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LIETUVOS RESPUBLIKOS AT 
PIRMININKO V. LANDSBRGIO 

LANKYMOSI LONDONE 
PROGRAMA

Pirmininkas V. Landsbergis į Londoną 
atskris lapkričio 11 d., 20.45 vai. į 
Heathrow aerouostą ir vyks į Lietuvos 
Pasiuntinybę, 17 Essex Villas, London 
W8, kur Jį pasitiks Lietuvos Atstovas 
Didžioje Britanijoje V. Balickas.

Lapkričio 12 d., pirmadienis:
9.00 vai. — Oficialus pasitarimas su 

Lietuvos Atstovu Londone.
11.30 vai. — Pasikalbėjimas su The 

Independent redaktorium Steve Crashaw.
13.30 vai. — Pietūs su V. Aškemazė.
15.00 vai. — Pasikalbėjimas su Peter 

Frank, Channel 4 TV News.
18.15 vai. — Vakarienė Barbican 

Centre.
19.45 vai. — Garbės Svečias Mozarto 

muzikos koncerte Barbican Centre. 
Dirigentas Yehudi Menuhin.

Lapkričio 13 d., antradienis:
8.00 vai. — Pusryčiai su David 

Atkinson MP.
12.15 vai. — Pasimatymas su D. 

Britanijos ministre pirminininke 
Margaret Thatcher.

13.45 vai. — Pietūs Lietuvių Namuose.
14.30 vai. — Spaudos konferencija 

Lietuvių Namuose.
16.00 vai. — Pasikalbėjimai su 

rinktiniais Radio, TV ir Spaudos 
atstovais.

19.00 vai. — Susitikimas su lietuviais 
Lietuvių Namuose.

20.30 vai. — Pasitarimas su DBLS-gos 
valdyba ir veikėjais.

Lapkričio 14 d., trečiadienis:
9.00 vai. — Mišios Londono Lietuvių 

Bažnyčioje ir susitikimas su 
parapijiečiais.

11.00 vai. — Pasimatymas su 
Opozicijos Lyderiu N. Kinnock.

12.00 vai. — Pasimatymas su Liberalų- 
Demokratų Partijos Lyderiu Paddy 
Ashdown.

13.00 vai. — Pietūs Parlamento 
Rūmuose.

15.00 vai. — Susitikimas su Lordais ir 
Parlamentarais Lordų Rūmuose. 
Susitikimą globoja Lord David Ennals.

19.30 vai. — Vakarienė Lordų 
Rūmuose.

Lapkričio 15 d., ketvirtadienis:
11.40 vai. — Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis iš Heathrow 
aerouosto grįžta į Lietuvą.

AT pirmininką V. Landsbergį ir jo 
palydovus Londone globoja DBLS-ga ir 
Lietuvai Paramos Fondas (ALF).

ESTIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTRAS LENNART MERI 

LANKYSIS LONDONE

Lapkričio 4-7 dienomis Londone 
lankysis Estijos Respublikos užsienio 
reikalų ministras Lennart Meri. 
Manoma, kad lapkričio 5 d. jis susitiks su 
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų 
ministru Douglas Hurd ir turės 
pasikalbėjimą.

Lapkričio 6 d. Lennart Meri kalbės 
Karališkame Institute, Chatam House, 
(The Royal Institute of International 
Affairs), o lapkričio 7 d., trečiadinį, — 
Parlamento Žmogaus Teisių grupės 
susirinkime.

Taip pat jo viešnagės proga numatyta 
eilė pasikalbėjimų su spaudos, radio ir 
TV atstovais. Estijos užsienio reikalų 
ministro Lennart Meri darbotvarkę 
Londone koordinuoja Estų ryšių biuras.

Baltic Council

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

Svečiai iš Lietuvos su Lietuvių kultūros instituto suvažiavimo dalyviais Vokietijoje. Priekyje (viduryje) iš dešinės į kairę: ministras dr. 
J. Olekas, provizorė Z.M, Grigaitienė ir Aukščiausios Tarybos deputatas V. Plečkaitis. Nuotrauka: O. Bartusevičienės

Dr. Juozas Olekas Vokietijoje
Sveikatos apsaugos ministras dr. 

Juozas Olekas ir vyr. provizorė Zenona- 
Marija Grigaitienė spalio 12-19 dienomis 
lankėsi Vokietijoje. Jų kelionės tikslas 
buvo susipažinti su Vokietijos lietuviais, 
jų gyvenimu ir Vokietijoje veikiančia 
sveikatos apsaugos sistema; užmegzti 
santykius su Vokietijos sveikatos 
apsaugos ministerijomis bei kitomis 
sveikatos įstaigomis ir ieškoti 
bendradarbiavimo galimybių: pasikeisti 
gydytojais bei kitu medicininiu personalu 
tarp Vokietijos ir Lietuvos; tirti paramos 
Lietuvai būdus ir padėkoti vokiečių 
labdaros organizacijoms, kurios iki šiol, 
ypač blokados metu, teikė paramą 
Lietuvai, skatinti tolimesnę pagalbą.

Ministras dr. J. Olekas buvo pirmas 
aukštas Lietuvos Respublikos 
pareigūnas, kurio kelionė rėmėsi 
Vokietijos LB tarpininkavimu. Jis buvo 
Lietuvių kultūros instituto ir Vokietijos 
LB valdybos svečias.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ CENTRE 
ROMUVOJE

Lietuvių kultūros instituto metinio 
suvažiavimo atidarymo metu ministras 
dr. J. Olekas pasveikino Vokietijos 
lietuvius ir papasakojo apie esamą padėtį 
Lietuvoje. Taip pat jis padėkojo „Vaistai 
Lietuvai“ rėmėjams, sakydamas, kad tai 
buvusi didelė parama Lietuvai ne vien 
materialine, bet ir moraline prasme. Dalį 
jam skirto honoraro ministras paaukojo 
„Vaistai Lietuvai“ vajui.

Suvažiavimo metu buvo tartasi su LKI 
valdyba bei kitais nariais apie vajaus 
tęsimą, o su Vokietijos LB valdyba apie 
paramą Lietuvai aplamai ir susižinojimo 
tinklo tarp abiejų kraštų patobulinimą.

Kadangi ministras Romuvoje viešėjo 
dvi dienas, tai vyko ir trumpesni 
pasikalbėjimai bei reikalų aptarimai su 
kitų organizacijų, spaudos, radijo 
atstovais.

VOKIEČIŲ VALDŽIOS ĮSTAIGOSE
Likusios keturios deinos buvo skirtos 

keturių sveikatos ministerijų ir keturių 
labdaros organizacijų aplankymui bei 
kitai programai.

Aplankytos šios ministerijos: 
Federalinė Jaunimo, šeimų, moterų ir 
sveikatos ministerija Bonnoje, Hesseno 
krašto Socialinių reikalų ministerija 
Wiesbadene, Rheinland-Pfalzo krašto 

Aplinkos ir sveikatos ministerija Mainze 
ir Baden-Wurttembergo krašto Darbo, 
sveikatos, šeimų ir socialinės tvarkos 
ministerija Stuttgarte.

Pokalbiuose Ministras dr. J. Olekas 
informavo apie padėtį Lietuvoje, ypač 
apie padėtį sveikatos apsaugos srityje. 
Taip pat jis susipažino su Vokietijos 
sveikatos apsaugos sistema, jos 
ypatumais, teigiamybėmis ir 
neigiamybėmis. Vokietijos sveikatos 
apsauga yra vykusi, o jos valdininkai 
dabar įgaus dar patirties pertvarkant 
rytinius kraštus, todėl jų patirtis gali būti 
naudinga ir Lietuvai, kuri šiuo metu 
svarsto kokiu būdu centriniai valstybės 
tvarkoma sveikatos sistema gali būti 
pakeista.

Nežiūrint, kad ministro kelionė buvo 
privataus pobūdžio, jis visur buvo 
priimtas maloniai, šiltai ir su pagarba.

Pokalbių rezultatus galima būtų 
susumuoti taip: lankytos ministerijos 
pažadėjo pristatyti atitinkamos 
literatūros, įstatymų ir jų vykdomų 
programų tekstus bei kitos sveikatos 
saugos informacinės medžiagos; Visos 
ministerijos yra pasiruošusios 
bendradarbiauti: Baden-Wurttembergas 
pats pasiūlė „B-W — Lietuvos 
Respublikos“ bendradarbiavimą, 
priimant lietuvių delegaciją, studijinę 
grupę, kuri vietoje galėtų susipažinti su 
krašto apsaugos sistema ir įrengimais. 
Visur buvo pažadėta priimti lietuvius 
gydytojus bei kitą medicininį ar 
administracinį personalą stažavimuisi. 
Vokietijos Federalinė sveikatos 
ministerija sutiko priimti lietuvius į jų 
rengiamus kursus, kuriuose bus 
paruošiami specialistai rytinių Vokietijos 
kraštų pertvarkymui; Teigiamai įvertinti 
specialistų pakvietimai: Hesseno 
ministerijos trys skirtingų sričių 
specialistai sutiko dalyvauti sveikatos 
apsaugos konferencijoje, ruošiamoje 
Lietuvoje sausio mėn. Rheinlando-Pfalzo 
vicepirmininkas pažadėjo pats atvykti, 
kad vietoje galėtų paremti besikuriančios 
Lietuvos pastangas; Ministerijos taip pat 
pažadėjo tarpininkauti ryšių užmezgimui 
su ligoninėmis ir pramoninkais, norint 
gauti kapitalo investicijoms.

LABDAROS ORGANIZACIJOSE
Ministras taip pat susitiko su šiomis 

Vokietijos labdaros organizacijomis: 

Vokietijos Raudonuoju Kryžiumi 
(Bonn), Maltiečių pagalbos draugija 
(Koln), Caritu (Freiburg) ir tarptautine 
draugija žmogaus teisėms ginti 
(Frankfurt/Main). Pastaroji užsiima 
mažiau labdara, bet Lietuvą remia 
vaistais bei kitomis gydymo 
priemonėmis.

Ministras dr. J. Olekas visiems 
padėkojo už teikiamą paramą, informavo 
apie padėtį Lietuvoje ir susipažino su 
nevalstybinių organizacijų darbu 
sveikatos apsaugos srityje.

Maltiečių pagalbos draugija ir 
TDŽTG pažadėjo ir toliau remti Lietuvą 
vaistais, kol žmonės tam tikslui aukos. 
Visos organizacijos sutinka priimti 
apmokymui iš Lietuvos instruktorius 
arba medicininį personalą. Jos taip pat 
sutinka siųsti savo instruktorius 
Lietuvon, kurie padėtų sukurti 
atitinkamas labdaros organizacijas 
Lietuvoje ir pagelbėti jau esančioms. 
Maltiečiai yra pasiryžę įrengti pavyzdinę 
ligoninę Lietuvoje, kad parodžius, kaip 
vedama privati ligoninė. Gruodžio mėn. 
vyks jų atstovas į Lietuvą, jo tikslas bus 
ištirti tokiai ligoninei sąlygas ir paruošti 
generalinio sekretoriaus apsilankymą.

Raudonasis Kryžius pažadėjo 
visokeriopą paramą ir nedideles 
investicijas, tačiau su sąlyga, kad 
prašymai būtų sudaromi per Maskvos 
Raudonąjį Kryžių. Ar Lietuvai toks 
kelias bus priimtinas, turės spręsti 
Lietuvos Raudonasis Kryžius.

KITA PROGRAMA
Vieną popietę ministras buvo seniausio 

Vokietijos miesto Triero svečias. Aplankė 
vieną iš didžiųjų miesto ligoninių, kuri 
yra vedama seselių vienuolių. Šalia 
įrengimų ministras domėjosi konkrečiais 
administravimo reikalais, o provizorė 
Z.M. Grigaitienė — vaistinės tvarkymu. 
Taip pat ligoninė sutiko priimti mokines, 
kurios norėtų išmokti gailestingųjų 
seselių profesiją.

Didžiojoje miesto rotušės salėje įvyko 
lietuvių delegacijos priėmimas, buvo 
pasikeista sveikinimais ir dovanėlėmis. 
Ministras pasirašė miesto svečių knygoje. 
Vėliau sekė bendri pietūs, kurių metu 
buvo tęsiami pokalbiai. Surengtoje 
spaudos konferencijoje be ministro dr. J. 
Olekos į klausimus atsakinėjo Triero 

(Nukelta i 4 psl.)

LIETUVOJE
Gydytojų suvažiavimas

Lietuvos gydytojų VII suvažiavimas 
prasidėjo spalio 7 d., sekmadienį, 
mišiomis Kauno arkikatedroje, kur buvo 
pašventinta Gydytojų sąjungos vėliava. 
Suvažiavime dalyvavo daugiau kaip 
pustrečio tūkstančio žmonių. Po 
pamaldų medikai ir svečiai nuėjo prie 
Vytauto Didžiojo paminklo Laisvės 
alėjoje ir prie Laisvės paminklų Karo 
muziejaus sodelyje.

Suvažiavimo iškilmingas posėdis įvyko 
Sporto halėje. Ten kalbas pasakė 
Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas 
A. Marcinkevičius, sveikatos apsaugos 
ministras J. Olekas, AT deputatas V. 
Andriukaitis, Kauno miesto meras V. 
Adomonis ir svečiai iš užsienio. Posėdį 
paįvairino įspūdingas koncertas. Nuo 
pirmadienio prasidėjo darbas sekcijose 
— svarstyta gydytojų rengimo, sveikatos 
išsaugojimo, higienos, motinystės ir kitos 
svarbios temos.

Viešnia iš Filadelfijos
Po 46 metų į Lietuvą atvyko lietuvių 

literatūros klasiko Vinco Krėvės (1882- 
1954) duktė Aldona Krėvaitė- 
Mušinskienė. Kalbėdama su „Tiesos“ 
korespondentu ji pasakė, jog džiaugiasi, 
kad Lietuvoje yra gerbiamas jos tėvo 
atminimas. Neseniai „Literatūra ir 
menas“ išspausdino Vinco Krėvės „Žodį 
Lietuvai“. Viešnios tėvas ir mama ilsisi 
Filadelfijos kapinėse.

Negavo vizos
Britų žurnalistų sąjungos kviečiamas, 

spalio 16 d. į Angliją ketino atvykti 
Algimantas Semaška, „Politikos“ 
žurnalo vyriausiasis redaktorius, bet 
Britanijos konsulatas Maskvoje nedavė 
jam vizos.

Nepriklausomos „Politikos“ žurnalas 
pradėtas leisti nuo š.m. gegužės mėnesio. 
Žurnale spausdinamos įvairios 
nuomonės apie Lietuvos kaimo ateitį, 
diskutuojamos privatizacijos 
perspektyvos, kiekviename numeryje 
rašoma apie politinių partijų veiklą. 
Žurnalas leidžiamas tris kartus per mėnesį 
Prenumeratos kaina metams — 18 rb., 
užsieniui — žymiai brangiau.

Ar užteks maisto?
„Tiesos“ korespondento pasikalbėjime 

su Adolfu Šleževičium, Ž.Ū.M. Maisto 
pramonės departamento direktorium, 
paaiškėjo, kad Lietuvai neužtenka vietoje 
išaugintų grūdų. Kasmet apie 1.5 
milijonų tonų jų įsivežama iš svetur. 
Todėl sutrikus grūdų tiekimui iš Sovietų 
Sąjungos, šiais metais susidarė 
„sudėtinga padėtis“. Lietuva dar 
nepraranda vilties šiemet gauti iš Sovietų 
Sąjungos apie 4000 tūkstančių tonų 
grudų bei 111 tūkstančių tonų baltyminių 
priedų. Bet padėtis Sovietų Sąjungoje 
tiesiog tragiška. Vyriausybė visiškai 
nebevaldo situacijos šalyje — Kazachija 
ir Ukraina net nesiruošia vykdyti grūdų 
paruošų įsipareigojimų bei tiekti juos 
kitiems. Todėl Lietuvos vyriausybės 
nusistatymas toks: jeigu nebus 
stabilizuotas grūdų tiekimas Lietuvai, tai 
atitinkamai bus elgtąsi su mėsos bei pieno 
tiekimu Sovietų Sąjungai.

Pagal sutartis, Lietuva šiais metais 
turėjo pateikti Sovietų Sąjungai 175 
tūkstančius tonų mėsos ir 1 mln. 325 
tūkstančius tonų pieno produktų. Tačiau 
jau dabar aišku, kad šito kiekio mėsos 
Lietuva neįstengs pristatyti.

A. Šleževičius pasakė, kad Lietuva 
buvo ir bus žemės ūkio kraštas. Mes 
neturime alternatyvos žemės ūkio 
produktų eksportui. Lietuva 1937-38 
metais daug valiutos gaudavo už sviestą.

Statistika teigia, kad kiekvienam 
Lietuvos gyventojui metams tenka 85 kg. 
mėsos, tačiau iš valstybinių resursų 
skiriama tik 60 kg. Tai tik trupiniai, 
palyginti su kitomis Europos šalimis. 
Deja, ir ateityje bus ne ką geriau. Gyvulių 
ir pieno pardavimas valstybei šiemet 
sumažėjo pusantro procento.

1



2

TARPKARĮ PERGYVENUS
Įdomus, bet kartu labai sudėtingas 

buvo tarpkario laikotarpis Lietuvoje. 
Santykiai su Lenkija turėjo įtakos ir 
Seinų-Punsko krašto lietuvių gyvenimui. 
Po I pasaulinio karo vyko rytinės 
Lenkijos formavimas, kurį lydėjo įvairūs 
konfliktai. Mūsų kaimo žmonės gal ir ne 
visi suprato politinius reikalus, tačiau 
žinojo, kad lietuviais esą ir tvirtai laikėsi 
savo įsitikinimų. O atsispirti kartais 
būdavo sunku. Punsko-Seinų krašte 
dauguma lietuvių gyveno kaimuose, kur 
nebuvo jokios pramonės. Miesteliuose 
prekiaudavo žydai. Visas pasienis — nuo 
Rakelijos, Kalviškių, Aradnykų, 
Dvarčėnų, Stabingio iki Seinų — buvo 
lietuviškas. Apie trisdešimtuosius metus 
kiekviename kaime buvo statomi kryžiai 
kunigaikščio Vytauto garbei. Dauguma 
šių kryžių žuvo II pasaulinio karo sūkury. 
Iki šių dienų išliko tik keli, stovi Žagariu 
kaime. Apie santykius tarp lenkų ir 
lietuvių šiame krašte sunku būtų kalbėti, 
nes dauguma gyventojų buvo lietuviai. 
Bet kaip valdžios pareigūnai žiūrėjo į 
lietuvius, galima surasti daug pavyzdžių. 
Lenkų valdžios santykis buvo įžūlus. 
Lietuviai neturėjo teisės gauti jokios 
tarnybos, nors ir būtų tinkamus mokslus 
išėję. Baigę lietuvių mokytojų seminariją, 
darbą galėjo gauti tik Lenkijos gilumoje, 
kur nebuvo nė vieno lietuvio. Valdininkai 
stengėsi lietuvius visur pažeminti.

Po I pasaulinio karo buvo 
persekiojami ir suimami lietuviai 
partizanai, kurių buvo ir mūsų krašte. 
Siena su Lietuva dar nebuvo nustatyta. 
Iki 1920 metų pasienio zoną saugojo 
kareiviai, paskui tvarkėsi lenkų policija. 
Po karo žmonės buvo suvargę, 
sunaikintos sodybos. Daug teko 
pergyventi karo metais, palūžo sveikata. 
Čia pat po karo mirė ir Juozo Uzdilos iš 
Kreivėnų motina. Kaimynai ir pažįstami 
susirinko pasimelsti už velionės sielą. 
Buvo gana daug žmonių ir net 
nepastebėta, kai į trobą užėjo 
policininkas. Įėjęs, priklaupė, apsimetė 
poterius kalbąs, bet akimis sekė 
susirinkusius. Paskui, rodydamas pirštu, 
pradėjo klausinėti: „co tu za jeden, a co tu 
za jeden?“ Užtaisęs šautuvą reikalavo 
paaiškinti, kas per vienas tas jaunuolis, 
gulįs ant krosnies. Tėvas bandė aiškinti, 
kad tai sesers sūnus iš Kupavo. Tačiau 
policininkas nenusileido. „O nie, to 
pewnie syn“. Taip, iš tikrųjų, tai buvo 
Uzdilų sūnus, vyresnis Juozo brolis, 
partizanas. Įsakyta jam buvo skubiai 
rengtis ir eiti. Tačiau šis delsė ir prisitaikęs 
nutvėrė šautuvą, persuko rankas, prirėmė 
kareivį prie sienos ir suriko: „Rupūže, tu 
mane varinėsi?“. Policininkas tik 
pajuodo ir nusikeikė. Susirinkę išsigando 
ir greit išsiskirstė namo. Pabėgo ir Juozo 
brolis, palikdamas namiškiams globoti 
policininką. Jie, sukibę į šautuvą, laikė 
pasisodinę policininką ant suolo. Kai tik 
šiek tiek atleisdavo, tas ir iššaudavo į 
lubas. Niekas iš kaimo neatėjo į pagalbą, 
visi bijojo. Išlaikę kelias valandas, 
ištempė policininką laukan į sniegą. 
Tėvas rėkė: „vaikai, leiskit ir bėkit“. Bet 
vaikams gaila buvo tėvo, juk jį nušaus. 
Tėvas negalėjo paleisti, nes vaikus 
iššaudys. Taip ir laikėsi visi. Staiga 
policininkas spyrė tėvui į koją. Buvo 
priversti paleisti. Tėvas su sūnumi 
suspėjo pabėgti į trobą, dukra bėgo pro 
kluoną. Policininkas penkis kartus 
iššovė, bet, matyt, kad nenorėjo vaikui 
pataikyti. Atbėgę į trobą, užrėmė vienas 
duris ir laikė įsirėmę į kitas. Policininkas, 
negalėdamas atplėšti durų, iššovė. Kulka 
išlėkė kelis centimetrus virš tėvo, 
stovėjusio prie durų, galvos. Šaudymą 
išgirdo atvažiavę į pasienį kareiviai 
(Uzdilų sodyba čia pat prie sienos). 
Apsupo sodybą, nes galvojo, kad čia 
partizanai. Vienas iš kareivių mokėjo 
lietuviškai, tai išaiškino, kas čia įvykę. Po 
motinos laidotuvių įsakė tėvui ateiti 
protokolą surašyti.

Juozo brolis išsigelbėjo. Jis tik su 
kojinėm nubėgo per sniegą į kitą kaimo 
liniją, gavo arklį ir su kitais dviem vyrais 
pabėgo per sieną į Alksnėnus. Tai štai 
koks buvo gyvenimas. Net žmogų ramiai 
palaidoti neduodavo. Surašius 
protokolą, visvien dar tėvą ne kartą 
tardė. Jis priverstas buvo bėgti į Lietuvą. 
Ketverius metus (nuo 1922 iki 1925 metų) 
namuose šeimininkavo mažamečiai 
vaikai. Ateidavo vienas kitas į pagalbą, 
bet vaikai ir patys sunkiai dirbo. 

Tarpkario metais visą laiką buvo 
neramu. Vyko įvairūs tardymai, visur 
kibdavo. Tad jaunimas kartais specialiai 
sugalvodavo paerzinti lenkų pareigūnus. 
Štai tokį įvykį pasakoja Anelė 
Maksimavičienė: „Kartą susitarėm, tai 
buvo per Vėlines naktį, nueiti į kapines ir 
pagiedoti Lietuvos Himną. Ir taip 
susibūrėm keturiuose kapinių kampuose. 
Kai atėjo naktis, viena grupė užtraukė. 
Žinoma, labai greitai atlėkė lenkų 
policininkai. Buvo taip tamsu, bet jie 
ieškojo. Kai priartėjo, mes puolėm ant 
žemės ir nustojom giedoti. O tada 
pradėdavo giedoti kitame kampe. Taip 
mes visą naktį išgiedojom“.

Draudžiama buvo taip pat klausyti 
radijo laidų iš Kauno. Radijas tada buvo 
labai primityvus, su ausinėmis. 
Reikalingos buvo didelės ir aukštai 
iškeltos antenos. Be to, reikėjo specialaus 
leidimo, o lietuviams lenkų valdžia labai 
nenoriai jį duodavo. Ignas 
Marcinkevičius iš Klevų turėjo radiją ir 
labai dažnai klausydavo laidų iš Kauno. 
Kažkas turbūt įskundė, nes policija jį 
visą laiką sekė. Ir taip kartą užėjo 
policininkas, pamatė radiją, griebė 
ausines ir norėjo klausyti, bet 
Marcinkevičius užbėgo ant aukšto, 
ištraukė anteną kartu su ausinėmis, 
kurios buvo ant policininko ausų. Jis 
sužalojo policininkui veidą, bet taip 
išsigelbėjo, nes policininkas negalėjo 
įrodyti, kad Marcinkevičius klausė 
Kauno, ir negalėjo jo nubausti. Policija 
kibdavo ir prie jaunimo. Štai įvykis iš 
1929 metų. Pas Grimalauską, Kreivėnų 
kaime, susirinko jaunimas pavakaroti. 
Kalbėjo sau tyliai, nežiebė net lempos. 
Užėjo policininkai, suėmė visus 
susirinkusius ir nusivarė į Seinus. Vedė 
blogiausiais keliais, pervarydavo per 
didžiausią purvyną, kaip galvijus. Išlaikė 
tris dienas ir paleido. Taip tardė tik todėl, 
kad buvo lietuviai. Tačiau šio krašto 
gyventojai turėjo tiek ryžto ir drąsos, kad 
nepalūžo. Išlaikė lietuvišką dvasią, 
stengėsi įskiepyti ją savo vaikams, 
anūkams.

Birutė Grigaitytė
(„Aušra" 1990 m., nr. 3. Informacijas 

pateikė Anelė ir Juozas Maksimavičiai !š 
Ožkinių k. ir Juozas Uzdila iš Kreivėnų.)

Lenkijos lietuvių mėnraščio redakcija 
atsiuntė kelis vienintelio Lenkijoje 
lietuviško žurnalo „Aušra“ egzempliorius 
platinimui. Kas norėtų jį įsigyti ir paremti 
Lenkijos lietuvių spaudą, kreipkitės į 
„Europos lietuvio“ redakciją. Viei a 
numerio kaina ( su persiuntimu) 2.0'1 
svarai.

DR. ČESLOVAS MASAITIS 
LIETUVOJE

Lietuvos krikščionių demokratų 
sąjungos pirmininkas dr. Česlovas 
Masaitis nuo šių metų rudens vieną 
semestrą dėsto pritaikomąją matematiką 
Kauno politechnikos institute. Jam 
išvykus į Lietuvą, Krikščionių 
demokratų sąjungos pirmininko pareigas 
laikinai eina vicepirmininkas dr. Alfonsas 
Stankaitis.

DR. KAZIO MARTINKAUS 
(1953-1984) POMIRTINIS 
STIPENDIJOS FONDAS

1984 m. sausio 13 d. mirus biochemijos 
dr. Kaziui Martinkui, jo šviesaus 
atminimo įamžinimui 1985 m. buvo 
įsteigtas ir inkorporuotas kasmetinis 
stipendijų fondas.

Stipendijos fondo komisija, 
apsvarsčiusi gautus stipendijų prašymus, 
nutarė skirti iš gautų procentų šią 
stipendiją:

Kaune gimusiam dr. Česlovui Vaičiui, 
Rochester, N.Y. gilinančiam 
neurochirurgijos srityje— 1.000 dol.

Kristina Martinkutė

RYŠIAI TARP UNIVERSITETŲ
Illinois universitetas Čikagoje, JAV, 

pasirašė sutartį su Vilniaus universitetu 
dėl tarpusavio bendradarbiavimo ir 
studentų bei profesorių apsikeitimo. 
Pagal sutartį bus vykdomi bendri 
tyrinėjimai įvairiose mokslo srityse, 
rengiami bendri akademiniai seminarai, 
abu universitetai keisis vadovėliais, 
programomis.

EUROPOS LIETUVIS

VAKARŲ KRAŠTAI LABIAU
REMIA LIETUVOS PASTANGAS
Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 

Vytautas Landsbergis yra įsitikinęs, kad 
Vakarų kraštai dabar labiau remia 
Lietuvos pastangas atkurti visišką 
nepriklausomybę, nori konkrečiai padėti 
Lietuvai atsiekti šį tikslą. V. Landsbergis 
tai pažymėjo per Vilniaus TV pasakytoje 
kalboje, kurioje apžvelgė savo kelionės 
Islandijoje ir Prancūzijoje, praėjusią 
savaitę, rezultatus. Mes turime rūpintis 
užmegzti derybas Rytuose ir drauge 
energingai veikti Vakaruose, pasakė jis, 
siekti, kad Vakarai kuo ryžtingiau mus 
paremtų. Klysta tie žmonės, kurie mano, 
jog iš Vakarų nieko nesusilauksime, kol 
Sovietų Sąjunga nepripažins Lietuvos 
nepriklausomybės. Skandinavijos 
kraštai, toliau pažymėjo pirmininkas, 
reiškia Lietuvai visišką solidarumą ir ją 
politiškai remia. Prancūzija taip pat su 
dėmesiu ir palankumu žvelgia į Lietuvą, 
trokšta jai padėti. Prancūzijos 
vyriausybė, pavyzdžiui, pažadėjo paremti 
Lietuvos dalyvavimą stebėtojo teisėmis 
lapkričio mėnesį Paryžiuje įvyksiančioje 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje. Landsbergis pasakė, kad 
numatoma Vilniuje atidaryti prancūzų 
kultūros centrą, o vėliau Paryžiuje įkurti 
Lietuvos vyriausybės informacijos 
centrą, panašų į tą, kuris neseniai buvo 
įkurtas Norvegijos sostinėje Oslo. 
Prancūzijos vyriausybė taip pat yra 
pasiruošusi Lietuvai atiduoti daugiau 
negu dvi tonas aukso, kurį 
nepriklausoma Lietuva prieš Antrąjį 
pasaulinį karą deponavo Prancūzijos 
valstybiniame banke.

V AT. R.

LIETUVOS JERUZALEI ATMINTI
Po metų kitų vaikštinėdami Vilniaus 

senamiesčiu dabartinėje Žydų gatvėje 
galbūt išvysite iki tol neregėtą paminklą 
ar naujų statinių virtinę.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia būta 
trijų sinagogų, žydų mokyklos, 
bibliotekos. Vilniuje, kažkuomet 
vadintame Lietuvos Jeruzale, gausiai 
gyveno žydai, amžiaus pradžioje jų buvo 
netoli šimto tūkstančių. Žinia, karas šios 
tautos nepagailėjo. Nebeliko ir minėtų 
pastatų — netgi griuvėsių. Šiuo metu ant 
nebūtin nuėjusios sinagogos pamatų 
stovi vaikų darželis. Krykštaujantys 
vaikai, aišku nė neįtaria, kokią jie žemę 
mindo.

Pavienių entuziastų pastangų dėka 
Lietuvos žydų kultūros draugija praeitą 
rudenį paskelbė geriausio paminklo 
Lietuvos Jeruzalei projektų konkursą. 
Šiuo metu žydų Lietuvoje nėra daug, o ir 
tie patys vienas po kito emigruoja 
Izraelin. Paminklas ar statinys primintų 
ateities kartoms, jog čia būta galingos 
unikalios litvakų — taip vadinami čia 
gyvenantys žydai — kultūros. Tuo pačiu 
būtų pagerbti ir karo metais išžudytieji. 
Svarbiausia — yra proga įkurti dar vieną, 
tikimės jaukų, kultūros židinį.

Rugsėjo pabaigoje Lietuvos visuomenė 
sužinojo konkurso pirmojo turo 
rezultatus. Simboliška, kad konkurso 
žiuri pirmininkas — Augustinas 
Savickas, žymus mūsų dailininkas, 
žmogus, kurio gyslomis teka lietuvio ir 
žydės kraujas, kurio asmenyje susikirtę 
dramatiški mūsų tautų likimai. 
Tarp konkurso organizatorių ir 
sponsorių — Vilniaus miesto 
savivaldybė, Sąjūdis, Kultūros ir 
Švietimo ministerija, Lietuvos kultūros 
fondas, Lietuvos rašytojų, dailininkų ir 
architektų sąjungos. Kaip papasakojo 
žiuri narys, Lietuvos ■ žydų kultūros 
draugijos pirmininkas rašytojas 
Grigorijus Kanovičius, autoriai iš 
Lietuvos, TSRS, Izraelio ir Švedijos 
atsiuntė keturiolika projektų. Jų būta 
pačių įvairiausių — nuo nedidelių 
paminklų iki siūlymų atstatyti buvusią 
Sinagogą ir kitus statinius ar jų 
fragmentus. Pirmoji premija nepaskirta. 
Antrąsias žiuri skyrė Tsilos Žak ir Villio 
Gordono (Švedija) bei Gabrielio Weiso ir 
Eli Yaniw (Izraelis) projektams. Trečioji 
premija paskirta buvusio vilniečio 
Dovydo Zundelovičiaus ir dar kelių 
autorių projektui.

Paskelbtas antrasis konkurso turas, 
jame dalyvaus antrųjų premijų 
laimėtojai. Galbūt prisijungs ir kiti 
autoriai. Pavasarį, kai sužinosime 
antrojo turo rezultatus, turėtų išryškėti 
būsimo statinio kontūrai. Grigorijus 
Kanovičius, priminęs, kad žydų

SKAITYTOJU LAIŠKAI
GIEDRE IŠ LIETUVOS

Rašo jums vėl Giedrė iš Lietuvos. Ačiū 
jums už laikraščius. Rašau jums su viltimi 
ir laukiu, nes noriu susirasti draugų- 
lietuvių. Padėkite man juos susirasti, aš 
jūsų labai prašau! Siunčiu jums atvirutes 
su Lietuvos vaizdeliais. Na tai tiek. 
Lauksiu.

Giedrė Ramonaitė, Joniškis, Kaštanų 
9, Lithuania.

ŠIAULIAI — NEDIDELI, 
BET GRAŽŪS

Aš rašau jums iš Lietuvos. Mano 
vardas Idilija Ruplytė. Man 19 metų. Esu 
gimusi lapkričio 7 d. Gyvenu nedideliame 
Lietuvos mieste — Šiauliai. Mano 
miestas nors nedidelis, bet gražus. Jame 
daug parkų, netoliese ežerai, miškai. Aš 
labai seniai svajoju susirašinėti su 
užsienio jaunimu, bet labai sunku 
susirasti draugų, kurie atrašytų. Aš 
domiuosi muzika, daug skaitau.

Neseniai Lietuva gavo 
nepriklausomybę, nors iki galo dar 
niekas nesutvarkyta. Dabar mums 
lietuviams šiek tiek lengviau bendrauti su 
užsieniu. Nors išvažiuoti dar labai sunku. 
Jeigu man parašytumėt laišką, aš būčiau 
labai dėkinga. Jeigu jums sunku rašyti 
lietuviškai, galite rašyti angliškai. Nors 
angliškai aš nelabai moku, bet suprasiu. 
Aš labai lauksiu jūsų laiškų.

Idilija Ruplytė, 235410 Šiauliai, 
Karvelio 24-15, Lithuania.

STENGIASI IR AUKOJASI
Prieš savaitę mane pasiekė jūsų 

pasiųsta banderolė su „Europos 
Lietuviu“ ir sieniniu kalendoriumi.

Mes čia Lietuvoje stengiamės ir 
aukojamės dėl Lietuvos valstybės 
atkūrimo ir džiaugiamės žinodami, kad ir 
jūs užsienyje taip pat pagal esamas 
galimybes, o kartais net ir daugiau, 
prisidedate prie bendro mūsų reikalo. 
Tad tikimės jos sėkme!

Jausdamas dėkingumą jums, norėčiau 
sužinoti kuo galėčiau jums atsidėkoti? 
Užbaigdamas linkiu jums visokeriopos 
sėkmės, sveikatos, na ir gerų atostogų.

Pranas Zinkevičius, Vilnius
ABU VOKAI BUVO ATKLIJUOTI
Nuoširdus ačiū už „Europos Lietuvį“, 

kurį gavau dviejuose vokuose tą pačią 
dieną, nors abu buvo išsiųsti skirtingu 
laiku. Abu vokus gavau atklijuotus.

Noriu tarti nuoširdų ačiū redakcijai už 
tikrai mielą ir įdomų laikraštį ir visiems 
linkiu stiprios sveikatos ir geros sėkmės.

Valė Karlienė, Panevėžys

NEGALĖSIU ATSILYGINTI
Ačiū jums už „Europos Lietuvį“, bet 

bijau, kad negalėsiu jums išsimokėti, nes 
esu viena ir auginu tris vaikus, kurie dar 
nesavistoviai gyvena.

Labai norėčiau susirašinėti su tautiečiu 
anglų kalba, kad ją patobulinčiau. Bet, 
matyt, niekas nepageidauja.

Tiesa, galėčiau jūsų tautiečiams, kaip 
turistams, pasiūlyti kambarį veltui, bet 
maitinimo ir kitų paslaugų neprižadu. 
Mano butas yra didelis, keturių 
kambarių, bet apstatymas prastas. 
Tačiau pageidaujantiems pamatyti savo 
Tėvynę-Lietuvą keblumų nesudarys.

Adelė Liepinaitienė, 235319 Panevėžys, 
Pilėnų 26-2, Lithuania.

GALĖTŲ PRIIMTI SVEČIĄ
Visiškai atsitiktinai papuolė man į 

rankas jūsų laikraštis ir aš ilgai svarstęs 
nusprendžiau jums parašyti, kreiptis su 
prašymu.

Labai prašau man padėti užmegzti 
ryšius su asmenimis užsienyje. Juos 
galėčiau priimti pas save Kaune 
pasisvečiuoti, jei kas norėtų atvykti į 
Lietuvą, suteikčiau geras gyvenimo 
sąlygas ir aprodyčiau Lietuvos kraštą.

Taip pat norėčiau, jeigu būtų galima 
ir kas nors mane pasikviestų padirbėti. 
Gal atsirastų toks žmogus, kuris galėtų 
mane priimti dirbti.

Mano vardas Arvydas 
Krasnadamskis, man 30 metų, esu baigęs 
dailės institutą ir šiuo metu dirbu darbą, 
braižybos ir piešimo mokytojų 
mokykloje. Iš anksto dėkoju.

A. Krasnadamskis, 233026 Kaunas, 
Švyturio 8-1, Lithuania.

problema Lietuvai svarbi, gal net viena 
svarbesniųjų, sakė, jog prie konkurso 
projektų įgyvendinimo sumanymais ar 
materialiai galėtų prisijungti ir lietuvių 
išeivija. Audronis Imbrasas
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NEGAVO ATSAKYMO
Rašiau jums laišką su kai kuriais 

klausimais, bet atsakymo negavau. Aš 
galvoju, kad tam yra dvi priežastys: 
viena, kad laišką paėmė sovietai, arba 
kitos priežastys?

Siunčiu dvi atvirutes leistas SSSRe apie 
Vilnių, o jei jūs galit (?!) atsiųskit nors 
vieną atvirutę apie Londoną, ar šiaip 
Angliją.

Dėkoju, Vytautas Štukėnas, 232017 
Vilnius, Box 2122, Lithuania.

(Skaitytojų iš Lietuvos kai kurie laiškai 
„Europos Lietuvio" redakciją pasiekia per 
5-10 dienų, o kiti — vėliau. Šių skaitytojų 
laiškams skiriu ypatingą dėmesį ir, pagal 
galimybes, bandau įjuos anksčiau ar vėliau 
atsakyti. Jeigu į kurį laišką neatsakiau, tai 
jo negavau — Red.).

GARSUS LIETUVIS JURGIS 
MIKELAITIS — GEORGE MIKELL

Praėjusio karo audros lietuvių tautą 
šblaškė po visą pasaulį. Į Angliją 
itkeliavo ir garsus lietuvis, mano 
pusbrolis Jurgis Mikelaitis — George 
Mikeli.

1970 metais Lietuvos žurnalas 
„Švyturys“ išspausdino publikaciją apie 
jį ir įdėjo penkias nuotraukas įvairiuose 
kinofilmų vaidmenyse. Minėtą straipsnį 
parašė žurnalistas Vytautas 
Kazakevičius, dabartiniu metu dirbantis 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje.

Anksčiau rašiau kelis laiškus, bet jokio 
atsakymo vis negavau. Na, o dabar, kai 
Lietuvoje vyksta didžiulės permainos, 
man V. Kazakevičius patarė kreiptis į jus, 
kad padėtumėt man sužinoti tolesnį 
mano pusbrolio likimą po 1970 m. Jei jis 
tebėra gyvas, labai norėčiau sužinoti jo 
adresą.

Jurgis Mikelaitis 1962 m. Airijos 
sostinės Dublino festivalyje buvo 
išrinktas populiariausiu kino aktorium. 
Tik labai gaila, kad mes lietuviai 
nematėme jo vaidmenų atlikimo 
aktoriaus Tėvynėje.

Tad, jei labai neapsunkinsiu, lauksiu 
jūsų atsakymo.

V. Kasparaitis, Jurbarkas
(Taip, garsusis lietuvis filmų aktorius 

Jurgis Mikelaitis (George Mikeli) gyvena 
Londone. Jūsų man rašytą laišką jam 
perdaviau, o jis pažadėjo Jums greitai 
parašyti. — Red.).

PADEDA GILIAU SUSIŽINOTI
Labai dėkoju jums už siunčiamą 

korespondenciją, kalendorių. Tai padeda 
giliau sužinoti apie lietuvių išeivių 
gyvenimą, puoselėjamą kultūrą, naujai 
susiformavusius papročius.

Labai, labai jums dėkinga. Gal iš aš 
galėčiau būti jums kuo nors naudinga?

Vaida Jadzelytė, Kaunas

SIUNČIA PINIGUS IR LINKĖJIMUS
Siunčiu pašto perlaidą už „Europos 

Lietuvį“ ir kalendorių 15.00 sv. 
Atleiskite, kad taip pavėluotai siunčiu, 
mat pensininkui nelengva su pinigais.

Tuo pačiu siunčiu geriausius 
linkėjimus ir linkiu sėkmės darbuose.

M.S. Rimša, Anglija

DOMISI POLITIKA

Nuoširdžiausi linkėjimai jums visiems 
nuo mūsų šeimos, draugų ir visų, visų, 
visų...

Jau kuris laikas gaunu iš jūsų 
„Europos Lietuvį“. Nežinau, ar kas 
pasirūpino, kad jį gaučiau, ar čia jūsų visų 
gero noro ir iniciatyvos dėka. Tikrai labai 
didelis dėkingumas jums, duodu 
paskaityti ir kitiems savo draugams. 
Įdomu paskaityti, ką jūs galvote apie 
įvykius Lietuvoje, kokia informacija jus 
pasiekia iš Lietuvos?

Aš pats esu gydytojas, politika 
domiuosi ir užsiiminėju nuo „Sąjūdžio“ 
susikūrimo pradžios. Buvau poeto S. 
Gedos patikėtinis renkant į Sovietų 
parlamentą, dabar buvau Rūtos 
Gajauskaitės patikėtinis renkant į 
Lietuvos parlamentą. Visur gerai sekėsi. 
Aš pats taip pat išrinktas deputatu į 
Lazdijų r. Savivaldybės Tarybą.

Man pačiam nepatogu, kad as jums 
niekuo negaliu atsilyginti už spaudą. 
Norėčiau atsiųsti Lietuvos spaudos ar 
knygų. Parašykite! Tai tuo ir baigsiu. Dar 
kartą dėkoju jums, sėkmės jums visiems. 
Telaimina jus Dievas.

T. Sinkevičius, Lazdijai
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

PLB-nės Valdyba: (iš kairės): E. CupHnskas, G. Petrauskienė, A, Gureckas, G. 
Kidukienė (svečias), V. Bieliauskas, M. Lenkauskienė, I lukoševičienė, H. Žibąs.

Londono Sporto ir Socialinio klubo labdaros vakare dalyvavo: (iš kairės) Vaikų Fondo 
(British-Lithuanian Fund for Children in Lithuania) komiteto narys V. Piščikas, DBJS- 
gos atstovas Ričardas O’Brien ir Vaikų Fondo pirmininkas Petras F. Leonavičius. 
(Labdaros vakaro aprašymas 4 psl,). Nuotrauka: ELR

Iš Lietuvos Vytis Vabalas rašo: Skubu pranešti, kad šiandien (spalio 7 d.) Lietuvos pašto 
departamentas išleido į apyvartą pirmuosius lietuviškus pašto ženklus. Ta proga išleistas 

Į specialus vokas, o Vilniuje ir Kaune naudojamas specialus štampas. Taigi, siunčiu pirmos 
dienos voką, kurį galite panaudoti „Europos Lietuvyje“ ir pranešti užsienio lietuviams 
apie šį faktą.

Si pirmoji laida, neturi perforaciją ir be klijų, buvo spausdinti Kauno „Spindulio“ 
spaustuvėje. Tiražai: nominalas 5 — 3 mln., nominalas 10 — 2 mln., nominalai 20 ir 50 
— po 0.5 mln. kiekvienas. Prie nominalią skaičių nėra ,Jc“ (kapeikų). Tai padaryta 
todėl, kad įvedus Lietuvoje savus pinigus, ženklus būtų galima naudoti toliau.

VOKIETIJOJE
LATVIŲ CHORAS

Ne vien tik Lietuvos ansambliai, chorai 
ar solistai lanko vakarų pasaulį. Nuo 
lietuvių neatsilieka ir mūsų šiaurės 
kaimynai-latviai bei estai, atvykdami į 
Šiaurės Amerikos kontinentą ir Europą, 
sutraukdami pilnas klausytojų sales ir tuo 
garsindami Pabaltijo valstybių vardus.

Prieš keletą savaičių Vokietijoje viešėjo 
estų ir latvių chorai, pasirodydami 
vokiečių televizijoje bei išpildydami 
koncertus vokiečių visuomenei, kadangi 
kaip ir lietuvių taip ir latvių su estais 
Bendruomenės nėra skaitlingos.

Netolimo nuo Vasario 16 gimnazijos, 
Lampertheimo mieste vokiečių chorai 
yra užmezgą tamprius ryšius su Rygos 
„Delta“ moterų choru. Vokiečiai 
dainavo Latvijos sostinėje, tad jau antrą 
kartą Mannheime ir pirmą kartą 
Lampertheime koncertavo Rygos 
universiteto studentės, duodamos beveik 
500 vokiečių dviejų valandų programą.

Pirmoje dalyje studentės, 
apsirengusios tamsiom suknelėm 
dainavo daugumoje pasaulinių 
kompozitorių kūrinius (Mozart, Shubert, 
pav., a capella „Der Liederbaum“, 
Muehler).

Antroje dalyje — jau tautiniais rūbais 
— latvių kompozicijos arba liaudies 
dainos, susilaukė ilgų plojimų. Virš 
programos latvės dar padainavo keletą 
dainų bei Latvijos himną „Dievs švieti 
Latvijų“.

' Po koncerto buvo proga trumpai 
pasikalbėti su choro palydove—vokiečių

I kalbos vertėja. Choras įsteigtas 1960 m. 
jo vadove-dirigente yra muzikė Inta 

l Eizenberga, choro sąstatas — 60 
studenčių. Latvės aplankė Sovietų 
Sąjungą, Lietuvą, Estiją, Lenkiją 
(dalyvavo chorų festivalyje Poznanėje) ir 

j dabar jau antrą kartą Vokietijoje.
I Ekonominė padėtis Latvijoje yra labai 

sunki, tačiau lietuvių pradėtu laisvės 
keliu žygiuoja ir latvių tauta. Labai 
pavyko Latvijos Dainų šventė, 
dalyvaujant 35 tūkstančių choristų.

1 Nebuvo jokių rusiškų dainų. Pasitaikė 
labai gražus oras.

K.B.

ITALIJOJE
IŠLYDĖJO BAŽNYČIOS VADUS
Spalio 17 d. iš Romos į Maskvą 

išskrido Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkas kardinolas Vincentas 
Sladkevičius su vyskupu Vladu 
Mikelevičium. Svečius į Leonardo da 
Vinci aerouostą išlydėjo būrelis Romoje 
gyvenančių ir studijuojančių lietuvių.

ANT SOVIETŲ IMPERIJOS 
GRIUVĖSIŲ

Sovietinė imperija yra pasmerkta 
neišvengiamai pražūčiai, jos susiskaldymo 
procesas jau prasidėjo, bet ant imperijos 
griuvėsių ir pelenų ateityje galėtų susikurti 
vakarietiško modelio ekonominė bendrija į 
kurią laisvanoriškai įsijungtų totalistinės 
sistemos jau nebepavergtos laisvos ir 
suvereninės šalys.

Tai pažymi baigiamajame pareiškime 
grupė žymių Sovietų Sąjungos ir Italijos 
intelektualų, Romoje dalyvavusių studijų 
seminare „Tautybių problema Sovietų 
Sąjungoje: atsinaujinimas ar civilinis 
karas?“. Seminarą surengė italų 
Helsinkio komitetas, socialinių kultūros 
centras, laisvasis universitetas. Tarp kitų 
dalyvavo žymūs būvą kitaminčiai ir 
žmogaus teisių gynėjai — matematikas 
Pliušč ir rašytojas Vladimiras Bukovskis, 
italas sovietologas, istorikas profesorius 
Vittorio Strada, du Gorbačiovo artimi 
bendradarbiai ir patarėjai Aitmatovas ir 
Rasputinas, kurie pasirašė baigiamąjį 
dokumentą ir sugrįžę į Maskvą 
painformavo Gorbačiovą apie studijų 
seminare padarytas išvadas. Seminare 
kalbėję asmenys vaizdžiai nušvietę 
dabartinę beveik dramatišką padėtį 
Sovietų Sąjungoje pasakė, kad sovietinė 
imperija yra ant prarajos slenksčio, jai 
gresia bado šmėkla. Imperijos žlugimo 
nebeįmanoma išvengti, pažymi seminaro 
dalyviai baigiamajame pareiškime. Tik 
kyla klausimas, kas įvyks po imperijos 
žlugimo? Tautybių klausimas gali būti 
išpręstas tik vienu nekruvinu būdu, sako 
pareiškimo autoriai: suteikiant 
dabartinėm respublikom laisvo 
apsisprendimo teisę per referendumus 
arba atsižvelgiant į atitinkamų 
respublikų laisvai išrinktų Aukščiausiųjų 
Tarybų sprendimus. Ant imperijos

PLB VALDYBOS ŽINIOS
SĖKMINGAS PROJEKTAS

PLB kultūros komisijos pirmininkės 
Irenos Lukoševičienės pastangomis 
sėkmingai buvo įvykdytas vasaros 
projektas: komisijos narė Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė atsikvietė 
tautotyros specialistę Veroniką 
Povilionienę iš Lietuvos. Pastaroji 
aplankė Kanados ir JAV vaikų bei jaunų 
šeimų stovyklas, supažindindama 
daugiau negu 2000 žmones su senovės 
liaudies dainomis, pasakomis bei įvairiais 
papročiais. Visas jos kelionės išlaidas ir 
honorarą padengė PLB valdyba iš savo 
iždo. Projektas kainavo 3000 dol.

PINIGAI PLB VALDYBOS IŽDE
Šiuo metu PLB valdybos ižde 

Cincinnati yra: „Pasaulio lietuvis“ 
žurnalui 193 dol.; P.Amerikos studentų 
kelionėms į Vasario 16 gimnaziją 821 
dol.; Sąjūdžio lėšos 11.436 dol.; Pagalbos 
Lietuvai vajaus lėšos, kurias surinko pati 
PLB valdyba 17.936 dol; Jaunimo 
kongresui užšaldytos lėšos 20.471 dol.; 
PLB veiklai paremti Australijos auka 
13.207 dol.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Fondui vadovauja buvęs PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas. Fondo 
iždininkas Juozas Lukas praneša, kad 
Fonde yra: 72.000 dol. Lituanistikos 
Katedrai Čikagoje; 25.596 dol. aukų, 
skirtų tiesioginei pagalbai Lietuvai; 7.071 
dol. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui; 495 Vytauto Didžiojo 
Universitetui; 25 dol. Vasario 16 
gimnazijai remti; 1.038 dol. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos veiklai 
remti.

Fondas ketina pravesti aukų vajų ir 
loteriją Jaunimo Kongresui remti. Taip 
pat yra pagaminęs metalinius ženkliukus 
(PLB Vyčius), kurie pardavinėjami po 5 
dol. ir mašinoms/lagaminams lipinukus 
— Vyčius. Juos galima užsisakyti pas 
Vytautą Kamantą, 1851 Skyview Drive, 
Sparta, Michigan, USA 49345. Te).: (616) 
887-1436.

Pagalba Lietuvai vajus sėkmingai 
vyksta Kanadoje (arti 400.000 dol.j, 
Australijoje (arti 250.000 dol.), Didžioje 
Britanijoje, Brazilijoje ir Argentinoje. 
PLB Pagalbos Lietuvai programą vykdo 
PLB pirmininkas dr. V. Bieliauskas, dėl 
projektų pasitardamas su kraštų vajaus 
komitetais ir su Lietuva. Nuo vajaus 
pradžios šį pavasarį iki dabar per 
Bendruomenes Lietuvai jau suteikta
185.120 dol. pagalba. (Kanados LB 
vajaus 94.500 dol.; PLB valdybos vajaus
41.120 dol.; Australijos LB vajaus 35.000 
ir JAV LB per „Dovana Lietuvai“ 14.500 
dol.).

Aukos skirtos Lietuvos Sąjūdžiui 
paremti yra globojamos PLB valdybos. 
Sąjūdžio naujosios Tarybos nutarimu 
lėšas disponuoti yra įgaliotas Andrius 
Kubilius, vykdomasis sekretorius 
Vilniuje.

Atviros Lietuvos Fundacija: Sorros 
Fundacija JAV-ėse yra paskyrusi stambią 
sumą su tikslu padėti Lietuvai atsidaryti 
ir įsijungti į tarptautinį pasaulį. Lėšas 
administruoja speciali „Atviros Lietuvos 
Fundacija“, sukurta šiam tikslui. Jai 
vadovauja lėšų skirstymo komitetas iš 
Lietuvos. Sritys kurias jie gali finansuoti 
yra kultūriniai bei švietimo sričių mainai 
bei įvairios programos. Ryšininkė yra dr. 
Irena Veisaitė, Basanavičiaus 16/5-49, 
232009 Vilnius. Tel.: 65-21-29.

„Pasaulio Lietuviui“ leisti stinga lėšų. 
Šiuo metu užsisakiusių yra 2.304 iš 
Lietuvos ir 19 laisvojo pasaulio kraštų. 
Brazilijoje ir kai kuriuose kituose P. 
Amerikos kraštuose ir Lietuvoje už 
prenumeratas nesusimoka — jos 
siunčiamos dykai. Pereitais metais 
Hitlerio-Stalino suokalbio sukakties 
atžymėjimui PL išleistas Lietuvoje 30.000 
tiražu. Vėliau Lietuvoje dar išėjo spalio, 

griuvėsių turi atsikurti laisvos ir 
suvereninės šalys su lygiomis teisėmis. 
Joms turėtų būti duotas pasirinkimas — 
laisvanoriškai įsijungti į būsimą 
ekonominę, o gal ir politinę bendriją arba 
joje nedalyvauti. Tačiau, tai bus 
įmanoma tik tuomet, kai Sovietų 
Sąjungoje bus galutinai likviduota 
totalistinė sistema, tautom ir tautinėm 
mažumom susidarys galimybė 
nevaržomai ugdyti tautines ir istorines 
kūrybines galias.

K.L. 

lapkričio ir 1990 m. vasario numeriai po 
10.000 egzempliorių.

ŠVIETIMO SRITYJE
Pasirašyta bendradarbiavimo ir 

studentų bei profesorių apsikeitimo 
sutartis tarp Illinojaus universiteto 
Čikagoje ir Vilniaus universiteto. 
Sutarties tikslas skatinti idėjų bei patirčių 
pasikeitimą ypatingai švietimo ir 
tyrinėjimų srityse. Norima pravesti 
profesorių bei studentų mainas, imtis 
bendrų tyrinėjimo projektų, dalyvauti bei 
organizuoti bendrus seminarus, 
akademines programas, pasikeisti 
vadovėliais, programomis. Sutartį 
pasirašė Donald Langenberg, Illinojaus 
universiteto kancleris ir Jonas Kubilius, 
Vilniaus universiteto rektorius.

Lietuvos Švietimo Ministras Darius 
Kuolys pranešė, kad neužilgo Lietuvoje 
atsidarys speciali gimnazija • taikyta 
išeivijos jaunimui norinčiam gilintis 
lietuvių kalbos bei kitų sričių moksluose 
Lietuvoje. Girdima, kad prie šios 
gimnazijos steigimo yra prisidėjusi ir 
„Tėviškės Draugija“. Ypatingas dėmesys 
bus skiriamas P. Amerikos jaunimui, ir 
ketinama jiems sudaryti palankias 
sąlygas atvykti gimnazijon Lietuvoje. 
Gimnazijos atidarymo iškilmėm yra 
pakviestas Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas.

ATEITIES DARBAI
JAV ir Kanados LB ruošiama Dainų 

Šventė įvyks Čikagoje ateinančią (1991 
m.) vasarą.

PLB Seimas įvyks 1992 metais.
Europos Lietuvių Studijų Savaitė įvyks 

1991 m. rugpjūčio mėn. pirmąją savaitę 
Vasario 16 gimnazijos patalpose. 
Programą ruošia Laisvosios Europos 
Radijo darbuotojas dr. K. Girnius.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
ruošos ir lėšų telkimo reikalais 
pasitarimas įvyko spalio 6 d. Detroite. 
PUS finansavo Tomo Bartusevičiaus 
kelionę iš V. Vokietijos į P. Ameriką. Jis 
ten praleido 3 mėnesius dirbdamas kartu 
su Jaunimo kongreso ruošos komiteto 
pirmininke Ariana Rastauskaite 
Argentinoje. Artimoje ateityje ketina 
vykti talkininku Gintaras Grušas, buvęs 
PUS pirmininkas iŠ JAV. PUS Valdyba 
yra pasiskirščiusi darbais Kongreso 
ruošai: Marytė Balaišytė rūpinsis 
informacijos skleidimu, Romas 
Garbaliauskas tvarkys PUS statuto 
keitimo klausimus, Daina Kalendraitė 
ruošia „Atstovo vadovą“ ir kviečia 
prelegentus. Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas Alvydas Saplys neseniai 
išsiuntinėjo laiškus, prašydamas pranešti 
atstovų skaičių ir nurodydamas visoms 
kraštų Jaunimo Sąjungos valdyboms 
kriterijus atstovams. Manoma, kad 
dalyvaus 10 atstovų iš Lietuvos. Jų 
kelionių išlaidom bei išlaikymui reikės 
surinkti 60.000 dol.

EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO (CSCE) 

KONFERENCIJOS REIKALU
Rugsėjo mėn. Vienoje vyko CSCE 

konferencijos Paryžiuje „Summit“ 
paruošiamieji darbai. Vienas iš jų, spalio 
1-2 dienomis New Yorke 35 kraštų 
užsienio reikalų ministrų konferencija. 
Valstybių galvų konferencija (Summit) 
įvyks lapkričio 17-19 dienomis Paryžiuje.

Lietuva, Latvija ir Estija, norėdamos 
konferencijoje kelti dalyvavimo teisės 
klausimą, sudarė Baltijos Tarybą ir 
pasiuntė įgaliotiniu į Vieną Estijos 
užsienio reikalų ministrą Meri. Jis įteikė 
Baltijos Tarybos vardu memorandumą 
ten dirbančiom delegacijom. Atsiliepimo 
dar nebuvo.

Vienoje Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas rūpinosi 
skleidimu Lietuvos paruošto 
memorandumo, prašančio Lietuvai 
stebėtojos teisių Paryžiuje.

Baltijos Tarybos paprašytas 
tarptautinės teisės advokatas Bill Hough 
III iŠ New Yorko paruošė 12 puslapių 
memorandumą ir 210 lydraščių užsienio 
reikalų ministrų parašams. Šiuos 
dokumentus turi PLB valdyba, kuri dar 
laukia parašų.

J New Yorką spalio 1-2 dienomis 
atvyko Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Saudargas ir Latvijos užsienio 
reikalų ministras Jurkans. A. Saudargas 
aplankė delegacijas ir susitiko su jų 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviu Kronika
KAS— KADA—KUR?

Spalio 26-28 — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas.

AUKOS SPAUDAI
3.50 sv. — N. Žvirblis.
4.00 sv. A. Vigelskas.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

PAIEŠKOJIMAS
A. Tamašauskaitė prašo atsiliepti dėdę 

Adomą Tamašauską iš Dingiškių kaimo, 
Alytaus apskrities išvykusio apie 1920 
metus; pusseserę Verdžiną 
Tamašauskaitę, gim. apie 1930-1935 m. 
Čikagoje ar Brukline; tetą Magdę 
Kalinauskienę išvykusią iš ten pat apie 
1918-20 m. turėjusią 4 vaikus, kuriųžinau 
tik du vardus: Kęstutis ir Onutė. Gimę 
Brukline ar Čikagoje ir dabar gali būti 50- 
65 metų; giminaitį Edvardą Švirmicką 
gim. Čikagoje apie 1930 metus. Rašyti: 
234589 Alytus, A. Jonyno 9-73, 
Lithuania.

NORI SUSIRASINETI
Petras Bumbliauskas nori susirašinėti 

su pasaulio lietuviais. Rašyti: 235610 
Telšių raj., Ryškėnų t.ū., Lithuania.

Man 61 metai. Pensijoje, tačiau dar 
dirbu. Esu mokytoja. Vyras mirė nuo 
infrakto. Dabar tokioje būsenoje, kad gal 
kiek man paskaidrintų gyvenimą 
susirašinėjimas su kokia vieniša ar tokia 
pat likimo drauge.

Man rašyti: Bronė Bazienė, 235000 
Jonava, Lietuvos 13-7, Lithuania.

Norėčiau susirašinėti su užsienio 
lietuviais. Mėgstu muziką. Gimiau 
gruodžio 15 d., mano ženklas „Šaulys“. 
Susirašinėti pageidaučiau su 13-20 metų 
jaunuoliais.

Man rašyti: Edita Akstinaitė, 235400 
Šiauliai, V. Karvelio 104-10, Lithuania.

STOKE-ON-TRENT
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame kun. M. 
Corrigon ir kun. S. Matuliui MIC už 
gražų pamokslą.Taip pat esame dėkingi 
visiems išreiškusiems užuojautą raštu ir 
asmeniškai, Narbutams iš 
Worlverhamptono, dėl ligos 
negalėjusiems dalyvauti, už gėles, visiems 
iš Stoke-on-Trent, Valijos ir Londono 
lietuviams gausiai dalyvavusiems mūsų 
mylimo ir brangaus šeimos nario a.a. 
Antano Kalasevičiaus laidotuvėse.

Visiems didelis ačiū už tokias gražias 
gėles ir vainikus.

Liūdinti žmona, sūnūs, dukros ir anūkai.

PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 4 d., 11.15 

/ai., 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 

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

Patrike.
Northamptone — lapkričio 11 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.

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.

LNB-VES PIRMININKO
K. TAMOŠIŪNO PRANEŠIMAS

Spalio 21 d. po pamaldų parapijos 
Svetainėje LNB-vės pirmininkas K. 
Tamošiūnas pranešė apie savo kelionę po 
Lietuvą, pasimatymą su Lietuvos 
respublikos pirmininku V. Landsbergiu, 
dalyvavimą AT posėdžiuose ir apie 
Palangą, Klaipėdą ir Rytprūsius.

BRITISH-LITHUANIAN 
RELIEF FUND FOR 

CHILDREN OF LITHUANIA

Gautos šios aukos: 50.00 svarų — 
Ronaldas ir C. Senkai; po 10.00 sv. — 
Vladas Usevičius, N.N. ir Peter. Vaikų 
prieglaudoms rūbų parūpino E. 
Daukienė.

Fondo vadovybė dėkinga visiems 
aukotojams.

Visais fondo reikalais siųsti laiškus: 21 
The Oval, London E2 9DT.

Fondo valdybos pirmininkas Petras 
Leonavičius spalio 21 d. išvyko į Lietuvą. 
Jis aplankys vaikų prieglaudas, ligonius ir 
vietoje įsitikins kokios reikia paramos.

Fondo sekretorė H. Piščikienė 
pasiuntė laišką Royal Society for 
Mentally Handicapped Children and 
Adults (M ENCAP) centrą sakydama, 
kad Lietuvos psichiškai nesveikų vaikų 
prieglaudos ir ligoninės reikalingos 
dėmesio ir paramos.

Gautas atsakymas, kad fondo laiškas 
perduotas svarstyti MENCAP centro 
International Working Group. Taip pat 
laiško nuorašas pasiųstas The 
International League of Societies for 
People with mental handicap in Brussels 
ir Nutfield Foundation.

THE SUE RYDER 
FOUNDATION

Iš Lady Ryder of Warsaw, C.M.G., 
OBE, gautas atsakymas, kuriame ji rašo:

Man būtų malonu pradėti Sue Ryder 
Home Lietuvoje, tačiau šiuo metu mūsų 
finansinė padėtis yra tokia, kad tokiam 
žygiui negalime ryžtis, nebent mes 
sulauktume tikros paramos norėdami 
surinkti 350000.00 sv.

Ar yra galimybė, kad jūs mūsų fondui 
padėtumėte pasiekti savo tikslo?

Sue Ryder

Sue Ryder Homes veikia tarptautiniu 
mastu. Šį pasiūlymą turėtų remti visi 
lietuviai. Būtų įdomu šiuo reikalu 
sužinoti kitų nuomonę. Rašyti fondo 
adresu.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
LABDAROS VAKARAS

Spalio 20 d. Sporto ir Socialinio klubo 
valdyba surengė labdaros-disko vakarą 
vaikų fondui (British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania) paremti.

Vakaras pasisekė, nes atvyko daug 
svečių iš Londono ir tolimesnių miestų. 
Neatsiliko ir užsienio lietuviai: prof. S. 
Goštautas iš JAV., Saulius Čiamolonskas 
ir kiti jaunuoliai iš Lietuvos. Taip pat 
dalyvavo aktorė Živilė Šlekytė-Stanton, 
skulptorė Elena Gaputytė, advokatas M. 
Comish su šeima, LNB-vė pirmininkas 
K. Tamošiūnas su žmona, „Europos 
Lietuvio“ redaktorius VI. Dargis, 
Londono lietuviu parapijos kunigai J. 
Sakevičius ir R. Repšys. Ričardo O’Brien 
ir Almos Traškaitės vadovaujamas 
gausus jaunimo būrys.

Vaikų fondo (Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania) pirmininkas 
Petras F. Leonavičius, Regional 
Manager, Crude Oil Supply Nagotiations 
for AMOCO Shipping and Trading Ltd., 
prieš pradedant vakaro loteriją padėkojo 
klubo sekretorei Marijai Hoye- 
Kalinauskaitei ir klubo valdybai už 
puikaus vakaro surengimą ir rodomą 
prielankumą fondo veiklai, ir visiems šio 
labdaros vakaro dalyviams.

Loterijai daiktus sudovanojo: 
Charrington Bravoras, Z. Grupiljonienė, 
B. Černienė, kun. J. Sakevičius, F. 
Senkuvienė ir S. Kasparas.

J.M. Liūdžiai negalėdami vakare 
dalyvauti atsiuntė 20.00 sv. pridėti prie 
vakaro pelno, kuris (siekė 881 svarus) 
buvo perduotas vaikų fondui.

Fondo valdyba ruošdama šį labdaros 
vakarą nesitikėjo tokio pasisekimo. 
Todėl visiems jį parėmusiems nuoširdžiai 
dėkoja.

Būtų gražu, kad šiuo pavyzdžiu 
pasektų ir kiti 5 D. Britanijoje esantieji 
lietuviški klubai ir suruoštų panašius 
labdaros vakarus vaikų prieglaudoms ir 
ligoninėms paremti Lietuvoje.

St. Medžiokalnis

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
FUTBOLAS

Spalio 14 d. „Lithuanian Victoria A“ 
varžėsi su I-mos divizijos „Hale End“, 
pralaimėjo 0:5, o IV-sios divizijos 
„Lithuanian Victorian B“ pralaimėjo 
„Stiek and Weassell“ — 0:2.

MANCHESTERYJE
Švente sukaktuves

Spalio 14 d. Ark. Podvoiskis sulaukė 
68 metų amžiaus. Ta proga surengė MLS 
klube šaunų sukaktuvinį pobūvį. Kartu 
savo gimtadienį šventė ir Vincas Rudys, 
kuris rugsėjo 20 d. sulaukė T1 metų 
amžiaus. Dalyvavo 21 asmuo.

A. Podvoiskis yra MLS klubo ir 
DBLS-gos Mančesterio skyriaus 
pirmininkas, MLK Bendrijos 
sekretorius, Mančesterio lietuvių 
bendruomenės korespondentas (23-ti 
metai), A. L. Biuletenio redaktorius, 
ramovėnas, anksčiau 8 metus 
mokytojavo ir ėjo įvairias kitas pareigas. 
Yra parašęs mokslinių dalykų, kuriuos 
perdavė Lietuvos Mokslų Akademijai.

V. Rudys daug metų yra MLS klubo 
iždininkas, yra mėgėjas fotografas ir 
siuvėjas. Daug metų V. Vokietijoje ir 
Anglijoje dalyvavo kultūrinėje ir 
visuomeninėje veikloje. Už veiklą buvo 
apdovanotas padėkos lapu.

Pobūvį pravedė MLS klubo 
vicepirmininkas H. Vaineikis, kuris 
pasveikino švenčiančius gimtadienius ir 
palinkėjo jiems geros sveikatos ir sėkmės 
tolimesniame gyvenime. Visi jiems 
sugiedojo Ilgiausių metų ir išgėrė tostą už 
jų sveikatą.

Pobūvis visų pakilioje ir linksmoje 
nuotaikoje nusitęsė iki vėlaus laiko.

Ačiū Aldonai Podvoiskienei ir 
Viktorui Chadauskui už vaišių stalų 
paruošimą.

IŠVYKA Į BOLTONO
LIETUVIŲ ŠOKIUS

Spalio 20 d. Mančesterio lietuviai 
surengė išvyką į Boltono lietuvių 
tradicinius metinius šokius. Vyko 16 
žmonių, kurių tarpe buvo du Vilniaus 
universiteto studentai, kurie buvo 
Liverpoolyje ir laikinai apsistojo pas M. 
Purieną.

Išvyka patenkinti visi, nes turėta 
progos linksmai praleisti laiką ir 
pabendrauti su tautiečiais.

A.P.

BOLTONE
PASISEKĘ TRADICINIAI ŠOKIAI
Spalio 20 d. įvyko vietinių lietuvių 

surengti metiniai šokiai. Per paskutinius 
du ar tris metus šokiuose dalyvaujančių 
apylinkės tautiečių skaičius buvo 
sumažėjęs, todėl šiais metais buvo 
ypatingai malonu vėl šokančių ir 
nešokančių pilnutėlę salę matyti.

Boltono lietuviai turi gerą, darbštų 
vienetą ir todėl jie yra labai dėkingi, kad 
jų pastangos buvo įvertintos. Šiais metais 
iš Mančesterio ir Eccles atvyko daugiau 
tautiečių, mūsų neapleido mums 
ištikimas Prestonas, Ročdalė buvo 
atstovauta, šoko bičiuliai iš Jorkširo, 
buvo atvykę jaunieji lietuviai iš 
Liverpulio ir atstovai iš Stoke-on-Trent 
pasirodė boltoniškių padangėje. Visiems 
paminėtiems ir nepaminėtiems labai 
didelis ir nuoširdus ačiū.

Šokiai praėjo labai malonioje ir 
draugiškoje nuotaikoje. Visas vakaro 
ceremonijas atliko skyriaus pirmininkas 
H. Vaineikis, o loterijos bilietus 
energingai platino ir ją pravedė skyriaus 
kasininkas H. Silius su žmona. Kaip 
visada skanų maistą pagamino 
nenuilstančios Boltono šeimininkės O. 
Eidukienė, S. Keturakienė ir M. 
Pauliukonienė. Teko girdėti, kad ne 
visiems skanumynų užteko. Mes 
apgailestaujame, bet todėl prašome 
apsilankyti kitais metais — mes ir maisto 
daugiau padarysime ir, jeigu reikės, 
didesnę salę užsakysime. Dar kartą ačiū!

Pasimatysime ateinančiais metais!

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

DR. J. OLEKAS VOKIETIJOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

programoje dalyvavęs į Lietuvos 
Respublikos AT deputatas Vytautas 
Plečkaitis.

Ministrą kelionėse lydėjo Vincas 
Bartusevičius, kuris rūpinosi programa ir 
Mečys Buivys, kuris vertėjavo. Hesseno 
mieste pokalbiuose taip pat dalyvavo 
gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, o 
Baden-Wurttembergo — kun. 
Kazimieras Senkus ir dr. Jonas Norkaitis.

Ministro kelionė buvo sėkminga, 
užmegzti ryšiai, pradėtas 
bendradarbiavimas. Šios kelionės pilna 
vertė priklausys nuo Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerijos administracijos 
pastangų ir sugebėjimų ją išnaudoti. 
Vokietijoje sveikatos apsaugos sistema 
yra prasminga Vokietijos piliečiams. 
Užaugusiam centriniai valdomam yra 
sunku, gal net neįmanoma, galvoti 
kitokiomis kategorijomis. Lietuvoje dar 
populiarios socializmo idėjos ir todėl 
daugelio akys krypsta į Švediją kaip 
pavyzdį. Tačiau Švedijoje labai aiškiai 
matosi ir socializmo neigiamybės, ypač 
sveikatos apsaugos srityje. Pilnas piliečių 
aprūpinimas virsta sau priešingybe. 
Suprantamas lietuvių noras pakeisti 
sistemą pamažu, nieko neįskaudinus. Tai 
reikštų reformuoti socializmą. Bet 
socializmą jau bandė reformuoti visos 
Rytų valstybės ir iš to nieko neišėjo. 
Negalima norėti gyventi pagal 
kapitalizmą, o dirbti pagal socializmą. 
Tingėti, norėti atlyginimo be darbo, būti 
tariamai aprūpintu viskuo veltui yra 
homeopatiniais vaistais nepagydoma 
liga. Jai pagydyti reikalinga šoko 
terapija. Tai skausmingas, gal ir nevisai 
teisingas, bet vienintelis kelias, norint ką 
nors pakeisti.

V. Bartusevičius

PLB ŽINIOS
(Atkelta iš 3 psl.) 

kraštų užsienio reikalų ministrais, iškėlė 
Lietuvos norą gauti stebėtojos teisę, ir 
kad Pabaltijos valstybių klausimas būtų 
įjungtas į „Summit“ dienotvarkę 
Paryžiuje. Ministro A. Saudargo dar 
vienas tikslas buvo kelti Lietuvos 
atstovavimo Jungtinių Tautų 
Organizacijoje galimybes. Jo kelionę 
tvarkė Lietuvos Diplomatijos Šefas St. 
Lozoraitis, talkinamas „Batuno“, PLB ir 
JAV. LB.

PLB Žiniaraštis

PASAULYJE
RUSIJOS FEDERACIJA

Pagal naują konstituciją Rusijos 
Sovietų Federacinė Socialistinė 
Respublika pasivadino Rusijos 
Federacija. Rusijos Federacijos 
parlamentas, pasivadinęs senu vardu 
„durna“, svarstė prezidento Boris Jelcino 
pasiūlytą ekonominį planą ir naujos 
konstitucijos projektą, pagal kurį Rusijos 
Federacija tvarkys savo vidaus ir užsienio 
politiką, pilnai kontroliuos savo teritoriją 
ir bus pliuralistinė valstybė. Tačiau 
naujoji konstitucija nenusako įsakmiai, 
kad Rusijos Federacija yra 
nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos. M. 
Gorbačiovui tai yra labai svarbu, jis 
siūlo, kad visasąjunginė sutartis būtų 
priimta dar šiais metais Sovietų Sąjungos 
parlamente. Tai padaryti bus neįmanoma 
be Rusijos Federacijos pritarimo, nes 
Rusijoje gyvena beveik pusė visos Sovietų 
Sąjungos gyventojų (maždaug 150 mln.).

Manoma, kad dėl šios priežasties 
Lietuvos delegacijos pasitarimai su 
premjeru Ryžkovu užtruko net penkias 
valandas ir sutarė pradėti oficialias 
derybas lapkričio mėn. pabaigoje. 
Premjeras Ryžkovas, žinoma, spėjo 
pridėti, kad Sovietų Sąjunga jokių prieš- 
derybinių sąlygų nepriima, o tai gali 
reikšti, kad derybos nebūtinai turi 
privesti prie Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo.

Įdomu pastebėti ir tai, kad pagal 
Ryžkovą derybos su Lietuva delegacija 
buvo „labai komplikuotos ir.įtemptos". 
Per derybas Lietuvos delegacija atmetė 
Sovietų reikalavimą priimti Lietuvos 
rusų ir lenkų mažumų atstovus į derybas, 
o taip pat buvo susikirtimas dėl lietuvių 
jaunuolių priverstinos tarnybos 
Raudonojoje Armijoje.

Atsiskyrėlė D. Britanija
Įėjusi į Europos EMS (valiutų 

kontrolė) D. Britanija vis dar priešinasi 
vieno banko ir vienos valiutos įvedimui 
Europos Bendruomenei priklausančių 
12-koje valstybių. Paskutinis nesutarimas 
kilo ir dėl žemės ūkio produktų subsidijos 
sumažinimo, ko siekia Britanija, nes jos 
ūkininkai yra labai produktingi ir 
išsiverstų be valstybinės subsidijos. Tam 
pasipriešino vokiečiai, kurių ūkininkai 
yra labiau atsilikę, o juos parėmė 
Prancūzija, kurios ūkininkai turi 
ypatingą įtaką vyriausybei.

Libanas Sirijos įtakoje
Po generolo Aoun nuvertimo ir po kito 

krikščionių vado Chamaoun nužudymo, 
atrodo, kad Libanas yra visiškoje Sirijos 
globoje. Prezidentas Elias Hrawi buvo 
iššauktas į Damascus, Sirijos sostinę, kur 
gavo Sirijos prezidento Assad 
nurodymus.

Siekdamas taikos, jis turi rasti būdą 
bendrai kalbai tarp krikščionių ir 
muzulmonų. To siekdamas jis yra 
pasiryžęs sudaryti plačios apimties 
neutralią valstybę, kad išvengus keršto ir 
žudynių tarp įvairių susigrupavimų.

Tariasi P. Afrikos juodieji
Pietų Afrikoje tarp juodųjų vyksta 

kovos, kurių metu iki šiol žuvo daugiau 
negu 4000 juodųjų. Po ilgų derybų Zulu 
genties vadas šefas Buthelezi sutiko 
susitikti su ANC viceprezidentu Nelson 
Mandela. Kovos daugiausiai vyko tarp tų 
dviejų organizacijų pasekėjų. Buthelezi 
iki šiol tartis su Mandela atsisakė, nes jis 
save laikė lygiu su ANC viceprezidentu, o 
į ankstesnius pasitarimus jis būdavo 
kviečiamas kaip vienas iš genčių vadų.

Irako konfliktas nesibaigia
Irako prezidentas bando supykinti 

sąjungininkus savo tarpe, Prancūzijos 
prezidentui Mitterrand vos pagalvojus 
apie taikingą Persijos Įlankos konflikto 
išsprendimą, Irakas tuojau leido išvykti 
visiems prancūzų įkaitams, o to pat 
siekiančiam, buvusiam D. Britanijos 
ministrui pirmininkui Ted Heath, tik 38 
sunkiai sergančius britus ligonius 
pasisekė išvaduoti. Pietų (Saudi) 
Arabijos karalius Fahd ir jo krašto 
apsaugos ministras būk tai išsireiškė, kad 
gal Irakas galėtų be karo iš Kuwait 
pasitraukti, nes karas su Iraku 
neišvengiamai pareikalaus daug aukų.

JAV ir D. Britanija vis dar reikalauja, 
kad Irakas besąlyginai pasitrauktų iš 
Kuwait, atstatytų karaliaus Fahd valdžią 
ir visi atsakingi už žudynes Kuwait būtų 
patraukti į karo nusikaltimams spręsti 
teismą. M. Thatcher taip pat numato, 
kad ekonominės sankcijos bus tęsiamos 
tol, kol Irakas atsisakys nuodingųjų dujų 
ir atominių ginklų.
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