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KARDINOLO BERNARD1N 
DELEGACIJA LIETUVOJE

Rugpjūčio 30 d. Vilnių pasiekė 
Čikagos kardinolo Bernardin 
vadovaujama amerikiečių vyskupų, 
kunigų ir pasauliečių katalikų delegacija. 
Be kardinolo Bernardin delegacijoje 
dalyvauja St. Louis arkivyskupas John 
May ir užsienio lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis, taip pat Amerikos lietuviai ir 
amerikiečiai kunigai bei pasauliečiai, tarp 
jų keli Amerikos katalikų laikraščių 
korespondentai. Kardinolo 
Sladkevičiaus kvietimu į Lietuvą 
atvykusią amerikiečių vyskupų 
konferencijos delegaciją, kurią sudaro iš 
viso 29 asmenys, Vilniaus aerouoste 
pasitiko Lietuvos vyskupai Michelevičius 
ir Matulaitis, būrys kunigų ir pasauliečių. 
Tautiniais rūbais apsirengusios merginos 
įteikė svečiam gėlių puokštes. Tą pačią 

' dieną prieš pietus, kardinolas Bernardin 
drauge su jį lydinčiais vyskupais ir 
kunigais koncelebravo šventas Mišias 
šventųjų Petro ir Povilo bažnyčioje 
Vilniuje, po pamaldų Vilniaus 
arkivyskupijos kurijoje svečius priėmė 
arkivyskupas Julijonas Steponavičius. 
Popietiniu metu svečiai iš Amerikos 
aplankė Aušros Vartų koplyčią, kur 
susitelkė maldoje. Rugpjūčio 31 d. 
amerikiečių delegacija lankėsi Kaune, 
kur susitiko su kardinolu Vincentu 
Sladkevičium, aplankė Kauno kunigų 
seminariją, kai kurias miesto bažnyčias ir 
kitas įžimybes. Kardinolas Bernardin 
aukojo Mišias Kauno arkikatedroje.

Amerikiečių vyskupų konferencijos 
delegacija pasiskirsčiusi į dvi grupes: 
kardinolo vadovaujama grupė ligi 

. rugsėjo 3 d. Lietuvoje aplankė Šiluvą, 
Klaipėdą, Šiaulius, Kryžių Kalną, Telšius 
ir kitas vietoves; vyskupo Pauliaus 
Baltakio vadovaujama grupė rugsėjo 1 d. 
išvyko į Rygą, iš kur keliavo į Leningradą 
ir Lvovą. { Lietuvą numatė sugrįžti 
rugsėjo 5 d. ir tą pačią dieną drauge su 
kardinoli Bernardin vadovaujama grupe 
iš Vilniaus lėktuvu skristi į Maskvą.

„Norime arčiau susipažinti su Lietuvos 
Bažnyčios dabartine padėtimi ir ištiesti 
Lietuvos Bažnyčiai pagalbos ranką“ — 
pasakė Čikagos kardinolas Bernardin. Jis 
priminė, kad jo arkivyskupijoje gyvena 
labai daug lietuvių kilmės žmonių ir 
pažymėjo, kad jam ypatingai rūpi 
Lietuvos katalikų bendruomenės 
problemos.

K.L.

ORDINUOTA 
EVANGELIKŲ KUNIGE 

T. SCHMIDT-ŠMH IENE
Ev. kun. Fr. Skėrys, lietuvių 

evangelikų liuteronų Bažnyčios Vakarų 
Vokietijoje valdybos I-mas 
vicepirmininkas praneša, kad Lietuvių 
evangelikų liuteronų Bažnyčios Vakarų 
Vokietijoje Valdybos pirmininkė ir 
kunige diakone Tamara Schmid t- 
Smitienė, gim. Kelerytė, gyvenanti 2903 
Bad Zwischenahn-Ofen, Am Bloher Fors 
26, 1990 m. liepos 29 d. Tauragės 
evangelikų liuteronų Martyno Mažvydo 
vardo bažnyčioje ordinuota į pilnateisę 
Icunigę. Tai yra pirmas kartas mūsų 
Lietuvių evangelikų liuteronų Bažnyčios 
istorijoje, kad moterį įšventino į 
pilnateisę kunigę.

Iškilmingas pamaldas ir ordinaciją 
Tauragės evangelikų liuteronų 
bažnyčioje 1990.VII.29 aprašė Kristina 
Ivanauskienė iš Vilniaus, o patį Sinodą, 
jo eigą ir sprendimus — Valdas Aušra irgi 
iš Vilniaus.

Ordianciją pagal evangelikų liuteronų 
Bažnyčios tvarką atliko:

1. Latvijos evangelikų liuteronų 
Bažnyčios arkivyskupas Karlis Gailitis.

2. Vokiečių parapijų Tarybų Sąjungoje 
vyskupas Herald Kalninš.

3. Lietuvos evangelikų liuteronų 
Bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas.

4. Lietuvių evangelikų liuteronų 
išeivijos vyr. tarybos pirmininkas kunigas 
Hansas Dumpys iš Chicagos, JAV,

Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio 
pranešimas tarptautinėje studijų 
konferencijoje Osle, Norvegijoje.

Kažin, ar kas nors bus geriau pajutęs 
geografiškai ir istoriškai besikartojančią 
Rytų Europos etninę įvairovę bei įtampą 
už Česlovą Milošą, iš Lietuvos kilusį 
lenką ir Amerikoje gyvenantį Nobelio 
literatūros premijos laureatą. Jo 
„gimtojoje Europoje“, ypatingai rytinėje 
žemyno dalyje, nuo seno gyvena tautos ir 
etninės grupės, kurių teritorijos niekaip 
netelpa į senų ir naujų valstybių ribas. Iš 
čia — arba begaliniai konfliktai, arba 
„Pax Ruthena“, sako poetas apie tokią 
liūdną alternatyvą. Gal ir todėl Vakarų 
demokratijos ilgam buvo aprobavusios 
,Rusų taikos“ variantą — tegu sovietai 
dominuoja savo užgrobtose šalyse ir 
satelitiniuose protektoratuose, tegu 
kankina ir tremia žmones, — geriau yra 
nematyti šio didelio, didžiausio visų laikų 
karo, kad tik nebūtų mažesnių karų.

Gal ir todėl Vakarų Europa net dabar 
atrodo keistai, nedorai susirūpinusi, kai ji 
Rytų Europos pavasarį traktuoja kaip 
bauginančią žiemos destabilizaciją.

Lietuva yra sena šalis, etniškai 
susiformavusi prieš 5000 metų ir nuo 13 
amžiaus kaip karalystė arba didžioji 
kunigaikštystė, o galų gale — 
demokratinė respublika, turinti vietą 
Europos žemėlapyje. Ji du šimtus metų 
kariavo prieš krikščioniškąją Europą ir 
jau tada apgynė apsisprendimo teisę—ne 
prievarta, bet savo valia priimti Vakarų 
krikščionybę. Ji buvo tolerancijos 
pavyzdy' kai priglaudė žydus, totorius ir 
karaimus, kai kvietė pirklius ir 
amatininkus iš Rytų ir Vakarų, visiems 
teikdama garantijų ir privilegijų. Dar 14 
a. Lietuvos valdovas Gediminne, 
Letvinorum Ruthenorumque rex, 
svarstydamas galimybę apsikrikštyti 
aiškino Romos popiežiaus Jono XXII 
legatams: krikščionims jis leidžia savąjį 
Dievą garbinti pagal jų papročius, 
rusams pagal savas apeigas, lenkams 
pagal savus papročius. „O mes 
garbiname Dievą pagal savo apeigas, ir 
visi turime vieną Dievą“. Šis pagoniško 
karaliaus humanizmas tapo lietuvių 
sukurtos valstybės politinė kultūros 
tradicija, kuri stiprėjo, kai 15 a. jau 
krikščioniškos Lietuvos galia ir valdžia 
pasiekė Maskvą ir Juodąją Jūrą, o 16 a. 
kultūros ryšiai išsiplėtė iki Italijos ir 
Ispanijos. Po to atėjo blogesni karų, 
marų, invazijų ir suirutės laikai, ir 18 a. 
pabaigoje sumažėjusi Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė buvo galutinai 
užkariauta ir inkorporuota į Rusijos 
imperiją, o didelę vakarinę Lietuvos 
teritoriją toliau valdė Prūsija. Užslinko 
skriaudų ir neteisybių, sukilimų dėl 
laisvės ir žiaurių represijų naktis.

Feniksas atgimė iš pelenų, baigiantis 
Pirmajam Pasauliniam karui ir griūvant 
Centrinės bei Rytų Europos imperijoms. 
Lietuva atkakliai politiškai ir ginklu 
gindamiesi kovojo dėl savo etninių žemių, 
tiesa, ne visada sėkmingai, nes 
devyniolikai metų buvo netekusi net 
Sostinės Vilniaus. Bet atkurta valstybė 
buvo pripažinta ir gerbiama Europos 
šeimoje, pilnateisė Tautų Sąjungos narė, 
kuri net po to, kai jos valdžia įgijo 
autoritarinį pokrypį, stengėsi rūpintis 
piliečių gerove, apginti jų pagrindines 
teises. 1940 m. Lietuva pateko į agresijos 
ir prievartos sūkurį, prasidėjo baisios 
žudynės ir deportacijos, gyventojų 
pasitraukimai ir persikėlimai iš gimtųjų 
vietų, nepaprastas žmonių supriešinimas 
ir sumaišymas. Deja, tai tęsėsi ilgai, 
įvairiomis formomis, ir tik dalis sovietų, 
nacių ir vėl sovietų nusikaltimų Lietuvoje 
yra pasauliui žinoma, juolab suvokiama.

Sovietų sistema buvo grindžiama 
baime neapykanta ne vien išorės pasaulio 
atžvilgiu. Vidaus politika turėjo 
analogišką parengiamąjį tikslą — atimti 
asmens ir tautų vertybes, pažeminimu 
palaužti visų iki vieno dvasią ir dorovę.

ATMESTI NEAPYKANTĄ
Vadinamasis „visuomenės“ gyvenimas 
buvo orientuotas į totalinį susvetimėjimą 
ir paklusnumą metafiziškam „sistemos“ 
siaubui. Didžiausioji šios 
dehumanizacijos kliūtis — meilė—turėjo 
būti sunaikinta, ir žiaurus primityviai 
racionalizuotas naujasis žmogus būtų 
gerai tikęs užkariauti visą pasaulį.

Neapykanta, kurią sovietų sistema 
įskiepijo žmonėms, teoriškai turėjo neva 
klasinį pobūdį: „liaudžiai“ buvo 
skiepijama nekęsti „liaudies priešų“, ir tai 
neapykantai palaikyti, kaip XX a. 
Molochui, reikėjo vis naujų aukų; todėl 
nebe vien turtingesnioji „buržua“, bet visi 
žmonės darėsi įtariami, virto 
potencialiais priešais visiems.

Kadangi neapykanta naikina pačią 
žmoniškumo esmę, ji juolab negalėjo būti 
nukreipta ir valdoma; ji plito visur kaip 
tvanas, kaip žudanti dvasinė erozija, 
pasinaudodama ir seniai išgraužtais 
grioveliais — tautų skriaudomis.

Jau virš dviejų metų Sovietų Sąjungoje 
energingai platinami gandai, neva 
lietuviai nekenčia rusų. Tuo 
provokuojami atitinkami atsakomieji 
jausmai, tačiau atvykę iš Rusijos turistai 
arba svečiai nepastebi jokio ypatingo 
priešiškumo jiems, dažniausiai priešingai 
— stebisi, kad tokių jausmų lietuviai 
neturi. Vis dėlto pavieniai barniai ir 
piktumai lengvai atskiriami nuo bendros 
tendencijos.

Ypač stebisi tie, kurie žino ir supranta 
Lietuvos padarytas skriaudas. Savo 
ruožtu, kai prieš Lietuvą nukreiptos 
blokados mėnesiais Maskvos gyventojai 
nešė į Lietuvos atstovybę už savo talonus 
nupirktą cukrų, kaip dovaną Lietuvos 
vaikams, mes džiaugėmės, kad senoji 
sovietų propogandos mašina 
nebeįstengia žaloti žmoniškumo.

Atrodytų, kiekviena naujai patirta 
arba prisimenama skriauda turėtų 
gimdyti neapykantos ir keršto jausmus; 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis

tačiau, mūsų visų laimei, nevisada taip 
būna. Galbūt pernelyg didelė ar pernelyg 
ilgai besitęsianti skriauda pati daro 
beprasmišką bet kokį kerštą ir formuoja 
vien teisingumo troškimą — to 
teisingumo, kuris išgelbėtų abu 
nukentėjusius: ir skriaudžiamąjį, ir jo 
skriaudėją. Kai sakoma, jog tautinė 
neapykanta kelia pavojų demokratijai, 
nesinori sutikti su tokiu siauresniu 
politiniu, net pragmatiniu mąstymu. 
Pavojų tautoms kelia nedemokratinės ir 
antidemokratinės visuomenės jėgos, 
kurios savais tikslais, o gal ir dėl savo 
netobulos prigimties palaiko baimę- 
nepasitikėjimą-neapykantą.

Lietuvoje šiandien tai ypač gerai 
matoma: bauginantys gandai ir 
kurstymai turėtų (jei sektųsi, jei blogis 
imtų viršų) sukurti baijerus tarp žmonių, 
ypač tarp lietuvių-rusų, lietuvių-lenkų; ir 
jie tada abiejose barjerų pusėse stovėtų 
pasirengę „gintis“, galbūt net nuoširdžiai 
manantys, jog jie tikrai ginasi.

Kaukaze tokia imperinė politika 
geriau sekasi, o Lietuvoje ligi šiol dar 
įstengdavom jai pasipriešinti, ją 
neutralizuoti.

Žinoma, aš galėčiau čia pacituoti 
baisių neapykantos laiškų, parašytų 
rusiškai, ir kartais lietuviškai, adresuotų 
buvusiai Lietuvos reformų sąjūdžiui ir 
dabartinei Lietuvos Respublikos 
vadovybei, komentuočiau juos 
užuojautos arba statistikos aspektu, bet 
ne tai yra svarbiausia.

Žmonių pasaulis įvairus ir todėl 
dvasiškai turtingas, dinamiškas. 
Unifikacija, kurios siekdavo kaimynus 
užkariaujančios imperijos, šiandien būtų 
įvardinama kaip dvasinis, kultūrinis 
genocidas. Bet ji reiškė ir dvasinę baimės 
vergiją, kurią tos imperijos užsinerdavo, 
kaip kitiems nukaltą kalėjimo grandinę, 
pačios sau ant kaklo. Šiandien taip 

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOJE
Kova dėl archyvo

LKP Centro komitetui pasiūlius, AT 
Prezidiumas nutarė perimti iš Lietuvos 
komunistų partijos archyvą, esantį 
Vilniuje, Gedimino prosp. 12, ir įjungti jį į 
Lietuvos Respublikos archyvų sistemą. 
Tam pasipriešino TSKP pareigūnai ir 
patalpų apsaugai pasikvietė Vidaus 
reikalų kariuomenę. M. Burokevičiaus 
vadovaujama organizacija savinasi 
buvusio Partijos istorijos instituto 
biblioteką, kuri dar pavasarį buvo 
perduota Lietuvos istorijos institutui. 
Pačią vertingiausią bibliotekos dalį 
sudaro pirmaisiais pokario metais iš 
dvarų, vienuolynų bei bažnyčių, taip pat, 
ištremtųjų konfiskuotos knygos. Minia 
žmonių prie Gedimino 12 Nr. visą dieną 
nesiskirstė, saugojo archyvus.

Tą pačią naktį į rugpjūčio 23-ąją 
kažkas išterliojo Vinco Kapsuko 
paminklą ir skulptūrinę grupę prie Neries 
tilto, pačiame Vilniaus centre. Ant 
paminklo pedestalo stambiomis raidėmis 
užrašė: Tautos išdavikas, rusų agentas. 
Avarija stiklo fabrike

Rugpjūčio 24 d. apie vidurnaktį 
Panevėžio stiklo fabrike krito lubų sija, 
prakirtus! dujų vamzdį ir užgriovė stiklo 
lydymo krosnis. Per dvi dienas 
ugniagesiai negalėjo prieiti prie krosnių, 
dėl užgriuvusių konstrukcijų. Išlydytai 
stiklo masei ataušus, pačių krosnių 
nepavyko išgelbėti.

Kaip aiškina specialistai, lakštinio 
stiklo cecho remontui prireiks maždaug 
pusmečio. Fabrikas čia pagamindavo per 
metus 4 milijonus kvadratinių metrų 
langams stiklo Lietuvos statyboms ir 
eksportui į užsienį.
Tremtinių palaikai

Rugpjūčio 28 d. į Vilnių lėktuvu iš 
Irkutsko buvo atgabenti tremtinių 
palaikai. Tai buvo jau šešioliktoji 
ekspedicija, kurią organizavo Lietuvos 
deportuotų asmenų spec, komitetas.
Baltijos šeima

Spalio 16-21 dienomis Kaune, Vytauto 
Didžiojo universitete įvyks tarptautinė 
konferencija „Baltijos šeima“. 
Konferencijoje dalyvaus mokslininkai iš 
Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos 
Federacijos, Suomijos, Švedijos, 
Vokietijos, taip pat keletas lietuvių 
išeivijos mokslininkų. Bus perskaityta 
apie 10 plenarinių pranešimų, veiks šešios 
sekcijos: Aplinkos ir ekologijos, Kultūros 
ir tradicijų, Politikos ir istorijos, 
Universitetų, švietimų ir mainų, 
Ekonomikos ir komercinių ryšių, Menų ir 
simbolių.
Pamaldos Karaliaučiuje

Karaliaučiaus senamiestyje rugpjūčio 
26 dieną po ilgų tylos metų vėl 
nuskambėjo lietuviški maldos žodžiai. 
Tokiu būdu anapus Nemuno gyvenantys 
tautiečiai ir iš Lietuvos atvykę tikintieji 
atžymėjo Biblijos vertimo į lietuvių kalbą 
400 metų jubiliejų. Šventąjį raštą vertė 
Jonas Bretkūnas.

Prie Prėgliaus upės kranto, po atviru 
dangum, kun. Alf. Bulota, atvykęs iš 
Kauno, aukojo šventas Mišias, kuriose 
dalyvavo ir Lietuvos Evangelikų 
Liuteronų Bažnyčios atstovai. Skambėjo 
„Vorusnės“ ansamblio atliekamos 
religinės giesmės ir dainos. Visi buvo 
patenkinti, nors nuotaika būtų dar 
pakilesnė, jeigu pamaldos įvyktų prie 
Karaliaučiaus katedros sienų, likusių po 
karo.
Kariuomenės pratybos

Š.m. rugpjūčio pabaigoje — rugsėjo 
pradžioje Pabaltijos karinės apygardos 
teritorijoje buvo surengtos kariuomenės 
štabų civilinės gynybos pratybos, 
dislokuojant valdymo punktus, ryšių 
aprūpinimo dalinius. Dėl „pratybų“ 
buvo sutrukdytas telefoninis ryšis su 
užsieniu.

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164
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LIETUVOS AUKSO LIKIMAS
JUOZAS VAIŠNORAS

II

Ilgai tylėjęs, Paknys lėtai išdėstė 
Dekanozovui savo pažiūrą:

— 69 milijonai litų aukso užsienyje 
apdraudžia lito pastovumą. Dėka šio 
aukso litas dabar yra pasaulyje 
pastoviausia valiuta. Su litu gali 
konkuruoti tik Šveicarijos Bankas ir 
Švedijos krona, nes litų emisijoje yra 80 
milijonų, o jų padengimui auksu turime 
69 milijonus litų. Mes kiekvienu 
momentu galime pakeisti visus mums 
pristatomus popierinius litus į auksą 
paritetu už vieną litą 0,150462 gramo 
aukso. Sis lito paritetas per visą lito 
gyvavimą nebuvo keistas. Už litą 
pasaulyje nėra tvirtesnės valiutos. Tai 
sudaro mums ne tik garbę, bet ir 
ekonominę naudą. Mes visoms 
valstybėms, iš kurių perkame prekes, 
galime pigiau mokėti, kadangi visuomet 
mokame grynu auksu iš užsienyje esančio 
aukso fondo. Taigi užsienyje esantis 
aukso fondas mums reikalingas lito 
padengimui ir prekybiniams 
atsiskaitymams. Perdavę aukso fondą 
Tarybų Sąjungos valstybiniam bankui, 
mes tą pačią dieną palaidojame litą; jis 
netenka savo vertės, ir kartu nutraukiame 
visus prekybinius santykius su užsieniu, 
nes neturėsime iš ko apmokėti.

Dekanozovas:
— Ponas Pakny, aš negaliu nuneigti 

jūsų argumentų, tačiau prašau suprasti 
vieną dalyką. Jūs remiatės taikos metu 
susiklosčiusiais santykiais, kuomet vyko 
normali prekių ir kapitalų cirkuliacija. 
Šiandien mes gyvename nepaprastai 
sunkų laikotarpį. Juk vyksta karas, 
žlunga ne tokios valstybės, kaip Lietuva, 
ir su savo aukso fondais, žinoma, 
didesniais kaip Lietuvos, ir su savo 
valiutomis. Niekas negali mums 
garantuoti, kad nebūsime įtraukti į karo 
sūkurį, kad su mumis santykiaus 
valstybės pagal taikos metu 
susiklosčiusius principus. Karas viską 
apverčia aukštyn kojomis, ir, turint tai 
galvoj, reikia veikti greitai ir ryžtingai. 
Jūs, pervesdami auksą į Tarybų Sąjungos 
valstybinio banko sąskaitą, nepadarysite 
žalos Lietuvos ūkiui. To, ko reikia 
Lietuvos ūkiui, duos Tarybų Sąjunga. 
Tarybų Sąjunga turi pakankamai aukso 
savo šalyje kompensuoti jums pervestą 
auksą. Kalbėkimės atvirai. Jus vienus 
bematant prarytų Vokietija, kuri nuolat 
šaukia apie erdvės trūkumą. Tarybų 
Sąjungai erdvė nereikalinga. Ji turi 
didžiulius plotus. Tarybų Sąjunga 
rūpinasi tiktai savo sienų saugumu. 
Lietuvos ir Tarybų Sąjungos interesai yra 
bendri. Todėl pasitikėkite mumis ir 
veikime išvien.

Paknys:
— Mes irgi atsižvelgėme į neramius 

laikus ir disponavome auksą tokiose 
vietose kaip Londonas, Niujorkas, 
Stockholmas, Bernas. Aš negalvoju, kad 
visoms šioms vietoms kartu grėstų 
pavojus. Todėl supraskite mus. Man 
uždėta vyriausybės pareiga rūpintis lito 
pastovumu. Nuo šios pareigos aš nesu 
vyriausybės atleistas. Ir aš neturiu teisės 
nesiskaityti su savo šalies veikiančiais 
įstatymais. Pasirašydamas aukso 
perleidimą Tarybų Sąjungos 
valstybiniam bankui, tuo pačiu faktiškai 
pažeisčiau lito įstatymą. Be to, kas irgi 
labai svarbu ir mums, ir jums, pagal 
susitarimą su užsienio bankais auksas 
užsienyje niekuomet nebuvo 
disponuojamas stambiais kiekiais. Mūsų 
vienkartiniai mokėjimai niekuomet 
neviršijo penkių milijonų litų. Jeigu iš 
karto bus pervesta visas auksas, tai 
užsienio bankai žiūrės į šią operaciją ne 
kaip į ekonominį sandėrį, bet kaip į 
politinį ir, žinomas dalykas, 
mūsų įsakymo nevykdys. Gali net 
pareikalauti iš Lietuvos vyriausybės 
patikrinti Lietuvos banko valdytojo, šiuo 
atveju mano, sveikatos būklę. Į mano 
parašą nebus žiūrima rimtai ir įsakymas, 
patvirtintas mano parašu, nebus 
vykdomas. Ar galiu aš statyti save į tokią 
padėtį.

Dar ilgokai Dekanozovas kalbėjosi su 
Pakniu, pateikdamas vis naujus ir naujus 
argumentus, kaip reikia pervesti auksą į 
Tarybų Sąjungos valstybinio banko 
sąskaitą, bet Paknys atkakliai spyrėsi.

Pagaliau Dekanozovas, pritrūkęs 
kantrybės, mandagiai, bet kartu ir 
griežtai pasakė:

— Ponas Pakny, aš vykdau Molotovo 
nurodymą. Molotovas, matyt, turi dar 
svaresnių argumentų už mane, kodėl turi 
būti pervestas Lietuvos banko auksas į 
Tarybų Sąjungos valstybinio banko 
sąskaitą. Jeigu norite, aš paskambinsiu 
Molotovui telefonu, ir jūs patys 
pasikalbėkite su juo. Molotovas greičiau 
jus įtikins.

Paknys:
— Ne, neįtikins.
Dekanozovas:
— Ponas Pakny, turiu jums pareikšti, 

kad mes, siekdami įgyvendinti Tarybų 
Sąjungos vyriausybės tikslus, 
nesustojame pusiukelyje net ir tuo atveju, 
jeigu reikia kam nors ir galvą nuimti.

Kraupi tyla.
Paknys:
— Taip, aš žinau, kad jūs turite 

pakankamai priemonių Lietuvoje nuimti 
galvą bet kam. Tai nesunkus dalykas. 
Kitas reikalas išauginti galvą. Gindamas 
Lietuvos banko auksą, aš nedarau žalos 
nei Lietuvos, nei Tarybų Sąjungos ūkiui. 
Aš ginu tik lito pastovumą, kurį 
garantuoja auksas. Valiutos pastovumas 
daro garbę ne tik kapitalistinei šaliai, bet 
ir socialistinei. Juk jūsų šalis irgi rūpinasi 
rublio pastovumu, ne mažiau kaip 
Lietuva. Visų tautų, ar jos socialistinės, ar 
kapitalistinės, būtų didžiulis laimėjimas, 
jeigu jų pinigai, kaip vertės matas, būtų 
pastovūs iki pat paskutinės pinigų 
gyvavimo dienos, kaip pavyzdžiui, 
pastovus yra metras — ilgio matas, bei 
kilogramas — svorio matas. Aš noriu tik 
šito vienintelio dalyko.

Dekanozovas:
— Gaila, ponas Pakny, kad mes 

negalime susitarti tokiu svarbiu 
klausimu.

Paknys:
— Aš siūlau iš susidariusios padėties 

tokią išeitį. Čia su mumis yra Liaudies 
vyriausybės finansų ministras Vaišnoras. 
Aš dar šiandien įteiksiu jam savo 
pareiškimą pasitraukti iš Lietuvos banko 
valdytojo pareigų. Šį mano pareiškimą 
Vaišnoras perduos vyriausybei. Rytojaus 
dieną vyriausybė gali paskirti naują 
Lietuvos banko valdytoją ir kartu 
įpareigoti pasirašyti aukso pervedimą. 
Naujas valdytojas atšauks mano parašą 
iš Londono, Niujorko, Stockholmo ir 
Berno ir pateiks savo parašo pavyzdį. Tai 
užtruks maždaug tris dienas. Vadinasi, 
po keturių dienų Molotovo pageidavimas 
formaliai gali būti įvykdytas. Tačiau dar 
kartą įspėju, kad ar aš, ar kitas banko 
valdytojas pasirašys aukso pervedimą į 
Tarybų Sąjungos valstybinio banko 
sąskaitą — auksas vis vien bus blokuotas, 
iki paaiškės Lietuvos tolesnė politinė 
padėtis.

Paknys sunkiai atsikėlė iš užstalės ir 
išėjo pro duris. Likau vienas su 
Dekanozovu. Dekanozovas irgi atsikėlė 
ir piktas vaikštinėjo pirmyn atgal po 
kabinetą, burnodamas ant Paknio. Dar 
kelias minutes užtrukęs pas Dekanozovą, 
aš irgi atsisveikinau ir išėjau.

Rytojaus dieną vyriausybė priėmė 
Paknio atsistatydinimą, o nauju Lietuvos 
banko valdytoju buvo paskirtas Finansų 
departamento direktorius Aleksandras 
Drobnys. Po kelių dienų A. Drobnys 
davė įsakymą į Londoną, Niujorką, 
Stokholmą ir Berną pervesti aukso fondą 
į Tarybų Sąjungos valstybinio banko 
sąskaitą.

Maždaug po dešimties dienų gautas 
atsakymas iš Londono ir Niujorko, kad 
mūsų auksas blokuojamas.

Taigi 50-čia milijonų litų aukso mes 
nuo tos dienos negalėjome naudotis. 
Stokholmas ir Bernas po poros mėnesių 
įvykdė A. Drobnio įsakymą ir pervedė 
auksą į Tarybų Sąjungos valstybinio 
banko sąskaitą. Taigi pervesta buvo 19 
milijonų litų.

Kur Nemunas plaukia tarp pievų žalių,
Šešupė per lygumas teka,
Ten dainų jaunystės kasdieną girdžiu — 
Ji meilę Tėvynei prisako.

Kęstutis Balčiūnas, Kvėdarna

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
INICIATYVA

Antriesiems Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo pasitarimams artėjant, 
Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Tarybos pirmininkas K. Antanavičius 
išsiuntinėjo PLB pirmininkui V. 
Bieliauskui, VLIKo pirmininkui K. 
Bobeliui ir Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Užsienio delegatūros vadovui M. 
Pranevičiui šio turinio laiškus:

Brangieji, artėja Antrasis Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoje pasitarimas 
(Paryžius, 1990 m. lapkričio 8 d.). Kaip 
Jūs žinote, Pirmasis Helsinkio 
pasitarimas deklaravo apie pokario sienų 
neliečiamumą neatsižvelgdamas į 
Lietuvos, Latvijos, Estijos aneksiją. 
Žodžiais nepripažindamos Lietuvos, 
Latvijos, Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą teisėtumo Europos valstybės, 
JAV ir Kanada Helsinkyje iš tiesų 
pažeisdamos tarptautinės teisės normas, 
ignoravo Lietuvos, Latvijos, Estijos kaip 
savarankiškų Europos valstybių teises.

Ruošiantis Antrajam Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoje 
pasitarimui, kalbama, kad jame dalyvaus 
visos Europos valstybės, bet aplamai 
neužsimenama apie Lietuvą, Latviją, 
Estiją. Kalbama apie Europą be sienų, 
apie Europą kaip bendrus visų europiečių 
namus, tačiau vis dar ignoruojamos 
Lietuvos, Latvijos, Estijos — ilgas 
tradicijas turinčių Europos valstybių — 
teises.

Laikome, kad atėjo metas nusimesti 
kaukes: jei Pasaulio valstybės 
nepripažino mūsų okupacijos ir 
aneksijos, jei pagaliau pati SSSR 
pripažino Ribbentropo-Molotovo 
sutartis niekinėmis nuo jų pasirašymo 
momento, tai Lietuva, Latvija, Estija yra 
visuotinai pripažintos Europos valstybės. 
Todėl neįmanoma sušaukti Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Europoje pasitarimą, 
spręsti visuotines Europos problemas, 
numatyti Europos ateitį, nedalyvaujant 
trims Europos bendrijos nariams.

Dalyvaudami Europos parlamento bei 
Europos Tarybos sesijose, bendraudami 
su oficialiais Europos Tarybos valstybių 
atstovais bei visuomeninėmis-politinėmis 
organizacijomis ir jų vadovais, 
supratome, kad turime ryžtingai veikti 
siekdami formuoti visuomeninę opiniją 
— Lietuva, Latvija, Estija buvo ir lieka 
teisėtos, savarankiškos Europos 
valstybės.

Tuo tikslu, susitarę su Latvijos ir 
Estijos socialdemokratų partijomis 
imamės iniciatyvos sudaryti 
visuomeninių-politinių organizacijų 
tarptautinį komitetą „Lietuva, Latvija, 
Estija — pilnateisės Europos valstybės“. 
Pirmaeilis šio Komiteto uždavinys yra 
pasiekti, kad Lietuva, Latvija, Estija būtų 
pakviestos dalyvauti Antrajame 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
pasitarime pilnateisėmis narėmis.

Vėliau šis Komitetas veiks siekdamas 
diplomatinių santykių tarp Pasaulio 
valstybių ir Lietuvos, Latvijos, Estijos 
atkūrimo, taip pat Lietuvos, Latvijos, 
Estijos dalyvavimo Europos ir Pasaulio 
visuomeninėse, politinėse, kultūrinėse, 
socialinėse institucijose bei 
organizacijose pilnateisiais ir aktyviais 
nariais.

Kreipiamės į Jus, kviesdami paremti 
Komiteto veiklą, skirti į jį savo atstovus 
oficialiais Komiteto nariais, taip pat 
aktyviai dalyvauti Komiteto rengiamose 
akcijose.

Manome, kad tik sutelktais, gerai 
organizuotais bei visas Pasaulio valstybes 
apimančiais veiksmais galėsime pasiekti 
pilno mūsų šalių valstybingumo 
atkūrimo.

Maloniai prašome paremti mūsų 
iniciatyvą ir veiklą.

K. Antanavičius
LSPD Tarybos pirmininkas

M. Šaltenis
LSPD ąts. sekretorius

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI 
UŽIMA LAIKRAŠTYJE VIETĄ

Mane nustebino „E.L.“ liepos 20., Nr. 
28, atspausdintas laiškas, kuriame 
paminėta mano pavardė (be vardo). 
Laišką rašantis be jokių davinių, be 
titulų, pasmerkia Nidos Knygų Klubo 
paskutiniu laiku išleistas knygas.

Tokiems pasisakymams neturėtų būti 
vietos laikraštyje. Laikraščio 
skaitytojams šis pareiškimas nieko 
nepasako, paliečia leidėją ir autorių.

Ava Saudargienė, Australija

Apie teatro konferenciją Londone
The British-American Drama 

Academy (BADA) kartu su British 
International Theatre Institute 1990 m. 
rugpjūčio 8-11 dienomis Londone, The 
Royal College of Art rūmuose surengė 
Tarptautinę Teatro konferenciją.

Tuo metu kaip tik viešėjau Londone, o 
kadangi jau išvažiuodama iš Vilniaus 
žinojau, kad tokia konferencija 
rengiama, planavau joje dalyvauti. 
Norėjau užmegzti daugiau asmeninių bei 
profesinių ryšių, įgyti patirties, 
pasiklausyti nuomonių iš daugelio 
pasaulio šalių. Dirbu Lietuvos Teatro 
Sąjungoje referente ryšiams su užsieniu ir 
žinau, kaip visa tai mums dabar 
reikalinga, kai galime tvarkytis 
savarankiškai. Galvoju apie Teatro 
Sąjungą, kuri 1989 m. lapkričio atsiskyrė 
nuo sovietinės teatro sąjungos. 
Atsiskyrusi LTS gan nemažai nuveikė: 
užmezgė kontaktus su Vakarais ir bandė 
informuoti juos apie Lietuvos teatrus. 
Jau yra pasirašyta sutartis dėl 
įvairiapusių mainų su Norvegijos Oslo 
Nationaliniu Teatru, Zalzburgo 
Elisabethbūne teatru, Čekoslovakijos 
Teatro Institutu, Rytų Vokietijos Teatro 
darbuotojų sąjunga, Lenkijos teatrais ir 
pan. Vykusi konferencija sudarė 
galimybių praplėsti ryšių geografiją.

Į konferenciją buvo pakviesti atstovai 
ne tik iš žymiausių Didžiosios Britanijos 
teatrų ir mokyklų, kaip antai iš Royal 
Shakespeare Company, Royal Scottish 
Academy of Music and Dramatic Art, 
Guildhall School of Music and Drama, 
British Conference of Drama School, 
British Old Vic Theatre School ir kitų, bet 
taipogi ir iš JAV, Rytų ir Vakarų 
Europos, Australijos ir Sovietų Sąjungos. 
Įdomu, kad Sovietai savo nemažą 
delegaciją, kuriai vadovavo rusų teatro 
pedagogas ir aktorius Oleg Tabakov, 
įtraukė ir Vilniaus konservatorijos 
aktoriaus meistriškumo katedros vedėją 
Dalią Tamulevičiūtę. Tai, aišku, buvo 
padaryta ne iš geros širdies, o greičiau dėl 
jau senokai užsimezgusių ryšių tarp 
Dalios Tamulevičiūtės studentų kurso ir 
Julliard School iš New Yorko. 
Manyčiau, kad amerikiečiai ir 
pasirūpino, kad Dalia būtų pakviesta. 
Susitikimuose su šios mokyklos vadovais 
man teko vertėjauti ir žinau, kaip daug 
buvo aptarta grynai praktinių dalykų dėl 
pasikeitimo studentais. Jau šį pavasarį 
buvo suplanuota Vilniaus studentų 
kelionė į New Yorką, gautos vizos, bet 
likus vos porai dienų, Maskva pranešė, 
kad bilietų, nors jie buvo užsakyti, nebėra 
— jie parduoti ar nežinia kur pradingo. 
Dabar kelionė atidėta rugsėjo-spalio 
mėnesiui. Bilietai taip pat užsakyti ir vėl 
viliamės važiuoti. Lietuviai turėtų 
praleisti New Yorke tris savaites, 
dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, 
taip pat parodyti savo vežamą montažą iš 
Tennessee Williams pjesių. Šių metų

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
NAUJA VALDYBA

Chicagoje veikusi Lietuvių Rašytojų 
Draugijos valdyba 1988 metų rudenį 
pravedė rinkimus korespondenciniu 
būdu. Naują valdybą sudarė ir išrinko 
New Yorko apylinkėje. Pareigos 
perduotos 1989 metų pradžioje.

Naujoji valdyba posėdžiavo 1989 m. 
gegužės 7 d. ir pareigom pasiskirstė taip: 
pirmininkas — Paulius Jurkus, 
vicepirmininkai: ryšiam su Lietuvoje 
esančiais rašytojais — dr. Romas 
Venclova; su kitų kraštų rašytojais — 
Algirdas Landsbergis; iždininkas — 
Leonas Lėtas; valdybos nariai: 
Leonardas Andriekus ir Danguolė 
Sadūnaitė. Sekretoriaus pareigas niekas 
nenorėjo aspsiimti. Jos atiteko 
pirmininkui.

Valdybos nariai visi užsiėmę įvairiais 
darbais, be to, visi gyvena atokiai vienas 
nuo kito. Kultūros Židinio artumoje 
gyvena tik Leonardas Andriekus ir 
Paulius Jurkus.. Jiems dažniausiai ir 
tenka aptarti susidariusius Draugijos 
reikalus, vienaip ar kitaip juos spręsti. 
Svarbesniais reikalais susisiekiama 
telefonu. Valdyba posėdžiauja maždaug 
kas antras ar trečias mėnuo. Posėdyje 
dalyvauja be minėtų gyvenančių Židinio 
artumoje — Algirdas Landsbergis ir 
Leonas Lėtas.

LRD Aplinkraštis
1990.VII1.15. Nr.l. 

pabaigoje amerikiečių studentai atvyktų j 
Lietuvą, čia praleistų Kalėdas, gyventų 
studentų šeimose. Jie taip pat vykdytų 
panašią programą.

Grįžtant į konferenciją, norėčiau 
paminėti vieną ivykį, kuris, galbūt, nėra 
toks jau ir reikšmingas. Sovietų 
delegacija turėjo savo vertėjus, bet rusų 
kalba. Jie pakaitomis sinchroniškai 
vertėjavo per konferenciją, o kai 
atskiruose posėdžiuose rusų, ukrainiečių 
ar gruzinų atstovai tardavo, jie kalbėjo 
rusiškai. Daliai taip pat būtų tekę 
pasakoti apie savo darbą ir politinius 
pokyčius mūsų krašte rusiškai, tikint, kad 
bus verčiama objektyviai. Tačiau mums 
susitikus konferencijos pradžioje 
susitarėme, kad ji kalbės lietuviškai, o aš 
versiu. Ji buvo labai patenkinta, kad net 
pasakė: „Pats Dievas tave čia atsiuntė“. 
Dalia kalbėjo aštriai, gal kiek 
idealistiškai, kad net vienas iš rusų 
paklausė: „Tai ką, įrodėte, kad esat 
lietuvės?“ Manyčiau, kad bent bandėme 
įrodyti.

Temos, liestos konferencijoje, buvo 
gana įvairios. Reziumuodamas teatro 
kritikas Benedict Nightingale iš „The 
Times“ pasakė: „amerikiečiai kalbėjo 
apie pinigus, rusai apie kančias ir 
skausmą, anglai buvo labai praktiški“.

Visi dalyviai gerai suvokė, koks 
svarbus yra bendradarbaivimas, ypač 
tarp Rytų ir Vakarų, kaip būdas 
atsinaujinti ir praturtinti vienas kitą, 
neprarandant savęs — kad tai įvyktų, 
daug lemia asmeninė iniciatyva ir rizikos 
nepaisymas.

Raimonda Sadauskienė

ANTROJI KNYGŲ SIUNTA
Iš JAV į Lietuvą yra jau pasiųstas 

antras knygų krovinys — dvidešimties 
tonų konteineris su religinio ir mokslinio 
turinio knygomis, lietuviškų žurnalų 
komplektais ir t.t. Krovinį sudaro 
daugiau negu 1270 dėžių su apie 47 
tūkstančiais knygų. Tarp jų daugiausiai 
yra „Krikščionis Gyvenime“ knygų 
serijoje išleisti veikalai, kuriuos paaukojo 
leidykla ir Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija, tiksliųjų mokslų knygos 
anglų kalba iš garsiojo Massachusets 
Technologijos instituto, žurnalų „Aidai“, 
„Laiškai Lietuviam“ ir kitų komplektai. 
Pasiųstų knygų vertė siekia apie tris 
šimtus tūkstančių dolerių. Konteineris su 
knygomis iš Bostono laivu pasiųstas į 
Hamburgą, iš kur sunkvežemiu per 
Vokietiją ir Lenkiją bus gabenamas į 
Kauną „Caritas“ organizacijos vardu. 
Siuntą koordinavo ALKos muziejaus 
Putname, direktorius kunigas Rapolas 
Krasauskas ir „Krikščionis Gyvenime“ 
leidyklos vedėjas prelatas Vytautas 
Balčiūnas. Persiuntimu rūpinasi Lietuvių 
Katalikų Religinė šalpa. Pirmasis knygų 
krovinys iš New Yorko per Hamburgą į 
Lietuvą buvo pasiųstas liepos 12 dieną.

SĄLYGOTA PARAMA
Jei reikia, padėkime Gorbačiovui, bet 

nepamirškime jam pasakyti ir savo 
sąlygas, rašo Italijos dienraščio „11 
Giomale“ išspausdintame straipsnyje 
buvęs Italijos ministras pirmininkas, 
dabar Europos Parlamento politinės 
komisijos pirmininkas Giovanni Goria. 
Visus džiugina, rašo Goria, pastarųjų 
laikų ir dabartiniai įvykiai Centro ir Rytų 
Europoje. Negalima nesidžiaugti, kad 
laimėta kova su komunizmu, kad 
komunistų valdytų kraštų evoliucija 
pasitarnavo taikos sustiprinimui, davė 
naujų vilčių sulaukti teisingesnės 
pasaulinės santvarkos. Evoliucija nebūtų 
įvykusi be Gorbačiovo arba būtų vykusi 
žymiai lėčiau. Jis turėjo pakankamai 
drąsos daug ko atsisakyti, kad visko 
nepraradus. Dėl to Vakarai yra pasiryžę 
jam padėti. Gorbačiovui dabar reikia 
pagalbos, o ateityje dar labiau prireiks. 
Tačiau rašo Giovanni Goria, pagalba 
Gorbačiovui neturi būti teikiama 
besąlygiškai, bet kuria kaina. Taip pat ir 
Vakarų kantrybė neprivalo būti neribota. 
Negalima neatsižvelgti į tai, rašo 
straipsnio autorius, kad Gorbačiovas 
atstovauja ne liaudies valią, o oficialiąją 
valdžią. Kad pertvarkydamas sovietinę 
valstybę, jis vis dar nesiremia 
pagrindiniais demokratijos principais, 
yra dar stipriai susirišęs su valstybiniu 
aparatu ir nuo kurio priklauso, dėl to ir 
skelbiamos reformos lėtai pravedamos.
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Mūsų kardinolas Vincentas Sladkevičius, rugpjūčio 20 d. šventė savo 70-ties metų 
sukaktį, užsienio korespondentų tarpe.

Garsios lietuvaitės: solistė Sigutė Trimakaitė ir pianistė Audronė Kiseliūtė DBLS-gos 
pakviestos lankėsi Didžioje Britanijoje ir koncertavo Tautos Šventės minėjime Derbyje, 
o rugsėjo 9 d. — Lietuvių Namuose Londone pralinksmino tautiečius daina ir muzika.

Su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus D.B. pir. St. Nenortu kalbasi iš Lietuvos atvykęs kun. 
Vaclovas Aliulis, MIC., Lietuvos Vyskupų konfere ncijos, liturginės komisijos 
pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narys ir „Katalikų Pasaulio“ redaktorius. Jis 
atvežė įgaliojimus DBLS-gos Politinio darbo komisijos koordinatoriui Romui Kinkai 
būti Lietuvos Sąjūdžio atstovu Didžioje Britanijoje ir Airijos Respublikoje.

Nuotraukos: ELR

NEKROLOGAS
A.A. SKAUTININKAS 
ANTANAS VERŠELIS

Antanas Veršelis gimė 1915 m. birželio 
11 d. Rieškutėnų kaime, Švenčionių 
apskrityje, smulkaus ūkininko šeimoje. 
Mokytis pradėjo Rieškutėnų „Ryto“ 
pradžios mokykloje. Vėliau mokėsi 
Švenčionių lietuvių ir Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, kurią 1938 m. 
baigė. Tiek būdamas Švenčionių tiek 
Vilniaus gimnazijose, priklausė skautų 
organizacijai.

1938 m. rugsėjo mėn. įstojo į Vilniaus 
universitetą. 1940 m. rusams užėmus 
Lietuvą, pasitraukė iš universiteto ir 
išlaikęs Vilniaus Pedagoginiame Institute 
mokytojo cenzui gauti egzaminus, 
pradėjo mokytojo darbą. Pirmiausia 
dirbo Švenčionių pradžios mokykloje, o 
apie 1940/41 mokslo metų vidurį 
prijungus Vidžių valsčių prie Lietuvos, 
buvo pasiųstas perimti Vidžių ir valsčiaus 
mokyklas, paskirtas Vidžių 7 skyrių 
mokyklos direktoriumi ir įgaliotas 
suorganizuoti progimnaziją. Bet vietoje 
progimnazijos, susidarius didesniam 
aukštesnių klasių mokinių skaičiui, jis 
įsteigė gimnaziją ir ėjo jos direktoriaus 
pareigas.

1944 m. birželio mėn. paskutinėmis 
dienomis, priartėjus Raudonajai Armijai 
prie Lietuvos, jis pasitraukė į Tauragę, iš 
kur, frontui priartėjus, vokiečių buvo 
paimtas į aviaciją ir išvežtas į Sudėtų 
kraštą. Po kelių mėnesių buvo perkeltas 
kartu su kitais lietuviais į Vakarinę 
Vokietiją prie aerouosto darbų, 
daugiausia barakų statybos. Prieš pat 
karo pabaigą, 1945 m. gegužės 8 d., anglai 
paėmė nelaisvėn ir išvežė į Belgiją, į 
Briuselio belaisvių stovyklą. Po vienerių 
metų buvo paleistas ir grįžo į Vokietiją. 
Vokietijoje, anglų zonoje, buvo 
pakviestas į „Žibinto“ aukštesniąją 
prekybos mokyklą dėstyti matematikos ir 
prekybinio skaičiavimo. Jau būdamas 
Belgijoje belaisvėje, kartu su kitais 
belaisviais lietuviais skautais vyčiais 
atkūrė patį pirmąjį skautų vienetą 
tremtyje, vėliau aktyviai veikė skautų 
organizacijoje įvairiose DP stovyklose 
anglų zonoje.

1947 m. išemigravo į Angliją, kur 1949 
m. vedė vyresnę skautę Laimutę 
Klimaitytę. Dirbdamas pragyvenimui 
neakademinį darbą, jis rado laiko 
Londone vadovauti ir mokytojauti 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
savaitgalio mokykloje, dėstydamas 
lietuvių kalbą.

1965 m. rugsėjo mėn. Antanas Veršelis 
sugrįžo į Vokietiją ir pradėjo dėstyti 
Vasario 16 gimnazijoje matematiką ir 
anglų kalbą. Ten jis išdirbo iki pensijos 
1980 m. Be mokytojo darbo jis buvo 
berniukų bendrabučio vedėjas ir 
gimnazijos ūkvedys. Tuoj atvykęs į 
gimnaziją, jis buvo paskirtas Aušros 
tunto tuntininku. Tuo metu Aušros tunte 
Brolijos skyrius teturėjo tris skautus. Jis 
atstatė Aušros tuntą, kuriam dabar 
priklausė daugiau kaip 40 narių ir 
išsiaugino veiklių jaunesnių vadovų. 
Vėliau buvo išrinktas Vokietijos skautų 
rajono vadu, o Aušros tunto tuntininko 
pareigas perdavė į jaunesnes rankas. 
Sujungus Vokietijos ir Anglijos rajonus į 
vieną bendrą Europos rajoną, iš aktyvios 
veiklos jis pasitraukė, bet ir toliau 
dalyvavo Dr. Vydūno skautų vyčių 
būrelyje ir stebėjo tolimesnę Aušros tunto 
veiklą. 1967 m. jis padėjo pagrindus 
artimam bendradarbiavimui tarp 
Vokietijos ir Anglijos skautų, kuris ir 
šiandien tęsiamas. 1968 m. jis 
suorganizavo papildomąją Penktąją 
Tautinę Stovyklą Fūrthe ir Hūttenfelde, 
kurioje dalyvavo apie 100 stovyklautojų, 
ir 1971 m. Jubiliejinę Stovyklą 
Schwetzingene, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 300 skautų ir skaučių iš įvairių

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 Bendruomenes ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimu.

ITALIJOJE
KUNIGAS BYTAUTAS 1RNIJOLE 

SADŪNAITĖ RIMINYJE
Vak. Italijoje, Rimini mieste 

vykstančiame „Tautų draugystės 
susitikime“ kalbėjo ir du atstovai iš 
Lietuvos: buvusi politkalinė Nijolė 
Sadūnaitė ir pranciškonas kun. Saulius 
Bytautas, jau ketvirti metai tebedirbąs 
pastoracinį darbą Sibire— Novosibirske. 
Į šį tarptautinį susitikimą taip pat turėjo 
atvažiuoti ir Kauno kunigų seminarijos 
dvasios tėvas kun. Sigitas Tamkevičius.

Nijolė Sadūnaitė pasakė, kad po 72-jų 
prievartinės ateizacijos metų TSRS ir po 
50 metų antireliginio karo Lietuvoje, 
atvirų valstybės mastu organizuotų 
veiksmų ir veiklos prieš Bažnyčią nėra, 
bet esama požeminės veiklos, kuri 
nukreipta prieš jaunimą: stengiamasi jį 
atitraukti nuo svarbiausių religinių 
gyvenimo problemų sprendimo, 
mėginama jiems įpiršti pornografiją, 
narkotikus, alkocholį. Nijolė Sadūnaitė 
pabrėžė, kad Lietuvoje ypač trūksta 
religinės literatūros, trūksta 
pastoraciniam darbui kunigų, dvasios 
vadų, kapelionų, kurie galėtų skirti daug 
jėgų jaunimo auklėjimui, religiniams jų 
švietimui, dvasiniam organizacijų 
vadovavimui.

Anot kun. Sauliaus Bytauto, Sibiro 
jaunimas linksta prie Bažnyčios ir 
jungiasi į demokratinius judėjimus, o, 
priešingai, vyresnioji karta esanti pasyvi 
ir vengia visokių dabartinių laikų 
naujovių. „Kai pirmąsyk atvažiavau į 
Sibirą, — pasakoja kunigas Saulius 
Bytautas, — žmonės bijojo kunigų. 
Galvojo, kad jie bendradarbiauja su 
saugumu. Šiandien sąlygos geresnės, 
valdžia religiniam gyvenimui pakantesnė, 
bet vis viena aktyviai reiškiasi prieš 
Bažnyčią nusiteikusios jėgos. Norint, kad 
būtų sukurta nauja visuomenė, kalbėjo 
jaunas Sibiro misionierius, — reikia bent 
10-20 metų“.

Tautų draugystės susitikimus Rimini 
kasmet rengia italų katalikų sąjūdis 
„Comunione e Liberazione“, — 
Išlaisvinimas per bendravimą. Tai vienas 
svarbiausių Italijos katalikų sąskrydžių, 
kuriame dalyvauja ypač daug jaunimo.

V AT. R.

rajonų. 1973 m. jis atstovavo Vokietijos 
rajonui Jubiliejinėje Stovykloje 
Amerikoje. Už nuopelnus lietuviškam 
skautų judėjimui jis buvo pakeltas į 
paskautininkio ir skautininko 
vyresniškumo laipsnius ir apdovanotas 
Tėvynės Sūnaus žymeniu.

Be skautiškos veiklos jis aktyviai 
reiškėsi ir Lietuvių Bendruomenėje ir, 
būdamas giliai tikintis katalikas, 
bažnytinėje veikloje. Vokietijos LB 
Romuvos apylinkėje jis buvo ilgus metus 
valdybos nariu ir ėjo įvairias pareigas. Be 
to jis yra dirbęs LB Tarybos rinkimų 
komisijoje ir kitose LB pareigose. Be to 
ilgus metus priklausė Hūttenfeldo 
lietuvių katalikų parapijos komitetui.

Po ilgos ir sunkios ligos Antanas 
Veršelis mirė 1990 m. birželio 4 d., 
palikdamas liūdinčius skautus, žmoną 
Laimutę, sūnus paskautininkį Petrą, 
skautą vytį Tomą ir dukrą, vyresnę 
skautę Kristiną. Jis buvo palaidotas 
birželio 8 d. Hūttenfeldo kapinėse. 
Laidotuvėse į paskutinį skautišką žygį jį 
išlydėjo Aušros tunto skautai ir skautės 
su vėliavomis bei kiti Vasario 16 
gimnazijos mokiniai, mokytojai. 
Antanas Veršelis nuo vaikystės iki 
paskutinio atodūsio savo gyvenimą buvo 
paskyręs skautų organizacijai. Pagal 
skautišką šūkį „Dievui, Tėvynei ir 
artimui“ jis rado laiko dirbti ir tautinėje 
bei religinėje plotmėje, tarnaudamas 
visiems, visur ir visada, kur jis buvo 
reikalingas. Vokietijos Aušros tunto 
skautai ir skautės ir Vasario 16 
gimnazijos mokiniai jo neužmirš, atža

ATMESTI NEAPYKANTĄ
(Atkelta iš psl.l)

kankinasi paskutinė Eurazijos imperija. 
Vienintelis būdas jai padėti — tai nebijoti 
jos, nusikratyti baimės, ir Vakarų Europa 
čia turi didelių nepanaudotų rezervų.

Svetimo baimė ir su ja susijęs 
pažeminimo nemalonumas 
(diskomfortas), todėl ir neapykanta — 
galbūt šis kompleksas atspindi 
archetipiškai seną, pirminių genčių 
jauseną.

Bet ar tikrai svetimas yra nekęstinas? 
Ar tikrai kitoks—jau būtinai ir svetimas?

Juk jeigu kas indentifikuojamas kaip 
„svetimas“, tai čia yra ne jo savybė, bet 
aplinkinių jausmas, deja, galbūt veikiau 
negatyvus ir atsiribojantis, atitinkamai 
bauginąs ir „svetimą“.

Krikščionybė atnešė artimo sampratą, 
prabilo nebe vien apie lyčių, bet ir apie 
žmonių, apie pasaulio meilę.

Iš tiesų, nejauku būtų matyti žmoniją 
kryžkelėje: kurianti artimo meilę — ar 
žudanti svetimo neapykantą?

Galbūt susiduriama ir žmonių, ir 
tautų, valstybių gyvenime su amžina, 
bene metafizine svetimo-artimo 
opozicija. Neradę artumo egzistenciškai 
pašiurpstame prieš visą „svetimą“ 
pasaulį. Tada arba žudome kokį arčiau 
pasitaikantį brolį, arba pamilstame jį, 
randame artimą, o kai kas net patiria 
didžių malonių: mylėti pasaulį, mylėti 
Dievą. '

Ko išmokome per tuos 2000 metų? Ar 
laikome bent pradžiamokslio egzaminą, 
ar jau einame iš svetimų į artimus?

Baisių pamokų turėjome, tai tiesa. Ir 
uždavinys yra, tai netgi laimė: vieniems 
bristi lauk iš aktyvaus nežmoniškumo, 
kitiems — iš abejingumo liūnų.

Maža šalis Lietuva sukaupė visokią 
amžių patirtį; ja remdamasi, pasirinko 
kelią ir uždavinį, kuris gali atrodyti 
bemaž neįvykdomas: su tokiomis giliomis 
žaizdomis ir per tokias kliūtis kurti 
piliečių santarvės visuomenę, taikos 
valstybę.

Bet Lietuva eina, ir toks yra jos įnašas 
tautų bendrijai, būsimai Europai. Net 
atstumiama, neįsileidžiama, ji eina savo 
keliu, nes tiki, jog tai vienintelis visų tautų 
kelias. Įveikti baimę, slopinti 
nepasitikėjimą ir neįsileisti neapykantos, 
puoselėti šimtmečiais buvusią, tik 
pažeistą pakantumo tradiciją ir 
nerūdijančius artojų ginklus: kantrybę, 
ištvermę.

Lietuviai ir kiti, gyvenantys Lietuvoje, 
turi apsiginti kartu, išvien. Priešai — ne 
tautos, o nežmoniškumas, neteisybė, 
taikstymaisi su neteisybe aplink ir savyje. 
Priešas — ir baimė, ir baimės 
paskatinimas. Turėtų būti gėda, jeigu 
tavęs kas bijo. O mes galime dvasiškai 
pasiremti tuo, ką patyrėme ir matėme vos 
per vienerius metus, ką būtų verta matyti 
daug kam: Baltijos kelią, kuriame 
stovėjome, visas milijonas, susiėmę už 
rankų, nešnairuodami, ar čia lietuvis, 
žydas ar lenkas; Lietuvos rusų teatre 
Lenkijos režisieriaus A. Hanuškevičiaus 
trimis kalbomis pastatytą vilniečio S. 
Moniuškos „Namų dainyną“, visokių 
tautybių ir pažiūrų deputatų vieningus 
balsavimus Lietuvos Aukščiausiojoje 
Taryboje už tai, kas svarbiausia; 
tragiškos Lietuvos žydų žūties kančios ir 
juos gelbėjusių žmonių paminėjimus; 
Liudviko von Bethoveno IX-ąją 
simfoniją ir „Taikos vaikus“ Volniaus 
Katedros aikštėje; iš ten išlydėtus per 
Lietuvą kryžius ir už Tėvynę susideginusio 
vyro palaikus; tremtinių palaikų 
sugrįžimus iš tolimojo Sibiro ir jų 
laidojimus šventoje savoje žemėje, vien 
graudulio ašaroms aplaistant.

Tebūnie ramybė jiems, o gyviesiems — 
gyvoji viltis. Prisikėlimas turi savo 
kančią, kuri turi būti iškentėta.

SUVERENI TURKMĖNIJA

Turkmėnija pasiskelbė suverenia 
respublika. Turkmėnijos Respublikos 
AT rugpjūčio 23 dieną priimtoje 
respublikos suverenumo deklaracijoje, 
tarp kitko, pareiškiama, kad nors 
Turkmėnija ir toliau liks Sovietų 
Sąjungos sudėtyje, respublikos įstatymai 
turės pirmumą prieš visasąjunginius 
įstatymus ir Turkmėnijos Respublikos 
AT savo nuožiūra galės panaikinti 
visasąjunginių įstatymų galiojimą 
respublikos teritorijoje.
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Lietuviu Kronika
KAS— KADA—KUR?

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.
1991 metai.

Vasario 16 — pagrindinis Vasario 16 
minėjimas Hūttenfeldo Būrgerhause, V. 
Vokietijoje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
A. Kutka ir P. Miknėnas — po 10.00 

sv.
A. Bųlevičius ir V. Geležinis — po 5.00 

sv.
Nuoširdžiai dėkojame.

TFA D. Britanijoje

LONDONE
LONDONO SPORTO 

IR SOCIALINIO KLUBO 
LABDAROS VAKARAS

Spalio 20 d., šeštadienį, 20 vai., Sporto 
ir Socialinis klubas rengia „Labdaros 
Vakarą“, paremti „British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Lithuania.

Šokiams gros „Disko“ muzika, o 
maistas — veltui. Įėjimas 5.00 sv., kurie 
bus įmokėti fondui. Bilietus prašome 
įsigyti iš anksto per klubo sekretorę 
Marija Hoye-Kalinauskaitę, arba pas S. 
Kasparą, sekmadieniais parapijos 
Svetainėje.

Visi Londono lietuviai kviečiami šiame 
vakare dalyvauti ir prisidėti prie D. 
Britanijos lietuvių Lietuvos našlaičių 
vaikų humaniško kelio.

Klubo valdyba

SVEČIAI PARAPIJOS CENTRE
Paskutiniųjų keturių mėnesių bėgyje 

Londono lietuvių parapijos svečių 
knygoje pasirašė: 51 asmuo iš Lietuvos, 2 
iš Lenkijos, 2 iš Brazilijos ir 7 iš JAV. Bet 
ne visi atvykę pasirašo svečių knygoje: 
dažniausiai vengia užeiti vadinamieji 
laisvojo pasaulio jaunuoliai. Apsilankę 
bažnyčioje, tuojau po pamaldų išvyksta, 
kad kas nepaklaustų iš kurio jie krašto!

S.K.

PAMALDOS
Nottinghame — rugsėjo 23 d., 11.15 

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

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

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

Elzbietoje.
Leamington Spa—rugsėjo 30 d., 16.30 

vai., Sv. Petre.
Nottinghame — spalio 7 d., 11.15 vai., 

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

Pilype, 3, Chesterfield Rd. South.

DOSNUS AUKOTOJAS
Kas yra tie įvairių fondų rėmėjai, kurie 

mažesnėmis ar stambesnėmis aukomis 
nuolat remia Tautos Fondą, ar kitus 
fondus, kurių tikslas — pagreitinti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, ar 
palengvinti Tėvynėje gyvenančių 
tautiečių būvį.

Neseniai Tautos Fondo Atstovybė 
Londone padėkojo dviem tautiečiams, 
kurie paaukojo Fondui po tūkstantį 
svarų sterlingų. Paprastam darbo žmogui 
tai stambi suma, ypač kai jai uždirbti 
reikėjo išlieti nemažai prakaito. Kiek 
vėliau vienas mūsų rėmėjas, J. Domeika iš 
Nottingham©, kaip skaitėme laikraštyje, 
dar vieną tūkstantį pasiuntė Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondui, kurio banko 
sąskaita atidaryta Švedijoje.

J. Domeika

Pasirodo, Juozas Domeika yra 
pensininkas. Jis gimė ir augo Kuprių 
kaime, Lukšių vis., Sakių apskrityje. Jo 
tėvai — smulkūs ūkininkai, šeimoje dvi 
seserys ir jis. Baigęs Lukšių pradžios 
mokyklą ir kiek padirbėjęs ūkyje, išėjo 
atlikti karinės prievolės Antrame 
artilerijos pulke, Kėdainiuose, iš kur su j. 
pusk, laipsniu išėjo į atsargą.

Stojo tarnauti policijon, 1944 m. 
gegužės mėnesį apsivedė ir netrukus 
turėjo pasitraukti į Vakarus. 1947 metais 
persikėlė į Angliją, dirbo tekstilės 
pramonėje. Dabar, jau keli metai — 
pensininkas, ragina vakariečius remti 
Lietuvos laisvės bylą, o savo santaupas 
aukoja laisvinimo fondams.

J.V.

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

SIŪLO PASINAUDOTI IŠPLĖSTA IR [VAIRIAPUSIŠKA 
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.

JAUNIMO DĖMESIUI 
LITHEX SODYBOJE

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

Visų laukiame Sodyboje!

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA

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.

MIRĖ F. PAULIKAS
Rugsėjo 5 d. mirė Feliksas Paulikas, 65 

m. amžiaus, ilgą laiką gyvenęs Londone. 
Feliksas Paulikas buvo nuolatinis ir 
pavyzdingas „Europos Lietuvio“ skai
tytojas. Iš Lietuvių bažnyčios Londone 
palaidotas rugsėjo 14 dieną.

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Rugpjūčio 24 d. Boltono lietuviai buvo 
susirinkę aptarti savo einamųjų reikalų.

Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis 
trumpai apibrėžė ateinančių savaičių 
veiklą — ragino važiuoti į Tautos Šventę 
Derbyje ir gausiai dalyvauti Ramovėnų 
pobūvyje Mančesterio lietuvių klube. Jis 
taip pat priminė, kad boltoniškių 
tradiciniai šokiai, kurie įvyks spalio 20 d., 
jau artėja ir reikia pradėti jiems ruoštis.

Pirmininkas taip pat kalbėjo apie 
Bradfordo lietuvių apsilankymą 
Mančesteryje. Jis visiems priminė, kad šis 
dviejų lietuvių kolonijų draugavimas 
buvo pradėtas Boltono ir Bradfordo 
lietuvių ir pasiūlė, kad reikėtų pasikviesti 
bradfordiečius į Boltoną. Šis pasiūlymas 
sukėlė gyvą diskusiją, bet dėl finansinių 
reikalų buvo atidėtas vėlesniam laikui.

Susirinkimas pasibaigė labai geroje 
nuotaikoje — buvo gerai pasivaišinta, 
pajuokauta ir pasikalbėta.

MANCHESTERYJE
ATSILANKĖ DAINININKE

V. ir P. Virbickų prižiūrima, 
Mančesterio lietuvių klubą aplankė 
Lietuvos solistė Jolanta Stamelytė, kuri, 
latviui H. Vladimirs akompanuojant, 
dalyvavo Burton, Cheshire, dainavimo 
varžybose. Jos pasirodymas buvo labai 
gerai įvertintas ir norėdama dainavime 
tobulintis toliau ji ieško mecenato 
Anglijoje, ar Amerikoje. Jos adresas: 
Jolanta Stamelytė, Vilnius, Tylioji 4-301.

RAMOVĖNŲ POBŪVIS
Surengdami pobūvį Mančesterio 

lietuvių klube spalio 1 d. Lietuvių Karių 
Veteranų Draugijos „Ramovė“ 
Mančesterio skyrius atšventė savo 35 
metų gyvavimo sukaktuves.

Pobūvį pravedė ramovėnų pirmininkas 
K. Murauskas, pasveikindamas vakaro 
svečius ir trumpai apibrėždamas 35 metų 
veiklą. Kelius žodžius taip pat pasakė 
kan. V. Kamaitis ir klubo vardu, 
angliškai, H. Vaineikis.

Pobūvyje dalyvavo gražus lietuvių ir 
anglų būrelis. Buvo gražiai pasivaišinta ir 
padainuota. Ramovėnų valdyba dėkoja 
B. Kupstienei už skanaus maisto ir stalų 
paruošimą, o visiems svečiams — už 
apsilankymą.

ŠVEICARIJOJE
LOK ATSTOVAI LOZANOJE

Tarptautinio Olimpinio komiteto 
pirmininkas Samaranch rugpjūčio 30 d. 
Lozanoje, Šveicarijoje, priėmė trijų 
Pabaltijos kraštų — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, sporto asociacijų delegaciją. Apie 
tai pranešė tarptautinis Olimpinis 
komitetas, kurio centras yra Lozanoje. 
Komiteto paskelbtoje informacijoje 
sakoma, kad Pabaltijos kraštų sporto 
asociacijų atstovų susitikime su 
Samarachu dalyvavo taip pat Sovietų 
Sąjungos Olimpinio komiteto 
pirmininkas Smirnovas. Pažymima, kad 
susitikimas buvo „informacinio 
pobūdžio“. Užsienio spaudos agentūros 
šia proga atkreipė dėmesį, kad Pabaltijo 
kraštų sporto asociacijos trokšta kaip 
nepriklausomi vienetai įsijungti į 
Tarptautinį Olimpinį komitetą.

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Greičius ieško brolio Juozo, 
gimusio 1928 m. gegužės, birželio mėn. 
Eržvilko vals., Tauragės apskr. Tėvo 
vardas Juozas, motinos — Petronėlė 
Butkutė-Greičienė.

Savo laiške Jonas rašo: 1944 m. spalio 
5-7 dienomis mūsų ūkyje apsistojo 
vokiečių dalinys, kurie traukdamiesi 
paėmė arklį, vežimą ir brolį Juozą, nes jis 
mokėjo vokiečių-rusų kalbas. Paėmė iš 
namų, Lenkčių II kaimo ir sakė, kad 
greitai sugrįš. Taip daugiau jo ir 
nebematėme ir jokios žinios negavome. 
Mūsų šeimą vėliau išvežė į Sibirą, o mane 
areštavo. Tik keli metai kaip susirinkom. 
Gal Juozas ir ieškojo mūsų, bet nieko 
nebuvo atsiliepti.

Būkite geri, mieli ir gerbiami tautiečiai, 
kaip nors padėkite surasti man labai 
brangų brolį Juozą.

Jonas Greičius
Buvęs tremtinys, politinis kalinys 

Man rašyti prašau šiuo adresu: Jonas 
Greičius, 254400 Raseiniai, Tankistų 3, 
Lietuva. Iš anksto — labai ačiū, ačiū.

Per Britų Raudonąjį Kryžių Pamutė 
Urbonienė ieško savo sūnėno Antano 
Klangausko, gimusio 1924. Paskutinis 
(1983 m.) žinomas jo adresas: 197 Royal 
College St., London NW 1 OSG. Apie jį 
žinantieji prašomi rašyti: The British Red 
Cross, Ref. 9818/ES/PY, 9 Grosvenor 
Crescent, London SW1X 7EJ.

REIKALINGA IŠKVIETIMO
Anglų kalbos studentė pasitobulinimui 

norėtų atvykti į Angliją. Jai reikalingas 
iškvietimas, už kurį ji atidirbtų. Arba 
iškvietėjas galėtų veltui pasinaudoti 2-jų 
kambarių butu su maistu ir ekskursijom 
Vilniuje.

Rašyti: Gražina Liubomirskaitė, 
Vilnius, Karoliniškių 50-6, Lietuva.

SKELBIMAI

REIKALINGI VEDĖJAI
Lietuvių Sodybai reikalingas vedėjas ir 

vedėja, pageidaujama vedusi pora, turinti 
patyrimo sąskaityboje ir susipažinusi su 
baro ir virtuvės darbų priežiūra. Turi 
laisvai valdyti anglų kalbą ir 
pageidautinas lietuvių kalbos mokėjimas.

Rašyti, nurodant patirtį ir mokslą, 
Lietuvių Namų Bendrovės Pirmininkui, 
K. Tamošiūnui, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.

KELIONES Į VILNIŲ
Sekanti kelionė į 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.

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.

PASAULYJE
Grūdai pūva, žmonės badauja

Nežiūrint, kac šiais metais Sovietų 
Sąjunga turėjo ypatingai gerą derlių - 260 
mln. tonų kviečių — kai kuriose vietovėse 
normuojamas duonos pardavimas. 
Trūksta darbininkų ir transporto 
priemonių derliui nuimti, nes transporto 
priemonės yra siunčiamos į uostus 
iškrauti ir išvežioti iš Amerikos ir 
Europos importuotus grūdus, o vietoje 
užaugintieji — pūva laukuose. Ši padėtis 
esanti visose Sovietų respublikose, net ir 
Lietuvoje moksleiviai atostogų metu 
padėjo ūkininkams nuimti derlių.

Sovietų Sąjungoje šiuo metu trūkumai 
nesiriboja vien tik duona, sakoma, 
kad kai kurie žmonės mėnesiais nėra 
matę daržovių ar mėsos. Dėl maisto 
trūkumų, kaip ir dėl cigarečių — vyko ir 
riaušės. Gorbačiovas, kad nukreipus 
žmonių dėmesį, pažada reformuoti 
kariuomenę, policiją ir KGB (slaptąją 
policiją).

Per daug pabėgėlių
Rytų Europoje gerbūviui nepagerėjus, 

tų kraštų gyventojai vis veržiasi į 
Vakarus. Ligi šiol Rytų Vokietijos 
pabėgėlius įsileisdavo Austrija, nes jie 
tuoj pat išvykdavo į Vakarų Vokietiją. 
Dabar pabėgėlių atsirado ir iš kitų kraštų, 
todėl Austrija buvo priversta pasiųsti į 
pasienį kariuomenės dalinius, kad 
sulaikytų pabėgėlių antplūdžius, 
daugiausia iš Rumunijos. Kad 
nesinaudotų vien pasipelnijimu iš prekių 
supirkimo-pardavimo, Lenkijos 
piliečiams Austrija įvedė vizas, o 
profesinės sąjungos nori įvesti 
suvaržymus, Austrijoje išduodant darbui 
leidimus.

Perestroika Korėjoje
Pirmą kartą po Antrojo Pasaulinio 

karo Šiaurės ir Pietų Korėjų ministrai 
pirmininkai susitiko Pietinės Korėjos 
sostinėje Seul. Oficialiai šios dvi valstybės 
tebėra karo stovyje ir daug šeimų tebėra 
išskirtos. Šiaurės Korėja reikalauja 
panaikinti amerikiečių kariuomenės 
bazes Pietų Korėjoje, o ši aiškina, kad 
norinti tartis tik abi Korėjas liečiančiais 
reikalais. Po šių nesutarimų buvo sutarta 
susitikti deryboms Šiaurės Korėjos 
sostinėje Pyongyang.

Izraelio rūpesčiai
Persijos Įlankos konflikte Irako 

prezidentas Saddam Hussein reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktų iš 
palestiniečiams priklausančių sričių, o 
Sirija — iš Libano. Manoma, kad 
panašiai galvoja ir Sovietų užsienių 
reikalų ministras Ševardnadzė, kuris 
Įlankos konfliktui spręsti siūlo sušaukti 
plataus masto konferenciją. JAV taip pat 
primena Izraeliui, kad toje geografinėje 
srityje, tarpusavio susitarimas kai su 
Egiptu, būtų geriausia išeitis. Nežiūrint 
kaip baigsis Įlankos konfliktas, yra aišku, 
kad keliamas palestiniečių reikalas turės 
būti išspręstas, nes kol esanti padėtis 
tęsis, tol tame regione nebus taikos.

Ir Japonija prisidėjo
Japonija ir Sovietų Sąjunga bendru 

komunikatu reikalauja, kad Irakas 
pasitrauktų iš Kuwait ir kad būtų 
atstatyta pilna Kuwait karalystės 
nepriklausomybė. Sovietų Sąjunga ir 
Japonija dar neišprendė savų teritorinių 
klausimų, po Antrojo Pasaulionio karo 
Sovietų Sąjunga pasisavino dvi Japonijos 
salas, dėl kurių iki šiol abu kraštai 
nesileido į bet kokias derybas. Šiuo metu 
Japonijoje lankėsi Sovietų užsienio 
reikalų ministras norėdamas paruošti 
dirvą prezidento Gorbačiovo vizitui 
Japonijoje 1991 metais.

Afganistanui reikalinga parama
Afganistano prezidentas Najibullah 

dalyvavo Paryžiuje vykusioje Jungtinių 
Tautų Organizacijos konferencijoje, 
kurioje buvo svarstomas paramos 
teikimas 41-nai neturtingiausiai pasaulio 
valstybei. Prezidentas Najibullah prašė 
paramos civilinio karo nusiaubtam 
kraštui. JAV reikalauja, kad prezidentas 
atsistatydintų ir leistų partizanų vadams 
sudaryti vyriausybę, bet jis to padaryti 
nesutinka ir ruošiasi pravesti laisvus 
rinkimus.

A.A.
Tragiškai žuvus dr. Viliui Fidleriui, 

mūsų vaikų Krikšto Tėvui, 
Jo šeimai ir giminėms gilią užuojautą 
rp iškili Genovaitė ir Juozas Domeikai
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