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LIETUVOS RESPUBLIKOS
AT PIRMININKAS VAŠINGTONE
Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 

V. Landsbergis gruodžio 10 d. lankėsi 
Vašingtone, JAV ir susitiko su JAV 
prezidentu George Bush.

PAKEISTAS PARTIJOS VARDAS
Gruodžio 8-9 dienomis Vilniuje įvykęs 

savarankiškos Lietuvos komunistų 
partijos nepaprastas suvažiavimas nutarė 
pakeisti partijos vardą. Nuo dabar LKP 
bus žinoma kaip Lietuvos demokratinė 
darbo partija.

Partijos pirmininku išrinktas Agirdas 
Brazauskas.

PRITARIA LIETUVOS AT 
NUTARIMUI

Lapkričio 24 d. Vilniuje įvykusiame 
Rytų Lietuvos atstovų kongrese, atstovai 
griežtai pasisakė prieš Šalčininkų ir 
Vilniaus rajono autonominės teritorijos 
sudarymą, pritarė Lietuvos Respublikos 
AT ir Vyriausybės vedamai politikai, 
siekiančiai atkurti visišką Lietuvos 
respublikos nepriklausomybę ir 
suverenumą. Kongrese dalyvavo ir jos 
dalyvius pasveikino Lietuvos AT 
pirmininkas Vytautas Landsbergis ir 
ministrė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė. AT pirmininkas V. 
Landsbergis šia proga pakartojo, jog 
reikalavimas sukurti Vilniaus rajono 
autonominę teritoriją yra ne kas kita, 
kaip siekimas suskaldyti Lietuvą, 
išsaugoti toje srityje komunistų partijos 
valdžios monopolį, tuo būdu atliekant 
didesnį patarnavimą Maskvai.

LIBERALŲ SĄJUNGOS 
KONGRESAS

1990 m. lapkričio 24-25 dienomis 
Vilniuje įvyko Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) steigiamasis kongresas. 
Priimtuose LLS Programiniuose 
Principuose teigiama: „Pagrindinis LLS 
tikslas — nepriklausoma ir laisva Lietuva. 
Valstybinė ne priklausomybė būtina, bet 
pakankama laisvos Lietuvos kūrimo 
sąlyga. Laisvos Lietuvos pagrindas — tai 
pilietinė visuomenė".

Kongresas išrinko devynių asmenų 
valdybą, o ši — pirmininką ir jo 
pavaduotoją. Jais tapo Vilniaus dailės 
akademijos Filosofijos ir kultūros 
istorijos katedros vedėjas V. Radžvilas ir 
Aukščiausios Tarybos deputatas J. 
Tamulis. Atsakinguoju sekretoriumi 
išrinktas E. Rudys. Valdyba ir 
pirmininkas atliks ne vadovavimo, o 
koordinavimo ir organizacinę funkciją. 
Tai numatyta kongreso priimtuose LLS 
įstatuose, kur teigiama: „Vietiniai LLS 
organai savarankiški, nepavaldūs 
centriniams organams ir veikia pagal 
Kongresų ir Konferencijų nutarimus“.

Kitais metais numatoma surengti LLS 
konferenciją, kurioje būtų apsvarstyta 
LLS programa. Steigiamasis kongresas 
dar išrinko LLS revizijos komisiją, 
iždininką, priėmė „Atgimime“ (Nr. 44) 
skelbtus LLS Teisinės ekonominės 
reformos principus. LLS valdybos narys 
M.P. Šaulauskas teigė, kad Lietuvoje, 
kaip ir visoje Rytų Europoje, vystysis 
pilietinė visuomenė, tad liberalizmas ir 
mūsų valstybėje vis labiau įsigalės.

Šiuo metu LLS turi stengtis reaguoti į 
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios 
valdžios žingsnius, išsakyti savo 
nuomonę viešai ir argumentuotai, 
pateikti parlamentui konkrečius 
pozityvius principus ir pasiūlymus. Kitos 
partijos to beveik nedaro. LLS jau rodo 
susidomėjimą verslininkų sluoksniai. 
Tarp konkrečių LLS darbų — 
tarptautinių ryšių užmezgimas, partijos 
registracija.

LLS — viena iš tų partijų, kurios 
neveikė tarpukarės Lietuvoje. Dabar 
LLS dar neturi registracijai būtino narių 
skaičiaus — 400, bet partija tikisi į savo 
gretas patraukti veiklius žmones. Apie tai 
savo, kaip pirmininko, pirmoje kalboje 
šnekėjo V. Radžvilas, nurodęs, kad 
Liberalų sąjunga bus gyvybinga tiek, kiek

Sovietų Sąjungos armijos daliniai nekviesti atvykę j Lietuvą 1940 metais, vis dar nenori grįžti į savo tėvynę.
Nuotrauka: A. Žižiūno

SSSR PREZIDENTO ĮSAKAS
KALĖDOMS

„Lietuvos SSR Aukščiausioji Taryba 
1990 m. rugsėjo 25 d. priėmė Politinių 
partijų Įstatymą, pagal kurį politines 
partijos narys gali būti tik Respublikos 
pilietis, turintis aktyviąją rinkimų teisę. 
Šiuo aktu draudžiama priklausyti 
politinėms partijoms kadriniams 
karininkams ir teisėsaugos organų 
darbuotojams. Neleidžiama kurtis ir 
veikti politinių partijų organizacijoms 
darbo kolektyvuose.

Iš esmės kalbama apie tai, kad SSSR 
piliečiams, nuolat gyvenantiems 
Respublikos teritorijoje, nesuteikiama 
teisė būti politinių partijų nariais, 
faktiškai įvedamas draudimas dirbti 
pagal profesiją dėl politinių priežasčių.

Pacituoti Lietuvos SSR Politinių 
partijų įstatymo teiginiai preištarauja 
SSSR konstitucijos 33, 34, 39 ir 51 
straipsniams, taip pat Sovietų Sąjungos 
tarptautiniams įsipareigojimams, yra 
aiškiai diskriminaciniai, konkrečiai, 
komunistų, esančių Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos platformoje, 
atžvilgiu.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, 
vadovaudamasis SSSR konstitucijos 
1273 straipsnio 1 punktu, nutariu: pagal 
SSSR konstituciją ir SSSR 1990 m. spalio 
24 įstatymą „Dėl Sovietų Sąjungos 
įstatymų ir kitų įstatyminių aktų veikimo 
užtikrinimo“ Lietuvos SSR 1990 m. 
rugsėjo 25 Politinių partijų įstatymo 
nuostatos, prieštaraujančios 
sąjunginiams įstatymams, neturi teisinės 
galios nuo priėmimo momento ir 
valstybiniams bei visuomeniniams 
organams, įmonėms, įstaigoms, 
organizacijoms ir piliečiams 
neprivalomos“.

(„Pravda", 1990.XI.28)

Dėl SSSR prezidento M. Gorbačiovo 
įsako pasisakė Aukščiausios Tarybos 
vicepirmininkas Kazimieras Motieka. 
(„Lietuvos aidas", 1990.XI.29).

— Įsakas nukreiptas ne prieš Lietuvos
Respublikos, o prieš Lietuvos SSR, 
kurios nėra, įstatymą. Noriu tai pabrėžti.

aktyvūs bus jos nariai. Pirmininko 
nuomone, sunkioje dabartinėje 
situacijoje Liberalų sąjunga turėtų būti 
jėga, kuri iškeltų beimei priešpriešą — 
blaivų protą.

Antanas Dzermeika
(„Atgimimas", Nr. 47, 1990.XI.28)

Teisiškai analizuodamas įsaką, 
norėčiau atkreipti dėmesį į štai ką: 
prezidentas kaltina, kad mūsų politinių 
partijų įstatymu pažeistos piliečių teisės, 
nes girdi, draudžiama tam tikros 
profesijos žmonėms užsiimti politine 
veikla.

Turima omenyje įstatymo dešimto 
straipsnio pirmoji ir antroji dalys, 
straipsnyje rašoma, kad politinių partijų 
organizacinė struktūra grindžiama tik 
teritoriniu principu. Puikiai žinome 
praeitį, kai politinės organizacijos 
darydavo spaudimą darbo kolektyvams, 
ir tas spaudimas visados buvo neigiamas. 
Partinės organizacijos gali veikti ir gali 
būti kuriamos tik teritoriniu principu. 
Tai visiškai nereiškia, kad uždraudžiama 
politinė veikla! Dešimtojo straipsnio 
antroji dalis sakmba taip: Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos karininkai 
ir liktiniai, kadriniai vidaus reikalų ir 
valstybės saugumo tarnybų darbuotojai, 
teisėjai, prokurorai, tardytojai negali būti 
politinių partijų nariais. Kalbama apie 
minėtų struktūrų depolitizaciją, ir tai yra 
visiškai normalu. Visose demokratinėse 
valstybėse šio principo griežtai laikomasi.

Norėčiau priminti, kad prezidentas 
Gorbačiovas visiškai nesiskaito su jo 
paties dabar peršamu sąjunginėms 
respublikoms naujos sutarties projektu. 
To projekto 5 straipsnyje, kur kalbama 
apie tai, ką respublikos vadinamąja laisva 
valia perduoda Sąjungos kompetencijai, 
visiškai nenumatyta, kad piliečių teisė 
jungtis į visuomenines organizacijas būtų 
perduota Sąjungos kompetencijai. Taigi 
prezidentas skelbia sąjunginės sutarties 
projektą vienokį, o savo įsaką — kitokį. 
Dar kartą matome, kad nauja sąjunginė 
sutartis respublikoms, kurios išdrįs ją 
pasirašyti, yra patys tikriausi spąstai.

Mūsų įstatymas dėl politinių partijų 
yra priimtas teisėtai, laikantis mūsų 
laikinojo pagrindinio įstatymo, ir mes juo 
griežtai vadovausimės. Lietuvos 
Respublikoje nebus nė vienos partijos, 
kuri būtų įsteigta ir galėtų veikti kaip kitų 
valstybių politinės partijos, jų padaliniai 
ir organizacijos. Politinės partijos turi 
baigti savo registraciją iki sausio 1991 
metų sausio 1 dienos, KPSS Lietuvoje 
įregistruota negali būti, kadangi ji yra 
kitos valstybės partijos padalinys. Todėl 
ir buvo išleistas šitas toksai piktokas 
SSSR prezidento įsakas, — pasakė 
Kazimieras Motieka.

Tamsoje varpas vienišas girdis, 
Šaukia jis į Bernelių Mišias. 
Ar jaus džiaugsmą išvargusios širdys? 
Ar daug kelią bažnyčion heras?

Jei slėgs metų našta, vargai ir bėdos, 
Ir šviesios nematysi dienos, 
Praeities prisiminkit Kalėdas — 
Kokį džiaugsmą suteikdavo jos!

Jei nekvies į Mišias varpas vėlei, 
Kristaus žodžiai palike šalti — 
Susikaupkit trumpai valandėlei, 
Kada žemėj Šventoji naktis.

Gal sugrįš į mintis veidai mieli, 
Ir jausmai, tartum stygos virpės, 
Lengvins ašara pakilusią sielą — 
Tai stebuklas Kalėdų nakties.

V. Lukšys

LIETUVA IR SOVIETŲ SĄJUNGA
YRA ATSKIROS VALSTYBES

Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 
V. Landsbergis kalbėdamas per Lietuvos 
TV išreiškė labai rimtą susirūpinimą dėl 
prezidentui Gorbačiovui suteikiamų 
naujų galių, kurios galėtų būti 
panaudotos ir prieš Lietuvą. AT 
pirmininko V. Landsbergio įsitikinimu, 
Gorbačiovui suteikiamos galios yra 
plačios, prezidentui yra leidžiama imtis 
vadinamų „nepaprastų priemonių“, 
panaudoti net karinę jėgą Sovietų 
Sąjungos piliečių ir jų interesų 
apsaugojimui. Visi žinome, ką tai gali 
reikšti, pasakė V. Landsbergis: 
nepaprastos prezidentinės galios gali būti 
panaudotos ir provokaciniam tikslam.

Sovietų Sąjunga dabar pergyvena 
krizę, V. Landsbergio nuomone, gali 
suteikti priežastį reakcingiausiom 
dešiniųjų jėgom atkurti Sovietų 
Sąjungoje raudonojo teroro režimą. 
V. Landsbergis pakartojo, kad Lietuva 
neketina pasirašyti naujosios sąjunginės 
sutarties, kuri, be kita ko, tik fiktyviai 
užtikrina respublikom suverenumą. 
Teisiniu atžvilgiu, pasakė V. 
Landsbergis, Lietuvos neliečia ir nesaisto 
nei Gorbačiovui suteiktos nepaprastos 
prezidentinės galios, nei naujoji sąjunginė 
sutartis. Abu šie aktai yra kitos valstybės 
vidaus reikalas.

LIETUVOJE
Informacijos tarnyba

Lietuvos Respublikos AT Prezidiumo 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
lapkričio 19d., darydamas pranešimą AT 
posėdyje apie savo vizitą D. Britanijoje, 
pabrėžė būtinumą įsteigti Londone 
Lietuvos informacijos tarnybą.
Pr. Skorinos sukaktis

Lapkričio 17 d. Vilniuje buvo 
iškilmingai paminėtos Pranciškaus 
Skorinos gimimo 500-osios metinės. 
Pirmųjų Knygų Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje leidėjas, baltarusių 
švietėjas ir humanistas P. Skorina 1522 
metais Vilniuje išleido „Mažąją kelionių 
knygutę“, o po trejų metų „Apostolą“. 
Didžiojoje gatvėje prie namo Nr. 19 buvo 
įmūryta paminklinė lenta, dalyvaujant 
miesto visuomenės atstovams ir 
baltarusių bendruomenės nariams bei 
svečiams iš Baltarusijos.
Tarnyba sovietų armijoje

Lapkričio 19 d. Maskvoje įvykusiame 
Lietuvos ir TSRS ekspertų susitikime, 
TSRS armijos generolas M. Moisejevas 
patikino, kad prievarta prieš Lietuvos 
piliečius, atsisakiusius tarnauti TSRS 
kariuomenėje, nebus naudojama. Kartu 
buvo pabrėžta, kad tiems, kas apsispręs 
sovietų armijoje tarnauti, Lietuvos 
vyriausybė kliūčių nedarys.
Atleistas gen. direktorius

Lietuvos vyriausybė atleido Rimantą 
Purtulį iš Ekonominių ryšių su užsieniu 
departamento gen. direktoriaus pareigų, 
„ryšium su perėjimu į kitą darbą“.
Krašto ūkio padėtis

Statistikos departamentas informuoja, 
kad ekonominė padėtis Lietuvoje per šių 
metų dešimts mėnesių nepagerėjo. 
Pagaminta mažiau pramonės gaminių ir 
žemės ūkyje gautas mažesnis negu pernai 
derlius.
J. Paleckio vizitas

Lietuvos AT Užsienio reikalų 
komisijos vicepirmininkas, LKP CK 
sekretorius Justas Paleckis lankėsi 
Bonoje, kur kalbėjosi su Vokietijos soc. 
dem. partijos sekretorium tarptautiniams 
reikalams H.E. Dingelsu. Painformavo jį 
apie ruošiamą LKP suvažiavimą ir 
vykstančius komunistų partijoje 
pokyčius. Bundestage buvo aptartos tarp 
Lietuvos ir Vokietijos parlamentų 
bendradarbiavimo galimybės.

J. Paleckis buvo nuvykęs ir į 
Hūttelfeldą, kur susitiko su Vasario 16 
gimnazijos vadovybe ir mokiniais. 
Spaudos konferencijoje

„Lietuvos aidas“ (X.30) praneša, kad 
sugrįžus iš JAV Lietuvos 
socialdemokratų partijos pirmininkui K. 
Antanavičiui, „Žinijos“ draugijoje įvyko 
spaudos konferencija, kurioje buvo 
paaiškinta LSDP narystės 
Socialdemokratų Internacionale reikšmė. 
Tarp kitko prof. K. Antanavičius pasakė, 
kad LKP dabar negali būti priimta į Soc. 
Internacionalą, nes „vieta jau užimta“. 
Atsakydamas į klausimus apie LKP 
kontaktus su S.I. vadovybe, prof. K. 
Antanavičius pasakė, jog pasaulinė 
socialdemokratų organizacija S.I. laikosi 
nuomonės, kad „komunistų veikla 
baigta“, tačiau LSDP buvo paraginta 
„žiūrėti į žmogų žmoniškai“. Komunistų 
yra visokių — nuo nusikaltėlių iki 
žmonių, kitaip negalėjusių daryti 
profesinės kaijeros. Tad LSDP neis į 
bloką ar koaliciją su LKP, bet pavieniai 
buvę komunistai gali būti priimti į LSDP. 
Kodėl nėra varškės?

Vilniaus pieno kombinato direktorius 
A. Majauskas pasakė, kad Giedraičių 
cechas, kuris sostinei kasdien 
pagamindavo po 6 tonas varškės, šiuo 
metu neveikia. Jis bus remontuojamas iki 
1991 m. vidurio. Todėl į Vilniaus 
parduotuves varškės pristatoma perpus 
mažiau. Be to, nėra vaškinio popieriaus 
varškei įpakuoti. Ji bus pristatoma į 
parduotuves bidonuose, kaip ir grietinė. 
Vilniaus pieno kombinate pagamintoje 
varškėje rastas didelis bakteriologinis 
užteršimas.
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KELIONE I VILNIŲ
Kelionės po Lietuvą įspūdžiai

II

VILNIAUS KATEDROS 
PASLAPTYS

Grįžome į Vilnių jau vakare. Prie 
„Draugystės“ viešbučio atsisveikinau su 
mielais Blužais, kurie sugrįžo į Kauną.

Kaip buvome susitarę, antradienį, 
Parlamento rūmuose sutikau Saulių 
Šaltenį, AT deputatą ir „Šiaurės Atėnų“ 
savaitraščio redaktorių. Sutarėm susitikti 
vakare ir galutinai aptarti „Europos 
Lietuvio“ spausdinimą Vilniuje.

Šiam svarbiam įvykiui atžymėti 
susirinkome S. Šaltenio bute. „Šiaurės 
Atėnų“ bendrijos kolektyvą atstovavo V. 
Vaičekauskas, V. Babilius ir S. Šaltenis. 
Po karštos p. Šaltenienės kavos 
susitarėme dėl sutarties teksto, kuris, 
abiem pusėm sutikus, įsigalioja nuo 1990 
m. lapkričio 15 dienos. Reiškia, kad nuo 
1991 m. sausio mėnesio „Europos 
Lietuvis“ bus spausdinamas Vilniuje.

Trečiadienį, anksti iš ryto į viešbutį 
atvyko dr. Gaidemonis pasiimti mane ir 
parodyti Vilniaus katedros paslaptis. 
Nuvykę į katedrą joje besidarbuojančius 
radomeVilniaus arkikatedros-bazilikos 
kleboną mons. K. Vasiliauską, mums 
gerai iš spaudos aprašymų pažįstamą, 
katedros restauravimo darbų vykdytoją, 
architektą Viktorą Petkų ir mūsų 
belaukiančią gydytoją D. Šlapkauskaitę.

Mons. K. Vasiliauskas ir Viktoras 
Petkus maloniai sutiko mums parodyti 
paslaptinguosius rūsius, kuriuose yra 
kunigaikštienės Barboros Radvilaitės 
karstas su jos palaikasi, o ant karsto — 
jos karūna, gerokai aprūdijęs 
kunigaikščio Vazos laikų kalavijas, 
buvusių Lietuvos kunigaikščių biustai ir 
istoriniai vertingi ginklai bei įvairūs 
įrankiai.

Vos tik metai praėjo, kai Vilniaus 
katedra buvo grąžinta Katalikų 
Bažnyčiai. Katedros rūsiai buvo apsemti 
vandeniu ir daug Lietuvos istorinio 
palikimo žuvo. Todėl sunku tikėti, kad 
per tokį trumpą laiką, tiek daug 
restoracijos darbų jau yra atlikta ir 
atliekama. Rūsiai nusausinti, grindys 
išklotos naujomis rausvomis keramikos 
plytelėmis. Sienų plytos nuvalytos ir 
atremontuotos. Vykdant pamatų 
sustiprinimo darbus, buvo atrastas mūsų 
protėvių tikėjimo Šventovės grindinys. 
Dabar jis sutvarkytas ir gausiai 
lankomas.

Sraigtą primenančiais laiptais 
užlipome į Šv. Kazimiero koplyčią- 
balkoną, kuriame kunigaikščiai ir didikai 
išklausydavo Mišias. Ant koplyčios 
altoriaus Šv. Kazimiero karstas su 
Šventojo palaikais.

Apžiūrėję katedrą ir atsisveikinę su 
mons. K. Vasiliausku bei V. Petkum 
važiavome link Kernavės, pirmosios 
Lietuvos sostinės, esančios prie Širvintų. 
Dėl nepalankios geografinės padėties 
Kernavė į didesnį miestą neišsivystė. Ją 
dominuoja 1910 metais iš raudonų plytų 
pastatyta bažnyčia. Į jos vidų įeiti 
negalėjome, nes klebonas buvo 
išvažiavęs, o bažnyčia — užrakinta. Taip 
pat įspūdinga yra Remerių koplyčia- 
mauzoliejus. Stanislovas Remeris ją 
pastatė 1851 m. savo žmonai įamžinti. 
Kernavėje yra kraštotyros muziejus ir 
labai gražus su tautiniais motyvais 
statulėlėmis ir kryžiumi klebonijos 
sodelis. Labai gražios apylinkės su 
piliakalniais ir slėniai tarp kurių Neries 
upė vingiuoja. Kernavėje vyksta 
archeologiniai kasinėjimai, rasta net 
neolito amžiaus senienų.

Grįžę į Vilnių vakarieniavome viename 
iš geresnių Vilniaus restoranų. Padėkojau 
dr. Gaidamoniui ir gydytojai D. 
Slapkauskaitei už draugystę ir maloniai 
praleistą dieną. Skubėjau į savo viešbutį 
poilsio.

IR VĖL KAUNE
Dvi dienas paskyriau Kaunui 

apžiūrėti. Penktadienį manęs pasiimti 
atvyko inžinierius V. Vigautas su žmona. 
Išvykę važiavome sparčiai ir Kaune 
buvome už pusantros valandos.

Atvykę apsistojome Vigautų namuose, 
o papietavę išėjome senelio Kauno 
apžiūrėti. Nusileidę nuo Žalio kalno 
atsidūrėme prie Įgulos bažnyčios Laisvės 
alėjoje. Ėjome link senamiesčio. Laisvės 
alėja išlaikė savo prieškarinį charakterį, 
išliko daug buvusių pastatų, su senomis 

langų vitrinomis, tik dabar jos buvo 
tuščios. Pakelėje praėjome Pašto rūmus ir 
nauja iškaba „Lietuvos Bankas“ 
pasidabinusius, dar neblogai 
atrodančius, buvusius Lietuvos Banko 
rūmus. Matėme dar tebestovinčią 
buvusią Lietuvos Respublikos 
Prezidento buveinę. Anksčiau praėjome 
Karininkų Ramovės rūmus, kurių stogo 
fasada puošėsi atidengtais Trijų milžinų 
skydais. Šia Lietuvos kariuomenės 
karininkų ramove naudojosi ir sovietų 
karininkai.

Įėję į muziejaus vidų stebėjomės 
atliktais darbais: surinkta 
dokumentacija, eksponatai, Lietuvos 
žymių asmenybių bei jų nuveiktų darbų 
ekspozicija, Lietuvos kariuomenės 
apranga ir ginklai, Nepriklausomybės 
kovų chronologija, Dariaus ir Girėno 
Lituanicos likučiai ir daugelio kitų 
eksponatų gausybė ir įvairovė. Būvant 
muziejuje kiekviename žingsnyje jautėsi 
senolių ir atbundančios lietuvių tautos 
dvasia.

Senamiestyje apžiūrėjome baigiamus 
restauruoti Perkūno rūmus ir LDK 
Vytauto bažnyčią, kuri baigiama 
remontuoti. Su restauracijos darbais 
Lietuvoje yra daug rūpesčio, norint 
išlaikyti restauruojamų pastatų 
autentiškumą.

Grįžome į Vygautų namus labai 
pavargę. Vakararienei atvyko ir 
Gumauskai. Pasirodo jie gyvena 
kaimynystėje. Po vakarienės perėjome 
pas Gumauskus, kur man buvo paruošta 
nakvynė. Tačiau ir čia stalas buvo 
apkrautas skanumynais, todėl atsiguliau 
gana vėlai.

Šiandien pradėjau ruoštis kelionei, ne 
vien į Vilnių, bet ir į namus Anglijoje. 
Manęs išleisti atvyko Blužai. Papietavę 
atsisveikinome, o susikrovus savo 
turistinę mantą į mašiną, išvykome 
Vilniaus link.

IŠ VILNIAUS Į LONDONĄ
Grįžus į Vilnių, prie viešbučio 

atsisveikinau su maloniuoju inž. V. 
Vygautu. Pasiekęs savo kambarį 
viešbučio 15-me aukšte, susitikau su 
garsiu Vilniaus fotografu A. Žižiūnu ir 
vėliau iš Medikų konferencijos grįžusia 
prof. D. Gaidamoniene. Ji man įteikė 
dovanėlę ir palinkėjusi laimingos kelionės 
atsisveikino. Padėkojau jai bei prof. 
Gaidamoniui už nuoširdų priėmimą 
Vilniuje ir susitarėme susitikti sekantį 
kartą Vilniuje arba Londone.

Laikas skubėjo. 19 vai. išvykau 
vakarienei pas gerbiamuosius Laimą ir 
Rimvydą Andrikius. Turiu prisipažinti, 
kad negaliu atsistebėti Laimos 
Andrikienės entuziazmu ir neišsemiama 
energija lietuviškiems reikalams. Ji yra 
Lietuvos Respublikos AT deputatė, TV 
valandėlės vadovė, „Mūsų mintys“ 
laikraščio redaktorė, Užsienio reikalams 
komisijos narė, Ekonomikos projektų 
patarėja. Yra pasisakiusi už radikalų 
Lietuvos ekonominį pertvarkymą ir 
visiškos Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir ta linkme aktyviai reiškiasi. 
Todėl pas juos praleistos valandos buvo 
itin įdomios kalbant ir klausantis apie 
atgimusios Lietuvos politinę ir 
ekonominę ateitį. Taip mums 
bendraujant išsibaigė laikas, ištuštėjo 
smėlio laikrodžiai, turėjau grįžti į 
Londoną.

Iš Vilniaus išvykome labai anksti, nes 
lėktuvas skrido 8.30 vai. Aerouoste dar 
kartą atsisveikinau su mane atvežusiu R. 
Andrikiu. Įsijungiau į skrendančių 
srautą.

Lėktuvui kylant ir tolstant Vilniaus 
miestui pradėjau galvoti apie nuotaikas ir 
pasikeitimus, atbundačioje Lietuvoje, 
įvykusius paskutiniųjų metų 
laikotarpyje. Tai kultūrininkų, politikų ir 
visų dorų lietuvių pasiaukojimu pasiekti 
rezultatai. Sako, kad skulptoriai, 
menininkai, muzikai, visuomenininkai, 
mokslų specialistai be priprasto 
atlyginimo dirba, kad didintų tautos 
kultūrinį lobį, dvasines vertybes. Tai 
rodo, kad lietuvių tauta yra nemari, kad 
joje glūdį neišsemiami rezervai meilės 
savo tautai ir aruodai pasiryžimo.

Lėktuvas skubėjo ir tolo nuo pamilto 
Vilniaus, o aš maldavau, kad ateinantieji 
metai, šiame politinio viesulo apimtame

LIŪDNAS PRANEŠIMAS
PASKUTINIS „LAIVO“ NUMERIS
Su liūdesiu tenka pranešti, kad 

„Laivas“, daugeli metu ne«es religinę ir 
tautinę šviesą savo skaitytojams, sum
ažėjus prenumeratorių skaičiui ir pad
idėjus finansiniams sunkumams, po šios 
paskutinės „Laivo“ laidos, daugiau 
nebus leidžiamas.

Tėvai Marijonai yra labai dėkingi 
„Laivo“ skaitytojams, jau įnirusiems ir 
dar gyviems, už jų paramą bei aukas ir 
bendradarbiams už jų gražius ir pakelian
čius bei įkvėpiančius straipsnius.

Teatlygina Dievas visiems „Laivo“ 
geradariams dar čia žemėje, o ypač po 
mirties savo dievišku gerumu ir gailestin
gumu.

Tėvai Marijonai

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau savo tėvelio Jono Klivečkos, 

Jono, gimusio 1914 m. Panevėžio 
valsčiuje, Bliūdžiu kaime. Lietuvos 
karininko.

Į Vakarus pasitraukė 1944 iš Panevėžio 
miesto, 1945 m. gegužės viduryje gyveno 
Danijoje. Bomholmo saloje pas kleboną. 
Yra užuominų, kad tais pačiais metais jis 
persikėlė į Angliją ir dirbo ar priklausė 
Anglijos LB-bei.

Prašau atsiliepti arba apie jį žinančius 
pranešti adresu: 232050 Vilnius, 
Žvaigždžių 8-255, Lithuania, Gražinai 
Kliveckaitei-Ragalevičienei.

KAS TURITE SENIAU IŠLEISTŲJŲ 
HENRIKO NAGIO 

POEZIJOS KNYGŲ
Lietuvos kultūrinių institucijų ir 

rašytojų esu nuolat prašomas paties 
neturimųjų šių mano seniai išparduotų, 
poezijos rinkinių:

EILERAŠClAI (1946 m.,
atspausdintas rotatoriumi ir premijuotas 
leidyklos „Patria“); LAPKRIČIO 
NAKTYS (1947 m., išl. Freiburg i.Br., 
Vokietijoje); SAULES LAIKRODŽIAI 
(1952 m., be leidyklos ženklo ir 
identifikacijos); MĖLYNAS SNIEGAS 
(1960 m., išl. Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklos Bostone, JAV); BROLIAI, 
BALTI AITVARAI, 1969 m., išl. 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondo, Čikagoje).

Už atsiųstas knygas ir pašto išlaidas 
atlyginsiu.

Siųsti: Henrikas Nagys, c/o 
„Nepriklausoma Lietuva“, 7722 George 
str., Lasalle, P.Q., Canada, H8P 1C4.

1991 m. SKRYDŽIAI 
IŠ VOKIETIJOS 

I LIETUVA c c

Hamburgas-Ryga- Vilnius 
ir atgal 
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nuo balandžio 27 d. 

iki spalio mėn.
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KREIPKITĖS 1
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krašte, būtų Lietuvai visų norų 
išsipildymo metai.

Baigdamas aš noriu visiems, kurie man 
viešint Lietuvoje, vienokiu ar kitokiu 
būdu man padėjo, skaniai vaišino, tarti 
nuoširdų ačiū.

Klemensas Tamošiūnas

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Sveikinu Kalėdų Šventėse ir Naujuose 

1991 Metuose. Stiprybės, valios, 
pasiryžimo Jums asmeniniuose 
gyvenimuose ir kovoje dėl visiškos 
Lietuvos nepriklausomybės!

Kęstutis Bieliūnas, Kvėdarna

Sveikinu jus su Kalėdų Šventėmis ir 
linkiu daug laimės, sveikatos bei šypsenų 
ateinantiems Naujiems Metams.

Aš jau tris mėnesius praleidau 
Lietuvoje. Visų jūsų veidus mačiau 
televizoriuje, kai rodė AT pirmininko V. 
Landsbergio viešnagę Londone. Kas rytą 
rodo video justelių ištraukas. Visų jūsų 
labai pasiilgau, bet jaučiu, kad „grįžau 
namo“, tikrai, nuostabus jausmas. 
Lietuvoje dar būsiu iki balandžio. 
Linkėjimai visiems.

Lana Stasiūnaitytė, Vilnius

NORI SUSIRAŠINĖTI
Daiva (23 m.) ir Gintas (31 m.) norėtų 

susirašinėti su lietuviais Anglijoje. Moka 
angliškai.

Rašyti: D. ir G. Baltramonaitis, 
Kaunas, Angariečio 29-21a, Lithuania.

Pastoviai skaitau jūsų „Europos 
Lietuvį“. Tai informatyvus ir labai 
įdomus laikraštis. Mūsų jaunimas page
idautų, kad daugiau rašytumėte apie 
lietuvių išeivijos jaunimą, besimokantį 
Anglijoje.

Esu (20 m.) Vilniaus universiteto trečio 
kurso anglų kalbos specialybės studentė. 
Norėčiau susirašinėti su lietuvių jaunimu.

Lina Griškaitė, Vilnius, Smėlio 15-4, 
Lithuania.

KEIČIA GYVENIMO VIETĄ
Rašau jums galima sakyti paskutinį, 

arba kitaip tariant, atsisveikinimo laišką, 
nes aš ruošiuosi keisti gyvenimo vietą. 
Gal po kokių metų parašysiu jums iš kitur 
ir gal tada galėsiu užsiprenumeruoti 
savaitraštį „Europos Lietuvį".

Taigi dar kartą dėkoju jums už 
siuntinius.

B. Štukėnas, Vilnius

„DARBININKŲ BALSAS“
Nuoširdžiai Jums dėkojame už laik

raštį, kurį gauname, deja nereguliariai. 
Dingsta ne tik laikraščiai, bet ir laiškai 
kelionėje tarp Anglijos ir Lietuvos, nes 
paštas eina per Sovietų Sąjungą.

„Darbininkų balsas“ — tai vienas iš 
nedaugelio Lietuvos laikraščių, atvirai 
pasisakantis prieš komunistinę sistemą, 
50 metų valdžiusią Lietuvą ir astūmusią 
ją toli nuo Europos, taigi, ir nuo Jūsų.

Mūsų laikraštis atstovauja Lietuvos 
Darbininkų sąjungą, kuri yra viena iš 
stipriausių ir ryžtingiausių organizacijų 
Lietuvoje, kovojantis už Lietuvos neprik
lausomybę. Tačiau tai pati en
ergingiausia, — ir pati vargingiausia 
organizacija. Išlikusi komunistinė struk
tūra visaip stengiasi gniugždyti tiek 
Darbininkų sąjungos, tiek mūsų laikraš
čio darbą.

Todėl susiduriame su dideliais sun
kumais. Nėra patalpų, trūksta popi
eriaus, inventoriaus. Neturim nieko, 
užtat turime daug gerų norų. Norėtume 
palaikyti glaudesnius ryšius su Jumis, 
turėti daugiau informacijos iš Jūsų 
gyvenimo. Be to, pageidautume turėti 
judėjimų, sąjungų, panašių į mūsų, 
adresus. Jei galite, atsiųskite.

Jeigu, Jūsų manymu, mes galėtume 
kuo nors padėti Jums, irgi parašykite. 
Laikui bėgant, gal galėtume apsikeisti 
nedidelėmis turistinėmis grupėmis, Jums 
pailsint prie gintarinės Baltijos, ant 
kurios krantų įsikūrusi Klaipėda arba 
Palangoje, Nidoje. Mus taip pat domintų 
ir gamybiniai, komerciniai ryšiai.

O kol kas lauksime Jūsų laiško. 
Teartina mus meilė Dievui ir Tėvynei 
Lietuvai!

Jonas Sinkevičius, Redaktorius, „Dar
bininkų balsas“, 235800 Klaipėda, H. 
Manto 24, Lithuania.

„Darbininkų balsas“ yra „Europos 
Lietuviui“ tiesog broliškas! Vos suž
inojęs, kad ketiname „EL“ spausdinti 
Vilniuje, „DB“ pirmasis palinkėjo mums 
sėkmės ir savo puslapiuose publikavo 
„EL“ gėrusias puses.

Todėl jeigu kas norėtumėt šį patrauklų 
ir drąsų laikraštį užsisakyti, skubiai 
rašykite „DB“ redaktoriui į Klaipėdą. — 
Red.

KĄ DARAI, DARYK GERAI!
Pastabos dėl Lietuvos Respublikos A T 

pirmininko apsilankymo suruošimo 
Londone.

Spalio 28 d., po pamaldų, DBLS 
pirmininkas J. Alkis pranešė, kad 
pakvietė AT pirmininką V. Landsbergį 
apsilankyti Londone. Tuo pačiu jis 
detaliai išvardino kada, su kuo ir kur AT 
pirmininkas dalyvaus. Pasirodė, kad 
lapkričio 14 d., 9 vai., AT pirmininkas 
atvyks į Šv. Kazimiero bažnyčią ir 
dalyvaus Mišiose. Ši žinia mus pritrenkė 
lyg perkūnas iš giedro dangaus, nes tai 
buvo padaryta savavališkai, nepasitarus 
nei su kunigais, nei su parapijos taryba. 
Kažkas tai nutarė ir taip bus! Vėliau 
paaiškėjo, kad AT pirmininko 
apsilankymo dienotvarkę sudėliojo J. 
Alkis ir du jaunuoliai, pasivadinę 
„politinio komiteto“ vardu. Tai ir būtų 
mano pirmoji pastaba, tokių svarbių 
įvykių parinkimas ir jų pravedimas 
neturėtų būti kelių žmonių monopoliu, 
bet visų D. Britanijos lietuvių reikalu. 
Būtų valstybės galvos priėmimo 
darbuose dalyvavęs bažnyčios tarybos 
atstovas, jis būtų pasirūpinęs, kad kaip 
pridera valstybiniuose santykiuose, 
priėmime dalyvautų miesto burmistras. 
Šiuo atveju buvo per vėlu tai padaryti.

Mažesnė detalė, sukėlusi daug nerimo 
ir nusivylimo parapijiečių tarpe buvo ši: 
DBLS pirmininko pranešime ir 
„Europos Lietuvyje“ buvo skelbiamas 
vienoks AT pirmininko apsilankymo 
laikas, o politinio komiteto jaunuoliai 
tikino visus, kad apsilankymas vyks visai 
kitu laiku. Po šios disinformacijos reikėjo 
daug pastangų ir laiko sugaišti bandant ją 
atitaisyti.

Na, o dabar apie tą nelemtą spaudos 
konferenciją į kurią lietuvių neįsileido. 
Visos spaudos konferencijos yra atviros 
visiems žurnalistams. Gaila, kad to 
nežinojo mūsų jaunuoliai. Ypatingai 
buvo svarbu, kad joje dalyvautų lietuviai 
žurnalistai ir painformuotų plačią 
išeivijoje lietuvišką spaudą, kuri, kaip ir 
angliškoji, turėjo teisę žinoti į kokius 
klausimus AT pirmininkas atsakinėjo 
Londone. Politinis komitetas tai turėjo 
teigiamai įvertinti ir tinkamai pasielgti, 
nebent jie lietuviškai jau nebeskaito. Aš 
tik noriu čia priminti, kad man, Lietuvių 
žurnalistų sąjungos nariui, buvo leista 
dalyvauti AT pirmininko susitikimo su 
M. Thatcher metu, su kitais žurnalistais ir 
TV atstovais, jos būstinėje 10 Downing 
Street. Tuo tarpu Lietuvių Namuose prie 
durų pastatyti jaunuoliai mosikavo 
rankomis ir monotoniškai teigė, kad į 
spaudos konferenciją įeiti negalima. Tai 
štai kokie to politinio komiteto darbai ir 
kokie nuopelnai...

Baigdamas norėčiau pareikšti daugelio 
padėką jaunoms lietuvaitėms, kurios 
tautiniais rūbais pasipuošusios prie 
garsiojo „Downing Street“ vartų, 
šaltame ir drėgname ore stovėjo ir garsino 
Lietuvos vardą. S. Kasparas

GERBIAMIEJI DARBUOTOJAI
Dėkingas už Jūsų informatyvų laik

raštį, perskaitau jį pilnai, ypač kas liečia 
informaciją apie Lietuvą. Mūsų zonoje 
jokia radijo stotis, net lietuviškai iš 
Europos, mūsų nepasiekia., o „Gimtąjį 
kraštą“ gaunu praktiškai su 7-9 dienų 
pavėlavimu. Lieka tik Jūsų laikraštis, 
kuris mus pasiekia per 3-4 dienas. Jūsų 
laikraštyje mane ypač domina skyrelis 
„Lietuvoje“, kuris mano požiūriu galėtų 
būti žymiai platesnis, tačiau ir supran
tama, kad 4-se puslapiuose daugiau 
netelpa...

Linkime visiems „EL“ darbuotojams 
gražių Švenčių ir laimingų Naujųjų 
Metų.! W. Lepa, Vokietija

NULIŪDUSI AUTORE
Mūsų bendradarbiavimas visad buvo 

artimas, sklandus. Negaudama iš Jūsų 
atsakymo į mano laiškus ir pažadėtos 
„Anapus Horizonto“ knygos, labai 
nuliūdau. Apie mano knygą niekur 
nepaminėta, lyg ji būtų numarinta?

A. Saudargienė, Australija
(Gal senatvė, o gal kad darbo našta vis 

didėja?— vėluoju su atsakymais ir pažadų 
laiku išpildyti nesuspėju. Labai atsiprašau. 
Bandysiu trūkumus pašalinti. Apie 
„Anapus Horizontą“ iš „Dirvos“ K. 
Barėno knygos įvertinimą atspausdinsiu 
Kalėdiniame „EL“ numeryje. — Red.)
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Lietuvos Respublikos AT pirmininkas V. Landsbergis viešėdamas Londone susitiko su 
liberalų-demokratų partijos lyderiu Paddy Ashdown. (Iš kairės) AT pirmininkas V. 
Landsbergis, Paddy Ashdown, L. Andrikienė ir Sir Russel Johnson.

TRYS DARBO DIENOS
(Pradžia 46 Nr.)

Gražina Landsbergienė prie pianino Londono Guildhall muzikos ir dramos mokykloje.
Nuotraukos: VI. Gulevičiaus, ELTA

Lietuvos spaudos ir TV atstovai Londono aerouoste. (Iš kairės) Ričardas Sartatavičius, 
Lietuvos TV; VI. Gulevičius, ELTA ir Vidas Rachlevičius, „Lietuvos ryto“ redaktoriaus 
pavaduotojas. Nuotrauka: ELR

„Siaurės Atėnų“ spaudos bendrijos atstovai pasirašę sutartį, nuo 1991 m. sausio mėn. 
spausdinti „Europos Lietuvį“ Vilniuje. (Iš kairės) V. Babilius, S. Šaltenis, K. 
Tamošiūnas ir V. Vaičekauskas.

PARLAMENTO RŪMUOSE
Iš bažnyčios į pasimatymą su 

opozicijos lyderiu Neil Kinnock važiavo 
AT pirmininkas, kurį lydėjo Laima 
Andrikienė, Šarūnas, Ramūnas ir aš. 
Pasimatymas (10.30-11.00 vai.) įvyko N. 
Kinnocko darbo kambaryje. Pokalbis 
buvo malonus: Kinnokas pabrėžė, kad 
nors ir remia Gorbačiovą, jis tuo pačiu 
palaiko lietuvių apsisprendimo teisę.

Tarp 11.00 ir 12.00 vai., prieš 
pasimatymą su liberalų demokratų 
partijos lyderiu Paddy Ashdown, URM 
paskirta profesionali gidė, aprodė 
Parlamento rūmus ir supažindino su jų 
istorija ir papročiais. Nors ir patys neo
gotikinio stiliaus rūmai baigti tik 1868 m. 
(sunku tikėti!), seniausias modernus 
parlamentas ir yra Anglijos, išsivystęs iš 
karaliaus tarybos XIII-ajame amžiuje. 
Čia ir buvo vienintelė AT pirmininko ir jo 
palydovų viešint Londone turistinė 
kelionė. Įdomu su kokiais įspūdžiais 
neseniai atkurtos parlamentarinės 
sistemos atstovai grįžo į Lietuvą.

Grįžtame į nūdienę politiką: 
pasimatymas su Paddy Ashdown ir jo 
pavaduotoju Sir Russell Johnson, kuris 
partijos vardu kalba apie Europos 
reikalus. Visą pokalbį, kuris užtruko 
pusvalandį, filmavo Ričardas 
Sartatavičius, o Vladimiras Gulevičius 
fotografavo.

Įrodyti, kad šis pasimatymas buvo 
Lietuvai tikrai naudingas, nukelsiu 
skaitytojus į diskusijas apie Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferenciją. Lapkričio 21 d. 
Bendruomenės rūmuose P. Ashdown 
pasveikino ministrę pirmininkę grįžusią iš 
Paryžiaus, kur pasirašė istorinę sutartį. 
Štai ką pasakė liberalų demokratų 
lyderis: „Jos (t.y. sutarties — R.K.) 
vienintelis trūkumas, kad neatkreipia 
dėmesio į Pabaltijo valstybes. Gal 
gerbiamoji ponia, apie šį klausimą 
pareikš savo nuomonę?“ Į tai M. 
Thatcher atsakydama pabrėžė, jog 
ankstyvesnieji Helsinkio susitarimai vis 
dar galioja: kas liečia sienų klausimą 
negali būti jokių pakeitimų be susitarimo. 
„Dėl to Pabaltijo valstybės ir prezidentas 
Gorbačiovas su savo vyriausybe veda 
derybas. Mes tikimės, kad tos derybos 
patenkinamai užsibaigs. Mes puikiai 
suprantame šio reikalo jautrumą ne vien 
iš prezidento Gorbačiovo pusės, bet ir dėl 
istorijos tų Pabaltijo valstybių, kurios 
buvo Stalino perduotos praeito karo 
pradžioje. Senieji Helsinkio susitarimai ir 
naujasis, į tai atkreipia dėmesį“.

Po pasimatymo su liberalų demokratų 
partijos vadais Bendruomenės rūmų fojė 
mūsų laukė žymus konservatorių partijos 
šulas Sir Geoffrey Pattie, kurie ir buvo 
išsikvietę AT pirmininką ir žmoną pietų 
susitikimui. Susitikime taip pat dalyvavo 
Gordon Heald, vyresnysis „Gallup Poli“ 
direktorius, trys parlamento nariai: 
Anthony Coombs ir David Tredinnick 
(abu konservatoriai), man gerai 
pažįstamas Daffyd Elis Thomas, Valijos 
partijos (Plaid Cymru) lyderis, AT 
deputatė Laima Andrikienė ir aš. Laima 
Andrikienė sėdėjo šalia Edward 
Llewellyn, kuris eina svarbias patarėjo 
pareigas Konservatorių partijos 
būstinėje. Kaip naujai įkurtos 
Nepriklausomybės partijos narei L. 
Andrikienei buvo įdomu giliau 
susipažinti su konservatorių filosofija bei 
darbo metodais. Mano manymu, tokie 
neformalūs susitikimai sudaro progą 
žmonėms laisvai aptarti rūpimus 
klausimus, asmeniškai susipažinti ir 
užmegzti ryšius tolimesnei veiklai.

Po pietų įspūdingame Bendruomenės 
rūmų restorane Sir Geoffrey mus 
palydėjo iki Lordų rūmų „lobby“ 
kambario, kur AT pirmininko laukė 
Lietuvai palankus Lordas Ennals. Nuo 
15.00 iki 16.15 vai. įvyko susitikimas su 
visų partijų lordais bei parlamentarais, 
kur AT pirmininkas skaitė pranešimą 
(visas tekstas atspausdintas „EL“, 
1990.XI.23, Nr. 45) ir atsakinėjo į 
klausimus. Diskusijas pravedė Lordas 
Ennals, kuris vasarą buvo suorganizavęs 
apie Tibetą tarptautines konsultacijas, 
kuriose taip pat dalyvavo ir skaitė 
pranešimą bei pravedė vieną sesiją L. 
Andrikienė. Lordas Ennals su kitais 
dviem lordais mielai sutiko Lietuvos 
klausimu globoti vienos dienos 

konferenciją, kuri turėtų įvykti sekančių 
metų vasario mėn. Lordų rūmuose. 
Organizuoti ir šią konferenciją 
finansuoti, aišku, teks mums.

Malonu priminti, kad Sir Bernard 
Braine, kurį kaip ilgiausiai tarnaujantį 
parlamento narį vadina Bendruomenės 
tėvu („father of the house“), į šį 
pasitarimą pavėlavęs, pasakė, kad nors jis 
ir paskutinis atėjo, Pabaltijo valstybių 
klausimas yra pirmiausias jo mintyse. 
Dalyvaujančių skaičius, reikia pasakyti, 
nebuvo didelis: Michael Haseltine tą rytą 
paskelbė, kad jis su Margaret Thatcher 
varžysis dėl konservatorių partijos 
vadovavimo. Galite įsivaizduoti, koks 
bruzdėjimas Parlamento rūmuose vyko 
visą dieną!

Po šio susitikimo su parlamentarais 
AT pirmininkas su Lordu Ennals susitiko 
arbatėlei, kur, tarp kitko, buvo kalbėta 
apie anksčiau minėtą vienos dienos 
konferenciją. Kiek vėliau atvyko ir gerai 
žinomas Lordas Kaganas, Lietuvoje 
gimęs ir dar lietuviškai neužmiršęs, jis 
teiravosi apie galimybes investuoti į biznį 
Lietuvoje.

Su AT pirmininku specialiai susitiko 
bendrų įmonių įkūrimo specialistas 
Londone Jurgis Oniūnas, jis yra įgaliotas 
čia atstovauti Lietuvos prekybą. 
Pasikalbėjime J. Oniūnas AT pirmininkui 
nurodė prekybos galimybes su Vakarais. 
Čia norėčiau jam pareikšti padėką už du 
limuzinus su šoferiais, kuriuos, J. 
Oniūnui paprašius, British Airospace 
bendrovė parūpino AT pirmininkui jais 
naudotis Londone.

19.00 vai. prieš vakarienę Lord 
Cledwyn iš Penrhos, leiboristų lordų 
lyderis, susitiko su AT pirmininku ir 
patarėjais. Jam buvo paaiškinta, kodėl 
Lietuvos parlamentas valstybės 
nepriklausomybę atstatė kovo 11 d., o ne 
vėliau.

Lordo Ennals sukviestame 
pasimatyme prie vakarienės, be AT 
pirmininko ir žmonos Gražinos, 
dalyvavo L. Andrikienė, Š. Adomavičius, 
R. Bogdanas, J. Alkis ir aš, o iš lordų: 
Baronesė Ewart-Biggs, opozicijos 
organizatorė Lordų rūmuose („whip“, 
organizatorės užduotis kviesti savosios 
partijos narius „botagu“ į debatus); 
Lordas Graham iš Edmonton, 
leiboristas; Lordas Beloff, 
konservatorius, žymus savo laiku 
politinių mokslų žinovas; ir Lordas 
Bonham-Carter, liberalas demokratas.

Linui Kulbokui, AT pirmininko 
asmens saugui, kuris budėjo restorano 
vestibiulyje, Lordas Graham atnešė 
vakarienę. Linas, tikrai visais atvejais 
pavyzdingas tarnautojas, pastebėjo, kad 
tai pirmas ir turbūt paskutinis kartas, 
kada jam lordas vakarienę atnešė.

Vakariene ir baigėsi malonus vakaras 
Lordų rūmuose, kur išbuvome nuo 15 
vai., bet ne darbo diena! Parvežę G. 
Lansbergienę į Pasiuntinybę, AT 
pirmininkas, Šarūnas ir Ramūnas 
skubėjo į Lietuvių Namus darbui: turėjo 
parašyti laišką Margaret Thatcher. O tai 
užėmė daug laiko: AT pirmininkas 
pasitaręs su pa tarėjais jį rašė, aš verčiau, o 
Vytas Bačkis mašinėle jį perrašė (ačiū 
Tau, Vytai!). Man dar reikėjo parašyti, 
ryšium su AT pirmininko apsilankymu, 
spaudai pranešimą, kurį, visai 
nemiegojusiam P. Markevičiui, anksti 
ketvirtadienio rytą, reikėjo faksu 
išsiuntinėti. Visi, kurie tuo metu Lietuvių 
Namų raštinėje dirbome, nusprendėme, 
kad pats laikas įsigyti kompiuterį, kuriuo 
būtų galimą nors laišką parašyti, kuris 
savo išvaizda nedarytų gėdos. Su AT 
pirmininku atsisveikinome vėlyvą naktį.

Pati ilgiausia diena pagaliau užsibaigė, 
bet ne Povilui. („Ir sparnas miego 
malonaus/ Nemigdo tik jaunos 
krūtinės“.).

KETVIRTADIENIS
10.00 vai. susirinkome prie 

Pasiuntinybės. Atvyko Madeleine 
Campbell su limuzinais ir šoferiais 
išlydėti AT pirmininką su žmona į 
aerouostą. Mudu su Šarūnu įsėdome 
važiuoti atskirai, kad galėtume užbaigti 
AT pirmininko su M. Thatcher 
pasimatymo galutinę stenogramą- 
pranešimą. Šį kartą išlydėjome tik 
penkiese: Jaras, Zita, Vladas Dargis, 
Alma Traškaitė. kuri buvo nuvežusi

VATIKANE
PALAIMINTŲJŲ KANONIZACIJOS

Lapkričio 26 d. dalyvaujant Popiežiui 
Jonui Pauliui II-jam Vatikane įvyko 
šventumo bylų nagrinėjimo 
kongregacijos viešas iškilmingas posėdis 
— vadinama konsistorija, kurios metu 
buvo galutinai užbaigtos dviejų 
palaimintųjų kanonizacijos, tai yra 
paskelbimo šventaisias bylos: Margaritos 
Jelammerais ir karmelito Rapolo 
Juozapo Kalinausko. Palaimintosios 
Margaritos Jelammerais kanonizacija 
įvyko šių metų gruodžio 9 d. Romoje, 
palaimintojo Rapolo Juozapo 
Kalinausko kanonizacijos data dar 
galutinai nenustatyta.

Kalinausko likimas yra labai glaudžiai 
susijęs su XIX-ojo amžiaus Lietuvos 
istorija. Jis gimė 1835 metais Vilniuje, ten 
pat baigė vidurinę mokyklą ir po to įstojo 
į Petrapilio karo inžinerijos akademiją. 
Gavęs karininko laipsnį tarnavo įvairiose 
carinės Rusijos kariuomenė įgulose. 
Kilus 1863-čių metų sukilimui, 
Kalinauskas perėjo į sukilėlių gretas ir 
greit buvo paskirtas sukilimo Lietuvoje 
vadu. Numalšinus sukilimą, Rusų 
valdžia jį nuteisė iki gyvos galvos 
sunkiems darbams Sibire. Po dešimties 
katorgos metų, pasinaudojęs amnestiją, 
Kalinauskas nuvyko į Krokuvą ir įstojo į 
basųjų karmelitų vienuoliją. Mirė 1907 
metais, popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
gimtinėje Wadowice miestelyje Lenkijos 
pietuose.

VOKIETIJOJE
LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJA 

LABDARA
Gyvename ypatingą laikotarpį: sienos 

ir įtvirtinimai, skiriantys žmones, 
panaikinami arba darosi lengviau 
praeinami. Ir mūsų tėvynėje Lietuvoje 
keičiasi beveik viskas — kartais mums 
atrodo, kad per lėtai. Ideologija, kuri tiek 
ilgai buvo Lietuvai peršama, kaip 
„žmonijos saulės užtekėjimas“, padarė 
daug žalos žmonėms ir žemei. Ypatingai 
dabar, atsistatant Lietuvai, reikalinga 
mūsų visų pagalba. Ne tik tiesioginė 
pagalba reikalinga, bet ir į ateitį žiūrint 
reikia tiesti kelius.

LABDARA jau daugiau negu 20 metų 
paremia besimokantį jaunimą, ir šita 
pagalba buvo gerai investuota ir turi 
toliau būti tęsiama. Ir toliau reikia padėti 
Pietų Amerikos ir Lenkijos 
besimokančiam lietuvių jaunimui. Mes 
turim ko gero daugiau investuoti į 
jaunimą, kuris turės prisidėti prie 
Lietuvos atkūrimo.

Situacijai pasikeitus, ir kitokia pagalba 
dabar reikalinga: paremti reikia ir senelių 
bei vaikų prieglaudas Lietuvoje, kurios 
yra labai vargingoje padėtyje ir kur 
trūksta iš dalies pačių paprasčiausių — 
kad ir panaudotų — įrengimų ar rūbų.

Tad šiuo metu ypatingai reikia mūsų 
visų solidarumo ir pagalbos. Nuoširdžiai 
prašau Jus, mieli nariai ir rėmėjai, padėti 
LABDARAI vykdyti šį darbą.

Dėkoju Jums iš anksto, kad ir už 
mažiausią auką.

Pirmininkas

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)

Ramūną į Prancūzijos konsulatą vizos ir 
aš. Zitai ir Almai pasisekė net į lėktuvą 
įlipti ir pasakyti atsisveikinimo žodelį!

Iš Heathrow grįžo ir L. Andrikienė, 
kuri Londone turėjo dar neužbaigtų 
reikalų. Jaras Alkis grįžo į darbą, o mūsų 
laukė dar vienas kitas darbelis: vienas iš 
jų buvo Guildhall Muzikos ir dramos 
mokyklos vedėjui lan Horsbrugh nuvežti 
AT pirmininko dovaną — Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijų rinkinį. 
Nesinorėjo dar išsiskirstyti. Tai 
nusprendėm, kad atsipalaiduoti ir 
reikalus aptarti, Povilas, Zita ir aš 
praleisime vakarą kartu. Iš mokyklos 
nuvažiavome į restoraną. Prie mūsų 
prisidėjo ir Michael. Kiekvienas iš mūsų, 
pakėlę taurelę pasakėme trumpą žodį ir 
palinkėjome vienas kitam sveikatos bei 
ištvermės. Toliau dirbsime lietuvišką 
darbą — nepaisant nedėkingų sąlygų, 
nesusipratimų, replikų, — kiekvienas 
pagal savo išgales.

Ir sviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Romas Kinka
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

4.00 sv. — A. Gudelis.
5.00 sv. — J. Kičas.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

AUKOS TAUTOS FONDUI
D. Gintas, A. Bieliūnas ir R. 

Kvedaraitė po 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS AID LITHUANIA FONDUI
Iš DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus 

gautos šios aukos:
30.00 sv. — DBLS Stoke-on Trent 

skyrius; po 20.00 sv. — P. Vencaitis, J. 
Povilavičius, K. Kamarauskas, B. ir B. 
Puodžiūnai; po 10.00 sv. — P. Balnys, Z. 
Kalsevičius, A. Petronis. Viso 140.00 sv.

Prisiųsdama aukas skyriaus 
pirmininkė Br. Puodžiūnienė rašo: „Nors 
ir mažą auką, siunčiam iš širdies“. 
Nuoširdus ačiū Stoke-on-Trent 
lietuviams už paramą Lietuvai.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
laboratorijos centrifūgai pirkti aukas 
prisiuntė:

100.00 sv. — J. Žigulis; 55.00 sv. — 
Adrian Dawnay; 50.00 sv. — C. 
Navickas; 41.50 sv. — P.K. Drungilas; 
30.00 sv. — V. ir M. Žemaičiai.

Nedidelė centrifūga su visais 
reikalingais priedais ir transporto 
išlaidomis kainuos apie £8,500. Ligi šiol 
gauta aukų £5,830. Prašome ir toliau 
siųsti aukas, kad galėtume šį Lietuvai 
labai reikalingą prietaisą kaip galima 
greičiau nupirkti!

PADĖKA
Visiems mane lankiusiems ligos metu 

Nottingham© City ,,Sherwood“ 
ligoninėje ir linkėjusiems greito 
pasveikimo, nuoširdžiai dėkoju.

M. Janulis

MALDOS ŽYGĮ UŽ LIETUVĄ
Atlieka Liet. Kat. Bendrijos: gruodžio 

14 d., Derbyje; 21 d. Birminghame; 30 d. 
Peterborough; sausio 18 d. Nottinghame; 
vasario 7 d. Gloucesteryje ir Struode.

a.a. Albertui Vainoriui mirus, 
Elenai Vainorienei ir šeimai 

užuojautą reiškia ir kartu liūdi
DBLS-gos Centro Valdyba

PAMALDOS
Wolverhamptone — gruodžio 15 d., 

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

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

Bridge Gate.
Nottinghame — gruodžio 23 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Mansfielde — gruodžio 23 d., 15 vai., 

Šv. Pilype Neri.
Nottinghame — gruodžio 25 d., 26 d. ir 

30 d., 11.15 vai. Židinyje.
Manchesteryje—gruodžio 25 d., 12.45 

vai.

PADĖKA
Brangiam vyrui, tėvui ir broliui 

Vytautui Bundoniui mirus, mūsų liūdesio 
valandoje už visokeriopą pagalbą, 
užuojautas, korteles, gėles, vainikus ir 
visiems gausiai susirinkusiems nuoširdus 
ačiū. Ypatingas ačiū kun. dr. S. Matuliui 
MIC, už gražias pamaldas ir paguodos 
žodžius. Ačiū DBLS Wolverhamptono 
skyriui už vainikus. Ačiū visiems.

Žmona Adelė Hilda, sūnūs Algirdas, 
Vytautas ir Gintautas, marčios, anūkai ir 
brolis Anicetas.

MIRĖ ANTANAS ŠIRVAITIS
Spalio 13 d., savo namuose, sulaukęs 

80 metų, staiga mirė Antanas Širvaitis. 
Velionis buvo palaidotas Manor Park 
kapinėse, Sebert Rd., Forest Gate, 
London, E7 0NP. Laidotuvių pamaldas 
atlaikė Londono lietuvių bažnyčios 
klebonas kun. J. Sakevičius MIC, 
vargonininkavo bažnytinio choro 
chorvedis Justas Cemis.

Antanas Širvaitis buvo ūkininkas kilęs 
nuo Šakių, Pajotijų valsč. Iš Lietuvos 
išvyko 1940 m., o 1947 m. iš Greveno DP 
stovyklos Vokietijoje, Antanas Širvaitis 
atvyko į Angliją ir pradžioje apsigyveno 
Bedhampton stovykloje, Hampshire, o 
vėliau — Whitechurch Mostelyje, 
Whitechurch. Nuo 1952 m. gyveno 
Rochford Mostelyje, o nuo 1957 m. 
apsigyveno Spring House Mostelyje, 
Tumford, Herts ir iki pensijos dirbo J. 
Rochford šiltadaržiuose.

Gyvendamas toli nuo Londono 
velionis negalėjo aktyviai pats dalyvauti 
lietuviškoje veikloje. Jis rėmė Tautos 
Fondą, lietuvišką bažnyčią ir spaudą.

Nepamiršo Antanas savo giminių 
Lietuvoje ir juos nuolat rėmė.

Prisiminsime velionį kaip kuklų, 
ramaus būdo ir nuoširdų lietuvį patriotą.

Draugų ir giminių vardu kapinėse 
atsisveikino Z. Juras.

Z. Juras

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

DBUS pirmininkas

LONDONE
BERNELIŲ MIŠIOS

Lietuvių bažnyčioje Londone bus 
laikomos 24 vai. Bernelių Mišios.

Klėdų ryte Mišios 9 ir 11 vai.

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.

VAIKAMS REMTI FONDAS
BRITISH-LITHUANIAN 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA

Gavo šias aukas: 50.00 sv. — Ellen 
Murray (Croydon); 20.00 sv. — R.M. 
Docke; po 10.00 sv. — M.M. Gearey 
(Kentt), Peter Gregory (Los Angeles, 
JAV); 5.00 sv. — Rose Kelly 
(Edinburgh).

Fondo vadovybė lieka dėkinga visiems 
aukotojams.

Gautas laiškas iš Šiaulių miesto 
„Vilties" draugijos":

Mūsų įskaitoje yra 140 vaikučių, 
sergančių psichinėmis ligomis, įvairaus 
amžiaus.

Dėl drabužių. Jums tikriausiai žinoma 
kaip gyvena tokios šeimos, kurios augina 
vaikus-invalidus. Mes esame nurašyti. 
Dauguma tokių šeimų gyvena ant skurdo 
ribos arba skurde. Šitie žmonės 
negyvena, bet egzistuoja. Todėl manoma, 
kad Jūsų drabužiai vaikams labai 
praverstų. Tai būtų šiokia tokia moralinė 
ir materialinė pagalba toms šeimoms.

Ir dar. Savo nelaimėliams mes 
norėtume įkurti reabilitacijos centrus: 
kur jie galėtų lavintis (kiekvienas 
invalidas yra lavinamas) išmokti amato 
pagal savo sugebėjjimus, t.y. 
elementariausių gyvenimiškų dalykų.

Galbūt Jūs galėtumėte atsiųsti kokios 
literatūros toje srityje (gali būti ir anglų 
kalboje) ar adresą kokio nors panašaus 
pensionato ar reabilitacijos centro, ar 
panašiai.

Inga Ramoškaitė, „Viltis“, Tiesos 4-2, 
Šiauliai 9, Lithuania.

Fondo vadovybė prašo lietuvius siųsti 
drabužių siuntinius aukščiau paduotu 
adresu. Drabužiai turi būti nauji (šiuo 
metu vartotų drabužių sovietinės 
muitinės nepraleidžia). Drabužių 
siuntinius pasiuntusių prašome pranešti 
fondui savo adresą ir ką pasiuntėte.

Dėl smulkesnios informacijos prašome 
rašyti šiuo adresu: British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in Lithuania, 21 
The Oval, London E2 9DT. Tel: 081-579 
4657.

PARAPIJIEČIAI LIGONINĖJE
VI. Šlaitas nukrito ir susilaužė kairiąją 

koją. Paguldytas Londono Charing 
Cross ligoninėje, South (Pietinėje) 
palatoje.

Agota Lakevičienė, St. Josephs 
Hospice, St. Anne palatoje, Mare Street, 
E9.

Jonas Kaziukonis, The Royal London, 
Mile End ligoninėje, Wilson palata.

Magdalena Velioniškytė-Williams, 
Homerton ligoninėje.

Linkime jiems greitai pasveikti.

1991 METŲ IŠVYKA
Išvyka priejūros įvyks 1991 m. liepos 6 

d., šeštadienį. Visi numatantieji joje 
dalyvauti prašomi siūlyti vietovę, kur 
nori vykti. Pageidavimus perduoti klubo 
sekretorei arba klubo valdybos nariams 
klube, o S. Kasparui, Z. Mockui 
Parapijos menėie.

MANCHESTERYJE

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.

Sausio 6 d., sekmadienį, 16 vai. MLS 
klube valdyba šaukia metinį visuotiną 
narių susirinkimą, kuriame valdyba ir 
Revizijos komisija padarys pranešimus ir 
bus renkama nauja valdyba 1991-iems 
metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Klubo narius prašome būtinai 
dalyvauti.

Klubo valdyba

METINIS SUSIRINKIMAS
L.K.V.S-gos „Ramovė“ Mančesterio 

skyriaus metinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, 1991 m. sausio 19 d., 18 vai. 
Mančesterio Lietuvių Klube, 121 
Middleton Rd., Manchester.

Vi$i skyriaus nariai ir ramovėnams 
pritariantieji yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SVEIKINIMAI IŠ LIETUVOS 
BROLIAI IR SESĖS

Skautai ir skautės čia Lietuvoje ir toli 
už Tėvynės ribų, kurie neša aukštai iškėlę 
lietuviškos skautijos vėliavą! 
Laisvėjančią ir nepriklausomą Lietuvą 
apginsime ir išsaugosime savo meile ir 
pasiaukojimu Tėvynei, savo gerais 
darbais, susitelkę vienybėje vykdydami 
skautų įstatus ir tarnaudami Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Tvirti dvasia ir tikėjimu ateitim 
kurkime šviesų nepriklausomos Lietuvos 
rytojų!

Lietuvos Skautų Sąjungos 
Tarybos pirmininkas 
v.s. Feliksas Šakalys

MIELI VADOVAI, SESES
IR BROLIAI LIETUVOJE

Mes, LSS Europos Rajono vadai, 
skautės ir skautai savo širdyse kupini 
džiaugsmo, seseriškai ir broliškai 
sveikiname Lietuvos Skautų Sąjungos 
štabą, seses ir brolius susibūrusius po 
skautiška Dievui, Tėvynei ir Artimui 
vėliava, brangioje Tėvynėje Lietuvoj!

Linkime, kad jūsų didelis pasiryžimas, 
pastangos ir darbas, skirtas jaunajai 
kartai, žygiuojančiai Rūtos-Lelijos keliu, 
kad kiekvieną darbo valandą lydėtų 
Tėvynės meilė, ištvermė ir skautiškoji 
saulė.

Tegul jūsų mintys, entuziazmas ir 
darbas skirtas laisvai Tėvynei Lietuvai, 
būtų apvainikuotas kuo gražiausiais 
skautiškais žiedais, įsikūrusios 
lietuviškos skautijos darbuose.

Būkite laimingi ir branginkite skaistų 
jaunystės džiaugsmą. O jaunoji karta, 
pagarbiai ir su dėkingumu, gerbkite 
vystančius lapus — lietuviškosios 
skautybės veteranus, kurie ištikimai 
išsaugojo skautijos idėjas ir jas perdavė 
jaunajai kartai tęsti.

Sveikiname „Skautų Aidą“ vėl 
redaguojamą mūsų brangioje Tėvynėje 
Lietuvoje, jo redakciją, talkininkus ir 
skaitytojus.

Puikus žurnalas, akiai ir širdžiai labai 
patrauklus, aprašymais ir nuotraukomis. 
Valio!

Širdyse ir mintyse liekame kartu su 
visais skautiškais žiedais Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus LSS narius, 
seses, brolius, dvasiškius, tėvelius, 
rėmėjus ir globėjus Lietuvoje bei 
išeivijoje!

Linkime malonių Švenčių ir sėkmingų 
1991 Metų.

Budime, LSS Europos Raiono Vadiia

PASAULYJE
Nuosava žemė Rusijoje

Rusijos parlamentas nubalsavo 
perleisti žemės nuosavybę privatiems 
asmenims. Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas šiuo laiku žemės 
privatizacijai dar nepritaria. Manoma, 
kad jis taip daro, nes nenori pykinti 
užkietėjusių komunistų. Kaip ilgai jis tam 
priešinsis, neaišku, nes Rusija, būdama 
didžiausia Sovietų Sąjungos respublika, 
gali Gorbačiovą priversti pravesti žemės 
ūkio reformą greičiau, negu jis yra 
numatęs. Dėl Rusijos parlamento 
nutarimo ir kitų 14 respublikų nenoro 
skaitytis su Kremliaus nutarimais, 
Gorbačiovas įspėjo tris Pabaltijo 
respublikas: Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kad nežiūrint to, kad jos nesutinka 
pasirašyti visasąjunginės sutarties, jos 
vistiek bus skaitomos priklausančios 
Sovietų Sąjungai, kurios įstatymai yra 
privalomi visoms respublikoms. Baltijos 
respublikos tam griežtai priešinasi.

Sovietų Sąjunga ubagauja
Be jokios gėdos Sovietų Sąjungos 

pareigūnai kreipėsi į pasaulio vyriausybių 
vyriausybes ir tiesioginiai į tų kraštų 
gyventojus, prašydami išmaldos. 
Užsienio reikalų viceministras lankėsi 
Briuselyje ir prašė Europos 
Bendruomenę sušelpti Sovietų Sąjungą 
šią žiemą. Gi Sovietų Sąjungos 
ambasadorius Londone, Leonid 
Zemiatin, kuris dar neseniai gyrėsi, kad 
sovietai gevena geriau negu britai, 
apeliavo į britų visuomenę, kad padėtų 
sovietams pergyventi šią sunkią žiemą. Jis 
prašė ne tiek daiktų, kiek pinigų, už 
kuriuos būtų galima nusipirkti reikalingą 
maistą, medikamentus ir t.t. Gi 
Gorbačiovas parlamente gyrėsi, kad jam 
pasisekė iš užsienio gauti paskolų maisto 
produktams nusipirkti. Vokietija pirmoji 
atsiliepė ir pradėjo siųsti įvairias gėrybes į 
Sovietų Sąjungą, atsidėkodama 
Gorbačiovui už Vokietijos suvienijimą. 
Tačiau Britanijos užsienio reikalų 
ministras Douglas Hurd, besąlyginių 
paskolų davimui sovietams, pasipriešino, 
nes jis mano, kad problema yra ne maisto 
produktų trūkume, bet organizacijoje 
tuos produktus išvežioti ir išskirstyti.

Karo nusikaltėliai nebus pamiršti
Karo nusikaltėliam (apkaltintiems 

prieš 48 metus žydų žudymu) teisti 
Britanijoje, konservatorių vyriausybė 
pasiūlė įstatymą, kurį Žemieji (Britų 
parlamento) rūmai priėmė, bet Lordų 
rūmai atmetė. Todėl šis įstatymas turi 
būti vėl siūlomas Žemiesiems rūmams 
balsuoti. Jeigu parlamentarai 
Žemuosiuose rūmuose jį priims, tai — 
šiuo kartu — jį turės priimti ir Lordų 
rūmai. Sakoma, kad kai kurie 
parlamentarai siūlė šį įstatymą visai 
pamiršti, bet buvusi ministrė pirmininkė 
M. Thatcher, būk tai, buvo užsispyrusi šį 
įstatymą pravesti. Taip pat sakoma, kad 
naujasis ministras pirmininkas John 
Major šiam įstatymui esąs priešingas, bet 
pasirodo, kad tai netiesa. John Major 
atsakydamas parlamente į klausimus 
patvirtino, kad karo nusikaltėliams teisti 
įstatymo projektas vėl bus svarstomas 
parlamente, su vienu pakeitimu, kurio jis 
nenurodė.
Sausio 15 d. — karas Persijos įlankoje

JTO Saugumo taryba priėmė 
rezoliuciją 678, pagal kurią, jeigu Irako 
kariuomenė nepasitrauks iš Kuwait ligi 
1991 m. sausio 15 d., prieš Iraką bus 
panaudota karinė jėga. Kitaip sakant, 
Persijos įlankoje prasidės karas, kurio 
pasekmes dabar sunku pramatyti. Vieni 
sako, kad jis bus trumpas, nes 
sąjungininkų kariuomenė yra ginkluota 
geresniais, modemiškesniais ginklais. 
Kiti tvirtina, kad karas bus labai 
kruvinas, pareikalaus daug aukų, gali 
užsitęsti ir todėl reikia bandyti susitarti, 
kad jo išvengus. Nors Irako prezidentas 
Saddam Hussein JAV Valstybės 
sekretorium J. Baker sutiko tartis, bet iš 
Kuwait pasitraukti jis nežada.

Gina Staliną
Prėjus 40 metų nuo Stalino mirties, jo 

anūkas Jevgeni Džiugašvili, Maskvos 
Karo akademijos profesorius rašo, kad jo 
senelio dabartinių vadų niekinimas yra jų 
pačių nesugebėjimų pasiteisinimas. 
Aiškų, rašo jis, kad revoliucijos neapseina 
be aukų, o jų tarpe būna ir nekaltai 
nukentėjusių, bet Stalinui rūpėjo 
valstybė. Toliau, Stalino anūkas 
rašydamas giria vieną Leningrado 
mokytoją, kuris priklauso žmonių 
grupei, raginančių grįžti prie Stalinizmo.
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