
LIETUVOS RESPUBLIKOS AT 
PIRMININKAS V. LANDSBERGIS 

LANKYSIS D. BRITANIJOJE
Lapkričio 12-14 dienomis Londone 

lankysis Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. 
Atvykęs jis susitiks su D. Britanijos 
ministre pirmininke Margaret Thatcher 
ir kitais vyriausybės nariais. Taip pat jis 
susitiks su opozicijos vadu N. Kinnock ir 
kitais politikais bei visuomenės veikėjais.

Lapkričio 13 d., 19 vai., Lietuvių 
Namuose AT pirmininkas susitiks su 
lietuviais.

Su AT pirmininku Vytautu 
Landsbergiu atvyksta jo patarėjai ir 
ELTOS žinių agentūros atstovai.

AT pirmininkei V- Landsbergį ir jo 
palydovus Londone globos DBLS-ga.

LIETUVIŲ-SOVIETŲ DERYBOS
Spalio 11 d. Maskvoje įvyko lietuvių- 

sovietų bendros darbo grupės susitikimas 
būsimų derybų tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos problematikai ir procedūriniam 
klausimam aptarti. Šiai darbo grupei, iš 
lietuvių pusės, vadovauja Lietuvos 
ministro pirmininko pavaduotojas 
Romualdas Ozolas, iš sovietų pusės — 
TSRS ministro pirmininko pavaduotojas 
Dogužijovas. Darbo grupė buvo 
sudaryta spalio 2 dieną Kremliuje per 
įvykusį Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
valstybinių delegacijų susitikimą.

Atvykome į Maskvą su pasiūlymais, 
kuriais remiantis būtų galima 
normalizuoti Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykius, pasakė Romualdas 
Ozolas. Jei pasiūlymai bus Maskvai 
nepriimtini, pridūrė jis, pateiksime kitus 
jau mūsų parengtus siūlymus. Ozolas 
nepatikslino jų pobūdžio.

Lietuvos vyriausybės atstovas 
Maskvoje Egidijus Bičkauskas pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga turėtų suprasti ir 
pripažinti, jog Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas nėra kokia 
nors malonė, o jos moralinė pareiga. 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
pripažinimas, pažymėjo Bičkauskas, 
sustiprintų Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
tarpusavio pasitikėjimą, palengvintų 
sudėtingų problemų sprendimą, turint 
omeny, kad paskutinysis 
penkiasdešimtmetis negali būti vienu 
brūkšniu ištrintas iš istorijos. Jis taip pat 
pastebėjo, kad sovietinės valdžios 
viršūnėse dar tėra mažai asmenų, linkusių 
pripažinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, nors kai kurtųjų nuomonės šiuo 
klausimu po truputį kitėja. Tai buvo 
juntama ir per paskutinį lietuvių ir 
sovietų susitikimą spalio antrąją. 
Bičkauskas pakartojo, jog Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos derybos turi būti tarp 
lygių partnerių, o ne tarp valdančio ir 
pavaldinio.

r TRECIASIS KNYGŲ SIUNTINYS

Spalio 15 d. iš New Yorko į Lietuvą 
buvo pasiųstas trečiasis didžiulis knygų 
krovinys. Į specialų konteinerį pakrautos 
1.37-nios dėžės su lietuviškomis 
knygomis. Pusė jų skiriamos Martyno 
Mažvydo nacionalinei bibliotekai 
Vilniuje, likusioji dalis paskirta Vytauto 
Didžiojo ir Vilniaus universitetams, 
lietuvių dailės muziejui, istorijos ir 
etnografijos muziejui, Vilniaus 
pedagoginiam institutui, Kauno 
konservatorijai ir švietimo ministerijai.

Konteineris su knygomis buvo 
išsiųstas laivu iš New Yorko į Gdynią, 
Lenkijoje, o iš čia sunkvežimiu 
gabenamos į Vilnių, kurį pasieks 
lapkričio mėnesio viduryje. Knygų siuntą 
koordinavo Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centras Čikagoje, transporto 
išlaidas padengė Lietuvių katalikų 
religinės šalpos „Knygos Lietuvai“ 
projektas ir Amerikos lietuvių 
bendruomenės fondas „Dovana 
Lietuvai“.

Lapkričio mėnesio viduryje iš New 
Yorko į Lietuvą bus išsiųstas ketvirtas 

Anygų krovinys.

Spalio 8 d. Kaune įvykusiame VII-me Lietuvos gydytojų suvažiavime, kardiologijos sekcijos posėdyje dalyvavo (trečias iš kairės) K. 
Tamošiūnas, LNB-vės Londone pirmininkas.

LIETUVOS VALSTYBINGUMO SIEKIANT
Lietuvos Respublikos Aukščiausios 

Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis spalio mėn. lankėsi 
Norvegijoje, Islandijoje ir Prancūzijoje. 
Apsilankymų pranešimų pradedame 
reportažu iš Paryžiaus.

PAGERBIAMA LIETUVA 
PARYŽIUJE

Spalio 11-14 dienomis Paryžiuje 
lankėsi Lietuvos respublikos AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis. Jį 
lydėjo patarėjai S. Adomavičius, R. 
Bagdonas ir sekretorius A. Graurokas. Jo 
atvykimas buvo susijęs su Socialinės 
Istorijos Instituto organizuotu pokalbiu 
(X.11) Europos Namuose Paryžiuje. 
Pakvietimuose buvo pažymėta, kad 
pokalbis vyks dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos Prezidentui Vytautui 
Landsbergiui.

Aerouoste V. Landsbergį sutiko 
Prancūzijos vyriausybės vardu Protokolo 
pareigūnas. Garbingo svečio žiniai buvo 
suteikti du limuzinai su policijos palyda, 
kaip pridera sutinkant svetimos valstybės 
galvą ar ministrą pirmininką. Tiesiai iš 
aerouosto V. Landsbergis vyko į 
Prezidentūra. Lydimas Ričardo Bačkio, 
Lietuvos Respublikos Atstovo Paryžiuje, 
pirmininkas V. Landsbergis buvo 
priimtas Prancūzijos prezidento Franęois 
Mitterrand. Pasikalbėjimas užtruko apie 
45 minutes ir vyko konkrečia ir pozityvia 
prasme.

Sekančią dieną, spalio 12d., Lietuvos 
Respublikos AT pirmininkas V. 
Landsbergis, lydimas Ričardo Bačkio, 
buvo priimtas Prancūzijos ministro 
pirmininko Michael Rocard, užsienio 
reikalų ministro Roland Dumas ir 
parlamento pirmininko Laurent Fabius. 
Pasikalbėjimas vyko konkrečiais 
klausimais ir buvo labai pozityvus. Po to 
V. Landsbergis pasikalbėjo su įsikūrusiu 
Parlamente ir Senate Baltijos valstybių 
draugingumo grupių pirmūnais. Visi V. 
Landsbergį priėmusieji buvo labai gerai 
susipažinę su Lietuvos reikalais, todėl 
pasikalbėjimai buvo pozityvūs.

Prezidento V. Landsbergio programa, 
parengta Ričardo Bačkio, buvo plati: 
šalia oficialių pasimatymų Lietuvos AT 
pirmininkas pasirodė TV, dalyvavo 
pasikalbėjimuose su daugelio dienraščių, 
žurnalų žurnalistais ir su prof. G. Matorė 
sukviestais profesoriais bei Lietuvos 
Tautos Gynimo Komiteto nariais. Spalio 
13 d. dalyvavo prel. J. Petrošiaus, 
Lietuvių Katalikų Misijos direktoriaus, 
šv. Mišiose, o po to pobūvyje su Lietuvių 
Bendruomene Paryžiuje.

Spalio 14 d. pirmininkas V.

Landsbergis su savo palydovais išvyko 
Lietuvon.

Reikia tikėtis, kad ir kitos valstybės 
parodys panašią atodairą ir laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu, kas palengvins 
Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą.

OSLE ATIDARYTAS LIETUVOS 
INFORMACIJOS BIURAS

Lietuvos Respublikos AT pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui ir Norvegijos 
užsienio reikalų ministerijos aukštiem 
pareigūnam dalyvaujant, spalio 8 d. Osle 
buvo atidarytas Lietuvos Informacijos 
biuras. Tai pirmoji oficiali Lietuvos 
vyriausybės įstaiga Vakarų valstybėje. 
Pirmininkas V. Landsbergis prie įstaigos 
įėjimo durų iškabino Lietuvos valstybinį 
ženklą — Vytį, padėkojo Norvegijos 
vyriausybei už Lietuvos 
nepriklausomybės bylai teikiamą 
paramą, už informacijos biuro — kaip 
valstybinės įstaigos — pripažinimą. 
Lietuva, pasakė V. Landsbergis, 
palaipsniškai sugrįžta į didžiąją Europos 
tautų šeimą. Užsiminęs apie neseniai 
Maskvoje įvykusį Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos delegacijų konsultacinį 
susitikimą, Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas pažymėjo, kad susitikimas 
padėjo išaiškinti kai kuriuos su Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimu susijusius 
klausimus, tačiau, dabar dar sunku 
numatyti, ar Sovietų Sąjunga sutiks 
pripažinti Lietuvos valstybinį 
suverenumą. V. Landsbergis pastebėjo, 
kad sovietinė valdžia neatsargiai elgiasi, 
kursto vieną prieš kitą Lietuvoje esančias 
etnines mažumas, tuo būdu siekia 
sudaryti įspūdį, kad tariama nesantaika 
tarp etninių mažumų sukelianti pavojų 
visai Sovietų Sąjungai.

Norvegijos valstybės sekretorius prie 
užsienio reikalų ministerijos, Vollebeak, 
iš savo pusės pareiškė, kad Lietuvos 
Informacijos biurui Osle nėra 
suteikiamas diplomatinė teisė, bet 
Norvegijos vyriausybė tikisi, kad ateityje 
Norvegijoje galės būti įkurta Lietuvos 
diplomatinė atstovybė. Tam reikia, kad 
Sovietų Sąjunga pirmoji pripažintų 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Lietuvos Informacijos biurui Osle 
vadovauja norvegas advokatas Leon 
Bodd. Biuras rūpinsis Lietuvos ir 
Norvegijos tarpusavio santykių plėtimu, 
padės Norvegijoje besilankantiems 
lietuviam užmegzti ryšius su norvegų 
įstaigomis.

LIETUVOS VALSTYBES GALVA
LANKĖSI ISLANDIJOJE

Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 

Vytautas Landsbergis popietiniu metu iš 
Oslo pasiekė Islandijos sostinę 
Reijkjaviką, kur jis buvo priimtas kaip 
Lietuvos Respublikos vadovas. 
Reijkjavike AT pirmininkas pasimatė su 
Islandijos respublikos prezidentu, 
ministru pirmininku, užsienio reikalų 
ministru, kitais politiniais veikėjais, 
ekonomistais. Per pasimatymus buvo 
svarstomos galimybės išplėsti Lietuvos 
ekonominius ir prekybinius santykius su 
Islandija, apskritai sustiprinti 
bendradarbiavimo ryšius tarp Lietuvos ir 
Skandinavijos kraštų. Vytautas 
Landsbergis didžiai įvertino Islandijos ir 
kitų Skandinavijos šalių palankumą 
Pabaltijos kraštams, politinę paramą 
pabaltiečių pastangoms atkurti 
Pabaltijos respublikų visišką 
nepriklausomybę ir pilnomis teisėmis 
įsijungti į laisvųjų Europos tautų 
bendruomenę. V. Landsbergis išreiškė 
įsitikinimą, kad šiaurės Europos kraštai 
netolimoje ateityje suteiks Lietuvai 
diplomatinį pripažinimą, pasidžiaugė, 
kad Norvegijos sostinėje jau yra įkurtas 
Lietuvos vyriausybės informacijos 
centras.

DAR APIE SUSITIKIMĄ PARYŽIUJE
Apie susitikimų Paryžiuje „Tiesoje“ 

(X.13) rašoma:
Kaip jau buvo pranešta, Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ketvirtadienį Eliziejaus rūmuose susitiko 
su Prancūzijos Respublikos prezidentu 
Fransua Miteranu.

Mes kreipėmės į Prancūziją, prašydami 
padėti mums atgauti savo vietą Europoje 
ir paremti Lietuvą, atkuriančią savo 
valstybingumą, nors mūsų Respublikos 
teritorijoje tebėra Tarybinė armija, — po 
susitikimo pasakė V. Landsbergis 
žurnalistams. „Aš papasakojau 
prezidentui Miteranui apie mūsų 
pastangas taikiu parlamentiniu keliu 
sukurti savus demokratinius institutus ir 
įsitikinau, kad Prancūzijoje jos 
suprantamos ir palaikomos“ — pasakė 
jis.

Prancūzijos prezidentas, pasakė 
Vytautas Landsbergis, palankiai žiūri į 
tai, kad Lietuva turėtų stebėtojo statusą 
Europos organizacijose, nors tai yra 
sudėtingas klausimas, kurį reikia gerai 
apsvarstyti.

Vytautas Landsbergis žurnalistams 
pasakė, jog Prancūzijos valstybės 
vadovas pažadėjo grąžinti 2,2 tonos 
Lietuvos aukso, kurio vertė 165 milijonai 
frankų (32 milijonai dolerių). Auksas 

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOJE
Šventųjų gatvės

Vilniaus miesto prezidiumas, 
atsižvelgdamas į visuomenės 
pageidavimus, nusprendė grąžinti kai 
kurioms gatvėms jų senuosius istorinius 
pavadinimus:

J. Biliūno gatvei — Šv. Mykolo gatvė; 
Birštono gatvei — Šv. Dvasios gatvė; K. 
Būgos gatvei — Šv. Stepono gatvė; 
Lazdynų Pelėdos gatvei — Visų Šventųjų 
gatvė, J. Vito gatvei — Šv. Kazimiero 
gatvė; Kretingos gatvei — nuo Trakų 
gatvės iki Lydos gatvės — Pranciškonų 
gatvė, o nuo Žemaitijos gatvės iki 
Vokiečių gatvės— Šv. Mykalojaus gatvė. 
Pilies skersgatviui — Bernardinų gatvė.

Be to, grąžinti istoriniai pavadinimai 
visai eilei gatvių, kurios anksčiau buvo 
pavadintos „revoliucionierių“ vardais: P. 
Cvirkos, R. Čamo, P. Eidukevičiaus, G. 
Gajaus, J. Greifenbergerio, J. Paleckio, 
K. Požėlos, V. Putnos ir kt.

Lenino aikštei grąžintas Lukiškio 
aikštės vardas, nors toje aikštėje stovintis 
paminklas Vladimirui Iljičiui vis dar 
tebesaugomas sovietinių tankų.

Partija ieško vardo
Neseniai įvyko savarankiškos LKP

CK plenumas, per kurį paaiškėjo, kad per 
pastaruosius dvejus metus partija nustojo 
dviejų trečdalių savo narių. Iš likusių 
70.000 tik 40.000 ligšiol pasiėmė naujus 
bilietus. Partijos vadovybė pripažino, jog 
per visą „tarybinį“ gyvenimą Lietuvos 
komunistų partija nebuvo savarankiška 
politinė partija, o tik totalitarinės 
valstybės komunistų instrumentas. Šiuo 
metu 61 procentas narių pageidauja 
pakeisti partijos vardą.

Plenumas nutarė sušaukti neeilinį LKP 
suvažiavimą, kuriame tas ir kiti klausimai 
bus svarstomi. Bus pasiūlyta partijos 
vardą pakeisti į „Lietuvos 
socialdemokratų sąjungą“. Suvažiavimas 
įvyks š.m. gruodžio 1-2 dienomis.

Demokratų suvažiavimas
Rugsėjo pabaigoje Vilniuje įvyko 

Lietuvos demokratų partijos II-sis 
suvažiavimas, kuris išklausė S. Pečeliūno 
pranešimą „Žmogus demokratinėje 
visuomenėje“ ir aptarė programinius 
klausimus. Partijos tikslas — atkurti 
socialinį teisingumą ir atiduoti buvusiems 
savininkams per okupaciją nusavintą 
turtą. LDP Tarybos pirmininku išrinktas 
Saulius Pečeliūnas, jo pavaduotojais — 
V. Petrauskas, J. Tartilas ir J. Gelažius.

Tautininkų konferencija
Rugsėjo 28 d. Vilniuje, Lietuvos 

Mokslų Akademijos rūmuose vyko 
Lietuvių Tautininkų sąjungos 
atkuriamoji konferencija, kuriat 
pirmininkavo R. Smetona. Susirinkusius 
pasveikino „Vyties“ choras, sudainavęs 
„Renkas vyrai — žygis bus“, ir kitų 
politinių partijų atstovai. Debatai vyko 
dėl sąjungos įstatų punkto, ar jai galėsią 
priklausyti tik lietuviai, ar ir kitų tautybių 
žmonės. Išvada — tautininkų sąjungos 
tęstinumas, iki 1940-ųjų, kol ji gyvavo, jai 
priklausė vien lietuviai.

Konferencijoje dalyvavo svečiai iš 
JAV. Lietuvių tautininkų sąjungos 
pirmininku išrinktas R. Smetona.

Politinių partijų įstatymas
Lietuvos Respublikos AT priėmė 

Lietuvos Respublikos politinių partijų 
įstatymą, kuris užtikrina Lietuvos 
piliečiams teisę jungtis į politines partijas 
ir dalyvauti jų veikloje. Partijos nariu gali 
būti tik Respublikos pilietis, turintis 
aktyviąją rinkimų teisę. Respublikos 
teritorijoje negali būti steigiamos ir veikti 
kitų valstybių politinės partijos.

Kirpykla šunims
Vilniuje atidaryta pirmoji šunų 

kirpykla. Paslaugos kainuoja nuo 20 iki 
60 rublių. Kirpykloje „Fauna dekor“ 
veterinarijos gydytojas apžiūri šuns 
dantis, ausis ir paskiria gydymą. 
Gydytojas apžiūri ir kates.
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Nutrauks mus į bedugnę SKAITYTOJU LAIŠKAI
Per Vatikano radijų kalbėjo Lietuvos 
Atstovas Vatikane ir Vašingtone Stasys 
Lozoraitis.

Prieš du šimtai dešimt dienų 
demokratiniai išrinkta Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba paskelbė, kad ji 
atstatė suvereninių galių vykdymą, 
sutrukdytą nelegalios sovietų karinės 
okupacijos. Du šimtai dešimt dienų — tai 
labai trumpas laikotarpis, o 50-šimt metų 
trukusios priverstinės sistemos padariniai 
mūsų krašte yra nepaprastai sunkūs. 
Svetimos okupacijos paliktos problemos 
yra labai sudėtingos, skaudžios ir 
pareikalaus iš visų mūsų daug pastangų, 
darbo, kantrybės, supratimo ir 
solidarumo.

Kai kas jau lig skundžiasi, kad kas iki 
šiol padaryta — nepakankamai ir, kad 
ekonominės sąlygos nepagerėjusios, 
gyvenimo lygis gal net blogesnis dabar, 
negu praeityje. Tiems kritikams ir 
nekantraujantiems piliečiams norėčiau 
pasakyti, kad iki šiol jokia Europos 
valstybė išsilaisvinusi iš Sovietų jungo dar 
nesutvarkė savo ekonominių, kultūrinių 
ar socialinių reikalų ir neatstatė tikrai 
demokratinės valstybės. O juk tos 
valstybės dirbo tarptautiniai pripažintos 
ir net gaudamos nemažą Vakarų 
finansinę paramą. Jos nepasiekė savo 
tikslo, nes tik dabar išaiškėjo tas baisus 
visų sovietų kontrolėje buvusių tautų 
nualinimas ne tiktai medžiaginis, bet ir 
dvasinis. Joms, kaip pagaliau ir mums 
lietuviams, teks atstatyti ne tiktai 
ekonomiją, atnaujinti fabrikus, jų 
produkciją, modernizuoti žemės ūkį. 
Mums visiems reikės taip pat rūpintis 
žmogumi, kurį sovietai visais būdais 
bandė, tam tikra žodžio prasme, 
sunaikinti — atimti iš jo visą tai, ką 
Vakarų krikščioniškoji civilizacija yra 
pasiekusi per tūkstančius metų. Žmogaus 
atnaujinimas bus bene sunkiausias 
uždavinys, o jei mes to neišpręsime, 
neišpręsime ir kitų problemų.

Atsiųsta paminėti
FILATELIJA LIETUVOJE — vardu NAUJA KNYGA

Lietuvos filatelistai pradėjo leisti savo 
Sąjungos žurnalą. Lietuviai pašto ženklų 
megėjai-rinkėjai turėjo labai margą 
praeitį. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
pirmoji Lietuvos filatelistų draugija buvo 
įsteigta 1924 metais ir buvo išleisti keli 
periodiniai leidiniai, kurie, deja, ilgai 
neišsilaikė.

Todėl labai malonu girdėti, kad 1989 
m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Filatelistų 
Sąjunga buvo vėl atkurta ir ji pradėjo 
leisti savo žurnalą „Filatelija Lietuvoje“. 
Neseniai pasirodė jo 2 (3) numeris, 
kuriam išleisti lėšas davė Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus’ respublikinis 
komitetas. Jo turinyje todėl dauguma 
straipsnių yra surišti su medicina ir 
medikais, kaip pvz., „Medikai — žymieji 
mūsų visuomenės veikėjai“ ir jame 
paminėti lietuviai daktarai, kurie 
pasirodė ant nepriklausomos Lietuvos 
ženklų: Dr. Basanavičius, Šliūpas, 
Kudirka ir kiti. Straipsniuose rašoma ir 
apie kitus medikus paminėtus pasaulio 
pašto ženkluose, medikus Nobelio 
premijų laureatus, apie rūkymą, vaistinių 
augalų sąrašas, kurie yra pavaizduoti 
pasaulio pašto ženkluose ir daug kitų, su 
medicina surišusiu, filatelistinių 
straipsnių. Yra, pvz., kalbama apie 
markiruotus (naujas žodis, — 
iliustruotus su specialiais antspaudais — 
H.V.) vokus, kurie mūsų tėvynėje 
pasidarė labai populiarūs.

Paskutinis kišeninio formato 
„Filatelija Lietuvoje“ numeris susideda iš 
60 puslapių, yra redaguojamas 
redakcinės kolegijos (vyr. redaktorius L. 
Veržbolauskas), kaina 2 rubliai. Jis yra 
atspausdintas ant stebėtinai gero 
kreidinio popieriaus ir yra gausiai 
iliustruotas geros kokybės iliustracijomis.

Šio žurnalo turinys yra labai įdomus ir 
patiktų net asmenims, kurie pašto 
ženklais nelabai domisi. Kiekvienas 
lietuvis filatelistas turi, tačiau, šį 
turiningą ir labai informuojantį leidinį 
paremti.

Už jo platinimą atsakingas redakcinės 
kolegijos narys R. Vainora (Lietuva, 
233036 Kaunas-36, a/d 750) ir pas jį 
reikia kreiptis dėl „Filatelija Lietuvoje“ 
užsisakymo ir platesnės informacijos.

Henrikas Vaineikis

Tiems, kurie šiandien nekantrauja ir 
kritikuoja, norėčiau dar priminti, kad 
mūsų didysis kaimynas skęsta, jei mes 
nuo jo neatsiskirsime — paskęsime ir 
mes. Jis savo svoriu mus nutrauks į 
bedugnę. Taigi, jei tie kritikai nejaučia 
idealinių impulsų kovoti už laisvę ir 
nepriklausomybę, jei jie nenori aukotis, 
jei jie negali suprasti, kad perėjimas iš 
vienos sistemos į kitą nebus lengvas — 
tada jie bent jau turi prisiminti plačiosios 
sovietijos skurdą, atsilikimą ir pagalvoti 
kas yra geriau — kaip ligoniui truputį 
pakentėti ir paskui pasveikti, ir sustiprėti; 
ar nieko nedaryti ir nuslysti į tą padėtį, 
kurioje šiandien yra nelaimingos sovietų 
pavergtos tautos.

SUIMTI KUN. POPIELUSZKO
ŽUDYNIŲ KALTININKAI

Lenkijoje suimti du generolai įsivėlę į 
kunigo Popieluszko žudynes prieš 
šešerius metus. Areštuotieji generolai yra 
buvęs vidaus reikalų viceministras Ciston 
ir Zenon Platek. Generalinė prokuratūra, 
pradėjusi iš naujo tyrinėti kunigo 
Popieluszko nužudymo aplinkybes, du 
generolus kaltina, kad jie įsakę savo 
pavaldiniam — saugumo pareigūnam — 
nužudyti kunigą Popieluszko, kuris, kaip 
žinoma, tuo metu buvo laisvosios lenkų 
profesinės sąjungos „Solidarumas“ 
kapelionas. Jis savo pareiškimais drąsiai 
gynė pilietines laisves ir tikinčiųjų teises. 
Kunigo nužudymas sukėlė 
pasibjaurėjimą tiek Lenkijoje, tiek visame 
pasaulyje. Žudikai — saugumiečiai—jau 
anksčiau buvo išaiškinti ir nuteisti 
sunkiomis kalėjimo bausmėmis. Šiomis 
dienomis Lenkijoje buvo areštuoti taip 
pat septyni aukšti vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnai, tarp jų buvęs 
vidaus reikalų ministras generolas 
Milewski. Jie visi buvo apkaltinti 
korupcija.

Duke University Press (JAV) šiais 
metais išleido politinių mokslų 
profesoriaus Leono Sabaliūno labai 
vertingą mokslinį veikalą anglų kalba 
Lithuanian Social Democracy in 
Perspective, 1983-1914.

Tai bus bene pirmoji knyga apie 
Lietuvos socialdemokratiją Vakaruose 
suprantama kalba. Ji taip pat bus pirmoji 
moksliškai parašyta (net ir tarp lietuvių 
kalba išleistų) knyga apie pirmąją 
Lietuvos politinę partiją.

Tyrinėdamas LSDP istorijos 1983- 
1914 m. laikotarpį, autorius naudojosi 
įvairiais šaltiniais, rastais Lietuvoje ir 
užsienyje, lietuvių ir svetimomis 
kalbomis. Knygos gale išspausdintas 
naudotų šaltinių sąrašas yra žymiai 
ilgesnis už kitų tuo klausimu rašiusių 
autorių. Todėl galima sakyti, kad Leono 
Sabaliūno darbas labiau objektyvus.

210 puslapių knyga, išleista kietais 
viršeliais, kainuoja 29.95 dol. Leidėjas: 
Duke University Press, 6697 College 
Station, Durham, NC 27708, USA.

J.V.

MOKSLO KONFERENCIJA 
APIE LIETUVOS ŽYDUS

Žydų tyrimo institutas YIVO savo 
įsisteigimo 65-kmečio proga, spalio 20-22 
dienomis New Yorke, JAV, surengė 
mokslo konferenciją apie Vilnių kaip 
žydų kultūros centrą. Į konferenciją 
atvyko aštuoni prelegentai iš Lietuvos. 
Tarp jų: prof. Raimundas Rajackas, 
Egidijus Aleksandravičius, (skaitys 
paskaitą apie hebraiškas studijas Vilniaus 
universitete 19-ojo šimtmečio pradžioje), 
Alfonsas Eidintas (Lietuvos žydų 
emigracija 1868-1940-ais metais), 
Gintautas Surgailis (Lenkijos žydų 
pabėgėliai Vilniuje Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje), Izraelis Lempertas 
(Žydų kultūrinis gyvenimas Vilniuje 
1939-41-ais metais), Ellezer Silber 
(kultūrinis gyvenimas Kauno žydų gete), 
Emanuelis Zingeris (žydų kultūrinis 
atsinaujinimas Lietuvoje po Antrojo 
pasaulinio karo).

V AT. R.

VLIKO PAREIŠKIMAS
Dr. Kazys Bobelis, VLIKo valdybos 

vardu, parašė pareiškimą JAV 
prezidentui Bushui ir JAV Valstybės 
sekretoriui James Bakeliui, sąryšyje su 
1990 m. lapkričio 19-21 d. įvyksiančia 
Paryžiuje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencija.

Pareiškime pabrėžta, kad išsprendus, 
stipriai remiant JAV-bėms, Vokietijos 
susivienijimo klausimą, Pabaltijos 
valstybių okupacija ir neteisėtas
įjungimas į Sovietų Sąjungą dar ir 
šiandien nėra išspręstas. Tai yra viena iš 
paskutinių, visų smerkto, 1939 m. 
Hitlerio-Stalino pakto pasekmė.

JAV yra prašomos oficialiai įtraukti 
Pabaltijos valstybių klausimą į Paryžiaus 
konferencijos dienotvarkę ir remti, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai būtų 
priimti į konferenciją kaip pilnateisiai 
dalyviai.

Yra primenama, kad Kuwait ir 
Pabaltijos valstybių karinė okupacija ir 
aneksija yra tarptautinės teisės atžvilgiu 
vienodos ir todėl turėtų būti vienodai
ginamos.

VLIKO SEIMAS
Į VLIKo seimą įvyksiantį Clevelande 

lapkričio 2-4 d. atvyksta Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos atstovai Nijolė 
Ambrazaitytė ir Egidijus Klumbys. 
Nijolė Ambrazaitytė, Vilniaus operos 
solistė ir Konservatorijos docentė, yra 
rinkimuose leimėjusi prieš „nakties“ 
komunistų partijos lyderį Švedą, 
išstumdama jį iš Aukščiausiosios 
Tarybos. Seime dalyvaus ir VLIKo 
atstovas Europoje inž. Adolfas Venskus 
iš Paryžiaus. Jie visi padarys svarbius 
pranešimus.

PROF. K. ANTANAVIČIUS 
ATVYKO Į VAŠINGTONĄ

Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
pirmininkas, ekonomistas, 
Aukščiausiosios Tarybos narys prof. 
Kazimieras Antanavičius po sėkmingos 
pasaulinės socialdemokratų 
konferencijos New Yorke spalio 15 d. 
atvyko į Vašingtoną, DC.

Tą pačią dieną, VLIKo atstovo Jono 
Bobelio lydimas, turėjo pasikalbėjimą 
Užsienio reikalų ministerijoje su 
Pabaltijo valstybių politiniu patarėju 
Paul Goble. Prof. K. Antanavičius 
apibudino paskutinius politinius įvykius, 
dabartinę Lietuvos padėtį ir lietuvių 
daromus žygius nepriklausomybės 
atstatymui. Po to turėjo pasimatymą su 
JAV Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijos štabo 
nariais, kurie užtikrino, kad remsią 
Lietuvos prašymą dalyvauti Paryžiuje 
ESB 1990 m. lapkričio 19-21 d. 
konferencijoje.

Spalio 16 d. prof. K. Antanavičius 
pasimatė su JAV profesinių unijų vadu 
Lane Kirkland ir su juo tarėsi Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos bei Lietuvos 
politiniais, ekonominiais klausimais. L. 
Kirkland išreiškė savo palankumą ir 
pažadėjo paramą Lietuvos byloje.

VLIKo ELTA

NORI ATSISKIRTI NUO 
LIETUVOS RESPUBLIKOS

Lietuvos Respublikos AT ir 
Vyriausybė laiko neteisėtu ir beprasmiu 
spalio 6 d. įvykusį Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų deputatų susirinkimą per kurį 
numatoma sukurti Vilniaus krašto 
autonominę teritoriją. Vytauto 
Landsbergio ir Kazimieros Prunskienės 
paskelbtame bendrame pareiškime 
pažymima, kad rajoninės valdžios ir 
Lietuvos Respublikos AT priimti 
įstatymai sudaro visas reikiamas sąlygas, 
be pašalinių organų įsikišimo, išspręsti 
Vilniaus krašto tautinių mažumų 
problemas. Lietuvos Respublika, 
sakoma pareiškime, yra pasiryžusi 
apginti Lietuvos teritorijos vientisumą. 
Vytautas Landsbergis ir Kazimiera 
Prunskienė kaltina kai kuriuos Sovietų 
Sąjungos konservatyvius politinius 
sluoksnius siekimu destabilizuoti politinę 
padėtį Lietuvoje, sukelti nesantaiką tarp 
lietuvių ir Lietuvoje esančių etninių 
mažumų, ugdyti tarpusavio neapykantą. 
Tuo būdu, sakoma pareiškime, 
konservatyviosios jėgos siekia sutrukdyti 
numatomas derybas tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, taip pat paneigti 
teigiamai besivystantiem Lietuvos ir 
Lenkijos santykiam.

V AT. R.

RAŠO diplominį darbą
Visų pirma, norisi nuoširdžiai padėkoti 

už tą nelengvą, materialiai neatlyginamą 
triūsą, buriant draugėn likimo 
išblaškytus Europos lietuvius, už tą 
lietuviškosios dvasios išsaugojimą ir 
plėtojimą, už jokiu auksu neįkainuojamą 
meilės, atsidavimo Tėvynei pavyzdį. 
Būtent jis — pasiaukojamas jūsų darbas
Lietuvos labui — įpareigoja ir mus, 
dabartinį jaunimą, neužmiršti savo 
šaknų, visas jėgas atiduoti protėvių 
kurtai, ilgai alintai ir pagaliau vėl 
pražystančiai Lietuvai. Ir vienas iš 
pirmaeilių uždavinių — atkurti 
nesuklastotą, teisingą tautos istoriją: juk 
kas nežino savo praeities, tas neturi ir 
ateities. Todėl ir kreipiuosi į jus, 
tikėdamas tam tikros pagalbos: esu 22- 
ejų metų studentas žurnalistas, 
bendradarbiauju atsikūrusiame 
„Lietuvos aide“, labai domiuosi šio 
laikraščio istorija, noriu apie ją parašyti 
kursinį, diplominį darbą. Galbūt jūsų
redakcijos kolektyve, bendradarbių 
gretose atsirastų žmonių, dirbusių 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
ėjusiame „Lietuvos aide“, pažinojusių jo 
redaktorius L. Noreiką, V. Gustainį, I. 
Šeinių, A. Merkelį, V. Alantą, D. 
Cesevičių, B. Dirmeikį? Būčiau labai 
dėkingas, jei jie surastų nors minutę 
laisvo laiko ir galėtų man apie tai 
parašyti. Galbūt galėčiau kuo nors 
atsilyginti ar būti naudingu.

Giedrius Janonis, Saulėtekio 6-312, 
Vilnius, Lietuva.

DOMISI NIDOS KNYGŲ KLUBU
Labai jums ačiū už pastoviai gaunamą 

savaitraštį.
Prieš mėnesį gavau ir bendarolę su 

sieniniu nuplėšiamu kalendorium, 
kuriame perskaičiau apie Londone 
veikiantį Nidos Knygų Klubą. Aš 
norėčiau sužinoti daugiau apie šio klubo 
veiklą. Jeigu galite suteikti šią 
informaciją, būsiu labai dėkingas.

Aš nežinau, kuo jums galėčiau 
atsidėkoti už man siunčamą spaudą ir 
atsiųstą kalendorių?

A. Jurkevičius, Klaipėda

NORI UŽSIDIRBTI TIKRŲ PINIGŲ
Pirmiausiai, leiskite pasveikinti jus ir 

visus „Europos Lietuvio“ darbuotojus 
bei skaitytojus su didele didele švente — 
su Lietuvos Nepriklausomybe! Žinoma, 
tikroji laisvė dar toli, tačiau pirmas 
žingsnis žengtas ir kelio atgal jau nebėra.

Jums rašo jauna lietuvių šeima — 
Šauliu ir Aida Kovarskai. Mums 23 ir 20 
metų. Kartas nuo karto pavyksta 
perskaityti „Europos Lietuvį“, kurį 
parsiveža Anglijoje viešėję tautiečiai. 
Sužinoję apie jūsų darbą Anglijoje, 
norėtume jus aplankyti, sužinoti kaip 
Vakarų Europoje gyvena lietuviai ir labai 
norėtume užsidirbti tikrų pinigų. Esame 
studentai, studijuojame Vilniaus 
universitete ekonomiką ir žurnalistiką. 
Būtume be galo laimingi, jei atsirastų 
žmogus, kuris galėtų mums pasiūlyti 
darbo. Esame geros sveikatos, todėl 
sutiktume dirbti bet kokį fizinį darbą. Jei 
reikėtų, galėtume talkinti žurnalistikoje, 
mokyti lietuvių kalbos. Mes kalbame 
angliškai.

Saulius ir Aida Kovarskai, 232004 
Vilnius, Latvių 52-11, Lithuania.

NORI ATVYKTI Į ANGLIJĄ
Benediktas Povilaitis, 44 m. amžiaus, 

aktorius, filologas nori atvykti į Angliją 
metams, gauti laikiną darbą, vakarais 
mokytis, kad taptų geru anglų kalbos 
specialistu. Laisvu nuo darbo laiku 
padėtų vietiniam dramos būreliui, 
mokytų vaikučius lietuvių kalbos, 
dailiojo skaitymo. Galintieji jam padėti, 
rašyti šiuo adresu: 235306 Panevėžys, 
Bijūnų 5, Lithuania.

SIUNČIU LIETUVOS RESPUBLIKOS 
pirmuosius paSto ženklus 
Siunčiu jums keletą vokų su atkurtos 

Lietuvos Respublikos pirmaisiais pašto 
ženklais. Tuo noriu, nors iš dalies, 
atsidėkoti už mano šeimai siunčiamus 
jūsų laikraščio numerius. Linkiu 
tolimesnės sėkmės.

Saulius Masalskis, Vilnius
(Sauliaus Masalskio dovanėlę gavome.

Ačiū. — Red.)

SIUNČIA DOVANELĘ
Norėdamas padėkoti už man pastoviai 

siunčiamą „Europos Lietuvį“, (kurį, 
deja, gaunu pavėluotai!) siunčiu jums 
dovanėlę. Taip pat noriu paprašyti, kad 
atsiųstumėte man Nidos Knygų Klubo 
leidinių katalogą.

Vaidotas Stepšys, Vilnius
(Laišką gavome, bet dovanėlės ne —

Red.)

LINKI KŪRYBINES 
ENERGIJOS

Siunčiu jums mažą čekutį 50 dol. 
vertės. Prašau dalį skirti „Europos 
Lietuvio“ prenumeratai ir kitą —NIDAI 
už dvi knygas, kurios mane pasiekė liepos 
11 dieną: „Anapus horizonto“ ir „Ugnis 
ir žodis“.

Linkiu jums nenuilstamos kūrybinės 
energijos ir optimizmo.

Kun. V.M. Cukuras, JAV

PRIIMTAS POLITINIŲ PARTIJŲ 
ĮSTATYMAS

Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė 
Lietuvos Respublikos politinių partijų 
(statymų. Supažindiname su kai kuriais 
svarbiausiais jo straipsniais. („Tiesa", 
IX.29)

Įstatymas užtikrina Lietuvos 
Respublikos piliečiams teisę jungtis į 
politines partijas ir dalyvauti jų veikloje. 
Politinių partijų nariu gali būti tik 
Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 
aktyviąją rinkimų teisę. Tuo pat metu jis 
gali būti tik vienos partijos nariu.

Partijos veikia, laikydamosi Lietuvos 
Respublikos Laikinojo pagrindinio, 
Politinių partijų bei kitų įstatymų. 
Respublikos teritorijoje negali būti 
steigiamos ir veikti kitų valstybių 
politinės partijos, jų padaliniai ir 
organizacijos. Vadovaujantieji partijos 
organai turi būti tik Lietuvos teritorijoje.

Draudžiama steigtis ir veikti 
politinėms partijoms, kurios propaguoja 
ar praktikuoja rasinę, religinę, socialinę 
nelygybę ir neapykantą, autoritarinio ar 
totalitarinio valdymo valdžios 
užgrobimo prievarta metodus, karą ar 
smurtą, pažeidžia žmogaus teises ir 
laisves ar kitokiomis idėjomis bei 
veiksmais prieštarauja Lietuvos 
Respublikos konstitucinei santvarkai ir 
nesiderina su visuotinai pripažintomis 
tarptautinės teisės normomis.

Politinei partijai įsteigti būtina turėti 
Lietuvoje ne mažiau kaip 400 steigėjų, 
suvažiavime ar konferencijoje patvirtinti 
statutą (įstatus), programą, išrinkti 
vadovaujančius organus. Partijas 
registruoja Teisingumo ministerija. Ji ir 
sustabdo partijos veiklą, jei ji pažeidžia 
Lietuvos Respublikos Laikinąjį 
pagrindinį ir Politinių partijų įstatymus. 
Apie galutinį partijos veiklos nutraukimą 
sprendžia Aukščiausiasis teismas.

Visos politinės partijos Respublikoje 
veikia laisvai ir savarankiškai. Valstybės 
organams, įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms, taip pat visuomeninėms 
organizacijoms ir atskiriems 
pareigūnams draudžiama kištis į partijų 
vidaus reikalus.

Partijų organizacine struktūra 
grindžiama tik teritoriniu principu. 
Darbo kolektyvuose negali būti 
steigiamos ir veikti politinių partijų 
organizacijos. Lietuvos krašto apsaugos 
karininkai ir liktiniai, kadriniai vidaus 
reikalų ir valstybės saugumo darbuotojai, 
teisėjai, prokurorai, tardytojai negali būti 
politinių partijų nariais.

Pertijoms nuosavybės teise gali 
priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, 
spaustuvės, transporto priemonės bei kiti 
objektai ar turtas. Partijų negali 
finansuoti valstybinės valdžios ar 
valdymo organai, valstybinės įmonės, 
įstaigos ir organizacijos. Partijos taip pat 
negali gauti lėšų iš kitų valstybių valdžios 
bei valdymo organų. Tačiau politinės 
partijos, atstovaujamos Lietuvos 
Aukščiausioje Taryboje, turi teisę gauti 
dotacijų iš Respublikos biudžeto.

Visos partijos turi lygią teisę dalyvauti 
valstybinės valdžios organų rinkimuose, 
sudaryti koalicijas, sąjungas, rinkiminius 
blokus, nekliudomai skleisti informaciją 
apie savo veiklą, steigti masinės 
informacijos priemones, išskyrus radiją ir 
televiziją.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

LSS Anglijos Rajono skautės spalio 12-13 dienomis Lietuvių Namuose susirinko 
savaitgalio sueigai. Viršutinėje nuotraukoje: skautės ir vadeivės (pirmoji iš kairės) V. 
Gasperienė, DBLS-gos CV narė. Kitoje nuotraukoje: skautės ruošia altorių.

Spalio 19 d. Coventryje įvyko koncertas Lietuvai paremti. (Aprašymas 4 psL). 
Nuotraukoje DBLS-gos CV narys E. Šova įteikia solistui H. Taylor knygą.

Spalio 20 d. Londono Sporto ir Socialinio klubo labdaros vakare dalyvavo: (iš kairės) K.
Tamošiūnas, prof. S. Goštautas ir kun. J. Sakevičius MIC.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
MINISTERIJOS

„Europos Lietuvio" skaitytojams 
pageidaujant spausdiname Lietuvos 
Respublikos ministerijų ir departamentų 
adresus:

Ekonomikos (ministras V. Navickas)
— 232600 Vilnius, Gedimino pr. 38-2, tel. 
62-24-16.

Energetikos (ministras L.’V. Ašmantas)
— 232600 Vilnius, Aguonų 24, tel. 61-51- 
40.

Finansų (ministras R. Sikorskis) — 
232600 Vilnius, Šermukšnių 4, tel. 62-51- 
72.

Kultūros ir Švietimo (ministras D. 
Kuolys) — 232691 Vilnius, A. Volano 2- 
7, tel. 62-24-83.

Materialinių Išteklių (ministras R. 
Kozyrovičius) — 232640 Vilnius, J. 
Tumo-Vaižganto 8a-2, tel. 62-88-30.

Miškų Ūkio (ministras V. Antanaitis)
— 232685 Vilnius, Gedimino pr. 56, tel.
62- 68-64.

Pramonės (ministras R. Jasinavičius)
— 232687 Vilnius, Saltoniškių 19, tel. 35- 
12-79.

Prekybos (ministras A. Sinevičius) — 
232695 Vilnius, Gedimino pr. 30-1, tel.
61- 70-07.

Ryšių (ministras K. Birulis) — 232008 
Vilnius, Vilniaus 33, tel. 62-04-43.

Statybos ir Urbanistikos (ministras A. 
Nasvytis) — 232694 Vilnius, A. Jakšto 4- 
9, tel. 61-05-58.

Susisiekimo (ministras J. Biržiškis) — 
232679 Vilnius, Gedimino pr. 17, tel. 42- 
14-45.

Socialinės Apsaugos (ministras A. 
Dobravolskas) — 232693 Vilnius, J. 
Pševalskio 11, tel. 65-12-36.

Sveikatos Apsaugos (ministras J. 
Olekas) — 232682 Vilnius, Gedimino pr. 
27, tel. 62-16-25.

Teisingumo (ministras P. Kūris) — 
232755 Vilnius, Lentpjūvių 24, tel. 62-67- 
57.

Užsienio Reikalų (ministras A. 
Saudargas) — 232600 Vilnius, Akmenų 
6, tel. 61-85-37.

Vidaus Reikalų (ministras M. 
Misiukonis) — 232754 Vilnius, J. 
Janonio 2, tel. 62-67-52.

Žemės Ūkio (ministras V. Knašys) — 
232025 Vilnius, Gedimino pr. 19, tel. 65- 
54-38.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
Ekonominių Ryšių su Užsieniu 
Departamentas (generalinis direktorius 
R. Purtulis) — 232039 Vilnius, J. Tumo- 
Vaižganto 2, tel. 62-01-10.

DEPARTAMENTAI PRIE 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

AUKŠČIAUSISIOS TARYBOS
Lietuvos Respublikos Valstybės 

Kontrolės Departamentas (Valstybės 
kontrolierius K. Uoka) — 232669 
Vilnius, Pamėnkalnio 31, tel. 62-16-46.

Lietuvos Respublikos Aplinkos 
Apsaugos Departamentas — (g.d. E. 
Vėbra) — 232686 Vilnius, A. 
Juozapavičiaus 9, tel. 35-58-68.

DEPARTAMENTAI PRIE 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBES
Darbų Saugos (g.d. J. Šimkūnas) — 

232600 Vilnius, A. Jakšto 1-25, tel. 62-44- 
78.

Gamtos Išteklių (g.d. E. Bendoraitis)
— 232600 Vilnius, S. Konarskio 35, tel.
63- 28-98.

Krašto Apsaugos (g.d. A. Butkevičius)
— 232600 Vilnius, T. Kosčiuškos 36, tel.
62- 80-28.

Kūno Kultūros ir Sporto (g.d. A. 
Raslanas) — 232600 Vilnius, J. Žemaitės 
6, tel. 63-53-53.

Mokslo ir Studijų (g.d. R.P. Sližys) — 
232683 Vilnius, J. Basanavičiaus 5, tel. 
62-39-76.

Paminklotvarkos (g.d. V. Zubovas) — 
232005 Vilnius, Upės 3, tel. 35-40-58.

Spaudos (g.d. P. Damijonaitis) — 
232671 Vilnius, T. Vrublevskio 6, tel. 61- 
73-85.

Statistikos (g.d. V. Jankauskas) — 
232746 Vilnius, Gedimino pr. 29, tel 61- 
95-56.

Standartizacijos ir Kokybės (g.d. V. 
Sakalauskas) — 232600 Vilnius, A. 
Jakšto 1-25, tel. 22-69-62.

Tautybių (g.d. H. Kobeckaitė) — 
232683 Vilnius, J. Basanavičiaus 5, tel. 
61-30-49.

Valstybės Saugumo (g.d. M. 
Laurinkus) — 232039 Vilnius, J. Tumo- 
Vaižganto 2, tel. 62-57-28.

LENKIJOJE
„AUŠRAI“ 30 METŲ

1957 m. kovo 30 d. įsikūrė Lietuvių 
visuomeninės kultūros draugija, 
jungianti visus Lenkijoje gyvenančius 
lietuvius. Vienu iš svarbiausių jos tikslų 
buvo savo lietuviško laikraščio leidimas. 
Toks leidinys turėjo tarnauti kaip veiklos 
įrankis, kaip visų lietuvių tribūna. Taigi 
tais pačiais metais buvo pradėtas 
organizuoti lietuvių tautinės mažumos 
leidinys „Dainava“. Deja, dėl daugelio 
priežasčių neišėjo jo nė vienas numeris, 
nors organizatoriai — 
Konstantinavičius, J. Maksimavičius, P. 
Jakimavičienė-Durtonaitė buvo jau 
paruošų projektą. Tačiau lietuviai dėl šios 
nesėkmės nenustojo rūpintis savo 
periodikos leidimo reikalais. Tuo labiau, 
kad visos Lenkijos tautinės mažumos jau 
seniai turėjo savo leidinius. Lenkijos 
vidaus reikalų ministerija neprieštaravo 
— ji tik pareikalavo atitinkamo 
kandidato į redaktoriaus postą. Anais 
laikais Lenkijos lietuvių visuomenėje 
nelengva buvo rasti tokį žmogų. 
Pagaliau, po kelių kandidatų buvo 
pasiūlytas Zigmas Stoberskis. 
Vyriausybė kandidatūrą priėmė, 
lietuvišką raidyną padovanojo Lietuva. 
Šios matricos tarnauja ligšiol, nors jau 
seniai reikėjo jas pakeisti naujomis, 
kurios galėtų duoti galimybę spausdinti 
ne tik petitu ir gannontu, bet ir kitomis, 
įvairesnėmis gamitūromis. Bet 1959 
metais tai buvo didelis laimėjimas, nes 
pagaliau Darbininkų leidybinis 
kooperatyvas Varšuvoje sutiko per metus 
išleisti po du „Aušra“ pavadinto žurnalo 
numerius.. Prieš atiduodamas kiekvieną 
numerį į spaustuvų redaktorius privalėjo 
rašyti prašymą Kultūros ministerijai, kad 
ši skirtų atitinkamą kiekį popieriaus. 
Taip pat reikėdavo pateikti cenzūrai visų 
raštų vertimą į lenkų kalbą. Tai, deja, 
daroma ir šiandien. Išpildžius visus 
reikalavimus, pagaliau 1960 metų rugsėjo 
mėnesį pasirodė pirmasis žurnalo 
numeris. Bet netrukus pabrango 
spausdinimo procesas ir už žurnalui 
skirtas lėšas kartais įmanoma buvo 
išleisti tik vieną numerį per metus. Tai 
buvo bandomasis „Aušros“ laikotarpis, 
kai jos negalima buvo prenumeruoti, 
platinti per pašto skyrius, nes nebuvo dar 
įrašyta į Lenkijos spaudos indeksą. Todėl 
platinimas vyko stichiškai: per mokyklas, 
Draugijos ratelių narius, kaimo 
saviveiklininkus. Nuo 1972 metų (18 
numerio) žurnalą pradėjo spausdinti 
Balstogės Grafikos įmonė. Spaustuvė 
neturėjo antraštinių matricų, todėl kai 
kurias raides pritaiko dirbtinu būdu. 
Būtent: dėl matricų trūkumo „Aušros“ 
skiltys sudarė monotonijos įspūdį. Dėl 
šios ir kitų priežasčių redakcinė komisija 
1978 metais pakeitė žurnalo formatą. 
Pagerėjo jo estetinė išvaizda, o taip pat 
patogiau jį buvo įpakuoti, išsiųsti ar 
saugoti.

Nuo 1973 metų 21 numerio, kai 
„Aušra“ tapo reguliariai ketvirtiniu 
leidiniu, galima buvo ją prenumeruoti per 
pašto įstaigas bei per Darbininkų 
leidybinį kooperatyvą „Spauda-Knyga- 
Sąjūdis“, o taip pat nusipirkti ją spaudos 
kioskuose. Draugija rūpinosi, kad 
kiekvieno Seinų krašto lietuvių šeima 
gautų ir skaitytų šį leidinį. Ji ir dabar 
angažuoja Punsko licėjaus mokinius bei 
ratelių aktyvistus, kad jie, tarytum 
knygnešiai pereitų per atskirus kaimus ir 
užprenumeruotų „Aušrą“ kiekvienam 
norinčiam.

Taigi, žurnalo spausdinimas ir 
platinimas visada buvo gana sudėtinga 
problema. Ypač sunku būdavo tais 
laikais, kai spaustuvėje nebuvo lietuvio 
linotipininko. Visus darbus atlikdavo 
lenkai, nesuprantantys lietuviško teksto. 
Korektūrose būdavo tūkstančiai klaidų, 
likdavo klaidų ir atiduodant numerį 
spausdinimui, kuris užsitęsdavo kelis 
mėnesius.

Galima būtų paminėti ir labai 
skurdžias darbo sąlygas. Iš pradžių — 
visai be jokių patalpų, vėliau „Aušros“ 
redakcija buvo keliskart keliama iš vienos 
vietos į kitą, tačiau niekad nesulaukė nei 
patogių kambarių, nei savo transporto, 
nei deramo aprūpinimo reikmenimis.

Reikėtų parašyti ir apie „Aušros“ 
žmones, kurių pastangomis „Aušra“ vis 
dėlto gyvuoja jau 30 metų, tačiau 
cviečiame pačius skaitytojus per ištisus 
1990-uosius jubiliejinius metus rašyti apie 
„Aušros“ praeitį, vertinant nueitą kelią,

ITALIJOJE
VYSKUPŲ SINODE KALBĖJO 

VYSKUPAS ANTANAS VAIČIUS 
Spalio 10 d. Romoje vykstantančiame 

Pasaulio vyskupų Sinode kalbėjo 
Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas, 
Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Jis 
lotyniškai Pasaulio vyskupų Sinodui 
papasakojo apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje, religinę būklę, priminė 
sovietinio valdymo metais Lietuvos 
katalikų patirtus skaudžius 
persekiojimus, pasakė, kad nors 
komunistinis režimas visomis 
priemonėmis siekė sunaikinti Bažnyčią, 
tikėjimas Lietuvoje išliko gyvas, kaip 
pirmaisiais krikščionybės laikais buvo 
ugdomas katakombose, kur buvo slaptai 
šventinami kunigai. Šiandien religinė 
padėtis Lietuvoje yra žymiai pasikeitusi: 
atsikuria kunigų seminarijos, vėl 
pradedamos steigti katalikiškos 
mokyklos, atstatomos ir restauruojamos 
bažnyčios, visuomeniniame gyvenime 
pastebimi padrąsinantys religinio 
atgimimo ženklai, steigiasi katalikiškos 
organizacijos, vėl spausdinamos religinės 
knygos, laikraščiai, žurnalai. Vykstantis 
atsivėrimas Vakarams, betgi, pastebėjo 
vyskupas Vaičius, sukelia ir naujų 
rūpesčių, ypač kelia baimę, kad Lietuvą 
gali pasiekti kai kurios Vakarų pasaulyje 
pasireiškiančios neigiamybės. Vyskupų 
Sinodo nariai ilgais plojimais sutiko 
Lietuvos katalikų Bažnyčios atstovą ir 
tokiais pat plojimais palydėjo jo kalbą.

LANKĖSI ROMOJE
Trys lietuviai kinematografininkai, 

filmų direktorius Vytautas Vilimą, 
Lietuvos kinostudijos režisierius Arvydas 
Reneckis ir televizijos kino operatorius 
Donatas Buklys lankėsi Romoje. Jie savo 
jėgomis kuria filmą apie tragišką lietuvių 
tautos likimą ir pastarąjį pusamžį.

DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS 
DOVANA PRANCIŠKONAMS

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
gyvenantis dailininkas Viktoras Vizgirda 
padovanojo lietuviam pranciškonam 
aštuonis savo paveikslus. Jie bus 
nugabenti į Lietuvą ir iškabinti 
pranciškonų vienuolyno patalpose 
Kretingoje, kur steigiama išeivijos 
dailininkų galerija. Tikimasi, kad 
Viktoro Vizgirdos pavyzdžiu paseks kiti 
lietuvių išeivijos dailininkai, savo 
kūriniais parems pranciškonų steigiamą 
meno centrą Kretingoje. Centras 
kuriamas buvusio kraštotyros muziejaus 
patalpose. Kraštotyros muziejus 
keliamas į kitą vietą.

PAGERBTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Garsusis Kolumbijos universitetas 
New Yorke kiekvienais metais išrenka 
kelis ypatingai pasižymėjusius ir 
nusipelnusius profesorius, kuriems 
paskiriamas „didžiojo mokytojo“ 
žymuo. Šiais metais buvo pagerbti du 
profesoriai, tarp jų lietuvis dr. Rimas 
Vaičaitis. Jis yra inžinerijos mokslų 
specialistas, struktūrinės dinamikos 
žinovas, turįs ypač didelį patyrimą 
akustinės ir mechaninės vibracijos efekto 
duomenų srityje. Rimas Vaičaitis 
Kolumbijos universitete dėsto nuo 1970- 
ųjų metų. ’80-ais metais gavo pilno 
profesoriaus teises ir titulą. Kaip 
struktūrinės dinamikos ir aeronautikos 
specialistas skaitė paskaitas ir vadovavo 
seminaram Šiaurės Amerikoje, Europoje, 
taip pat Lietuvoje.

LATVIJOS AT RIBOJA EKSPORTĄ
Latvijos Respublikos AT nusprendė 

apriboti mėsos ir pieno produktų, 
medienos, taip pat kai kurių kitų prekių 
eksportą iš Latvijos į kitas sovietines 
respublikas. Šiuo sprendimu AT Rygoje 
siekia labiau pabrėžti Latvijos 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos ir 
drauge latvių pasiryžimą atkurti visišką 
valstybinę nepriklausomybę. AT Rygoje 
taip pat uždraudė privatiems asmenim iš 
Latvijos teritorijos išvežti net 49-nias 
buitinių prekių rūšis.

kritikuoti, pateikti naujų geresnių 
pasiūlymų ateičiai.

Alicija Sitarskienė
„Aušra", 1990, 1.
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Lietuviu Kronika
KAS— KADA—KUR?

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

Spalio 26-28 — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas.
1991 metai.

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

AUKOS „EUUROPOS LIETUVIUI“
D. Gintas — 10.00 sv.
D. Banaitis — 5.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame

AUKOS TAUTOS FONDUI
D. Gintas — 10.00 sv.
J.A. Collins — 8.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

VASAROS LAIKO PABAIGA
Naktį iš spalio 27 į 28 dieną D. 

Britanijoje baigiasi vasaros laikas. 
Laikrodžiai atstatomi į Grinvičo vid. 
laiką, t.y. rodyklės pasukamos viena 
valanda atgal.

STOKE-ON-TRENT
MIRĖ A. KALUSEVlClUS

Spalio 17 d., po sunkios ligos, mirė 
Antanas Kalusevičius, DBLS-gos Stoke- 
on-Trent skyriaus narys, buvęs valdybos 
narys ir „Europos Lietuvio“ skaitytojas 
bei rėmėjas.

Laidotuvės vyko spalio 25 d.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Rūta Saudargaitė (19 m.) nori 

susirašinėti (gali susirašinėti ir angliškai) 
su vaikinu ar mergina Anglijoje. Rašyti 
Vilnius, Žvaigždžių 30-327, Lithuania.

Vilė Vilytė (13 m.) norėtų susirašinėti 
(gali — angliškai) su 13 ar keturiolikos 
metų berniuku ar mergaite Anglijoje.

Rašyti adresu: Vilnius, Žvaigždžių 38- 
327, Lithuania.

Stasius Vidmantas (18 m.) norėtų 
susirašinėti su Anglijos lietuvaite, kad 
geriau susipažintų su lietuvių išeivių 
gyvenimu ir pramoktų angliškai.

Rašyti: Mažeikiai, Taikos 10-12, 
Lithuania.

PAMALDOS
Manchesteryje — spalio 28 d., 12.30 

vai.
Nottinghame— spalio 28 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — lapkričio 1 d., Visuose 

Šventuose, 19 vai. ir lapkr. 2 d., Vėlinėse, 
19 vai., Židinyje su gedulo Mišparais per 
8 dienas.

Nottinghame — lapkričio 4 d., 11.15 
vai., Židinyje. Po to 12.15 vai. autobusu 
nuo Židinio vykstam į Lietuvių kapines 
gedulo pamaldom.

Bradforde — lapkričio 4 d., 12.30 vai.
Eccles — lapkričio 11 d., 12.15 vai.
Nottinghame — lapkričio 11 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corbyje — lapkričio 11 d., 14 vai., Šv. 

Patrike.
Northamptone — lapkričio 11 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.

SODYBOJE
KARIUOMENES ŠVENTES 

MINĖJIMAS
Lapkričio 24 d., šeštadienį, 16 vai., 

Sodybos didžiojoje salėje įvyks Lietuvos 
kariuomenės minėjimas su programa. 
Bus paskaita, disko šokiai ir loterija. 
Ruošia DBLS-gos Sodybos skyrius. 
Visus kviečiame apsilankyti.

Sk. Valdyba

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.

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 
'. 071-221 6164

LONDONE
MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMO 

SEKMADIENIS
Mirusiųjų lietuvių prisiminimas šiais 

metais įvyks sekmadienį, lapkričio 4 
dieną 14 vai., šv. Patriko kapinėse 
Leytonstone, kur yra daugiausia 
palaidota Londono lietuvių.

Visi londoniškiai yra kviečiami 
susirinkti prie kapinių koplyčios, o iš ten 
bendrai eisime prie lietuviško skyriaus.

Kapinės pasiekiamos metro centrine 
linija (Central Line) važiuojant iki 
Leyton stoties. Autobusais: 58, 69 ir 236.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
FUTBOLAS

Spalio 7 d. trečios divizijos 
„Graphikos“ susitiko su pirmosios 
divizijos „Lithuanian Victoria A“ 
komanda Dickie Davis taurės turnyre. 
Pralaimėjo 1:0. Gynybos klaida, savas 
įvartis.

Ketvirtosios divizijos žaidynėse 
,,Clapton United“ susitiko su 
„Lithuanian Victoria B“. Laimėjo 0:6 
rezultatu.

SVEČIAI LONDONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS CENTRE

Spalio 14 d. dalyvavo pamaldose ir 
parapijos Svetainėje medicinos studentas 
Rokas Cibulskis, ekonomikos studentė 
Rasa Cibulskienė iš Vilniaus ir Henrikas 
Gasperas iš Nottinghamo.

BRITISH-LITHUANIAN 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN IN LITHUANIA
Gauta ši auka iš Chris Gias—50.00 sv. 

Iš Petrasun Alyvos korporacijos gautas 
laiškas: Domimės jūsų projektu gelbėti 
vargstančius vaikus Lietuvoje. Linkime 
sėkmės jūsų darbuose ir pridedame 100.00 
sv. mažų auką.

Jums grįžus iš Lietuvos, norėtume 
susitikti ir apsvarstyti kuo jiems galėtume 
padėti ateityje, (pasirašė) A.J. Dillon

Fondo vadovybė lieka dėkinga Chris 
Glass ir Petrosun korporacijai už 
linkėjimus bei auką.

COVENTRYJE

Koncertas Lietuvos Paramai
Spalio 19 d. senoje ir garsioje 

mokykloje, King Henry VIII School, 
Coventry, įvyko koncertas Lietuvai 
paremti. Programoje buvo Chopin 
rečitalis, kurį atliko talentingas pianistas 
Harold Taylor, neseniai pasitraukęs iš 
Bromsgrove Muzikos Mokyklos 
direktoriaus pareigų. H. Taylor yra 
žinomas paskaitininkas muzikos 
temomis, autorius kelių knygų apie 
fortepiono muziką, kompozitorius ir 
specialistus-mokytojus ir šiemet turėjo 
didelį pasisekimą su rečitaliu garsiame 
pasaulinio masto Edinburgh Festivalyje 
Škotijoje. Jis nuostabiai gabiai ir 
jausmingai pagrojo visą eilę Chopin 
kompozicijų.

Programa buvo labai šiltai priimta 
kviestinės publikos, kurios buvo net 300, 
įskaitant mažą grupę lietuvių. Svečių 
tarpe buvo dauguma medicinos 
specialistų, universiteto profesorių ir kitų 
žymių vietinių žmonių. Po rečitalio 
gražioje gimnazijos salėje visi dalyviai 
buvo pavaišinti skaniais, įvairiais ir 
gausiais užkandžiais ir geru vynu.

Reikia pabrėžti, kad gerbiamas solistas 
mielai prisidėjo prie Lietuvos paramos 
koncertuodamas be jokio užmokesčio, ir 
kad King Henry VIII School direktoriai 
Roy Cooke ir Rhidian James sudarė 
sąlygas nemokamai pasinaudoti 
gimnazijos patalpomis. Jiems už tai 
priklauso didelė padėka. Didelis ačiū taip 
pat salės paruošėjams su mokyklos 
klasiku Alan Mees priešakyje, kitam 
gimnazijos personalui ir abiturientų 
klasės mergaitėms ir berniukams, kurie 
prižiūrėjo svečius ir gabiai ir maloniai - 
padėjėjuos pavaišinti. Negalima užmiršti 
ir menininkių, ypatingai gražiai 
papuošusių salę nuostabiomis gėlėmis ir 
kitų darbščių moterų, stropiai padėjusių 
koncerto rengėjai su visais sunkiais 
darbais ir maisto paruošimu.

Koncertą suruošė Anglijos lietuviams 
gerai pažįstama Nijolė Pilcher. (Jos duktė 
Helen Rūta aktyviai dalyvauja D. 
Britanijos lietuvių jaunimo veikloje, o 
sūnus David Vytas, prieš keturis metus 
baigęs tą pačią King Henry VIII 
gimnaziją, po studijų Cambridge 
universitete atlieka medicinos praktiką 
Londone). Nijolė, pasveikindama 
svečius, padėkojo jiems už paramą ir 
susidomėjimą Lietuva ir trumpai 
paaiškino koncerto tikslą.

Eimutis Šova, lietuvių visuomenės 
vardu dėkodamas solistui už puikų 
rečitalį, įteikė jam Lietuvos vaizdų 
albumą ir tautišką juostelę.

Didelis lietuviškas ačiū nuo mūsų visų 
pianistui H. Taylor, gimnazijos 
direktoriams, mokiniams ir personalui, 
Nijolei ir jos padėjėjoms už kruopščiai 
paruoštą, malonų ir sėkmingą vakarą ir 
visiems svečiams savo dalyvavimu ir 
aukomis taip gražiai parėmusiems 
Lietuvos Paramos Fondą. Pelnas, kuris 
gerokai viršys tūkstantį svarų, bus 
pervestas fondo sąskaiton Stockholme. 
Tiksli suma bus paskelbta vėliau.
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PADĖKA VAIKŲ FONDO 
KOMITETUI

British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania komitetas: P. 
Leonavičius, P. Bulaitis, H. Piščikas, V. 
Puidokas, V. Piščikas, F. Senkus, B. 
Cemis ir Z. Grupiljonas gavo šį padėkos 
laišką:

Brangūs Tėvynainės ir Tėvynainiai!
Savo globojamųjų vaikučių ir viso 

kolektyvo vardu iš visos širdies dėkojame 
Jums už nuoširdžią atjautą ir troškimą 
palengvinti jų sunkią našlaičių dalią.

Danutė Putrimienė
Vilniaus I-ųjų Vaikų namų direktorė

A.A. JUSTINAS GUDAITIS
Spalio 3 d. vakare Justinas Gudaitis 

buvo rastas sunkiai sergantis. Nuvežtas į 
ligoninę, jis kitą dieną mirė the Royal 
London ligoninėje.

Ilgus metus jis dirbo Londono 
universiteto Queen Mary kolegijoje. 
Anksčiau išėjęs į pensiją jis prižiūrėjo 
lietuvių bažnyčios ir Šv. Kazimiero klubo 
patalpų švarą.

Justinas Gudaitis mirė sulaukęs 68 
metų. Laidotuvės įvyks spalio 23 d. 11 
vai. iš lietuvių bažnyčios.

NOTTINGHAME
TARPTAUTINIS „GRENE“ 

KONCERTAS

Spalio 28 d., 16 vai., Albert Hall, 
Derby Rd., Nottinghame įvyks „Grene“ 
grupės ruošiamas didesnio pobūdžio 
tarptautinis koncertas. Jį atidarys 
Nottinghamo miesto burmistras. 
Koncerto programą atliks septynių 
'tautybių meninės grupės. Lietuvius 
atstovaus talentinga grupė iš Škotijos — 
lietuvių kilmės Canty šeimos dūdų 
orkestras. Puikioje salėje skambės 
lietuviška muzika, maršai ir polkos.

Bilietus, kainuojančius po 3.50 sv. 
pensininkams ir moksleiviams, o 4.00 sv. 
visiems kitiems, bus galima gauti prie 
įėjimo.

Lietuviai ir svečiai yra prašomi 
gausiai šiame tarptautiniame koncerte 
dalyvauti ir paremti lietuvių darbą 
„Grene“ grupėje.

Rengėjai

MOTERŲ DRAUGIJOS 
NAUJA VALDYBA

Nottinghamo Moterų Draugijos 
sekretorė pranešė, kad nauja Moterų 
Draugijos valdyba yra ši: Ciganskienė — 
pirmininkė, Gudliauskienė — 
vicepirminnkė, Damoševičienė — 
sekretorė ir Važgauskienė — reikalų 
vedėja.

RUDENS BALIUS
Lapkričio 10 d., Latvių klube, 1A 

Standhill Rd., Carlton Hill, 18.30 vai., 
Nottinghamo Moterų Draugija ruošia 
RUDENS BALIŲ. Įėjimas 4.00 sv. 
asmeniui. Norintieji dalyvauti prašomi 
iki lapkričio 7 dienos užsirašyti pas 
Damaševičienę, tel. 505686, arba pas 
Ciganskienę, tel. 609375.

Moterų Draugijos Valdyba

LIETUVOS VALSTYBINGUMO 
SIEKIANT

(Atkelta iš 1 psl.) 
buvo atvežtas į Prancūziją 1939 metais ir 
yra saugomas tame pačiame banke, kaip 
ir tona Estijos aukso, atvežto prieš karą. 
Jis pacitavo Prancūzijos prezidentą, jog 
disponuoti šiomis atsargomis Lietuva 
galėtų tuojau pat — kad ir nuo šiandien.

Žurnalistų paklaustas, kaip jis 
apskritai vertina susitikimo su 
Prancūzijos prezidentu rezultatus, 
Vytautas Landsbergis atsakė: „Aš esu juo 
patenkintas ir tikrai žiūriu j mūsų 
tarptautinę politinę padėtį 
optimistiškai“.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas dalyvavo ir kalbėjo 
Prancūzijos politinių veikėjų „apskritojo 
stalo“, skirto Eufoposv ateities., 
problemoms, posėdyje. Jo kalba buvo 
išklausyta su dideliu dėmesiu,^Vytautui 
Landsbergiui teko atsakyti į daugybę 
klausimų.

Šiandien Prancūzijos vyriausybės 
rezidencijoje Vytautas Landsbergis 
susitiko su Prancūzijos ministru 
pirmininku Mišeliu Rokaru. Buvo 
svarstomi dviejų šalių ekonominio ir 
kultūrinio bendradarbiavimo klausimai. 
Po susitikimo Mišelis Rokaras pareiškė, 
kad jis teigiamai vertina idėją atidaryti 
Lietuvos atstovavimo biurą Prancūzijoje.

Jis patvirtino, kad nebus jokių kliūčių 
Lietuvai disponuoti jos auksu, saugomu 
Prancūzijoje.

Šiandien Vytautas Landsbergis 
susitiko su Prancūzijos užsienio reikalų 
ministru Rolandu Diuma. Pokalbyje 
Prancūzijos ministras teigiamai atsiliepė 
apie Lietuvos pastangas dėl derybų su 
TSRS. Vytautas Landsbergis padėkojo 
už Prancūzijos poziciją Lietuvos 
atžvilgiu, kuri nepriklausomybės 
atkūrimo proceso pradžioje buvo 
išreikšta žinomame F. Miterano ir H. 
Kolio laiške.

Prancūzijos nacionalinio susirinkimo 
ir senato sudaryta bendra Baltijos šalių 
rėmimo grupė surengė pietus Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininko 
garbei.

Įvyko susitikimas su Nacionalinio 
susirinkimo pirmininku Loranu Fabiusu. 
Be kitų klausimų, jame buvo aptartos 
galimybės užmegzti ryšius tarp 
parlamentų ir parlamentinių komisijų.

Vakare Vytautas Landsbergis 
dalyvavo Olivjė Mesiano kūrinių 
koncerte, susitiko su pačiu 
kompozitoriumi.

PASAULYJE
M. Gorbačiovui Nobelio premija

Šių metų Nobelio taikos premija 
paskirta komunistinės valstybės galvai 
M. Gorbačiovui. Sovietų Sąjungoje 
gyventojai iš šio paskyrimo juokiasi, 
sakydami, kad ši premija eilių prie maisto 
krautuvių nesutrumpins. Net vyriausybės 
kalbėtojas Gennady Gerasimov 
prasitarė, kad „tai tikrai nebuvo Nobelio 
premija už ekonomiką“. Gorbačiovas 
yra gerbiamas labiau užsienyje negu 
Sovietų Sąjungoje, todėl nenuostabu, jog 
dauguma valstybių galvų sveikino 
Gorbačiovą ir gyrė jo nuopelnus: 
užbaigęs „šaltąjį karą“, jis išgelbėjo 
žmoniją nuo būsimo (?) atominio karo. 
Sovietai ir amerikiečiai — dideli draugai

Irako-Irano karo metu Sovietų 
Sąjunga rėmė Irako režimą ir aprūpino 
ginklais bei kariniais patarėjais. Dabar 
JAV krašto apsaugos ministrui Diek 
Cheney Maskvoje buvo išduotos visos tų 
ginklų paslaptys, nežiūrint Irako 
grasinimų, kad jie neišleisią sovietų 
piliečių iš Irako. Sovietų Sąjunga 
pasmerkė Iraką už Kuwait aneksiją ir 
kartu su JAV, Britanija ir kitais balsavo 
už JTO rezoliuciją prieš Iraką.

Pasidavė Libano Napoleonas
Krikščionių vadas generolas Aoun, 

vadinamas Libano Napoleonu, pasidavė 
Sirijos kariuomenei, o pats pasislėpė 
Prancūzijos ambasadoje. Jis skelbė, kad 
kovoja norėdamas nugalėti ir priversti 
Sirijos kariuomenę pasitraukti iš Libano. 
Generolą Aoun rėmė JAV, Prancūzija ir 
ginklais aprūpino Irakas. Persijos 
Įlankos konfliktui prasidėjus, ginklų 
pristatymas iš Irako nutrūko, o Sirija 
tapo JAV ir Britanijos sąjungininke. 
Sirija pasinaudodama proga, kai 
pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į 
Kuwait įvykius, užpuolė generolo Aoun 
tvirtovę ir privertė jį pasiduoti. 
Optimistai skelbia, kad dabar šis karų 
nuvargintas kraštas susilaukė taikos ir 
gyventojai galės išeiti iš slėptuvių.

De Klerk ir Gorbačiovas
P. Afrikos prezidentas de Klerko 

reformos siekiant rasių lygybės, yra 
lyginamos su Gorbačiovo reformomis 
Sovietų Sąjungoje. Abu jie užsimojo 
sugriauti įsisenėjusius palikumus: 
Gorbačiovas — Lenino ir Stalino 
komunizmą, o de Klerk — rasinę 
nelygybę. Pasaulis, žinoma, reagavo į jų 
pastangas skirtingai — Gorbačiovui 
buvo paskirta Nobelio premiją, o de 
Klerk — dar nėra visur priimamas, 
vyksta demonstracijos, tebetaikomos 
sankcijos, uždraustas sportininkų 
bendradarbiavimas. P. Afrikos 
kaimyninės valstybės prisipažindamos, 
kad su P. Afrika turi geriausius santykius, 
įvairiomis progomis puola P. Afrikos 
vyriausybę ir prezidentą de Klerk.

Izraelis priešinasi JTO 
rezoliucijai

JTO priėmė rezoliuciją, kuria 
įgaliojama JTO komisija ištirti 21 
palestiniečių nužudymą. Šiai rezoliucijai, 
nežiūrint, kad ji buvo remiama JAV, 
Izraelio vyriausybė pasipriešino, 
sakydama, kad su JTO komisija 
nebendradarbiaus. JAV užsienio reikalų 
ministras James Baker Izraelio 
vyriausybę už tai pasmerkė, o ši apkaltino 
James Baker nemandagumu. Į šią 
nemalonią padėtį pakliuvo ir Didžiosios 
Britanijos užsienio reikalų ministras 
Douglas Hurd, kuris mėgino patarti ir 
prašė Izraelio vyriausybę 
bendradarbiauti su JTO paskirta 
komisija. Padėtis dar pasunkėjo, kai 
palestiniečių atstovai atsisakė su Douglas 
Hurd pasimatyti, sakydami, kad Douglas 
Hurd prieštarauja palestiniečių valstybės 
įkūrimui.

Irako prezidentas — karo nusikaltėlis
JAV prezidentas Bushas pareikalavo, 

kad po karo Saddam Hussein būtų 
teisiamas už Kuwait padarytus karo 
nusikaltimus. Jam pritaria Margaret 
Thatcher. Irako elgesiu pasipiktinusi 
Amnesty International taip pat 
reikalauja, kad koks nors karo 
nusikaltėlių teismas turės būti 
suorganizuotas Irako prezidentui ir jo 
šalininkams teisti.

Sovietiniai šaltiniai teigia, kad Saddam 
Hussein gal ir sutiktų iš Kuwait 
pasitraukti, su tam tikromis sąlygomis, 
kaip pvz,. jei Irakui bus leista pasilaikyti 
porą salų ir kelis alyvos šaltinius. JTO 
rezoliucija, tačiau, aiškiai reikalauja, kad 
Irakas turi pasitraukti iš Kuwait 
teritorijos ir atstatyti buvusią vyriausybę.
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