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EUROPOS SAUGUMO 
IR BENDRADARBIAVIMO 

KONFERENCIJA PARYŽIUJE
Vatikano valstybės sekretorius 

kardinolas Casaroli lapkričio 19 d. 
kalbėjęs Paryžiuje vykstančioje viršūnių 
konferencijoje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo klausimais, pasakė, 
kad Apaštalų Sosto nuomone, Europa 
galės su pasitikėjimu žvelgti į taikingą ir 
saugią ateitį, jei visur bus įtvirtinta 
demokratija, besiremianti pagarba 
pagrindinėm žmogaus teisėm ir laisvėm. 
Kardinolas Casaroli nurodė kai kurias 
Apaštalų Sosto įsitikinimu ypatingai 
svarbias sąlygas saugumo, taikos ir 
bendradarbiavimo tolimesniam ugdymui 
Europos kontinente, tarp tų esminių 
sąlygų paminėjo kultūros laisvę, laisvų 
kultūrinių pasikeitimų stiprinimą, ypač gi 
pagarbą tautų teisei laisvai spręsti. Čia 
kardinolas įsakmiai paminėjo Pabaltijo 
kraštus. Reikia rūpintis, kalbėjo 
kardinolas, kad būtų gerbiama tautų teisė 
laisvai apsispręsti savo likimą, 
suderinamai su teisės dėsniais ir taikingo 
tarpusavio sugyvenimo normomis, ypač 
kai tautos — čia aš turiu omeny ypatingai 
Pabaltijo valstybes, istorinio teisingumo 
motyvais pagrindžia savo siekimą atkurti 
tautinę ir valstybinę individualybę. 
Kardinolas taip pat pasakė, kad privalo 
būti gerbiamos mažumų teisės, reikia 
siekti ginkluotės sumažinimo ir 
pavojingiausių ginklų palaipsniško 
sunaikinimo. Vatikano valstybės 
sekretorius savo žodyje atkreipė dėmesį ir 
į ekonominio pobūdžio problemas, 
pasakė, kad turi būti kuriama ekonominė 
santvarka, kurioje galėtų pasireikšti 
įstatyminiai tvarkoma laisva iniciatyva. 
Laisva iniciatyva, pasakė kardinolas, 
laiduoja pažangą ir padeda apsaugoti 
žmogaus asmens orumą. Naujoji Europa, 
pažymėjo kardinolas, turi remtis pagarba 
žmogaus asmens ir tautų teisėm. Tai 
idealas, kurio visi turi vieningai ir 
ištvermingai siekti.

Pabaltijo kraštų užsienio reikalų 
ministrai Paryžiuje paragino Vakarų 
valstybes ryžtingiau paremti pabaltiečių 
politinę kovą už Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybę. Antradienį 
Paryžiuje surengtoje spaudos 
konferencijoje, pabaltiečių užsienio 
ministrai pasakė, kad jų nepriėmimas į 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją dėl sovietų pasipriešinimo, 
tėra epizodinis įvykis, laikinas 
pralaimėjimas kovoje už trijų Pabaltijo 
respublikų visišką nepriklausomybę. 
Sovietų laikysena pabaltiečių ministrų 
nenustebino, bet juos kiek nuvylė, kaip 
ministrai pažymėjo susitikime su 
žurnalistais, Paryžiaus konferencijos 
dalyvių nenoras iškelti Pabaltijo kraštų 
problemą, kuri yra tarptautinė problema, 
o ne Sovietų Sąjungos vidaus reikalas, 
kaip tikina Kremlius. Pabaltiečių 
ministrai, betgi, didžiai įvertino kai kurių 
valstybių tvirtą pritarimą Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės siekimam, 
įsakmiai ir su dėkingumu paminėjo 
Apaštalų Sosto, Suomijos, Danijos, 
Islandijos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Didžiosios Britanijos valstybių ir 
vyriausybių vadovų pasisakymus už 
Pabaltijo kraštų teises, ypač priminė 
Čekoslovakijos prezidento Havelio drąsų 
pasiūlymą, kad jau dabar trim Pabaltijo 
kraštam būtų suteikta stebėtojų teisė 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje. Po šio pareiškimo, 
sovietai atšaukė numatytąjį Gorbačiovo 
susitikimą Paryžiuje su prezidentu 
Haveliu. Palankumą pabaltiečiams taip 
pat išreiškė Amerikos valstybės 
sekretorius Baker, kuris konferencijos 
išvakarėse Paryžiuje drauge priėmė trijų 
Pabaltijo respublikų užsienio ministrus. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio 
ministrai pasakė žurnalistams, kad jie 
įteikė Paryžiaus konferencijai Pabaltijo 
kraštuose surinktus 860 tūkstančių 
parašų po peticija, raginančią pasaulio
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BALTIJOS TARYBOS POSĖDIS

PASIMATYMAS SU 
iZ BRITANIJOS PREMJERE 
MARGARET THATCHER

Prie Downing Street vartų 
atvažiuojančio AT pirmininko laukė 
būrys vietinių lietuviu, o pačioje 
Downing Street, skersai gatvės nuo 
ministrės pirmininkės rezidencijos, tarp 
britų spaudos atstovų buvo ir lietuvių 
žurnalistų. Pati Margaret Thatcher prie 
durų pasitiko ir pasveikino AT 
pirmininką — jam buvo ištiestas 
raudonas kilimas, kaip ir dera 
ypatingiems svečiams. Premjerė AT 
pirmininką priėmė tikrai šiltai: 
pasimatymas buvo malonus, naudingas ir 
paliko neišdildomą įspūdį. Margaret 
Thatcher kelis kartus pabrėžė, kad D. 
Britanija niekados nepripažįnusi 
Lietuvos, kaip ir Latvijos bei Estijos, 
aneksijos, todėl ir uždrausta D. Britanijos 
diplomatams lankytis Pabaltijo 
valstybėse. Jos nuomone, derybos su 
SSSR turi vesti į pilną nepriklausomybę. 
AT pirmininkas supažindino premjerę su 
Ryžkovo ultimatumu, duotu Lietuvos 
vyriausybės atstovams lapkričio 10 d. 
susitikime Maskvoje, kur buvo pasakyta: 
„Jeigu jūs į mus žiūrėsite kaip okupantus, 
tai mes ir elgsimės kaip okupantai“. O 
grasinimas dėl galimų sankcijų buvo 
aiškus: jeigu Lietuva nenori grįžti į 
sovietinę ekonominę sistemą, tai ir galės 
likti už tos sistemos. Vadinasi, nieko ji 
negaus iš SSR. Ministrė pirmininkė, kuri 
aiškiai dar nebuvo informuota šiuo 
klausimu, prašė, kad AT pirmininkas jai 
apie tai parašytų laišką. Prieš jam 
išvykstant, AT pirmininkas parašė laišką, 
kuriame išdėstė naujos blokados galimas 
pasekmes: be gyvulinių pašarų, kuriuos 
Lietuva importuoja iš SSSR, greitai 
reikės pradėti gyvulius skersti; be žaliavų 
ir be reikalingų komponentų — užsidarys 
Lietuvos fabrikai ir įmonės, prives prie 
masinės bedarbystės.

Buvo numatyta, kad pasimatymas 
užtruks 20 minučių, o užsitęsė 45 
minutes. Čia reikia pabrėžti, kad 
Lietuvos Respublikos ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė per 
pasimatymą su Margaret Thatcher 
gegužės 9 d. daug atliko, todėl AT 
pirmininkui buvo kiek lengviau, nes 
nereikėjo aiškinti esminius dalykus. 
Vienas D. Britanijos vyriausybės atstovas 
po K. Prunskienės apsilankymo 

prasitarė, kad M. Thatcher „atsivertė“. 
Vadinasi, pradėjo mūJų reikalą judinti.

Tikriausiai Lietuvos žmonėms nereikia 
aiškinti, kad kiekviena tauta nustato savo 
politiką, atsižvelgus į savo interesus. 
Vienas žymiausių praeito šimtmečio D. 
Britanijos valstybės veikėjų Palmerstonas 
šiuo klausimu pasakė: „Mes neturime 
amžinų sąjungininkų, neturime taip pat ir 
nuolatinių priešų. Mūsų interesai amžini 
ir nuolatiniai“.

Tą pačia dieną popiet Bendruomenės 
rūmuose David Atkinson, su kuriuo 
pusryčiavome, ministrės pirmininkės 
paklausė: „Kokį patarimą, gerbiamoji 
kolege, davėte Lietuvos prezidentui 
Landsbergiui, palaikydama jį 
reikalaujantį savo šalies 
nepriklausomybės?“ Margaret Thatcher 
atsakė: „Tą patį patarimą, kurį jam 
anksčiau daviau, kad mes niekados 
nesame pripažinę, jog Lietuva buvo 
legaliai aneksuota ir dėl to niekados 
nesame leidę savo ambasadoriams ar 
konsulams važiuoti į tą šalį. Mes 
suprantame sunkią padėtį, kurioje 
Lietuva dabar randasi. Mes tikime, kad 
tai galima išspręsti derybų keliu. Mes taip 
pat suprantame, kad neseniai susidurta 
su netikėtais sunkumais ir darysime viską, 
kas įmanoma, kad derybos vėl 
prasidėtų“.

Vėliau, tą pačia popietę, Sir Geoffrey 
Howe, buvęs Bendruomenės rūmų 
lyderis, pasakė savo atsistatydinimo 
kalbą, kurioje jis puolė M. Thatcher dėl 
jos požiūrio į Europą. Galima sakyti, kad 
po šios kalbos ministrė pirmininkė, kaip 
lyderė, liko rimtai, o gal net „mirtinai“, 
sužeista. Vienas ministras padarė šią 
išvadą: „Tai jos galas“. Taip ir buvo.

Šalia AT pirmininko pasimatymo su 
M. Thatcher, iš ryto, 10-11 vai., AT 
pirmininko patarėjai Šarūnas ir 
Ramūnas bei AT deputatė Laima 
Andrikienė pasimatė su John Weston, D. 
Britanijos URM politinių reikalų vedėju. 
Juo vėl lydėjo Jaras Alkis.

LIETUVIŲ NAMUOSE
Po pasimatymo (12.15-13.00 vai.) AT 

pirmininką į Lietuvių Namus palydėjo 
Madeleine Campbell. Čia mūsų laukė 
paruoštų valgių šaltas bufetas. AT 
pirmininkas tuojau rusų kalba turėjo 
pasikalbėjimą su Simu Josmanu, 
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Lapkričio 21 d. Jūrmaloje įvyko Baltijos 
valstybių tarybos posėdis. Jame dalyvavo 
trijų Baltijos respublikiį AT pirmininkai, 
taip pat Latvijos ir Estijos ministrai 
pirmininkai. Posėdžio dalyviai svarstė 
dabartinių įvykių eigų ir TSRS AT 
neeilinio posėdžio svarstymus Paryžiaus 
ESB Konferencijos išvakarėse.

Lietuvos AT pirmininkas V. 
Landsbergis Baltijos tarybos posėdyje 
pareiškė, jog Lietuva, visos trys Baltijos 
valstybės yra psiryžusios imtis visų 
priemonių, kad būtų atkreiptas pasaulio 
valstybių, demokratinių jėgų, tarptautinių 
organizacijų dėmesys į tų grėsmę, kuri yra 
iškilusi Lietuvos ir visų Baltijos valstybių 
nepriklausomybei.

Jūrmalos posėdyje buvo priimtas šis 
Baltijos Valstybių Tarybos kreipimasis į 
TSRS AT:

1990 m. lapkričio 17 d. Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjungos 
Aukščiausioje Taryboje buvo kėsinamasi 
į mūsų valstybių ir tautų suverenias teises, 
įskaitant atvirus grasinimus prievarta 
nušalinti demokratiškai išrinktas 
valdžios institucijas ir panaikinti
Lietuvos, Estijos, 
galiojimą.

Šių grasinimų 
pareiškiame, kad 
pasinaudos savo

Latvijos įstatymų 

akivaizdoje mes 
Baltijos valstybės 
neatimama teise

pasipriešinti prievartai, Baltijos valstybių 
tautos, parlamentai ir vyriausybės ginsis 
nuo naujos agresijos ir nuo tokių tragiškų 
įvykių, kokie buvo 1940 metais, 
pakartojimo.

Mes raginame Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos Aukščiausiąją 
Tarybą sustabdyti grasinimų ir šiurkštaus 
spaudimo politikos eskalavimą Baltijos 
valstybių, einančių taikaus savo teisių 
atstatymo keliu, atžvilgiu.

Lietuva, Estija ir Latvija neketina 
prisijungti prie sąjungos sutarties, tačiau 
kaip anksčiau, pasiryžusios vesti derybas 
ir sudaryti politinių santykių, 
ekonominio ir kitokio bendradarbiavimo 
tarpvalstybines sutartis su Tarybų 
Socialistinių Respublikų Sąjunga ir 
respublikomis.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos A T pirmininkas

A. Riuitelis
Estijos Respublikos AT pirmininkas 

A. Gorbunovas
Latvijos Respublikos A T pirmininkas

LIETUVOJE
Dar du universitetai

Lietuvos Respublikos AT Prezidiumas 
nutarė pakeisti Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto pavadinimą ir vadinti jį 
Vilniaus technikos universitetu. O Kauno 
politechnikos institutą nuo šiol vadinti 
Kauno technologijos universitetu.
Lengviau vykti į Švediją

Jau nuo š.m. gegužės mėnesio Rygoje 
veikia Švedijos generalinio konsulato 
Latvijos skyrius, kuriame galima gauti 
išsamios informacijos apie Švediją. 
Latvijos ir Lietuvos gyventojai, norintieji 
vykti į turistinę kelionę ar su reikalais į 
Švediją, dabar gali Rygoje gauti vizą.
Lietuviškos monetos

Lietuvos vyriausybė pavedė Finansų 
ministerijai įsteigti Lietuvos mometų 
kalyklą ir organizuoti joje monetų 
gamybą.

Lietuvos bankui pasiūlyta iki lapkričio 
10 dienos nustatyti emisijos pirmąjį 
kvantą ir atskirų nominalų santykį jame.

Vyriausybė taip pat patvirtino 
Muitinės tarnautojų priėmimo į darbą 
taisykles. Lietuvos Respublikos muitinėje 
galės dirbti Lietuvos piliečiai ne jaunesni 
kaip 20 metų, mokantys valstybinę kalbą 
ir nepriklausantys politinėms partijoms. 
Gintaro vagys

Naktį iš 2 į 3 dieną iš Palangos gintaro 
muziejaus buvo pavogti 76 unikalūs ir 
stambiausi Lietuvos gintaro eksponatai. 
Pavogto gintaro svoris — apie 40 
kilogramų, vertė — apie šimtas 
tūkstančių rublių. Jų muziejinė vertė 
nepalyginamai didesnė. Vagys paėmė 
didesnius natūralaus gintaro gabalus, 
kuriuos patogiau išvežti į užsienį.
Sagų gamykla

Suomių firma „Morit-Lagomat“ 
susitarė su Panevėžio „Auridos“ 
gamykla pradėti sagų gamybą Lietuvoje. 
Numatoma per metus pagaminti 50 
milijonų įvairių antspalvių sagų.
A. Štromo pasipiktinimas

„Lietuvos rytas“ (X.14) atspausdino 
Aleksandro Štromo laišką, kuriuo jis 
išreiškė pasipiktinimą, kad anksčiau 
tame laikraštyje įdėtas jo interviu „Man 
Sniečkus buvo Lietuvos Stalinas“ 
(antraštėje) nebuvo su juo aptartas.

A. Štromas sako, kad buvo tokie 
laikai, kada ne tik jam vienam Stalinas 
buvo „žmogaus idealo etalonu, beveik 
pusdieviu. Taigi, lyginau Staliną su 
Sniečkumi vadovaudamasis ne 
dabartiniais, o anų laikų kriterijais, tuo 
būdu ir jam suteikdamas idealaus asmens 
savybes... Taip darydami priskyrėte man 
teiginį, diametraliai priešingą tam, kurį 
teigiau savo interviu,“ — sako A. 
Štromas.
Nauji kontaktai su Švedija

Šiauliai, anksčiau buvę uždaryti 
svečiams iš užsienio, dabar vis dažniau 
priima kitų šalių delegacijas. Neseniai čia 
viešėjo Švedijos Kristianstado miesto 
meras Dikas Svensonas su delegacija. 
Švedus labiausiais jaudina gamtos 
apsaugos problemos. Jie kalbėjo su 
Lietuvos vicepremjeru A. Brazausku dėl 
konkrečių priemonių Baltijos apsaugai. 
Buvo aptarti ir kiti klausimai: oro linijos 
tarp Švedijos ir Vilniaus, galimybės 
keistis kai kuriais gaminiais ir t.t.

Mirusieji
Lapkričio 10 d., eidamas 56-uosius 

metus, po sunkios ligos Vilniuje mirė 
talentingas žurnalistas Mindaugas 
Barysas, nuo 1988 metų „Tiesos“ 
redaktorius. Baigęs Vilniaus universitete 
žurnalistikos studijas, jis spaudoje dirbo 
iki gyvenimo pabaigos. Papūtus 
atgimimo vėjams jis buvo išrinktas 
„Tiesos“ redaktoriumi. Nuo to laiko 
laikraščio turinys tapo priimtinas 
daugumui Lietuvos gyventojų. Jis 
vertinamas, kaip darbštus, išmintingas ir 
tolerantiškas redaktorius. Laidojant 
buvo klausiama, ar tai ne dar viena 
Černobylio auka?
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KELIONE I VILNIŲ
Kelionės po Lietuvą įspūdžiai

Kelionė iš Londono per Maskvą į 
Vilnių pavyko gerai. Man atvykus 
Vilniaus aerouoste jau laukė R. Andrikis, 
kuris mane nuvežė į „Draugystės“ 
viešbutį, esantį netoli „Vingio Parko“ 
Vilniuje. Kambarys jaukiais baldais ir su 
visais san. patogumais buvo aprūpintas 
TV aparatu ir telefonu. Viešbučio 
restoranas erdvus ir švarus, maistas 
skaniai pagamintas bei įvairus.

Viešbučio restorane susitikau su taip 
pat Vilniuje besisvečiuojančia Olandijos 
LB pirmininke Mirga v. Spanje- 
Augustaityte. O vėliau susitikau su LSD 
partijos generaliniu sekretorium M. 
Šalteniu. Tą vakarą Vilniaus universitete 
vyko Sveikatos ministro dr. J. Oleko 
paskaita apie sveikatos padėtį Lietuvoje 
ir ateities reformų perspektyvas. Buvau 
paprašytas keliais žodžiais susirinkusius 
supažindinti su sveikatos drauda ir 
priežiūra D. Britanijoje. Nors paskaitą 
organizavo LSDP, auditorijos pusę 
sudarė medicinos darbuotojai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT 
RŪMUOSE

Lietuvos Respublikos AT užima 
buvusios LTRS Tarybos A. Nasvyčio 
suprojektuotus Parlamento Rūmus. 
Anksčiau jų paskirtis buvo sutalpinti 
susirinkusius parlamentarus 2-3 kartus 
metuose, todėl dabartiniam dirbančiam 
Parlamentui AT rūmai yra per maži ir, 
žinovų teigimu, jie bus didinami. AT 
Rūmuose mane sutiko priimti AT 
pirmininkas V. Landsbergis. Ta pačia 
proga pasimačiau ir su AT 
vicepirmininku K. Motieka ir 
Ekonominės komisijos pirmininku bei 
LSDP lyderiu K. Antanavičium. Taip pat 
AT Rūmuose susitikau su mums, 
Anglijos lietuviams, gerai pažįstama AT 
deputate ir Užsienio reikalams komiteto 
nare Laima Andrikiene.

Spalio 4 d. Lietuvos Respublikos AT 
deputatų salėje buvau pristatytas AT 
deputatams ir Vyriausybės nariams.

ARCHITEKTŪROS IR DAILĖS 
AKADEMIJOJE

Prie AT Rūmų mane pasitiko Statybos 
ir urbanistikos ministras A. Nasvytis ir 
Architektūros ir Dailės Akademijos 
vedėjas arch. T. Baginskas. Apžiūrėjęs 
Akademiją turėjau progą susipažinti su 
Akademijos studentų darbais ir jų 
siekiais.

Iš Akademijos automašina vykome į 
Vilniaus senamiestį. Sustojome siauroje 
gatvelėje prie namo su virš durų kuklia 
iškaba „Stikliai“. Pagalvojau, kad 
apžiūrėsime kokią stiklo dirbtuvę. Išlipę 
iš mašinos priėjome prie durų, bet jos 
buvo uždarytos. Todėl ėjome aplink, prie 
užpakalinių durų. Čia pasibeldus, duris 
atidarė uniformuotas jaunuolis. 
Atsiprašę, kad pavėlavome su arch. T. 
Baginsku įėjome į vidų. Mano spėliojimai 
nepasitvirtino, įėjome į vieną iš geriausių 
Vilniaus restoranų.

Viduje mūsų jau laukė dail Ginta 
Baginskienė, vitražų menininkė, 
vakarienei. Valgių pasirinkimas buvo 
įvairus, o patarnavimas mandagus. Po 
vakarienės kavutei nuvykome į T. ir 
Gintos Baginsku namus. Jie gyvena 
neseniai atskirai pastatytame ir erdviame 
name, Vilniaus priemiestyje prie gražaus 
miško. Čia būdamas susipažinau su 
Gintos Baginskienės jau realizuotais 
vitražų projektais bei kūriniais ateičiai ir 
sužinojau, kad dail. Gintos kūriniai yra 
žinomi ir už Lietuvos ribų. Taip pat 
galėjau nuvykti į Panevėžį, kur neseniai 
pastatytų Kultūros rūmų žemutiniai 
langai panaudoti vitražiniams meno 
kūriniams, kurių * autorė dail. G. 
Baginskienė.

KELIONE { PALANGĄ
Penktadienį atvykę giminės mane 

išsivežė į Kauną, kur su jais praleidau visą 
dieną ir vakarą.

Šeštadienio rytą, kaip sutarta, 
susitikau su Kauno Kardiologinio 
Medicinos Instituto direktorium prof. J. 
Blužu ilgesnei kelionei į Palangą. Pakeliui 
per Prienus užsukome pas mano sesutę 
Igliaukoje. Oras buvo šaltas ir lietingas, 
tad ir mano įspūdžiai iš šios kelionės 
pasiliko sunkūs. Vykdami į Palangą 
užvažiavome į Klaipėdą. Joje daug 
pastatytų ir statomų naujų namų, kurie 
daugumoje komunalinio pobūdžio. 

Miesto gatvėse daug skubančių žmonių. 
Mintimis pagalvojau, kad Klaipėda yra 
panaši į žiemių Anglijoje esančius 
miestus.

Nuo Klaipėdos į Palangą maždaug 45 
minutės automašina, važiuojant pajūrio 
siaurais ir medžių apgobtais keliais — lyg 
tuneliu. Pravažiavome daug kariuomenės 
bazių. Aiškiai jaučiama trijų kultūrų 
įtaka: vokiški pastatai, lietuviški 
gyventojai, rusiški užrašai.

Pasiekę Palangą, sustojome prie 
Medicinos Klinikos. Susipažinau su 
Klinikos ir Rehabitacijos Centro 
Instituto direktore prof. D. Žemaityte. 
Centre dirba apie 200 gydytojų.

Apžiūrėjome ir prie Centro esančius 
poilsiautojų atskirus kompleksus ir jų 
aptarnavimo patalpas: apšildomus 
plaukymo baseinus po stogu ir atvirame 
ore, restoranus-valgyklas ir sporto sales. 
Pastatai iš išorės šabloniškos statybos, 
„modernaus“ stiliaus. Pastatų vidus 
neracionalus — perėjimai užima per daug 
erdvės, palyginus su naudojamais 
kambariais, kabinetais. Centrą 
aptarnauja daug visokio rango 
tarnautojų. Tai sovietinės sistemos 
palikimas, įmanomas išlaikyti tik iš 
valstybės iždo.

Kur šis Centras atsidurs reformų 
sūkuryje ir koks jo likimas? Tokie 
klausimai jau šiandien kelia nerimą, ne 
tik tarnautojų, bet ir medikų tarpe. 
Reformų projektuotojai ir jų busimieji 
vykdytojai turi labai sunkų ir nedėkingą 
darbą. Jiems reikės surasti formulę, kuri 
humaniškai išspręstų reformų 
reikalavimus be didesnio ūkinio 
sutrikimo.

Taip pat teko apsilankyti ir garsiame 
Grafo Tiškevičiaus dvare ir pasivakščioti 
po įspūdingą parką: su prūdais, 
pasivaikščiojimo aikštelėmis ir Eglės 
žalčių karalienės skulptūra. Tiek pat 
graži yra nuostabioji Palangos bažnyčia: 
raudonų plytų, Gotikos stiliaus, 
nepaprastai gražiu altoriumi ir plonų 
plytų dekoratyvinėmis kolonadomis.

PER TILŽĘ Į KAUNĄ
Sekmadienį po pietų, per buvusią 

Tilžę, o dabar Sovietsk miestą ir 
Rytprūsius grįžome atgal į Kauną. 
Rytprūšiai yra labai militarizuotas 
kraštas. Gyventojai daugumoje nauji 
ateiviai iš Sovietų Sąjungos. Jų yra apie 
500.000. Kraštas labai apleistas, 
prieškariniai pastatai visiškai apleisti, į 
žmę susmukę. Kelių sistema netaisoma, 
dar prieškarinė. Aišku, kad trūksta 
organizacijos ir mylinčių, darbščių rankų.

Labai abejoju, ar mūsų a.a. dr. S. 
Kuzminskas pamatęs Rytprūsius 
šiandien, norėtų juos prijungti prie 
Lietuvos Respublikos?

Per Kybartus, Vilkaviškį, 
Marijampolę ir Prienus grįžome į Kauną 
apie 20 vai. Kaip tik suspėjome į prof. 
Blužienės motinos gimtadienio 
sukaktuvių puotą.

Tuo pačiu metu Kaune vyko VII 
Lietuvos Gydytojų suvažiavimas. Mane 
pakvietė jame dalyvauti svečio teisėmis. 
Susitikau su savo pusbroliu gydytoju J. 
Gumausku, po tiek daug laiko turėjome 
daug pergyvenimų pasipasakoti. 
Apžiūrėjome ligoninės kompleksą ir 
palatas su ligoniais. Ligoninių blokai yra 
sujungti požeminiais tuneliais. Siame 
visame ligoninių komplekse dirba apie 
5000 tarnautojų, kuriems yra įrengtos 
krautuvės ir valgyklos.

Po Gydytojų suvažiavimo, skaniai 
papietavę vėl sėdome į Blužų mašiną ir 
pasukome Vilniaus link. Iš Kauno 
išvažiuoti užtruko šiek tiek ilgiau, nes 
nuo Žalio kalno nusitęsė naujos 
pokarinės statybos, daugumoje 
šabloniniai blokai su gyvenamaisiais 
butais ir aptarnavimo komunaliniai 
pastatai, ir naujas kelių tinklas. Kaunas 
dabar turi maždaug 400.000 gyventojų.

Puskelėje tarp Kauno ir Vilniaus iš 
plento išsukę atsidūrėme po karo naujai 
pastatytame Elektrėnų miestelyje. 
Miestelis yra labai gražioje vietoje, tarp 
ežerų ir apsuptas miškeliais. Jame yra 
vaikų poilsio namai, su gydymo ir 
rehabilitavimo klinikomis, elektros 
jėgainė ir kitokie komunalinio 
aptarnavimo pastatai. Mus vaikų 
klinikos viduje pasitiko jos direktorius, 
kuris mus apvedžiojo ir aprodė klinikos ir 
rehabilitacijos diagnostikos ir aparatūros

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT 
ATSTOVAI JAV

Po vieno mėnesio viešnagės JAV-se, 
VLIKo valdybos pakviesti Lietuvos 
Respublikos AT atstovai Nijolė 
Ambrazaitytė ir dr Egidijus Klumbys 
1990 m. lapkričio 29 d. išvyko atgal į 
Vilnių.

Svečiai lapkričio 2-4 dienomis 
Clevelande įvykusiame VLIKo Seime 
padarė pranešimus ir aktyviai dalyvavo 
diskusijose informuodami apie politinę 
padėtį ir išsilaisvinimo kovą Lietuvoje, 
parlamento ir vyriausybės santykius, 
politinių partijų grupuotes, ekonomines 
problemas ir apie Lietuvos visuomenės 
nuotaikas.

Privačiose diskusijose su VLIKo 
valdybos nariais (dalyvaujant ir VLIKo 
įgaliotiniui Europoje inž. A. Venskui), 
svečiai aptarė kaip būtų galima geriau 
išvystyti bendradarbiavimą, kad 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
klausimas būtų geriau koordinuotas ir 
planingai pristatomas tarptautinėse 
konferencijose. Lietuvos reikalų 
atstovavimui užsienyje reikalingas 
rimtas, gerai apgalvotas ir visų remiamas 
planas, kuriame aktyviai turėtų dalyvauti 
Lietuvos vyriausybės, parlamento, bei 
pagrindinių išeivijos organizacijų 
atstovai. Paryžiaus konferencijos 
nesėkmė įvyko dėl artimesnio, atviro ir 
tiesiog ryšio stokos bei dėl Sovietų 
Sąjungos įsikišimo.

Priimtas parengiamasis planas 
tiesioginiam ryšiui su Lietuvos valdžios 
institucijomis išplėsti, artimesniam 
bendradarbiavimui tarp lietuviškų ir 
analogiškų užsieniečių politinių partijų 
(ypatingai Europos Parlamente) 
išvystyti, VLIKo įstaigoms Europoje 
finansuoti, finansiniai paremti Lietuvos 
laisvės kovą, ir kitiems su laisvinimo 
darbais susijusiems reikalams. Grįžę į 
Lietuvą deputatai žadėjo dėti pastangas, 
kad šie planai būtų praktiškai 
įgyvendinti.

E. Klumbys aplankė Čikagą, St. 
Petersburgą, New Yorką, padarė 
pranešimus lietuvių visuomenei, ir turėjo 
pasikalbėjimus su politinių grupių 
atstovais. N. Ambrazaitytė, Vilniaus 
operos solistė, koncertavo Cleveland© ir 
St. Petersburgo lietuvių kolonijose, visus 
sužavėdama savo gražiu balsu. VLIKo 
vicepirmininkas V. Bražėnas jai 
suorganizavo spaudos konferencijas su 
Naples, Fort Meyers ir Bonita Springs 
Floridoje laikraščių bei Fort Meyers 
televizijos atstovais. Spaudoje pasirodė 
jos išsamūs pareiškimai su 
nuotraukomis.

VLIKo ELTA

1991 m. SKRYDŽIAI 
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patalpas, vandens dumblo maudyklą ir 
kitas aptarnavimo patalpas.

Klemensas Tamošiūnas
(Bus daugiau)

LIETUVOS PREZIDENTAS 
DR. KAZYS GRINIUS

Lietuva per savo trumpą nepriklaus
omybės laikotarpį turėjo tris prezidentus 
— Antaną Smetoną (prezidentu buvo du 
kartus), Aleksandrą Stulginskį irdr. Kazį 
Grinių. Kazys Grinius, trečiojo seimo 
išrinktas, prezidentu tebuvo šešius 
mėnesius dar ir šiandien jis yra poleminė 
asmenybė — jo įvertinimas priklauso 
kaip rašantis žiūri į politiką, ar į kairę 
pusę nuo centro, ar į dešinę. Nėra 
abejonės, tačiau, kad K. Grinius visą 
savo gyvenimą buvo pašventęs Lietuvos 
gerbūvio veiklai ir jis buvo vienas iš tų 
nenuilstančių lietuvių, kuris dirbo tautos 
labui nuo pačios jaunystės iki mirties, 
1950 m. birželio 4 d., sulaukęs 83-jų metų 
amžiaus. Yra gaila, kad jo 40-ties metų 
mirties sukaktuvės lietuvių spaudoje 
nebuvo paminėtos, todėl šiuo rašiniu, 
kad ir pavėluotai, norių tą klaidą 
atitaisyti.

Kazys Grinius gimė 1866 m. Salemos- 
Būdos kaime, Sasnavos valsčiuje, Mar
ijampolės apskrityje, mažo ūkininko 
šeimoje. Marijampolės gimnaziją jis 
baigė 1887 metais, o Maskvos medicinos 
fakultetą 1893 m. Gimnazijoje beb
ūdamas jis lankė lietuvių kalbos pamokas 
ir susipažino su pirmaisiais „Aušros“ 
numeriais. Universitetą lankydamas jis 
pradėjo platinti lietuvišką spaudą, 
priklausė slaptai lietuvių studentų drau
gijai ir nuo 1891 m. iki 1982 metų jam 
pirmininkavo. Dėl lėšų stokos K. Grinius 
mokėsi- labai sunkiomis sąlygomis, 
kartais net ir valgyti mažai teturėjo, bet, 
be medicinos mokslo, jis ir toliau tęsė 
lietuvių kalbos studijas.

Į lietuviškus laikraščius jis pradėjo 
rašyti 1888 metais, 1893 metais jis gavo 
gydytojo vardą ir nuo to laiko jis 
nesustodamas rašė, redagavo įvairius 
lietuviškus laikraščius, aktyviai dalyvavo 
tautinėje veikloje, už kurią kelis kartus 
buvo caro policijos areštuotas, tardytas ir 
sėdėjo kalėjime.

1988 metais Marijampolėje jis dal
yvavo pirmame lietuvių socialdemokratų 
suvažiavime, kuriame susipažino su 
Vincu Kudirka ir kuriame buvo svars
tomas liberalesnio lietuviško laikraščio 
leidimas. Tos idėjos buvo įgyvendintos 
kai pradėjo eiti laikraštis „Varpas“. K. 
Grinius su „Varpu“ bendradarbiavo per 
visą jo leidimo laiką, o 1905 m, 
suredagavo jo paskutinį numerį. Už
mezgęs ryšius su Vilniaus lietuviais 
socialdemokratais K. Grinius 1895 
metais pradėjo vesti griežtesnę akciją 
prieš caro valdžią ir lietuvišką kunigiją.

Per Pirmą pasaulinį karą jis gyveno 
Rusijoje ir 1917 metais buvo išrinktas į 
Rusijos lietuvių tarybą. Po karo 1919 
metais, K. Grinius, per Istambulą, 
atkeliavo į Paryžių, kur būdamas 
Lietuvos delegacijos repatriacijos kom
isijos pirmininku, padėjo daugiau nei 
1000 lietuvių iš Vokietijos belaisvės grįžti 
į Lietuvą. Jis pats į Lietuvą grįžo 1919 
metų pabaigoje, buvo 1920 metų 
Steigiamojo Seimo narys ir vėliau — 
išrinktas į sekančius tris seimus atstovu, o 
nuo 1920 m. iki 1922 m. buvo Lietuvos 
ministras pirmininkas. Nuo 1922 metų K. 
Grinius pradėjo vadovauti Kauno 
savivaldybės medicinos skyriui, rūpinosi, 
kad būtų įsteigti keli centrai motinų ir 
vaikų sveikatai saugoti, dezinfekcijos 
stotis, dispenserį kovai su džiova, 
sveikatos centrus ir pirtis mokiniams, 
ligonių prieglaudas, savivaldybės vais
tines ir t.t., ir t.t. Kai 1926 metais jis buvo 
priverstas atsisakyti nuo valstybės 
prezidento pareigų, jo darbas šioje srityje 
tęsėsi iki pat nepriklausomybės netekimo. 
Lietuvos laisvės laikais dirbdamas 
medicinos srityje jis labai aktyviai 
dalyvavo kovoje prieš džiovą, o vokiečių 
okupacijos metu Generalkomisarui raštu 
protestavo už Lietuvos piliečių žydų 
žudymą, už ką jis buvo ištremtas iš 
Kauno.

Pries karo galą K. Grinius pasitraukė į 
Vokietiją, kur aktyviai dalyvavo išeivijos 
lietuvių kultūriniame gyvenime, bend
radarbiavo tremtinių ir Amerikos liet
uvių spaudoje ir vienu laiku jo paleistas 
šūkis „Vienas kitam paskelbkime amnes
tiją!“ buvo labai paplitęs. Vokietijoje 
gyvendamas K. Grinius atšventė savo 80- 
ies metų gimimo dieną ir 60 metų 
visuomeninio darbo sukaktuves. Išvykęs 
į Ameriką 1947 metais jis tvarkė savo 
atsiminimus, papildinėjo Medicinos 

Terminologijos veikalą, savo raštais 
aktyviai dalyvavo Vinco Kudirkos 50-ties 
metų mirties sukaktuvių minėjime, per 
radiją „Voice of America“ (Amerikos 
balsą) skelbė atsišaukimus į lietuvių tautą 
ir raštu kreipėsi į laisvojo pasaulio 
valstybių galvas Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu. Nepamirškime, kad jam tada jau 
buvo daugiau nei 80 metų amžiaus! Dr. 
Kazys Grinius mirė 1950 metais birželio 4 
dieną Čikagoje.

Antrajame seime daugumą turėjo 
krikščionių demokratų partija ir Lietuvos 
prezidentu buvo Aleksandras Stul
ginskis. Partijų varžytinės, tačiau, visą 
laiką aštrėjo ir nauji trečiojo seimo 
rinkimai 1926 metais praėjo labai 
užnuodytoje atmosferoje.

Trečiajame seime krikščionys de
mokratai daugumos nebeturėjo ir partijų 
padėtis seime buvo ši: krikščionys 
demokratai — 30 atstovų; valstiečiai 
liaudininkai — 22; socialdemokratai — 
15; tautininkai — 3; žydai — 3; lenkai — 
4; sant. ūkininkai — 2; vokiečiai — 1; 
klaipėdiečiai 5. Seimas susidėjo iš 85 
atstovų ir valstiečiai liaudininkai su 
socialdemokratais sudarė koalicinę Liet
uvos vyriausybę su M. Šleževičium 
(valstietis liaudininkas) ministru pirmin
inku, o 1926 metais birželio 7 dieną 
naujuoju Lietuvos respublikos pre
zidentu išrinko dr. K. Grinių.

Naujoji vyriausybė tuojau panaikino 
neseniai paskelbtą karo stovį ir daugumą 
visokių kitų suvaržymų, leido veikti 
didesniam tautinių mažumų mokyklų 
skaičiui, siekė atskirti bažnyčią nuo 
valstybės ir pravesti eilę kitų reformų 
demokratinėje dvasioje. Neįėjusieji į 
valdžią krikščionys demokratai ir tautin
inkai reiškė nepasitenkinimą nauju 
vyriausybės kursu ir apkaltino ją kaip 
padedančią lenkams ir leidžiančią įsig
alėti komunistams. Kauno gatvėse vyko 
demonstracijos ir riaušės, o 1926 metų 
gruodžio 17 d. Lietuvos kariuomenės 
karininkai įvykdė perversmą. Seimo 
posėdis gruodžio 16 dienos vakare buvo 
nutrauktas karininkams į jį įsibrovus, 
seimo atstovams buvo įsakyta išsiskir
styti, visos įstaigos be pasipriešinimo 
buvo užimtos ir valstybės prezidento dr. 
K. Griniaus atsistatydinimo laiškas buvo 
perskaitytas gruodžio 19 dieną sušauk
tame seimo posėdyje. Šį kartą seime 
tebuvo 42 atstovai (socialdemokratai ir 
liaudininkai jame nedalyvavo), kurie 
prezidentu išsirinko A. Smetoną, o 
ministru pirmininku pasidarė A. Vol
demaras.

Taip ir pasibaigė Lietuvoje de
mokratiškas eksperimentas. Po trumpo 
laiko krikščionys demokratai ir tautinin
kai pradėjo tarp savęs nesutarti ir 1927 
metų balandžio 12 dieną A. Smetona 
demokratiškai išrinktą seimą paleido. 
Tautininkai ir Antano Smetonos autori
tetinė valdžia valdė Lietuvą iki neprik
lausomybės netekimo 1940 metais.

Po perversmo dr. K. Grinius grįžo į 
savo profesiją ir visas savo pastangas 
nukreipė lietuvių tautos sveikatos ap
saugai ir gerinimui. Po nepriklausomybės 
praradimo ir vėliau išeivijoje iki pat savo 
mirties jis dirbo lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės labui ir gerovei. Ar 
mes sutinkame su jo politinėmis paži
ūromis šiandien, po tiek daug metų, 
nebėra aktualu. Mes, tačiau, neturime 
užmiršti buvusio Lietuvos Respublikos 
prezidento dr. K. Griniaus, nes jis buvo 
pasišventęs, nenuilstantis mūsų tautietis, 
kuris visą savo gyvenimą paaukojo 
lietuvių tautos labui, gerovei ir laisvei.

Henrikas Vaineikis

(Bibliografija: Lietuvių Enciklopedija, 
USA, 1956; Lietuvos Socialdemokratija, 
J. Vilčinskas, London, 1985; Lietuvos 
Istorija, 1950, Vokietija; Lietuvos Istorija, 
V. Sruogienė, USA, 1959.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Lai žvaigždė nuostabi virš Betliejaus 

Sieloje Šviesųjį džiaugsmų sukels.
Lai Metai atėję Naujieji 

Jums į širdį Viltim pasibels!
Nuoširdžiai sveikinu Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų proga.
Sveikatos ir stiprybės jums, brangūs 

mūsų tautiečiai.
Valė Karlienė, Panevėžys
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI

Lapkričio 14 d. AT pirmininkas su žmona Gražina ir palydovais dalyvavo maldose 
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. Nuotrauka: VI. Gulevičiaus, ELTA

AT pirmininkas V. Landsbergis su LB veikėjais: Olandijos LB pirmininke (viduryje) 
Mirga v. Apanje-Augustaityte ir (dešinėje) LNB-vės pirmininku K. Tamošiūnu, (žiūrėk 
jo aprašymų 2-me puslapyje)

KALĖDINĖ DOVANA 
NAŠLAIČIAMS IR SENELIAMS

Šiomis dienomis iš JAV į Lietuvą laivu 
pasiųsti dar trys Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos (JAV) konteineriai su 
vaistais, drabužiais ir žaislais. Tai 
Kalėdinė dovana našlaičiams, seneliams, 
Tremtinių klubui ir kitiems Lietuvos 
vargstantiesiems. Papildomas Kalėdinis 
konteineris pasiųstas lapkričio 26 d.

Taip pat bus išsiųsta „Knygų Lietuvai“ 
siunta, kurios didesnė dalis skiriama 
Lietuvos respublikos švietimo 
ministerijai. Amerikiečių McGraw-Hill 
leidykla Lietuvai padovanojo 56-ias 
dėžes naujų, universitetinio lygio 
inžinerijos ir menedžerystės knygų, o 
Sabre Foundation Lietuvai paskyrė 
biznio ir politologijos leidinių. Vertingų 
leidinių gauta iš Fordhamo, Pace ir 
Čikagos universitetų, New Yorko teisės 
instituto. Fordhamo universitetas 
parūpino daug teologijos knygų. Dvi 
amerikiečių gimnazijos padovanojo 
anglų kalbos vadovėlių ir kitų aukšto 
lygio leidinių moksleiviams. Pavieniai 
asmenys sunešė daug vertingos 
literatūros lietuvių ir anglų kalbomis.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
konteineriai laivu nugabenti į Lenkiją, o 
iš ten sunkvežimiais pervežti į Lietuvą. 
Kalėdinės dovanos bus dalijamos Caritas 
organizacijos nuožiūra Lietuvos 
našlaičiams, seneliams, tremtiniams ir 
kitiems vargstantiems žmonėms.

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164

1989 m. LSD partijos XIV suvažiavime Vilniuje, (iš kairės) K. Tamošiūnas, dr. J. 
Olekas, prof. K. Antanavičius ir Katkus. Nuotrauka: A. Žižiūno

GRENE suruoštame tarptautiniame koncerte Nottinghame lietuvius atstovavo Canty 
šeimos pučiamųjų instrumentų (dūdų) orkestras iš Škotijos.

TRYS DARBO DIENOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

emigravusiu iš Lietuvos prieš maždaug 
dvidešimt metų ir dabar dirbančiu BBC 
radijo pasaulinėje tarnyboje. Tuoj po to 
vyko pasikalbėjimai lietuvių kalba 
telefonu su Vatikano radiju , o taip pat su 
Radio Liberty ir Radio Free Europe.

Į spaudos konferenciją (14.30-15.30 
vai.), kurią filmavo BBC TV ir Lietuvos 
TV, atėjo visa eilė svarbių britų laikraščių 
korespondentų ir šiaip spaudos atstovų. 
Salė greitai prisipildė. AT pirmininką 
pristatė ir konferenciją pravedė Jaras 
Alkis, o aš, kur reikėjo, verčiau.

Po spaudos konferencijos vienas po 
kito sekė pasikalbėjimai: BBC TV 
Newsnight (laida buvo transliuojama 
penktadienio vakare); „Financial 
Times“; BBC Radijo pasaulinė tarnyba 
(anglų kalba); „As-Šark Al-Ausat“, 
Saudo Arabijoje leidžiamas laikraštis; 
BBC Radijo pasaulinė tarnyba (lenkų 
kalba); ir vėl su BBC Radijo pasauline 
tarnyba (Newshour, anglų kalba).

AT pirmininkas taip pat pasimatė su 
Nottinghamo universiteto politinių 
mokslų prof. David Regan, kuris lankėsi 
Lietuvoje ir ten buvo susitikęs su AT 
pirmininku. Jie sprendė studentų 
apsikeitimo galimybes. Dailininkė Elena 
Gaputytė AT pirmininkui įteikė didelę 
bibliografinę retenybę: Antrosios 
postekpresionistų parodos, vykusios 
Londone 1912 m, kurioje buvo išstatytas 
Čiurlionio paveikslas „Vytis“, katalogą. 
Tai dovana Čiurlionio muziejui.

Sekė priėmimas didžiojoje salėje, kuri 
buvo pilna vietinių lietuvių ir kviestųjų 
svečių. AT pirmininkas pasveikinęs 
susirinkusius DBLS pirmininkui Jarui 
Alkiui įteikė Lietuvos trispalvę. 
Kiekvienas atsilankęs galėjo prieiti prie 
AT pirmininko ir žmonos Gražinos, juos 
pasveikinti ir trumpai pasikalbėti. Po 
priėmimo salėje, AT pirmininkas su 
žmona perėjo į Sąjungos kambarį, 
kuriame susitiko su nusipelnusiais 
lietuviais, buvusiais ir esančiais veikėjais. 
Po susitikimų, vakarienės metu AT 
pirmininkas susitiko ir tarėsi su DBLS ir 
LNB-vės valdybos nariais.

Tuo ir baigėsi ilga ir, reikia tikėtis, 
Lietuvai naudinga diena.

TREČIADIENIS
Devintą valandą AT pirmininkas su 

žmona ir palydovais dalyvavo maldose 
Londono šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje. Po palaiminimo parapijos 
menėje įvyko susitikimas su 
parapijiečiais. Šį apsilankymą Londono 
lietuvių parapijos komiteto pirmininkas 
Stasys Kasparas aprašė „Europos 
Lietuvyje“, 1990.XI.30, Nr. 46.

Romas Kinka
(Bus daugiau)

KVĖDARNOJE
PAŠVENTINTAS KRYŽIUS

Lapkričio 16 d. gražioje žemaičių 
kalvoje — Kepeliūšo kalne, greta 
Kaltinėnų pašventintas 19 metrų aukščio 
kryžius, simbolizuojantis tautos 
prisikėlimą. Kryžius betoninis. Tai 
paskutinės būsimos tremtinių kalvarijos 
stotis. Paminklo autorius — kaunietis 
dailininkas Juozas Rupšys, sukūręs 
projektą nemokamai. Tautos tremtinių 
kalvarijos užims 25 hektarus žemaičių 
kalvų, esančių greta Kaltinėnų. Šios 
didelės idėjos sumanytojas ir vykdytojas 
jaunas Kaltinėnų parapijos klebonas 
Petras Linkevičius.

Kryžiaus šventinime iškilmingas 
pamaldas laikė Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius. Pamokslą sakė kunigas Alfonsas 
Svarinskas. Savo prisiminimais iš Gulago 
salyno laikų pasidalino kunigas 
Našlėnas. Maironio eiles deklamavo 
aktorius L. Noreika.

Nors diena buvo lietinga ir vėjuota, bet 
į šventinimo iškilmes susirinko daugiau 
tūkstančio žmonių iš visos Lietuvos. 
Ypač daug buvo buvusių politinių kalinių 
ir tremtinių.

Po šventinimo iškilmių Kaltinėnų 
kultūros namuose koncertavo Telšių ir 
Kretingos tremtinių chorai. Jaunimas 
žaidė žaidimus netoli kryžiaus prie 
milžiniško beržo, vadovaujant kunigui 
Petrui Linkevičiui.

Kęstutis Balčiūnas, Kvėdarna

EUROPOS SAUGUMO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

šalis paremti Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės bylą, ją apsvarstyti 
Paryžiaus konferencijoje.

Estijos ministras Meri išreiškė 
įsitikinimą, kad Vakarai palaipsniškai 
pasiryš tvirčiau paremti Pabaltijo 
kraštus, pasakė, kad pabaltiečiai jau 
žengia keliu į nepriklausomybę ir niekas 
nepajėgs jiems užkirsti kelio. Algirdas 
Saudargas ragino amerikiečius aiškiau 
pripažinti nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybę, o latvis Jurkans atmetė 
sovietų tvirtinimą, kad respublikos 
galinčios atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos, 
bet tik pagal sovietinius įstatymus. Prieš 
atsiskiriant nuo ko nors, reikia prieš tai 
prisijungti, pasakė Jurkans, o Pabaltijo 
kraštai niekuomet teisėtai neįsijungė į 
Sovietų Sąjungą, jie buvo okupuoti.

Pabaltijo kraštų užsienio ministrų 
spaudos konferenciją Paryžiuje padėjo 
surengti ir globojo Islandijos ir Danijos 
delegacijos. Danai buvo paraginę ir 
norvegus prisidėti prie spaudos 
konferencijos surengimo, bet norvegai 
atsisakė.

Ryšium su Paryžiaus konferencija 
Pabaltijo kraštų klausimu jau antrą dieną 
rašo didžioji Vakarų spauda. Du 
įtakingieji dienraščiai — Paryžiaus „Le 
Monde“ ir Romos „La Repubblica“ 
paskelbė vedamuosius. Būdingas italo 
apžvalgininko Sandro Viola pasisakymas 
„La Repubblica“ paskelbtame 
vedamajame: neįsileidžiant pabaltiečių į 
konferenciją, stebėtojų ar svečių teisėmis, 
rašo Viola, buvo padaryta dar viena 
klaida. Vakarai nenorėjo erzinti 
Gorbačiovo, jam sudaryti naujų 
sunkumų. Bet vis dėl to, kam nors turėjo 
kilti mintis, kad pabaltiečių neįsileidimas 
į konferenciją, reiškia pirmojoje 
konferencijoje vyravusios dvasios 
atgaivinimą. Helsinkio susitikimas 
pasižymėjo vadinamos realiosios 
politikos cinizmu. Susitiko dalyviai tuo 
metu užmerkė akis prieš Centro ir Rytų 
Europos tautų tragediją, patvirtino 
Europos padalijimą. Šiandien, pasikeitus 
padėčiai, rašo Sandro Viola, tautom 
sukilus prieš totalizmą, sugriuvus mūro 
sienom, reikėjo pasipriešinti sovietų 
reikalavimui neįsileisti pabaltiečių į 
Paryžiaus konferenciją. Vakariečiai jau 
trejus ar ketverius metus ypatingai 
rūpinasi nepakenkti Gorbačiovui, jam 
nesukelti sunkumų. Bet šis rūpestis 
neturėtų pasiekti tokio laipsnio, kad trys 
Pabaltijo kraštai būtų ir toliau laikomi 
Sovietų Sąjungos dalimi, juoba, kad 
Pabaltijo valstybės tapo vadinamomis 
sovietinėmis respublikomis 
Ribbentropo-Molotovo susitarimo ir 
karinės invazijos pasekmėje, represavus 
jų tautinius siekimus. Aplink vieną stalą 
susėdusius Europos ateitį kuriančių 
Paryžiaus konferencijos dalyvių vaizdas 
neabejotinai gražus, bet tame vaizde 
tebėra dar daug šešėlių, rašo italas 
apžvalgininkas Sandro Viola. V AT.R.

NOTTINGHAME
TARPTAUTINIS KONCERTAS
Praeito mėnesio pabaigoje 

Nottinghame įvyko tarptautinis 
koncertas, kurį organizavo GRENE 
(Group for Re-emerging Nations of 
Europe). Šio koncerto tikslas — atkreipti 
dėmesį į ekologinių katastrofų pasekmes, 
ypač į katastrofą įvykusią Černobylyje, 
Ukrainoje. Joje nukentėjusieji vaikai šią 
vasarą lankėsi Anglijoje, bet jų sveikatos 
patikrinti, be sovietų valdžios leidimo, 
nebuvo galima.

Koncerto programą atidarė miesto 
burmistras C. Gibson. Jis pasveikino 
susirinkusius ir pabrėžė, kad Britanija 
atidžiai seka ekologines katastrofas ir 
stengiasi pagelbėti nukentėjusiems. 
Puikioje koncerto salėje susirinko 600 
žiūrovų.

Turiningoje programoje pasirodė šešių 
tautybių šokėjai ir dainininkai. Lietuvius 
atstovavo Canty šeimos pučiamųjų 
instrumentų orkestras, šio vakaro 
programą paįvairindamas lietuviškomis 
polkomis ir maršais. Koncertą paremti 
atvyko DBLJS pirmininkas P. 
Markevičius ir valdybos nariai, taip pat 
matėsi vietinių ir iš kitų kolonijų 
atvykusių lietuvių.

Malonia staigmena buvo anglų 
tautinių šokių grupė „Didysis ąžuolas“. 
Šios grupės nariai gyvena Nottinghame ir 
neseniai grįžo iš gastrolių Latvijoje, kur 
jie buvo labai šiltai priimti. Grupės nariai 
ir vadovai labai domisi Pabaltijo kraštais 
ir norėtų aplankyti Estiją ir Lietuvą.

GRENE komiteto tikslas taip pat yra 
parodyti šio krašto gyventojams 
laisvėjančių Rytų Europos kraštų 
turiningą kultūrinį lobį ir tuo užmegzti 
glaudesnius kultūrinius ryšius.

REIKALINGŲ KNYGŲ SIUNTA
GRENE komitetas kaupia mokslo 

knygas angliškai, kurių labai reikia iš 
sovietų priespaudos kylančioms tautoms. 
Šių knygų persiuntimu į Lietuvą rūpinasi 
DBLS Nottinghamo skyrius su ALF 
(Pagalbos Lietuvai Fondo) parama. 
Pirmieji žingsniai jau padaryti. Jau 
supakuota 1.5 tonos knygų, dar tiek 
reikia supakuoti.

AUKOS KNYGOMS PASIŲSTI
Knygų siuntą į Lietuvą remia 

Nottinghamo Moterų Draugija, Jų 
suruoštame Rudens Baliuje buvo 
renkamos — knygoms pasiųsti išlaidoms 
padengti — aukos. Dosniai aukojo 
susipratę skyriaus nariai ir svečiai.

Moterų Draugijos pirmininkė Elena 
Ciganskienė pasveikinusi Rudens Baliaus 
dalyvius, po maldos, su savo 
talkininkėm, visus skaniai pavaišino 
lietuviškais „balandėliais“, pyragu ir 
gėrimais.

Vakarienės metu kalbėjo Vida 
Gasperienė, kuri iškėlė pagalbos Lietuvai 
reikalingumą, ALF (Pagalbos Lietuvai 
Fondo) svarbą ir ragino kiekvieną 
aktyviai prisidėti prie pagalbos Lietuvai. 
Vakarienė buvo paįvairinta dainomis. 
Visi dalyviai nuoširdžiai dainavo 
mylimas tautines dainas, kurioms 
pravesti buvo pakviesta V. Gasperienė.

Rudens Baliaus metu knygoms pasiųsti 
buvo suriktos šios aukos: 20. sv. — A. ir 
H. Gasperai; po 10.00 sv. — A. 
Gaižauskas, B. Drulia, J. Domaševičius, 
P. Grokauskas, J. Sukaitis, V. Bielevičius; 
po 5.00 sv. — kun. S. Matulis MIC, D. ir 
J. Perminai, F. Jasiulis, S. Puzinskas, B. 
Ciganskas, D. Gintas, V. Važgauskas, R. 
Gustainis, A. Taujanskas, A. 
Važgauskas, R. Zaveckas, J. Butkevičius, 
A. Sabulis, J. Kičas; 4.00 sv. Z. Vaitkus; 
po 2.00 sv. — V. Lusis, V. Montvilaitė, J. 
Paeglis. Viso surinkta £160.00.

Visiems Nottinghamo ir apylinkės 
lietuviams reiškiu nuoširdžią padėką už 
aukas ir susidomėjimą šiuo darbu.

Vida Gasperienė
GRENE komiteto atstovė

SUGRĮŽO IS PARYŽIAUS 
KONFERENCIJOS

Dr. Algirdas Budreckis, Jonas Bobelis 
ir Arvydas Budreckis sugrįžo iš Paryžiaus 
kur atstovavo Lietuvos laisvės kovos 
interesus ESB Konferencijoje, lapkričio 
19-21 dienomis. Paryžiuje prie VLIKo 
delegacijos taip pat prisidėjo VLIKo 
įgaliotinis Europoje inž. Adolfas 
Venskus.

VLIKo ELTA
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Lietuvių Kronika
AUKOS AID LITHUANIA FONDUI

Lietuvos AT pirmininko V. Landsber
gio priėmimo išlaidos gerokai sumažino 
Aid Lithuania fondo rezervus. Todėl 
prašome siųsti aukas, kad būtų galima ir 
toliau padėti Lietuvai šiuo ypač sunkiu 
metu.

Gautos šios aukos: 2000.00 sv. — 
Bradfordo lietuvių klubas „Vytis“; 
203.52 sv. — aukos surinktos V. 
Landsbergio vizito metu; 25.00 sv. — S. 
Chotkevičius; 10.00 sv. — H. Pužas; po 
8.00 sv.—L. A. Rigby ir R.G. Heath; 5.00 
sv. — A. Vitkus.

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: Aid 
Lithuania Fund, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

LONDONO LIETUVIŲ 
MAIRONIO MOKYKLA 

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Visi maži ir dideli maloniai kviečiami 

dalyvauti mūsų IV-je Kalėdinėje eglutėje, 
gruodžio. 8 d., 10.30 vai., Lietuvių 
Namuose.

Mokiniai padainuos. Visi pašoksime, o 
gal net Kalėdų Senelio sulauksime?

Jau keturi metai mokyklos gyvenime 
praėjo, o mokykla vis didėja!

Atvykite ir pasidžiaukite mūsų 
jaunimo darbais.

Žiogeliai

SODYBOJE
KALĖDŲ ŠVENTES 

LIETUVIŲ SODYBOJE 
KAINOS

Kūčių vakarienė — £10.00.
Pietūs Kalėdų Dieną — £15.00.
Vakarienė Kalėdų Dieną — £7.50.
Pietūs Kalėdų II Dieną — £10.00.
Kambario kaina su pusryčiais, atskiru 

dušu ir tualetu — £19.50 asmeniui.
Kambario kaina su pusryčiais, bendru 

dušu ir tualetu — £14.50 asmeniui.
Visiems lietuviams suteikiama 10% 

nuolaida.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
KAUKIŲ BALIUS

Gruodžio 31 d., pirmadienį., 20 vai., 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga Sodyboje ruošia kaukių balių, 
kurio pagrindinė tema bus Pietų 
Amerika. Baliaus tikslas šelpti pinigais 
tuos delegatus, kurie vyks į sekantį 
Pasaulio Jaunimo Kongresą, įvyksiantį 
1991 m. gruodžio ir 1992 m. sausio 
mėnesiais Pietų Amerikoje. Įėjimo kaina 
£12.50 (pelną Jaunimo Sąjunga 
pasidalins su DBLS).

Dėl platesnės informacijos kreiptis į 
Veroniką Jurienę, Headley Park, Picketts 
Hill, Bordon, Hants., GU35 8TE, tel: 
0420-472810.

Povilas Markevičius
DBLJS pirmininkas

PAMALDOS
Stoke-on-Trent :— gruodžio 8 d., 17 

vai. St. Wulstans.
Eccles — gruodžio 9 d., 12.15 vai.
Nottinghame — gruodžio 9 d., 11.15 

vai., Židiny.
Wolverhamptone — gruodžio 15 d., 

šeštadienį, 17 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
Nottinghame — gruodžio 16 d., 11.15 

vai., Židiny.
Derbyje — gruodžio 16 d., 14 vai. 

Bridge Gate.

ATSISTATYDINO 
VIDA GASPERIENE

DBLS CV ir LNB-vės direktorių 
valdybos narė Vida Gasperienė savo laiške 
Sąjungos ir Bendrovės pirmininkams rašo:

Šiuo pranešu, kad nuo 1990 m. 
lapkričio mėn. 18 d. atsistatydinu iš 
DBLS ir Lietuvių Namų Akcinės 
Bendrovės Centro Valdybų pareigų.

Mano atsistatydinimo priežastis yra 
asmeniška.

Kita, prie to prisidedanti labai svarbi 
priežastis, yra nesugyvenimas valdybų 
darbuose, ypač posėdžių metu, kuri 
trukdo sėkmingai lietuviškai veiklai.

Jaučiu, kad mano sąžinė man neleidžia 
dirbti tokioje dvasioje, kur garbės ir jėgos 
troškimas viršija tautinius jausmus, 
todėl, nenorėdama apvilti už mane 
balsavusius Didž. Britanijos lietuvius, 
turiu pasitraukti.

Lietuvišką darbą tęsiu kitu keliu.
V. Gasperienė

VILNIAUS NAUJOSIOS MUZIKOS 
ANSAMBLIS

Lapkričio 28-29 dienomis Lietuvių 
Namuose, Londone, lankėsi Vilniaus 
Naujosios muzikos ansamblis. Jis 
sėkmingai dalyvavo Huddersfielde 
šiuolaikinės muzikos festivalyje. Pirmą 
kartą buvo grojami A. Martinaičio, O. 
Balakausko ir B. Kutavičiaus muzikos 
kūriniai. Apie ansamblį Huddersfieldo 
festivalio lankstinuke rašoma: Ypatinga 
ir originali Lietuvos kompozitorių 
muzika iki šiol nėra pakankamai 
pastebėta, nors prezidentas Landsbergis 
taip pat yra muzikologas ir gyvenančių 
Lietuvos kompozitorių užtarėjas. Todėl 
Naujosios muzikos iš Vilniuas atvykimas 
— nekantriai laukiamas, svarbus įvykis. 
Kartu su ansambliu Londone lankėsi 
muzikas O. Balakauskas ir B. Kutavičius.

Iš Londono Naujosios muzikos 
ansamblis išvyko į Olandiją, kur jie yra 
pakviesti koncertuoti. Būdami Londone, 
BBC studijose jie įrašė savo repertuaro 
muzikinius kūrinius. Su ansambliu 
atvykusi smuikininkė Audinga 
Dabašinskienė lankėsi „Europos 
Lietuvio“ redakcijoje ir skaitytojams 
perdavė Auksės Aukštikalnienės, 
„Erdvių“ žurnalo redaktorės, linkėjimus.

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Mažas Boltono lietuvių būrelis 
dažniausiai susirenka vietinių ukrainiečių 
klube, o pobūvius ir šokius ruošia jų 
salėje. Šias patalpas ukrainiečiai 
išnuomoja labai palankiomis sąlygomis, 
todėl atsidėkodami Boltono lietuviai 
lapkričio 17 dieną dalyvavo ukrainiečių 
karo veteranų šokiuose. Ukrainiečiai 
šiuo draugišku lietuvių gestu buvo labai 
patenkinti.

Lapkričio 18 d. skyriaus pirmininkas 
H. Vaineikis buvo pakviestas į latvių 
klubą dalyvauti Latvijos 
Nepriklausomybės minėjime. Per šaunias 
vaišes H. Vaineikis pasakė trumpą kalbą, 
pabrėždamas, kad Baltijos tautų 
bendradarbiavimas šiandien yra dar 
svarbesnis, negu kad jis buvo iki šiol. Jo 
kalba buvo priimta gausiomis katutėmis.

Pabaltiečiai Boltone veikia 
pavyzdingai. Ukrainiečiai taip pat norėtų 
prie šios veiklos prisidėti ir todėl jie nori 
atgaivinti Pavergtų Tautų Komitetą. 
Steigiamasis susirinkimas yra numatytas 
gruodžio 2 dienai.

DERBYJE
DBLS SKYRIAUS VEIKLA

Nežiūrint, kad iš mūsų tarpo mirtis 
išrovė tris aktyvius narius, skyriaus 
metinė veikla yra patenkinama ir skyrius 
tol gyvuos, kol veiklos idėjai 
nepritrūksime pasišventusių asmenų.

Derbyje lietuviams pamaldos vyksta 
reguliariai, kas trečią mėnesio 
sekmadienį. Jas įvairiausių įvykių proga 
atnašauja kun. S. Matulis MIC. Taip pat 
nepamiršti Lietuvos laisvinimo fondai bei 
Skautų sąjūdis ir paremti aukomis. 
Turėjome bent kelis didesnio bei 
mažesnio pobūdžio renginius: 
kariuomenės šventę, Vasario 16-sios, 
motinų pagerbimą ir kitus minėjimus. 
DBLS-gos CV pavedimu suruošėme 
metinį tradicinį Britanijos lietuvių rudens 
sąskrydį. Jis praėjo sėkmingai ir 
atlikusius svarus įnešėme į DBLS ir 
Derby skyriaus kasą tolimenei veiklai 
tęsti.

Prie Derby skyriaus veiklos daug 
prisidėjo J.B. Levinskai, net aštuonis 
kartus atvykdami iš tolimo Bordono ir 
patys padengdami visas su kelione 
susidariusias išlaidas. A. Tirevičius, 
veiklus skyriaus valdybos narys, ištikimai 
ir rūpestingai pravedė sąskrydžio ruošą. 
Minėjimuose dalyvavo DBLS CV nariai 
J. Alkis, V. Gasperienė, B. Butrimas ir 
kiti svečiai. Skyriaus valdybos narių 
iniciatyva bent keturis kartus angliškai 
laidžiamų laikraščių redakcijoms 
pranešta apie Lietuvoje vykstančius 
pasikeitimus ir vietinių lietuviškų 
organizacijų veiklą bei siekius.

Labai daug kartų rašyta britų 
parlamentarams, o su Derbyje esančiais 
parlamentarais susitikta, prašant 
Lietuvai užtarimo ir nepriklausomybės 
pripažinimo.

R. Popikienė, A. Tirevičius ir J. 
Maslauskas dalyvavo „European 
Freedom Council“ (Europiečių laisvės 
tarybos) susirinkime, kuriame G.D. 
Pumell rėmė Lietuvos laisvinimo bylą ir 
raštu kvietė ją remti kitus britų 
parlamentarus.

Derby skyriaus valdyba ir nariai 
dalyvavo ukrainiečių organizuotoje 
demonstracijoje, DBLS metiniame 
suvažiavime ir Tarybos pasitarime.

Derby skyriaus valdyba spalio 28 d. 
susirinkusi šių metų paskutiniam 
pasitarimui išklausė neseniai grįžusio iš 
Lietuvos skyriaus pirmininko J. Levinsko 
pranešimo apie dabartinius įvykius 
Lietuvoje ir aptarė tolimesnius skyriaus 
veiklos planus.

Nutarta vasario 24 d. organizuoti 
Vasario 16-osios minėjimą ir metinį 
skyriaus susirinkimą ir kitus parengimus.

Po diskusijų ir klausimų buvo aišku, 
kad valdyba ir toliau yra pasiryžusi, kad 
ir su mažesnėmis jėgomis, tęsti lietuvišką 
darbą.

Stebėtojas

MANCHESTERYJE
KARIUOMENES ŠVENTES 

MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d. L.K.V.S-gos 
„Ramovės“ Mančesterio skyrius surengė 
MLS klube Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimą, kuriame dalyvavo 32 
žmonės, jų tarpe pora svečių iš Lietuvos ir 
du Vilniaus universiteto studentai, kurie 
laikinai apsistojo pas M. Purienę. Šį kartą 
į minėjimą atvyko mažiau, nes tą dieną 
buvo autobusų streikas.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
pirmininkas K. Murauskas, kuris 
pasveikino susirinkusius bei svečius iš 
Lietuvos ir paprašė visų tylos minu-U 
pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę savanorius, karius bei 
partizanus. Paskaitai pakvietė Vladą 
Bernatavičių.

Prelegentas savo paskaitoje mums 
priminė Lietuvos kariuomenę ir jos 
reikšmę Lietuvai, pareikšdamas, kad 
jeigu nebūtų buvusios Lietuvos 
kariuomenės, nebūtų buvę ir laisvos 
Lietuvos, kurios kariuomenė buvo geriau 
ginkluota nei kitų Pabaltijo valstybių. 
Buvo prisiminta ir Šaulių organizacija, 
kuri turėjo 55.000 narius, ir kiti 
reikšmingi įvykiai.

Meninėje dalyje H. Vaineikis 
padeklamavo mūsų poeto Antano 
Paškausko eilėraščius „Lietuva“ ir 
„Neužmirštami žodžiai“ ir pasakė du 
anekdotus. Alb. Vigelskas padeklamavo

LONDONE
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
SPORTO IR SOCIALINIAME 

KLUBE
Klubo patalpose, 345A Victoria Park 

Road, E9, gruodžio 31 d. ruošiamas 
Naujųjų Metų sutikimas. Pradžia 21 vai.

Bilietai gaunami jau dabar. Jų kaina 15 
sv. įskaitant maisto bufetą ir gėrimus. 
Bilietai gaunami klube pas M. 
Kalinauskaitę-Hoye ir parapijos menėje 
po sekmadienio pamaldų, pas S. 
Kasparą. Naujųjų Metų sutikimo 
išvakarėse bilietai prie durų nebus 
parduodami. Kiekvienam klubo nariui 
bus galima įsigyti tik 2 bilietus.

Klubo nariai prašomi atnaujinti nario 
korteles 1991 metams. Nario mokestis 
metams 1.50 sv. Pensininkai nuo nario 
mokesčio atleidžiami. Atnaujinusieji 
nario korteles, prašomi atsiimti savo 
kišenininius kalendorius.

ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAPIJOS KRONIKA

Lietuvos Respublikos AT pirmininko 
Vytauto Landsbergio lankymosi proga, 
Šiaurės Londono svaitraštis „Hackney 
Gazette“ atspausdino AT pirmininko, 
žmonos Gražinos ir parapijos klebono 
dr. J. Sakevičiaus MIC nuotrauką ir 
aprašymą, kuris deja nėra visiškai 
priimtinas. Jame rašoma, kad Sovietų 
VIP (labai svarbus asmuo) lankėsi 
bažnyčioje ir kad VT pirmininkas yra 
Rusiškos Lietuvos prezidentas. Būtų 
įdomu sužinoti, kas iš dalyvavusių 
lietuvių korespondentui pripasakojo 
nesąmonių. Būtų geriau, kad tokiais 
atvejais įvairūs „gudruoliai“ leistų 
žinantiems su anglų žurnalistais kalbėtis.

SVEČIAI PARAPIJOS CENTRE
Lapkričio 24 d., sekmadienį, 

pamaldose ir parapijos menėje dalyvavo: 
Irena Didžgalvytė iš Hukta, Kuomi, SSR 
(Šiaurės Sibiras); Biržolaitis iš 
Šveicarijos; Nomeda Pukytė iš 
Klaipėdos; Alfredas Žalys iš Vilniaus; 
Petras Abukevičius, Arvidas Baronas, 
Romas Gurklys — Lietuvos Kino 
Studijos — iš Vilniaus. Petras Povilas 
Gregory iš Los Angeles, JAV; 
Alekxander Wilkins iš Coulsdon ir Elsie 
Wilson iš Londono.

LIETUVOS KINO STUDIJOS 
VAIZDAJUOSTE

Lietuvos kino studijos darbuotojai 
lapkričio 24 d., sekmadienį, po pamaldų 
parapijos menėje rodė video 
vaizdajuostę, kurioje yra pasikalbėjimai 
su 1940 metų tremtiniais ir jų palaikų 
sugrąžinimu į tėvynę Lietuvą. 
Vaizdajuostė yra sukurta Sibire: labai 
jaudinantys vaizdai, kaip atkasami 
tremtinių kapai, sudedami kaulai į 
karstus ir grąžinami į Lietuvą. Jų 
sutikimas Lietuvoje, jautrūs kardinolo V. 
Sladkevičius žodžiai ir laidotuvės.

Vaizdajuostės žiūrovų skruostus vilgė 
ašaros ir buvo mirtina tyla.

Ačiū kino studijos darbuotojams, 
kurie sukūrė tą vaizdajuostę: P. 
Abukevičiui, A. Baronui, R. Gurkliui ir 
kitiems.

AUKOS SPAUDAI
2.50 sv. — O. Ramonienė.
4.00 sv. — A. Mameniškis.
9.00 sv. — V. Žemaitis.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

„Kritęs kareivis“ ir pasakė vieną 
anekdotą.

Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną. Po to visi pasivaišino ir 
pasižmonėjo.

Ta pačia proga ramovėnų valdyba 
nuoširdžiai dėkoja prelegentui už 
paskaitą, programos atlikėjams, klubo 
valdybai už patalpas ir piniginę paramą ir 
visiems atvykusiems į minėjimą.

A.P-kis

KALĖDOS IR RENGINIAI
Pirmą Kalėdų dieną, po lietuviškų 

pamaldų St. Chads bažnyčioje, klubo 
baras bus atidaras iki 15 vai. Kalėdų 
antrą dieną baras bus atidaras visą dieną.

Naujųjų 1991-ųjų Metų sutikimą MLS 
klube rengia L.K.V.S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius. Pradžiai galite 
atsinešti savo maisto, vėliau užkandžius 
duos MLS klubas. Ramovėnų skyriaus 
valdyba prašo visus gausiai dalyvauti.

PASAULYJE
Skirtingi rinkimai

Beveik tuo pačiu laiku vyko rinkimai į 
prezidentus Lenkijoje ir į ministrus 
pirmininkus Britanijoje, abiejų rinkimų 
rezultatai nebuvo galutiniai ir turėjo būti 
perbalsuojami antru kartu.

Britanijoje, John Major antruose 
rinkimuose gavęs 185 balsus pakeitė 
Margaret Thatcher, už kurią pirmuose 
rinkimuose balsavo 204 konservatorių 
parlamentarai, gi Lenkijoje naujai 
atvykęs emigrantas iš Kanados per 
pirmąjį balsavimą gavo daugiau balsų nei 
premjeras Mazowiecki. Žinoma, 
„Solidarumo“ vadas Lech Walęsa viršijo 
juos abu, tačiau klausiama, kaip toks 
„svieto perėjūnas“ kaip Stanislaw 
Tyminski galėjo gauti daugiau balsų nei 
pats premjeras.

Britanijos rinkimai buvo kitokie: juose 
dalyvavo tik konservatorių partijos 
parlamento nariai. Tačiau ir šie rinkimai 
buvo chaotiški ir vyko nelaiku, kai 
kraštas ruošėsi kovai su Iraku. Spėjama, 
kad net rinkimų taisyklės, kad kraštas 
nebūtų be premjero ilgesnį laiką, buvo 
pakeistos. Nežiūrint to, Margaret 
Thacher pirmame balsavime gavo 
daugiau balsų negu Michael Haseltine, 
tačiau Margaret Thatcher tolimesniuose 
rinkimuose nedalyvavo ir todėl 
praktiškai pasitraukė iš ministrės 
pirmininkės pareigų. Antruose 
balsavimuose dalyvavo trys kandidatai 
ir, dviem kandidatam sutikus, juos 
laimėjo John Major, kuris nori laimėti, 
kad konservatorių partiją laimėtų 
sekančius rinkimus, kurie įvyks po 18 
mėnesių. Darbo partiją (leiboristų) irgi 
tikisi būsimus rinkimus laimėti ir pakeisti 
konservatorių partiją valdžioje, kuri 
Margaret Thatcher vadovaujama 
rinkimus laimėjo tris kartus iš eilės.

Komunistai tebegyvuoja 
Čekoslovakijoje

Neseniai vykusiuose savivaldybiniuose 
rinkimuose Čekoslovakijoje už 
komunistus kadidatus balsavo 20-25% 
balsuotojų. Po šių rinkimų komunistų 
vadas Hora išsireiškė, kad tai rodo 
pasitikėjimą komunistais. Spėliojama, 
kad gyventojai ne tik Čekoslovakijoje, 
bet ir kitur Rytų Europoje, naujai 
atsiekta laisve ir demokratija pradeda 
nusivilti, nes ji skubiai neatneša žmonėms 
maisto.

Ultimatumas Irakui
Manoma, kad norint priversti Iraką 

pasitraukti iš Kuwait, ekonominė 
blokada turi būti vykdoma ilgesnį laiką. 
Tačiau sutrauktos karinės pajėgos prieš 
Iraką, neturi ko veikti ir verčia Ameriką 
ir sąjungininkus imtis griežtesnių 
priemonių, kad pagreitinus įvykių eigą. 
Prezidentas Bushas ir užsienio reikalų 
ministras Baker važinėjo po pasaulį, 
ragindamas kitas valstybes paremti JTO 
Saugumo Tarybos rezoliuciją, 
reikalaujančią Iraką iki kitų metų sausio 
15 dienos pasitraukti iš Kuwait. Jeigu 
Irakas šiai rezoliucijai nepaklus, tai bus 
naudojama karinė jėga. Sausio 15 d. buvo 
parinkta todėl, kad vėliau prasidėjus 
karščiams ir dėl kitų priežasčių, nebus 
patogu kariauti. Šiai rezoliucijai pritarė ir 
Sovietų Sąjunga. Kinija susilaikė, o prieš 
balsavo Kubos ir Jemeno atstovai.

Izraelyje vėl žudynės
Nesibaigiantis neoficialus karas tarp 

žydų ir palestiniečių nesibaigia. Keršto 
žudynės tebesitęsia. Paskutinis dviejų 
Izraelio karių nužudymas buvo įvykdytas 
vieno jauno palestiniečio savižudybe — 
susprogdinant bombą. Izraelio 
vyriausybė bijosi, kad tokie 
pasikėsinimai prieš jos piliečius gali būti 
ir toliau tęsiami.

Negali susitarti
Pietų Afrikos skirtingos juodųjų gentys 

kovoja viena prieš kitą ir kliudo 
konstitucines derybas tarp Nelson 
Mandelos, ANC viceprezidento ir P. 
Afrikos prezidento de Klerk. ANC, 
kurios pasekėjai daugiausiai nukenčia, 
kaltina P. Afrikos vyriausybę už 
nesugebėjimą riaušes numalšinti ir už 
tariamą vienos genties — Zulų rėmimą.

Gorbačiovo sunkumai
Norėdamas išgelbėti Sovietų Sąjungos 

imperiją Gorbačiovas paruošė 15-kai 
respublikų pasirašyti naują sutarties 
projektą. Bet atrodo, kad kai kurios 
respublikos su tuo nesutinka ir sutarties, 
kad Sovietų Sąjungos įstatymai turėtų 
pirmenybę prieš pačiose respublikose 
išleistuosius įstatymus, nepasirašys.
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