpusi 
„Varpe“ Nr. 25, 1990.

1940 m. liepos 6 d. mane ir Lietuvos 
banko valdytoją Juozą Paknį pakvietė 
Tarybų Sąjungos vyriausybės įgaliotinis 
Dekanozovas į Tarybų Sąjungos 
atstovybę. Mums atvykus, Dekanozovas 
paprašė painformuoti, kiek Lietuvos 
bankas užsienyje turi aukso. J. Paknys į 
klausimą davė išsamią informaciją. Tuo 
metu Lietuvos bankas iš viso užsienyje 
turėjo 69 milijonus litų aukso. 1940 m. 
auksas buvo deponuotas Anglijos, JAV, 
Švedijos ir Šveicarijos bankuose. 
Anglijoje — 27 milijonai litų, JAV —23 
milijonai, Švedijoje — 11 milijonų ir 
Šveicarijoje — 8 milijonai. Šio aukso 
savininkas buvo Lietuvos banko 
valdyba. Auksas galėjo būti naudojamas 
banko valdytojo ir vieno valdybos nario 
parašais. Pagal Lietuvos banko įstatymą, 
Lietuvos vyriausybė neturėjo teisės 
panaudoti auksą biudžeto reikalams. 
Pačią pirmą pradžią aukso fondui 
sudaryti padarė Tarybų Sąjungos 
vyriausybė, pagal 1920 m. liepos 12 d. 
sumokėdama 3 milijonus aukso rb. (15 
mln. litų, apie 2256 kg. aukso). Vėliau šis 
aukso fondas buvo kasmet papildomas iš 
aktyvaus Lietuvos prekybos balanso. Į 
užsienį buvo išvežamas sviestas, bekonai, 
linai, miškas ir kt. Gana žymi dalis aukso 
pasipildė iš siunčiamų į Lietuvą giminėms 
JAV dolerių. Nuo 1919 iki 1930 metų iš 
JAV lietuviai savo giminėms kasmet 
vidutiniškai prisiųsdavo po 3 milijonus 
dolerių, arba 30 milijonų litų. Taigi per 
visą Lietuva iš JAV gavo apie 30 milijonų 
dolerių, arba 300 milijonų litų. Tuo metu 
tai buvo didžiulė suma, suvaidinusi labai 
svarbų vaidmenį tiek atstatant po 
pirmojo didžiojo karo Lietuvos ūkį, tiek 
ir papildant Lietuvos banko aukso fondą.

Dekanozovas, išklausęs šios Lietuvos 
banko valdytojo informacijos, pasakė, 
kad Lietuvos bankas duotų įsakymą 
Anglijos, JAV, Švedijos ir Šveicarijos 
valstybiniams bankams pervesti auksą į 
Tarybų Sąjungos valstybinio banko 
(Gosbanko) tose šalyse esančią sąskaitą. 
Ir ateityje šiuo auksu naudotis per 
Tarybų Sąjungos banką Maskvoje. 
Praktiškai tai reiškė, kad kiekvienu 
atveju, kuomet būtų reikėję Lietuvos 
bankui apmokėti užsieniui Lietuvos 
importininkų perkamas prekes, būtų 
reikėję Lietuvos bankui apmokėti 
užsieniui Lietuvos importininkų 
perkamas prekes, būtų reikėję kreiptis į 
Maskvą ir prašyti jų sutikimo.

Ir J. Paknys, ir aš Molotovo 
pageidavimą iš Dekanozovo lūpų 
išgirdome pirmą kartą, todėl paprašėme 
bent poros dienų, kad su juo galėtume 
supažindinti Lietuvos Liaudies 
vyriausybę ir tuomet duoti atsakymą. 
Tačiau su šiuo mūsų pasiūlymu 
Dekanozovas nesutiko. Jis pareiškė 
mums, kad reikalas labai svarbus ir reikią 
J. Pakniui ir dar vienam Lietuvos banko 
valdybos nariui įsakymą pasirašyti dar 
šiandien, nes bent kiek uždelsus reikalą, 
užsienio valstybės, kuriose yra Lietuvos 
banko auksas, galinčios tą auksą 
blokuoti. J. Paknys trumpai paaiškino, 
kad jis negalįs vienas savo atsakomybe 
pasirašyti tokį įsakymą. Dekanozovas 
labai ramiai, pasakyčiau, net labai 
mandagiai pradėjo įtikinėti J. Paknį, kad 
už tą auksą, pervestą į Tarybų Sąjungos 
valstybinio banko sąskaitą, Lietuva 
galėsianti gauti įvairių žaliavų bei mašinų 
įrengimų net palankesnėmis sąlygomis 
negu iš užsienio iš Tarybų Sąjungos per 
Užsienio prekybos ministeriją. Gi 
komplikuojantis Europos politinei 
padėčiai, esantis Anglijoje, Švedijoje ir 
net Šveicarijoje auksas galįs dingti. 
Dekanozovas bandė įtikinti, kad 
Vokietija gali paklupdyti Angliją. 
Žinoma, tuo pačiu paimtų ir Lietuvos 
auksą. Dekanozovui pateikiant vis 
naujus ir naujus argumentus, J. Paknys 
tylėjęs. Pagaliau J. Paknys paprašė 
manęs, kad aš paskambinčiau Krėvei- 
Mickevičiui, dar einančiam Ministrų 
Tarybos Pirmininko pareigas, ir 

paprašyčiau atvykti į Tarybų Sąjungos 
atstovybę. Aš sutikau su šiuo J. Paknio 
pasiūlymu ir pareiškiau, kad noriu 
pasikalbėti su Krėve-Mickevičium (tuo 
metu J. Paleckis, einąs Prezidento 
pareigas, buvo rimtai susirgęs ir nebuvo 
galimybės aptarti su juo šio klausimo). 
Dekanozovas man atsakė, kad galiu 
paskambinti Krėvei-Mickevičiui ir 
painformuoti, kokiu klausimu kalbamės, 
bet kviesti jį į pasitarimą nesą raikalo.

Nepaisydamas Dekanozovo nenoro 
pakviesti Krėvę-Mickevičių į pasitarimą, 
paskambinęs telefonu, paprašiau jį 
atvykti. Krėvė-Mickevičius nieko man 
neatsakė, tik pranešė, kad nori pasitarti 
su juriskonsultu ir maždaug po 
pusvalandžio paskambinsiąs į atstovybę. 
Slinko ilgos minutės, o Krėvės- 
Mickevičiaus skambučio vis nebuvo. 
Dekanozovas aiškiai pradėjo nervintis. 
Jis paliko mane ir J. Paknį abu vienus ir 
išėjo iš kabineto. Grįžęs po gero 
pusvalandžio, pasakė, kad estai ir latviai 
žymiai ryžtingesni, nes jie savo aukso 
fondą, užsienyje, jau pervedę į Tarybų 
Sąjungos valstybinio banko (Gosbanko) 
sąskaitą. (Latvijoje tuomet buvo 
Vyšinskis, o Estijoje — Ždanovas).

Maždaug po valandos paskambino 
Krėvė-Mickevičius ir pakvietė mane prie 
telefono.

Mūsų pasikalbėjimo turinį gana 
tiksliai galima taip nusakyti:

— Prie telefono Vaišnoras.
Krėvė-Mickevičius:
— Tai va ką aš jums turiu pasakyti. Į 

pasitarimą aš neateisiu. Manęs nekviečia, 
ir man nėra kas tenai veikti. Su 
juriskonsultu išsiaiškinau, kas 
disponuoja auksą, užsienyje. Jo pilnas 
šeimininkas yra Lietuvos banko valdyba. 
Šiuo atveju lemiamas žodis priklauso 
banko valdytojui J. Pakniui. Vyriausybė 
neturi teisės duoti jam nei įsakymų, nei 
nurodymų. Jis atsako už auksą, jis atsako 
ir už lito pastovumą. Paknys, kaip 
finansistas, turi geresnę galvą užmano, aš 
juo pasitikiu. Negaliu gi aš visur kišti 
nosį. Tamstą, kaip Liaudies vyriausybės 
narį, prašau tiktai vieno dalyko: visur 
remk Paknį. Neapsunkink jo padėties.

Vaišnoras:
— Profesoriau, visgi žymiai geriau 

būtų, jeigu jūs atvyktumėte į pasitarimą. 
Reikalas rimtas. Dekanozovas kuo 
toliau, tuo atkakliau reikalauja, kad 
Paknys dar šiandien pasirašytų Lietuvos 
banko vardu aukso pervedimą į Tarybų 
Sąjungos valstybinio banko sąskaitą. 
Mums Dekanozovas ką tik sakė, kad 
latviai ir estai savo aukso atsargas jau 
pervedė. Pakniui žymiai lengviau būtų, 
jeigu jūs būtumėte kartu...

Krėvė-Mickevičius:
— Tamsta manęs neįkalbinėk. Sakiau, 

kad neisiu, tai ir neisiu. Aš esu Krėvė ir 
negaliu eiti ten, kur manęs nekviečia. Jau 
ir taip per daug ant manęs kraunate. O ką 
gi aš nuėjęs galėčiau pasakyti 
Dekanozovui? Nebent tai, kad šio 
klausimo vyriausybė nėra apsvarsčiusi ir 
jokių pageidavimų Pakniui nėra 
pareiškusi. Aš asmeniškai esu tos 
nuomonės, kad nebūtų skubama 
perduoti auksą Tarybų Sąjungos 
valstybiniam bankui. Tai pasakyk 
Dekanozovui, ir Pakniui.

Pokalbis telefonu baigėsi.
Grįžęs į pasitarimą, supažindinau ir 

Paknį, ir Dekanozovą su Krėvės- 
Mickevičiaus pasakytais žodžiais.

Dekanozovas bandė dar įtikinėti, kad 
be reikalo mes komplikuojam dalyką. Jis 
aiškino, kad Lietuva ne tik nieko 
neprarandanti pervesdama auksą, bet dar 
įgyjanti sąjungininką ginti jos interesus 
užsienyje, jeigu kas nors vėliau kėsintųsi į 
auksą. Tarybų Sąjunga šiandien, anot 
Dekanozovo, siekianti vienintelio 
dalyko: turėti dokumentą, kuriuo 
remdamasi galėtų tinkamai apdrausti 
Lietuvos auksą. Tokį dokumentą kuo 
greičiau pasirašyti turi būti 
suinteresuotas ir Lietuvos bankas.

(Bus daugiau)

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 
TEL. NR. 071-727 2470

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164

PAREIŠKIMAS
Lietuvoje dar daug žaizdų, neteisybės 

klaidų, kurių nespėjame ištaisyti, 
atsilyginti žmonėms tiek daug patyrusiems 
skausmo ir vargo. Viena iš tokių moralinių 
skriaudų — įvairių sričių mokslininkai, 
menininkai, kitų kultūros barų 
darbuotojai, negavę mokslinių laipsnių, 
vardų vien tik todėl, kad tarybų valdžiai, 
kurią dažnai įkūnydavo saugumo 
galimybės mašina, nepatiko dėl savo 
įsitikinimų, tautinių pažiūrų, padoraus 
gyvenimo. Štai kodėl būreliui Romoje 
gyvenančių lietuvių kilo mintis parašyti 
kreipimąsi į Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininką, Ministrų Tarybos 
Pirmininkę ir Švietimo Ministrą. 
Spausdiname to pareiškimo tekstą.

Tarybų valdžios metais Lietuvoje 
daugeliui mokslininkų, meno, kultūros ir 
kitų sričių darbuotojų dėl daromų 
saugumo trukdymų, šmeižtų, skundų, 
administracinio spaudimo, dėl religinių 
įsitikinimų tautinių pažiūrų, Vilniaus ir 
Maskvos pareigūnų nepalankumo ir 
daugelio kitų priežasčių negavo mokslo 
laipsnių ir vardų. Todėl norint atitaisyti 
šią didelę skriaudą sąžiningai dirbusiems 
pažangiems mūsų krašto žmonėms, kurie 
neretai moka kantriai, stropiai ir tyliai 
dirbti, bet dažnai nemoka dėl savo teisių 
kovoti, kokių nors malonių ar savo teisių 
atkakliai ieškoti, prašytume parengti 
įsaką, įstatymą ar tam tikrų priemonių 
planą, kuris leistų per pusšimtį metų 
trukusio režimo padarytas klaidas kuo 
greičiau ištaisyti.

Stasys Lozoraitis
Lietuvos Atstovas prie 

Apaštalų Sosto ir Vašingtono 
prelatas A. Bartkus 

Italijos lietuvių bendruomenės 
vicepirmininkas 

mons. Vytautas Kazlauskas 
Vytauto Didžiojo universiteto 

ir Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos profesorius, 

teologijos daktaras 
kun. doc. Kazimieras Ambrasas

Vatikano radijas
Roma-Vilnius, 1990.VIII.20

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ 
Istorinė knyga apie

Antrąjį Pasaulinį karą
Neseniai Morkūno spaustuvė Čikagoje 

išspausdino 941 puslapio knygą su 240 
iliustracijų (nuotraukų, žemėlapių, 
atspaudų) apie lietuvių pergyvenimus 
Antrojo Pasaulinio karo metu Lietuvoje 
ir Vokietijoje. Dienoraštyje surašyti tikri 
įvykiai, papildyti įvairiais duomenimis:

Pasitraukimas iš Vilniaus. Gyvenimas 
Suvalkijoje, Šakių apskrityje. Vokiečiai 
lietuvių ūkininkus persekioja, nušauna, 
verčia kasti apkasus ir griovius sovietų 
tankams sulaikyti.

Skausmingas pasitraukimas iš 
Lietuvos. Vos atvykus į Prūsiją — 
ruošiasi pulti sovietų lėktuvai, apgina 
vokiečių naikintuvai. Sunkūs darbai 
ūkiuose, verčiami kasti bunkerius. 
Prekyba žmonėmis. Suima Gestapas, vos 
nesušaudo. Bėgimas iš Prūsijos, kuri 
pasirodė esanti labai lietuviška, duodama 
ištisa eilė lietuviškų vietovardžių, nors 
vokiečiai pakeitę vokiškais, bet žmonės 
tebevadina lietuviškai.

Gyvenimas Berlyne. Bombardavimai. 
Patalpų, maisto stoka. Lietuviški 
koncertai. Pasimetusių lietuvių 
ieškojimai. Pasitraukimas iš Berlyno.

Vokietijos gilumoje vos nepakliūvama 
sovietams, nes toji sritis užleista Sovietų 
Sąjungai. Vėl bėgimas.

Įsikūrusiam Hanau pabėgėlių lageryje. 
Sovietai ir ten nori valdyti. Priešinamasi, 
raštai amerikiečių spaudai. Lietuviška 
spauda.

Lietuviškos gimnazijos. Rašytojai. 
Žydai. Lenkai. Amerikiečiai. Ir kitkas.

Karo meto dienoraštį rašė Algirdas 
Gustaitis. Paskelbta knygos pavidalu be 
pagrąžinimų, taip kaip buvo karo metu ir 
netrukus po jo. Knygoje daug naujų, 
įvairių duomenų. Išleido Devenių 
Kultūrinis Fondas, 10-ju leidiniu. Kietais 
viršeliais — 27 dol. (JAV). Galima gauti 
pas leidėjus: P.O. Box 10782, St 
Petersburg, Florida 33733, U.S.A., arba 
pas jų atstovą Čikagoje Petrą Bružą, 4429 
S. Talman Ave., Chicago, Illinois 60632. 
Taip pat „Drauge“ ir pas kitus 
lietuviškos spaudos platintojus.

Knyga verta pasiųsti užsienio 
universitetams, bibliotekoms, taip pat 
mokslo įstaigoms Lietuvoje, ar įteikti iš 
svetur atvykusiems lietuviams.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
BRANGŪS TAUTIEČIAI

Gavau 24 ir 25 „Europos Lietuvio“ 
numerius, esu labai dėkingas. Nežinau 
kam turiu atsidėkoti. Ant siuntų 
užrašytas tik redakcijos adresas, todėl 
norėčiau žinoti kam išreikšti mano 
giliausią padėką.

Nors ir labai pavėluotai gauti Jūsų 
laikraščiai mums yra labai informatyvūs 
ir įdomūs. O pavėluotai gaunu todėl, kad 
adresas, kuriuo Jūs siunčiate yra 
netikslus. Prašau jį pataisyti.

Linkiu Jums visokeriopos sėkmės, 
siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus 
brangiems tautiečiams.

Kazimieras Antanavičius, Vilnius

ŽINIOS IŠ VANCOUVERIO
Kanados gražus miestas Ramiojo 

Vandenyno pakrantėje yra labai toli nuo 
Europos, bet jo lietuviai atidžiai seka 
įvykius Tėvynėje ir veikia politikoje.

Juodo Kaspino Diena buvo minima 
rugpjūčio 23 d. protesto demonstracija 
miesto centre, surengta Vancouverio 
lietuvių bendruomenės, kuriai 
pirmininkauja Balys Vileita. Tai jau 
trečia tokia demonstracija už Lietuvos 
laisvę. Š.m. gegužės 29 dienos protestu 
per Gorbačiovo apsilankymą 
Vancouveryje labai susidomėjo Kanados 
spauda ir Amerikos žemyne gerai 
žinomas „Vancouver Sun“ nuotraukoms 
ir reportažui apie lietuvius paskyrė savo 
pirmąjį puslapį.

Britų Kolumbijos lietuviams gyvenant 
„arčiau gamtos“, yra daug progų 
pasižymėti žuvavime ir medžioklėje. Jau 
23 metai kaip veikia aktyvus 
Vancouverio Lietuvių Meškeriotojų ir 
Medžiotojų klubas „Bebras“ su 
pirmininku Vincu Skabeikiu priešakyje. 
Rugpjūčio 12 d. klubo nariai dalinosi 
įspūdžiais ir vaišinosi piknike svetingųjų 
Leonardos ir Jono Macijauskų sodyboje, 
Surrey, B.C. Dalyvavo ir iš toliau 
atvažiavę gabūs žvejai ir taiklūs šauliai.
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Esu jums nuoširdžiai dėkinga už 
„Europos Lietuvį“.

Vilma Kerikienė, Kaunas

BALTIJOS KELIAS Į EUROPĄ
(Atkelta iš l'psl.)

tebėra uzurpavęs šių valstybių sienų 
kontrolę. 1990-ais metais sovietų 
okupuotos Pabaltijos šalys paskelbė 
valstybinės nepriklausomybės atstatymą. 
Todėl sovietų karinių dalinių būvimas 
prie Lietuvos, Latvijos ir Estijos sienos 
yra neteisėtas. Tačiau Sovietų Sąjungos 
savivalė šių valstybių pasienyje 
tebesitęsia.

Mes, „Europos Kelio“ dalyviai 
kreipiamės į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę, reikalaudami sugrąžinti 
sienų kontrolę Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyriausybėm. Atkreipiame 
laisvojo pasaulio visuomenės dėmesį, kad 
neteisėta sienų kontrolė yra žmogaus, 
tautų ir valstybių teisių pažeidinėjimas, 
prieštaraujantis Visuotinei Žmogaus 
Teisių deklaracijai ir kitiems 
analoginiems SNO dokumentam.

' Praėjus 51-riem metam nuo Molotovo- 
Ribbentropo pakto Pabaltijo valstybės 
tebėra už „geležinės uždangos“. Todėl 
šiandien tose valstybėse dar tebeskamba 
gedulo varpai. Jie skamba pranešdami 
pasauliui, kad čia gyvena laisvę mylintys 
ir už ją kovojantys žmonės.

Pasirašė: Akcijos „Europos Kelias“ 
dalyviai Lazdijuose 1990 m. rugpjūčio 23 
dieną.

Rugpjūčio 25 d. Vilniuje vyko Europos 
Vakaronė. Tai dar vienas renginys susijęs 
su Lietuvos Sąjūdžio suorganizuota 
akcija „Europos Kelias“. Lietuviai 
išreiškė pasiryžimą taikingomis 
priemonėmis vėl įsijungti į laisvų Europos 
tautų bendruomenę. „Europos Kelio“ 
akcija Lietuvoje bus tęsiama ateinančią 
savaitę. Politiniai veikėjai, mokslininkai 
ir kultūrininkai mitinguose konkrečiai 
svarstys kuriais būdais Lietuva gali 
pagreitinti įsijungimą į laisvąją Europą, 
vėl užmegzti tamprius politinius, 
kultūrinius ir kitokius ryšius su Europos 
tautomis.

VA R.R.

PLATUS SKAITYTOJŲ RATAS
Esu be galo nudžiugintas parodytu 

man dėmesiu: beveik reguliariai gaunu 
„Europos Lietuvį“, kurį labai atidžiai 
skaito ne tik aš, mano šeima, bet ir platus 
pažįstamų ratas. Ypač džiaugiausi gavęs 
Liutauro Kazakevičiaus redaguotą 1990 
metų kalendorių (tiesa, gavau aš jį tik 
birželio viduryje — o buvo išsiųstas, jeigu 
neklystu, sausio 23 d.).

K. Vilimas, Šiauliai

LIETUVOS RESPUBLIKAI REMTI 
PARAŠŲ VAJUS

Pasiunčiau tamstoms skrajukę. 
Malonu buvo matyti, kaip kaimynai, 
krautuvių savininkai ir net darbdaviai 
visi be išimties pasirašė. Apgailestautina, 
kaip pritrūko užbaigimui parašų buvo 
kreiptasi į saviškius. Širdis sudrebėjo, 
kaip iš jų burnų išplaukė kartūs žodžiai: 
„nepasirašysiu“.

Nors ir bedarbis, bet iš savo kuklių 
resursų priedu siunčiu Tautos Fondui 
25.00 sv. auką.

K. Pažėra, Anglija

„XXI-ASIS AMŽIUS“
Po penkiasdešimt metų pertraukos 

Lietuvoje pradedamas leisti kolkas 
vienintelis katalikiškas savaitraštis 
„XXI-asis Amžius“. Jame bus rašoma 
apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, 
aptariami tautos dvasinio atsinaujinimo 
klausimai, opūs doroviniai, socialiniai, 
visuomeniniai, kultūriniai ir politiniai 
reikalai, jaunimo aktualijos. Leidinys 
supažindins su katalikišku požiūriu į 
dabarties visuomenės apraiškas, 
informuos apie religinius įvykius 
Lietuvos vyskupijose ir parapijose, apie 
katalikiškų ir kitų organizacijų gyvenimą 
ir veiklą, propaguos blaivaus gyvenimo 
būdą. Laikraščio prenumeratoriam bus 
siunčiamas nemokamas priedas. Kaip 
žinoma, iki šol Lietuvoje tėra leidžiamas 
vienas — dvisavaitinis — katalikų 
žurnalas „Katalikų Pasaulis“.

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

VII PUK ruošos komiteto pirmininkė 
Ariana Rastauskaitė iš Buenos Aires, 
Argentinos praneša, kad numatyta ši 
Kongreso eiga:

ARGENTINOJE
1991 m. gruodžio 18 d. — 

Susipažinimo Vakaras; 19 d. — 
Kongreso Oficialus atidarymas (Bs.As); 
20 d. — Studijų Dienos atstovams 
(Ekskursijos turistams); 24 d. — Kūčių 
Vakaras; 25 d. — Fiesta Gaucha; 26 d. — 
Studijų Dienos atstovams; 27 d. — 
Studijų Dienų Uždarymas. Kelionė į 
Urugvajų laivu.

URUGVAJUJE
28 d. — Kelionė po Montevideo. 

Susitikimas Teatre. Priėmimas (vakare);
29 d. — Mišios. Asadc Criollo. Paroda;
30 d. — Ekskursija į Punta del Este; 31 d.
— Talentų Vakaras (po pietų), Naujųjų 
Metų Balius (vakare); 1992 m. sausio 1 d.
— Išvyka į Braziliją.

BRAZILIJOJE
2d. — Stovykla atstovams ir 

dalyviams. Ekskursija turistams; 7 d. — 
Stovyklos uždarymas; 8 d. — Kongreso 
Oficialus Uždarymas (S. Paulo).

TURISTINE PROGRAMA
Kongreso metu yra numatomos 

ekskursijos į įdomiausias mūsų kraštų 
vietoves. Turistai turės galimybės 
išsirinkti pagal savo skonį ir interesus. 
Mūsų kraštuose yra tikrai įdomių gamtos 
grožių ir retenybių; todėl visiems būtų 
prasminga pas mus atvykti. Spausdiname 
bendrą ekskursijų planą. Galutinis dar 
bus patvirtintas.

Argentinoje: City Tour — Buenos 
Aires. Estancia (Gauchos, Polo, Asado ir 
t.t.). Tango Show. Iguazu Falls. 
Bariloche ir Lago Argentine (Glacier 
Perito Moreno) ir Puerto Mont, Chile. 
Delta. La Plata. Kelionė į Urugvajų 
laivu.

Urugvajuje: Montevideo. Asado 
Criollo. Punta del Este.

Brazilijoje: Sao Paulo, Guaruja, 
Amazonia, Rio de Janeiro, Copacabana.

Besidomintiems kitais Pietų Amerikos 
kraštais išvykos bus ruošiamos susitarus 
vietoje.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Kun. Ričardas Repšys, MIC., sako pamokslą Šv. Kazimiero bažnyčioje Londone. Jis 
kaunietis, dėl lietuvybės darbo okupantas neleido jam stoti į kunigų seminariją. 
Kunigystei pasiruošė ir Marijonų kongragacijoje įšventintas kunigu slaptai. Nuo 1990 m. 
liepos 22 d. liturginiuose ir parapijos darbuose padeda kun. dr. J. Sakevičiui, MIC.

Š.m. liepos mėn. atvykusios į Londoną Marijampolės vaikų ligoninės katalikių moterų 
„Caritas“ pirmininkė dr. Emilija Montvilienė ir mokytoja, Sibiro tremtinė, Apolonija J. 
Vepštienė, Panevėžio „Caritas“ pirmininkė, lietuvių išeivių vyskupo Pauliaus Baltakio 
sesuo, dalyvavo pamaldose ir apžiūrėjo Londono lietuvių parapijos centrą.

Nuotraukoje viešnios šalia jų viduryje sėdinčio kun. dr. J. Sakevičiaus, MIC. Iš kairės: 
S. Kasparas, V. Puidokienė, o iš dešinės: P. Bulaitis ir B. Černienė—British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Lithuania valdybos nariai.

Nuotraukos: R. Eidukevičiaus

LSS Europos Rajono 41-oje tradicinėje skautų vasaros stovykloje liepsnelių ir giliukų 
»»Ateitis II“ skiltis su vadove v.sk. Y. Julius-Jotautaite (priekyje) ir v.sk. R. Gasperaite.

Nuotrauka: ELR

TSR PRIPAŽJSTA 
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Į nepriklausomybę žengiame drauge su 
šiaurės kaimynais — Latvija ir Estija. 
Vienu metu tapę aukomis, dabar kartu 
stengiamės ir pakilti.

Rygoje interviu ,,Tiesos“ 
(1990.VIII.29, Nr. 181) korespondentui 
Viliui Kavaliauskui davė Latvijos 
delegacijos derybose su TSRS ir Rusijos 
Federacija vadovas, Latvijos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Andrejus Kraštinis.

— Ar pasirengusi Latvija derėtis su 
Maskvos vyriausybe, kaip toli čia 
nužengta?

— Šiose derybose mūsų pagrindinė 
pozicija tokia: deramės ne kaip sąjunginė 
respublika, o kaip dvi suverenios 
valstybės — TSRS ir Latvija. Mes 
sutinkame tik su tokiomis derybomis.

Rugpjūčio 21-osios popietę Kremliuje 
aš drauge su Latvijos vicepremjeru 
Bišeriu ir atstovu Maskvoje Peteriu 
pirmąkart oficialiai susitikome su 
būsimais derybų partneriais — 
Prezidento tarybos nariu Revenka, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Tautybių 
tarybos pirmininku Nišanovu, 
vicepremjeru Dobudžijevu. Pirmiausia 
jiems buvo pasakyta, kad mes 
nedalyvausime ruošiant naują Sąjungos 
sutartį.

— Maskvoje derėjotės dėl konkrečių 
dalykų?

— Šių konsultacijų pagrindinis 
susitarimas toks: po 10 dienų abi pusės 
privalo pateikti savuosius dokumentus 
ruošiantis dvišalės sutarties pasirašymui 
projektus. TSRS delegacija turi raštiškai 
sutikti pradėti derybas su lygiaverčiu 
partneriu — taigi su nepriklausoma 
respublika. Mes per tą laiką baigsime 
ruošti politinės sutarties projektą.

— Taip greitai Maskva pripažins 
Latvijos savarankiškumą?

— Dešimties dienų terminą pasiūlė 
patys TSRS atstovai...

— Kaip atrodys pirmasis dvišalis 
TSRS-Latvijos dokumentas?

— Mes siūlome, kad tai būtų 
tarpvalstybinė sutartis, numatanti 
politinius abiejų valstybių santykius. Tuo 
pat metu Latvijos vyriausybė ruošia 
antrąją dalį šios sutarties — susitarimą 
dėl tarpvalstybinių ekonominių ryšių. 
Tačiau net šis susitarimas smulkmeniškai 
nereglamentuos prekybos, prekių mainų 
— įmonėms, gamintojams bus suteikta 
pakankamai laisvės patiems susisiekti su 
partneriais. Ekonominis susitarimas 
numatys priartėjimą prie pasaulinių 
kainų, atskirose prekių grupėse taikant ir 
sutartines kainas, atsižvelgiant į realias 
sąlygas.

— Konsultacijos su TSRS vyriausybe 
netrukdo deryboms su Rusija?

— Su RTFSR atstovais deramės 
lygiagrečiai ir esame pažengę gana toli. 
Galima laukti, kad artimiausiu metu 
sutartį su Rusijos Federacija 
pasirašysime.

— Kas pasirašys tarpvalstybinius 
dokumentus?

— Jeigu tai bus politinė sutartis, turėtų 
pasirašyti valstybių vadovai, 
ekonominius susitarimus — premjerai, 
kiti vyriausybės atstovai.

— Kada prasidės oficialios derybos su 
TSRS?

— Pasikeitus anksčiau minėtu raštišku 
sutikimu bei dokumentų projektais Mūsų 
derybų pradžia skiriasi nuo Lietuvos 
taktikos. Pažiūrėsime, kuris metodas 
geresnis. Mes pradedame derybas, 
nekeldami jokių išankstinų sąlygų, 
išskyrus vieną — vienodas statusas abiem 
derybų partneriams. Manome, kad 
Maskva nevilkins derybų, nes juk pati 
pasiūlė 10 dienų laikotarpį.

— Kas atstovaus Latvijai derybose?
— Turime oficialią delegaciją, 

suformuotą dar liepos 10 dieną. Joje 
penki nariai, keturi atstovauja 
parlamentui, vienas — vyriausybei. 
Talkina ekspertų grupės. Delegacijoje yra 
ekonomistai, teisės bei istorijos 
specialistai.

— Jūs derėsitės su Maskva atskirai?
— Matyt, kad kiekveina Baltijos 

respublika atskirai susitikinės su TSRS 
atstovais. Tačiau gali būti, kad vyks ir 
kolektyvinės derybos — ypač dėl karinių 
dalykų, tarybinės armijos statuso Baltijos 
regione. Ir, žinoma, Baltijos Taryboje 
derinsime savo politines pozicijas.

Norėtųsi, kad visos trejos derybos 
vyktų vienu metu ir drauge baigtųsi, nes

ITALIJOJE
CANTEAMUS PAS ŠV. TĖVĄ

Lietuviškos dainos akordai rugpjūčio 
29 d. nuaidėjo per didžiąją Vatikano 
audiencijų salę, sužavėjo tūkstančius 
maldininkų, jiems vėl priminė tolimą 
„dainų šalį“ — Lietuvą, atbundančią 
naujam gyvenimui, trokštančią suartėti 
su krikščionybės centru Romoje, įsijungti 
į krikščioniškųjų tautų šeimą, kuriai nuo 
amžių priklauso, bet nuo kurios prieš 
savo valią buvo atskirta. Romą dabar vis 
dažniau pasiekia didesnės ar mažesnės 
maldininkų grupės. Čia jos aplanko 
Šventąjį Tėvą, kuris visuomet lietuvius 
priima su ypatingu palankumu. 
Šiandieninėje Popiežiaus bendrojoje 
audiencijoje dalyvavo Vilniaus mokytojų 
namų mišrus choras „Canteamus“, kurie 
pastarosiomis dienomis atstovavo 
Lietuvai Arezzo, netoli Florencijos, 
įvykusiame tarptautiniame polifoninės 
muzikos konkurse. „Canteamus“ choro 
nariai į susitikimą su Popiežium 
bendrosios audiencijos metu atėjo 
pasipuošę tautiniais rūbais. Prieš 
Popiežiui ateinant į salę, choras atliko 
lietuviškų dainų pynę, kurią įvairių tautų 
maldininkai palydėjo plojimais. Kaip 
paprastai bendrųjų audiencijų metu, 
Popiežius į susirinkusiuosius krepėsi 
katechetiniu žodžiu, o Šventajam Tėvui 
baigus kalbėti jam buvo pristatytos 
įvairios maldininkų grupės, tarp jų ir 
„Canteamus“ lietuvių choras. Lietuvius 
Jonas Paulius II-sis atskirai pasveikino 
lietuvių kalba.

Audiencijos pabaigoje Šventasis Tėvas 
priėjo prie lietuvių, pasikalbėjo su kai 
kuriais grupės nariais, drauge su 
lietuviais nusifotografavo. Į Popiežiaus 
audienciją lietuvių chorą palydėjo šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje rektorius 
prelatas Algimantas Bartkus. 
„Canteamus“ choro nariai rugpjūčio 30 
d. iš Romos autobusu išvyko atgal į 
Lietuvą.

Rugpjūčio 21-26 paviešėjęs Arezzo 
mieste, Vilniaus mokytojų namų mišrus 
choras rugpjūčio 28 pasiekė Amžinąjį 
Miestą. Šis 43 asmenų kolektyvas, 
vadovaujamas dirigento Lauryno 
Vakario Lopo, dalyvavo tarptautiniame 
polifoninės muzikos konkurse, kur 
sėkmingai pasirodė tarp kitų iš užsienio ir 
Italijos dalyvavusių grupiu. Remiamas 
fundacijos Guido d’Arezzo, lietuvių 
vilniečių kolektyvas turėjo gražią progą 
išmėginti savo jėgas tarptautinėje 
arenoje.

V AT. R.

PAIEŠKOJIMAS

Stasys Kačiulis iš Jurbarko ieško 
Lietuvoje palikusių giminių: seserų 
Kazimieros, Pranutės ir Antosės 
Kačiulyčių, tėvas Juozas (Joe) Kačiulis, 
motina Josepa Ugelskytė. Paskutinis jų 
žinomas adresas: S. Beržo g-vė, 
Jurbarkas. Gimines arba žinančius apie 
juos prašo atsiliepti šiuo adresu: Mrs A. 
Shackles, 87 Jenkin St. Abercumboi, 
Aberdare, Mid. Glam., S. Wales, CF44 
6BE, Gt. Britain.

politinį pripažinimą turime gauti 
vienodą.

— Kada baigsis Latvijos derybos su 
TSRS?

— Galbūt derybas pradėsime pirmieji, 
nors Maskvoje galimi visokie 
pasikeitimai. O galutinius dokumentus 
tikimės pasirašyti iki gruodžio mėnesio, 
kai Maskvoje vėl rinksis TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimas. Iki tol baigti 
derybas bus suinteresuotos abi pusės.

— Dėkojame už pokalbį.

Lietuvai reikalinga pagalba DABAR!
REMKIME PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ 

Aid Lithuania Fund — ALF
Pagrindinis DBLS Fondas, kurio tikslai yra:
Siekti Lietuvos Valstybės pripažinimą 

Stiprinti jos ekonominį vystymąsi 
Teikti praktišką pagalbą Lietuvos Vyriausybei 

politinės veiklos srityse
Pagalbos Lietuvai Fondas (ALF) veikia su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimu.

LENKIJOJE
METINES IŠKILMES PRIE 

DARIAUS IR GIRĖNO PAMINKLO
Šiais metais iškilmės įvyko liepos 15 d. 

Ir šiais metais dvi savaites prieš iškilmių 
dieną Pščelnikas buvo pusiau lietuviškas. 
Jau liepos pradžioje atvažiavo iš Kauno 
vienas didelis automobilis ir vienas 
mažesnis — su klėtelės vidaus įrengimu, 
muziejaus įrengimo specialistais ir 
būsimų iškilmių dalyviais. Šalia klėtelės 
miške už kelio išaugo lietuviška palapinių 
gyvenvietė. Svečiai, jų tarpe ir seni 
pažįstami nuo 1988 m. artimai 
susidraugavo su Pščelniko gyventojais, 
kurie pamėgo „litvinus“ ir didžiuojasi 
dabar ne tik lietuvių paminklu, bet ir 
miela pažintimi su lietuviais iš pačios 
Lietuvos.

Ščecino LVKD Skyriaus pirmininko J. 
Žaliapienio pastangomis ir per 
giminystes muziejaus ekspoziciją paruošė 
kauniečiai. Projekto autorius, lėšų 
rinkimo ir ekspozicijos įrengimo vadovas 
— Raimondas Marcinkevičius, 
dailininkas interjeristas, aistringas 
bažnytinių kultūros paminklų apsaugos 
skelbėjas ir restauratorius.

Iškilmės prasidėjo pamaldomis, kurias 
laikė kun. A. Rūkšta. Giedojo, atvažiavęs 
iš Punsko, bažnytinis choras. Suvažiavus 
automobiliams iš Vilniaus ir iš Punsko, 
apsilankius skaitlingai vietos tautiečiams 
ir apylinkės gyventojams (buvo gražus 
oras) dalyvių skaičius buvo ne mažesnis, 
kaip per 50-mečio minėjimą 1983 m. Po 
pamaldų programa vyko panašiai, kaip 
praeitais metais ir 1988 metais, tačiau 
buvo ir vienas ypatingas punktas: Ščecino 
LKVD Skyriaus pirmininkas J. 
Žaliapienis pasiūlė šių metų iškilmes prie 
Dariaus ir Girėno paminklo paskaityti 
mitingu ir demonstracija už Lietuvos 
nepriklausomybę ir valstybinį 
suverenitetą, sveikinant Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir 
Lietuvos vyriausybę, smerkiant Maskvos 
agresiją prieš Lietuvą. Pasiūlymas buvo 
karštai priimtas. Raštų tekstus skaitė 
Skyriaus valdybos sekretorius A. 
Marcinkevičius.

Nebuvo didesnių muziejaus 
ekspozicijos atidarymo iškilmių, kadangi 
klėtelės-muziejaus pašventinimas įvyko 
praeitais metais. Kun. A. Rūkša 
palaimino muziejaus ekspoziciją, kad 
gražiai tarnautų Dievo ir žmogaus garbei. 
Prie klėtelės vyko antra iškilmių 
programos dalis: jaunimo grupė iš 
Punsko ir Seinų, vadovaujama Aldonos 
Vaicekauskienės-Aleksaitės, skaitė 
lietuvių ir lenkų kalbomis pasaulinės 
spaudos 1933 metais atsiliepimus apie 
lietuvių transatlantinių lakūnų žygį ir jų 
didvyrišką mirtį neišaiškintomis 
aplinkybėmis slėpiningame miške prie 
Soldino. Tai buvo kaip ir žodinė 
atminties ekspozicija. Atsiliepimuose 
kalbama kartu apie lietuvių tautą, kilusią 
nuo 1918 m. savo ir kitų tautų taikiam 
kūrybingam gyvenimui.

SUVERENI BALTARUSIJA
Baltarusijos respublikos AT paskelbė 

valstybinio suverenumo deklaraciją. Joje, 
tarp kita ko, nurodoma, kad Baltarusijos 
respublika nepriklausomai santykiaus su 
kitomis šalimis, pati skirs generalinį 
prokurorą, kurį iki šiol parinkdavo 
Maskva, turės autonomines 
ginkluotąsias pajėgas ir saugumo 
dalinius. Suverenumo deklaracijoje taip 
pat sakoma, kad Baltarusijos teritorija, 
oro erdvė ir gamtos ištekliai nuo dabar 
priklausys išimtinai baltarusių tautai, 
kuriai niekas kitas negalės atstovauti, 
kaip tik Baltarusijos AT. Baltarusijos 
respublika, be to, sieks, kad iš jos 
teritorijos būtų pašalinti visi 
branduoliniai ginklai ir kad respublika 
taptų neutralia valstybe.
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Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?

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.

AUKOS SPAUDAI
N. Sveikutis — 5.00 sv.
F. Paulikas — 5.00 sv.
V. Šakalys — 10.00 sv.
X. Petrauskas — 10.00 sv.
J. Domeika — 100.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS AID LITHUANIA FUND
Aid Lithuania Fondui aukojo: D. 

Stephens— 10.00 sv.; A. Kutka — 10.00 
sv.

Kova už Lietuvos nepriklausomybę 
pareikalaus daug pastangų ir išteklių. 
Todėl aukas Aid Lithuania Fondui 
prašome siųsti šiuo adresu: AID 
LITHUANIA FUND, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT.

AUKOS LIETUVOS RAUDONAJAM 
KRYŽIUI

Bradfordo Captive Nations komiteto 
iniciatyva buvo surinkta 174.00 sv. 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Aukas Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
prašome siųsti šiuo adresu: 
LITHUANIAN RELIEF, 2 Ladbroke 
Gardens, London W11 2PT.

KELIONES Į VILNIŲ
Sekanti kelionė j Vilnių iš Londono 

išvyks rugsėjo 15 d. Kas norėtų važiuoti, 
dar nevėlu užsirašyti. Smulkesnių 
informacijų galima gauti telefonu: 081- 
740 8528.

Taip pat organizuojama kelionė į 
Vilnių gruodžio 22 — sausio 6 d. 
Informacijų galima gauti aukščiau 
paduotu telefonu.

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje—rugsėjo 16d., 14val., Bridge 

Gate.
Nottinghame — rugsėjo 23 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Stoke-on-Trent — rugsėjo 23 d., 14.30 

vai., Šv. Vulstane.
Nottinghame — rugsėjo 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje — rugsėjo 30 d., 14val., Sv. 

Elzbietoje.
Leamington Spa — rugsėjo 30 d., 16.30 

vai., Sv. Petre.
Nottinghame — spalio 7 d., i 1.15 va!., 

Židinyje.
Mansfielde — spalio 7 d., 15 vai., Sv. 

Pilype, 3, Chesterfield Rd. South.

JAUNIMO DĖMESIUI 
LITHEX SODYBOJE

Rugsėjo 21-23 dienomis Sodyboje vyks 
Lithex, rudens savaitgalis jaunimui. Visi 
kviečiami atvykti, {domi programa. 
Savaitgalio kaina — 25.00 sv. asmeniui.

Visų laukiame Sodyboje!

SKAUTIŠKUOJU KELIU
41-OSIOS SKAUTŲ STOVYKLOS 

APYSKAITA
Pajamos:
Stovyklos mokestis £1450.00
Aukos £1047.10

Viso: £2497.10

Išlaidos:
Maistas £1259.38
Įvairios išlaidos £ 671.15
Reprezentacija £ 450.00

Viso: £2380.53

Likutis: — £116.57.
Visi svečiai stovyklautojai buvo atleisti 

nuo stovyklos mokesčio. Virtuvė maitino 
75 stovyklautojus, neskaitant atsilankan
čių svečių, kurių buvo veik kasdieną.

Apyskaitą sudarė stovyklos 
viršininkas-stovyklos iždininkas v.s. S.B. 
Vaitkevičius.

Pajamų ir išlaidų sąskaitas patikrino 
v.s. J. Maslauskas LSS Europos Rajono 
Vadeiva.

v.s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

PAIEŠKOJIMAS

Anelė Stonytė-Nausėdienė su savo vaikais: 
Anele, Konstantinu ir Albinu 1931 

metais.

Anelė Stonytė, Juozo, gimusi 1900 m. 
(maždaug) Tauragės vis., Kraštinės 
kaime, (dabar mirusi), gyveno Glasgowo 
mieste, Škotijoje.

Turėjo dukrą Anelę ir sūnus Konstantiną 
ir Albiną. Vedybinė pavardė galėjo būti 
Nausėdienė.

Žinantieji apie juos ar jos vaikai 
prašomi atsiliepti: Stasė Stonytė- 
Jablonskienė, Tauragės miestas, Ateities 
takas 5-49, Lietuva. Tel. 246-56-431

MANČESTERYJE
TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS
Rugsėjo 15 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro 

DBLS Mančesterio skyrius rengia ML 
klube

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMĄ
Paskaitą skaitys A. Podvoiskis. Bus 

meninė dalis. Prašome gausiai dalyvauti.
Skyriaus valdyba

LONDONE
BRITISH-LITHUANIAN 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA

Gautos šios aukos: Leonardas Son
gaila — 10.00 sv; Steve Songaila — 5.00 
sv; W.H.C. Rajakarunaayake — 5.00 sv. 
ir kartu linkėjimai fondo vadovybei iš Šri- 
Lankos.

PAGALBOS SIUNTOS Į LIETUVĄ
Po skautų vasaros stovyklos skautai iš 

Brazilijos Sao Paulo miesto, dabartiniu 
metu studijuoją Vilniaus universitete, 
Oktavijus Rutkauskas ir Laertas Rut
kauskas grįždami į Vilnių paėmė su 
savimi du didelius paketus vaikiškų rūbų 
vaikams prieglaudose. Rūbai daugumoje 
buvo suaukoti, o dalis už 15.00 sv. 
nupirkta.

Dr Linas Solominas, Respublikinei 
vaikų klinikinei ligoninei, grįždamas į 
Vilnių išsivežė 17 rūšių, 123 paketus vaistų 
ir 50 porų operacinių pirštinių.

Fondo vadovybė nutarė suteikti 
didesnę paramą „Vilties“ draugijai, kuri 
globoja sutrikusio intelekto vaikus. 
Vilniaus ir Šiaulių skyriams išsiųsti vaistų 
sąrašai su kainomis pasirinkimui. Vaistai 
bus nupirkti Anglijoje papigintomis 
kainomis.

Sprendžiant kitus prašymus, liečian
čius operacijas Anglijoje, susirašinėjamą 
su Royal Marsden ligonine ir labdaros 
fondais, galinčiais užmokėti pacientų 
kelionės išlaidas, jeigu ligoninės vad
ovybės sutiktų juos priimti. Laukiama 
atsakymų.

KREPIMASIS Į MOTERIS
Psichiškai nesveikiems našlaičiams 

priglaudose-intematuose ir neturtingose 
šeimose reikalingi rūbeliai. Kas galite — 
megzkite arba siūkite vaikams rūbelius. 
O kas turite panaudotų, bet gerų rūbelių, 
prašome juos perduoti Fondo vadovybei. 
Perduoti galima sekmadieniais Londono 
parapijos Svetainėje, arba pasiunčiant 
Fondo sekretorei: H. Piščikienei, 4 Caim 
Ave., London W.5 5HX. Tel: 081-579 
4657.

Taip pat Fondo vadovybė D. Brita
nijos didžiųjų parduotuvių vadovybių 
prašo, kad jos neparduotus rūbelius 
paaukotų Lietuvos našlaičių prieg
laudoms. Fondo vadovybė nori sudaryti 
humanišką-labdaros kelią tarp D. Brita
nijos ir Lietuvos našlaičių prieglaudų. 
Lietuviškos kolonijos galėtų pasiimti po 
vieną prieglaudą savo globai. Kviečiame 
visus važiuojančius į Lietuvą iš Fondo 
vadovybės paimti nors po mažą paketą 
nuvežti Lietuvon. Tai būtų to humaniško 
kelio pradžia.

Visais reikalais kreiptis: British- 
Lithuanian Relief Fund for Children in 
Lithuania, 21 The Oval, London, E.2 
9DT.

S. Kasparas

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB Tel. 081-460 2592

SIŪLO PASINAUDOTI IŠPLŪSTA IR ĮVAIRIAPUSIŠKA 
PREKYBA SU LIETUVOS RESPUBLIKA

Galiu pasiųsti 
pačius paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus ir gaunamus vaistus 

plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas 
madingai pasiūtus rūbus, kostiumus ir sportinius batus 

ELEKTRONINES PREKES

rusiškus ir kitų kraštų automobilius:
Lada 1300 nuo £3990; Samara nuo £4686

Taip pat pervedu palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta, 
atlieku visas finansines ir banko operacijas vertingiausiu kursu, priimu įvairiam 

laikui investicijas ir sudarau testamentus bei administruoju nuosavybes.
Persiunčiu palikimus vertingiausiu PAVELDĖTOJUI būdu 

tarpininkauju įvairių dokumentų sudaryme.

Visą rugsėjo mėnesį Z. Juras bus Vilniuje. Visais reikalais kreiptis šiuo adresu: 
Vilnius, Pionierių 3-2, tel. 62 66 66.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

KETVIRTIEJI MOKSLO METAI

„Trijų metų eksperimentas pavyko“, 
šypsodamasis kalbėjo Vladas Gedmintas 
LLMM mokslo metų užbaigimo proga. 
Smagu buvo stebėti susirinkusius vienon 
šeimon būrelį mokinių, mokytojų, 
draugų, keletą svečių tą saulėtą liepos 
mėn. rytą. Menu, taip dar neseniai buvo 
svarstomas lietuviškos mokyklos 
įkūrimas, gausybė pasitarimų dėl 
programos ir ūkiškų reikalų sprendimai. 
Ir nevienam atrodė, jog galimybės 
atsidurti į nepramušamą sieną buvo itin 
realus reikalas. Pagaliau daug aštrių 
kampų buvo išvengta, apkarpyta, 
apdailinta, kad darbas vyktų. Tai dėka 
tėvų ir mokytojų užsispyrimo ir 
susiklausymo, nebojimo atsisakyti 
šeštadienių, taip reikalingų poilsiui bei 
namų reikalams.

Lietuviškos mokyklos perspektyvos 
šviesios, jos egzistavimas pasitvirtina 
gerais darbo rezultatais, vis didėjančiu 
mokinių skaičiumi. Sukuriamos ir 
mokyklos tradicijos — sakyčiau, jog 
savaime įsiperša. Kaip ir praeitais metais, 
taip ir šiais — pabaigtuvių staigmena 
mokiniams: šį sykį tai marškinėliai su 
Trispalve ir įrašu — Aš kalbu lietuviškai. 
Marškinėliai padovanoti Lietuvių 
Sąjungos, ačiū, buvo „padekoruoti“ 
mokyklos koordinatorės Živilės Šlekytės- 
Stanton. Tai rankų darbas, 
pareikalaujantis daug laiko ir pastangų. 
Živilė, kaip ir dauguma, tiki mokyklos 
svarba. Ji dėkojo visiems mokiniams, 
mokytojams, globėjams už gerą darbą.

Mūsų tauta tiki ir kviečia mus, 
išsibarščiusius po visus žemynus, visu 
veidu atsigręžti į liūto narsumu 
kovojančią Tėvynę. O kaip „atsigręžti“ 
nepažįstant jos tradicijų, literatūros, 
nemokant kalbos? Dar taip neseniai 
Lietuvai tapus pasaulio bomba, įrašius 
jos vardą į daugybę tautų vadų 
dienotvarkių puslapius, atrodo, jog 
neabejotinai palengvins ir mokyklos 
darbą — susidomėjimo tėvų kalba 
barometras laikysis aukštai.

Pagaliau vėsokas ruduo jau čia: gamta 
ir žmogus spręs rudeniškas problemas — 
Londono lietuvių Maironio mokykla 
žengs į ketvirtuosius mokslo metus.

Visais reikalais, ypač jei atsirastų naujų 
klausimų bei sumanymų, prašom kreipti į 
Živilę: 081-572 9821. Mokslo metai 
prasidės rugsėjo 15 d., šeštadienį, 10 vai. 
ryto punktualiai. Iki greito ir malonaus 
pasimatymo.

Elena Gaputytė

SVEČIAI iŠ LIETUVOS
Rugsėjo 1 dieną pamaldose ir Svet

ainėje dalyvavo muzikas-pianistas- 
vargonininkas Šv. Mikalojaus bažnyčios 
Vilniuje Rolandas Gutauskas su žmona 
Renita. Jis atvyko dalyvauti pianistų 
konkurse Leeds mieste.

Jonas Mockus su žmona Nijole iš 
Kauno, abu radiotechnikos inžinieriai.

Kauno Medicinos Akademijos V ir VI 
kurso studentai Jurgita Tonkūnaitė, 
Gilvydas Verbauskas, Paulius Grod- 
auskas, Rasa Grabauskaitė atvyko 
garsioje Londono „Guys“ ligoninės 
klinikoje vienam mėnesiui pasiprak
tikuoti.

S.K.

PASAULYJE
Reikalauja teisti ir sovietų 

karo nusikaltėlius
Sąryšyje su numatomu įvesti D. 

Britanijoje įstatymu teisti nacių karo 
nusikaltėlius reikalaujama, kad būtų 
teisiami ir sovietų karo nusikaltėliai, nors 
tokių D. Britanijoje būk tai nesą. 
Britanijos vyriausybė klausia sovietus 
apie lenkų karininkų žudynių vykdytojus 
Katyne, kurių vienas — 82 metų amžiaus 
gen. Pyotr Karpovich Soprunenko — 
tebėra gyvas. Daug D. Britanijoje 
gyvenančių lenkų per tas žudynes neteko 
savo giminių. Lenkijos vyriausybė irgi 
reikalauja, kad sovietai ištirtų karo 
nusikaltėlių bylas, norint palaikyti gerus 
santykius tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos. Anglų lordas Bethell, kuris yra 
Europos parlamento narys, mano, kad ir 
Britanijoje gali atsirasti buvusių sovietų 
karininkų, karo metu dirbusių Hitleriui ir 
todėl turėtų būti traukiami į teismą. 
Lordas Bethell taip pat įspėja Britų 
vyriausybę, kad ji gali atsidurti keblioje 
padėtyje, jei ji teis nacių karo nusikal
tėlius, o nesiims jokių žygių prieš tuos, 
kurie tarnavo Stalinui ir yra tokie pat 
žiaurūs nusikaltėliai.

Ar bus karas?
Spėliojama, kokiu tikslu JTO sekre

torius Perez de Cuellar važiavo į Jordano 
sostinę Amman derėtis su Irako užsienio 
reikalų ministru Tariq Aziz, gerai 
žinodamas iš anksto, kad Irakas nesutiks 
su Saugumo Tarybos rezoliucija, atit
raukti kariuomenę iš Kuwait ir atstatyti 
to krašto vyriausybę, kokia ji buvo prieš 
invaziją. Gi JTO sekretorius oficialiai tik 
ir galėjo derėtis dėl tos rezoliucijos 
priėmimo. Manoma, kad gal buvo 
kitokių motyvų, kurių nežinoma. JTO 
sekretorius yra patyręs diplomatas, kuris 
Irako užsienio reikalų ministrą jau nuo 
seniai pažįsta.

Jordano karalius Hussein irgi nieko 
gero nepelnė iš Margaret Thatcher, kuri 
jam net patarė neremti Irako prezidento 
Saddam Hussein ir pasitikėti Vakarais, 
kurie jam padės ekonomiškai, jeigu 
Jordanas pilnai vykdys blokadą.

Bet ar vien ekonominės blokados 
užteks Kuwait išvadavimui? Ir pagaliau, 
ar Amerika ir D. Britanija suinteresuota 
vien Kuwait išvadavimu. Sakoma, kad 
jeigu Saddam Hussein pasiliks kariškai 
stiprus, tai už poros metų Irakas turės 
atominius ginklus. Tokiu atveju, tik
riausiai, pajudėtų Izraelis ir, kaip jis jau 
padarė prieš kelis metus, bandytų 
bombardavimu sustabdyti atominių 
ginklų gamybą Irake.

Šio mėnesio pabaigoje Amerika turės 
pakankamai kariuomenės išvaduoti 
Kuwait jėga. Tačiau pasipriešinimas 
karui Vakaruose vis auga. Sakoma, kad 
be benzino automobiliams Vakaruose 
bus sunkus gyvenimas, bet ar reikia 
aukoti jaunų karių gyvybes, kad iš
saugojus naftos šaltinius?

Diplomatų pastangos
Persijos Įlankos reikalais Helsinkyje, 

Suomijoje, susitiko prezidentai Bushas ir 
Gorbačiovas. Sakoma, kad Gorbačiovas 
nenorėjęs per toli važiuoti, nes namuose 
paliko neramus Rusijos Federacijos 
prezidentas Boris Jelcinas, kuris po 
susitarimo su Gorbačiovu nekantrauja, 
skubiai nori vykdyti ekonomines refor
mas. Prezidentas Bushas su Gorbačiovu 
nori aptarti vieningo fronto prieš Iraką 
išlaikymą. Nors Sovietai pritaria, bet tik 
Jungtinių Tautų Organizacijos re
zoliucijų rėmuose ir savo karinių daliniui 
Įlankos zoną siųsti nežada. Sovietų 
generolai pareiškė rūpestį dėl JAV 
kariuomenės buvimo Pietų Arabijoje. Jų 
manymu, pasidarė pavojinga padėtis 
netoli esančiom sovietų respublikom.

Romoje Europos bendruomenės Už
sienio reikalų ministrai tarėsi kaip 
pasidalinti akcijos prieš Iraką našta, kuri 
yra gana sunki, ypač JAV, bet taip pat 
Turkijai, Egiptui ir Jordanui. Britanijos 
užsienio reikalų ministras Douglas Hurd 
užtikrino arabų valstybes, kad D. 
Britanija yra pasiryžusi jas apginti.

Popiežius vizituoja
Šventasis Tėvas aplankė keturias 

Afrikos valstybes. Jis buvo susirūpinęs 
Aids ligos plitimu Afrikoje, kur ta liga yra 
įgavusi epidemijos apimtį. Jis prašo 
laikytis moralės dėsnių ir lytiniame 
santykiavime būti ištikimiems savo 
partneriui, o ne naudotis dirbtinomis 
apsaugos priemonėmis. Ivory Coast 
valstybėje jis pašventino naują baziliką, 
kuri esanti panaši ir beveik tokia pat 
didelė kaip ir šv. Petro bazilika Romoje

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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