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ATKURTI DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI SU VATIKANU

Rugsėjo 30 d., pirmadienį, 
specialus popiežiaus atstovas 
arkivyskupas Audrys Bačkis 
Vilniuje pasirašė visiško 
diplomatinių santykių tarp 
Apaštalų Sosto ir Lietuvos 
Respublikos atkūrimo bendrą 
deklaraciją. Deja, šis svarbus įvykis 
nebuvo reikiamai Lietuvos 
spaudos pastebėtas. Pasirašymas 
įvyko užsienio reikalų 
ministerijoje. Dalyvavo Lietuvos 
aukštoji dvasininkija, išskyrus 
kardinolą V. Sladkevičių, kuriam 
atstovavo vyskupas Tamkevičius. 
Kalbose po pasirašymo buvo 
pažymėta, kad šis įvykis tai 
vienas iš svarbiausių žingsnių 
grįžtant į krikščioniškąją Europą. 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
pabrėžė, kad normalių Lietuvos 
santykių su Apaštalų Sostu 
atnaujinimas yra ypatingas įvykis, 
nes Vatikanas buvo viena iš 
nedaugelio pasaulio valstybių, kur 
sovietinės okupacijos metais 
veikė Lietuvos diplomatinė 
atstovybė. Arkivyskupas A. 
Bačkis atkreipė dėmesį, į tai, 
jog Šventasis Tėvas paskutiniuoju 
metu buvo ypač susirūpinęs kuo 
greitesniu diplomatinių santykių 
su Lietuvos atkūrimu, ir yra 
pasiruošęs kuo greičiau atsiųsti 
savo nuncijų į Vilnių. Antra 
vertus, pareiškime spaudai buvo 
pastebėta, kad Lietuvoje galėtų 
būti kreipiamas didesnis dėmesys į 
Apaštalų Sosto mintis, skirtas 
socialinio gyvenimo problemoms. 
Keista, kad Lietuvos spauda gana 
mažai dėmesio skiria paskutinėms 
Šv. Tėvo socialinėms enciklikoms, 
kai tuo tarpu Vakarų spauda, net 
ir liberali, gana plačiai 
komentuoja ir svarsto Bažnyčios 
idėjas, bando giliau suprasti 
krikščionišką socialinį mokslą, 
kuris siekia išvengti 
liberalistinio kapitalizmo 
kraštutinumų, ir drauge nepriima 
socializmo radikalumo. Lietuvai, 
besirenkančiai socialinio 
gyvenimo ir visuomeninės 
santvarkos kelius, Lietuvai, kuri 
yra atvira visoms socialinio 
projektavimo galimybėms, 
krikščioniškos socialinės 
doktrinos mintys turi būti ypač 
aktualios. Šis priekaištas 
netaikytinas katalikiškai Lietuvos 
spaudai, nes joje socialinės 
krikščioniškosios doktrinos 
klausimai deramai buvo 
gvildenami.

Arkivyskupas A. Bačkis išreiškė 
viltį, kad santykiai su Apaštalų 
Sostu suteiks Lietuvai naują 
politinio gyvenimo dimensiją, kad 
iš tikrųjų Lietuva pamažu grįš ne į 
bet kokią Europą, bet į 
krikščioniškąją Europą, kad 
Lietuvai šis žingsnis bus toks pat 
reikšmingas ir, galbūt, kiek 
sėkmingesnis, negu ikikariniu 
laikotarpiu, kai santykius su 
Apaštalų Sostu drumstė 
įvairios tarptautinės politikos 
komplikacijos.

Apaštalų Sosto ir Lietuvos 
santykiai užsimezgė 1922 m. 
lapkričio 10 d., kai Apaštalų 
Sostas teisiškai pripažino 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Po dviejų metų (1925 m.) buvęs 
Vilniaus vyskupas Jurgis 
Matulaitis buvo paskirtas 
apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai,
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o 1926 metų pavasarį buvo įkurta 
pirmoji Lietuvos bažnytinė 
provincija. 1925 m. Kaune buvo 
įsteigta apaštalinė 
intemunciatūra, o tų pačių metų 
birželio 22 d. pirmasis Lietuvos 
įgaliotasis ministras Vatikane 
įteikė skiriamuosius raštus. 1927 
m. rugsėjo 27 dieną buvo 
pasirašytas Apaštalų Sosto ir 
Lietuvos Konkordatas, o dar po 
metų apaštalinė intemunciatūra 
Kaune buvo paaukštinta 
į nunciatūrą.

Kai 1940 metais Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą ir ją 
prisijungė, tuometinis įgaliotasis 
ministras Vatikane Stasys 
Girdvainis Apaštalų Sostui 
įteiktame laiške pabrėžė smurtu 
įvykdytos Lietuvos inkorporacijos 
neteisėtumą ir paragino Apaštalų 
Sostą nepripažinti Lietuvos 
nepriklausomybės panaikinimo. 
Tačiau 1940 m. rugpjūčio 14 d. 
Lietuvai primesta nauja valdžia 
apaštaliniam nuncijui Kaune 
arkivyskupui Centoz pranešė, jog 
yra nutraukiami į Sovietų Sąjungą 
inkorporuotos Lietuvos 
Respublikos diplomatiniai 
santykiai su Apaštalų Sostu ir 
panaikinama Lietuvos 
diplomatinė atstovybė Vatikane. 
Tuometinis Lietuvos užsienio 
reikalų ministras V. Krėvė- 
Mickevičius Vatikanui 
pasiųstame laiške išreiškė viltį, 
kad Apaštalų Sostas daugiau 
nebepripažins Lietuvos ministro 
Vatikane, kuris, kaip buvo 
pažymėta laiške, atsisakė 
paklusti naujai Lietuvos 
vyriausybei, dėl ko neteko 
Lietuvos pilietybės ir teisės 
grįžti į tėvynę.

Apaštalų Sostas šio naujos 
Lietuvos valdžios reikalavimo 
nepriėmė, taip pat atsisakė 
pripažinti teisėta smurtu įvykdytą 
Lietuvos inkorporaciją į Sovietų 
Sąjungą, ir leido toliau veikti 
nepriklausomos Lietuvos 
diplomatinei atstovybei Vatikane, 
kuri dirbo visą Lietuvos 
okupacijos penkiasdešimtmetį. 
Lietuvos įgaliotasis ministras 
Stasys Girdvainis iki pat savo 
mirties buvo Vatikane 
akredituotų deiplomatų sąraše, o 
jam mirus, sąraše jį pakeitė

GRĮŽTA KARIAI

Oficialiai pripažinus Lietuvos 
nepriklausomybę, iš sovietinės 
armijos į tėviškę grįžta lietuviai 
vaikinai. Jų net 17 000. Lapkričio 
16 d. Vilniuje karinės tarnybos 
reikalų komisijos iniciatyva įvyko 
sovietinėje armijoje žuvusių ir 
suluošintų vaikinų tėvų 
suvažiavimas. Renginio tikslas 
buvo ne tik pasidalinti skausmu, 
bet ir aptarti savo problemas, dar 
kartą į jas atkreipti vyriausybės ir 
visuomenės dėmesį.

RUOŠIASI DERYBOMS
Lapkričio 19 d. per Lietuvos 

Respublikos atstovybę Maskvoje 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija iš SSRS URM 
gavo notą, kurioje sakoma, kad 
SSRS prezidento M. Gorbačiovo 
rugsėjo 25 d. įsaku dėl Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimo ir derybų SSRS 
valstybinės delegacijos vadovu 
paskirtas Eduardas Ševardnadzė. 
SSRS valstybinė delegacija siūlo 
artimiausiu laiku pradėti 
konsultacijas dėl tarpvalstybinių 
derybų organizavimo.

LR URM Inform.

PABALTIJO VALSTYBES 
EUROPOS TARYBOJE

Europos tarybos vykdomasis 
organas — ministrų komitetas, 
pritarė trijų Pabaltijo valstybių — 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos — 
įsijungimui į šią tarptautinę 
instituciją, ir pranešė, kad jos taps 
pilnateisėmis Europos Tarybos 
narėmis galbūt jau ateinančių 
metų pavasarį. Pabaltijo 
valstybėms jau yra suteiktas 
Europos tarybos „svečių“ 
statusas, pagal kurį pabaltijo- 
atstovai be balsavimo teisės gali 
dalyvauti tarybos parlamentinės 
asamblėjos darbuose. Europos 
tarybos svečių statusas yra 
suteiktas ir kai kuriems kitiems 
Vidurio ir Rytų Ruropos 
kraštams. Lenkija lapkričio 26 d. 
buvo priimta pilnateise nare.

jo įpėdinis — reikalų patikėtinis 
Stasys Lozoraitis jaunesnysis.

Parengta pagal Vatikano radijo 
pranešimus

DIPLOMATINIAI RYŠIAI 
SU NATO

NATO užmezgė diplomatinius 
ryšius su Lietuva, kurių 
palaikymu rūpinsis Lietuvos 
ambasadorius prie Europos 
Ekonominės bendrijos Adolfas 
Venckus.

Gruodžio mėnesį NATO ruošia 
Santarvei priklausančių šalių 
užsienio reikalų ministrų 
susitikimą, į kurį, kartu su 
buvusios Varšuvos sutarties šalių 
ministrais, yra pakviesti ir trijų 
Pabaltijo valstybių užsienio 
reikalų ministrai.

Praėjusią savaitę NATO 
NATO gynybos santarvės 
būstinėje Briuselyje lankėsi Estijos 
užsienio reikalų ministras Lennart 
Meri, kuris pranešė, kad Estija 
užmegs diplomatinius ryšius su 
NATO.

KELIONES LĖKTUVAIS

Nuo gruodžio 20-sios iš 
Vilniaus į Vakarų šalis kiekvieną 
dieną skris bent po vieną keleivinį 
lėktuvą.

Kaip praneša Elta, „Boeing“ ir 
„Caravelle“ tipo lėktuvais po tris 
kartus per savaitę numatoma 
skristi į Kopenhagą, Frankfurtą ir 
Berlyną. Kiek vėliau tikimasi 
pradėti reguliarius „Lietuvos 
availinijų“ lėktuvų reisus į 
Zūrichą ir Londoną.

Po mėnesio, nuo sausio 19-20 
dienos, reguliarius reisus į Vilnių 
pradeda iš karto trys Europos 
aviakompanijos. Šveicarijos 
„Swissair“ lėktuvai iš Zūricho 
skraidys ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais. Austrijos 
avialinijų lėktuvai iš Vienos 
skraidys pirmadieniais ir 
penktadieniais, Skandinavijos oro 
linijų sistemos (SAS) — 
antradieniais ir šeštadieniais iš 
Kopenhagos.

Šiuo metu po du kartus per 
savaitę lėktuvai iš Vilniaus 
skrenda į Berlyną ir Varšuvą, 
vieną kartą į Frankfurtą. 
Lietuvoje bilietai kol kas 
parduodami ir už rublius.

LIETUVOJE
Libija pripažino Lietuvą

Libija lapkričio 27 d. pripažino 
tris nepriklausomas Pabaltijo 
valstybes. Ji pranešė, kad yra 
pasirengusi su jomis užmegzti 
normalius diplomatinius 
santykius.
Mirė Povilas Gaučys

Lapkričio 25 d. Petrašiūnų 
kapinėse Kaune palaidotas 
Povilas Gaučys, žymus lietuvių 
visuomenės veikėjas, literatas.

Povilas Gaučys gimė 
1901 metais Vyžuonose, Utenos 
rajone. Nuo 1927 iki 1929 metų ėjo 
vicekonsulo pareigas Daugpilyje. 
1930-35 metais — konsulas 
ir pasiuntinybės sekretorius 
Buenos Aires, 1935-38 metais — 
konsulas San Paolo. Vėliau iki 
bolševikų okupacijos, dirbo 
užsienio reikalų ministerijos 
spaudos biure. Jo rūpesčiu buvo 
įsteigta visa eilė lietuviškų mokyklų 
Latvijoje, Buenos Aires, 
Montevidėjuje, pastatyta 
Maironio vardo mokykla San 
Paolo. Povilas Gaučys 
paliko žymų pėdsaką lietuvių 
išeivių visuomenėje ir kultūrinėje 
srityse, bendradarbiavo daugelyje 
leidinių, išvertė į lietuvių kalbą 
daugiau nei 20 garsių pasaulio 
rašytojų įvairių kūrinių, paskelbė 
eilę straipsnių argentiniečių ir 
brazilų spaudoje politiniais ir 
ekonominiais klausimais, lietuvių 
išeivijos spaudoje — ispanų ir 
Pietų Amerikos literatūrinėmis 
temomis.

Nenumaldomas Tėvynės ilgesys 
parvedė jį jau į nepriklausomą 
Lietuvą šių metų rugsėjo mėnesį. 
Gaila, kad neilgai jam teko 
pasidžiaugti...
Prekiaus už rublius

Lietuva pasirašė prekybines ir 
ekonomines sutartis su trimis 
buvusiomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis — Azerbaidžanu, 
Kirgizija ir Tadžikija. Sutartis 
pasirašiusios šalys keisis abiem 
pusėm reikalingomis 
medžiagomis ir prekėmis, kai 
kuriais maisto produktais. Šiuo 
tarpu bus atsiskaitoma rubliais, o 
jei viena iš sutartį pasirašiusių 
valstybių įves nacionalinę valiutą, 
atsiskaitymai bus nustatyti pagal 
naujai susidariusias sąlygas.
Sukūrė krovininių laivų asociaciją

Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Karelijos ir Sankt Peterburgo 
krovinių laivų kompanijos sukūrė 
krovininių laivų savininkų 
asociacija, kurios tikslas — 
geriau suorganizuoti krovinių 
transportavimą laivais bei 
modernizuoti prekybinį laivyną. 
Sugrįžo į tarptautinę organizaciją

Lapkričio 7 d. Lietuva, po 
penkiasdešimties metų 
pertraukos, sugrįžo į tarptautinę 
Raudonojo Kryžiaus 
organizaciją, kurios nare buvo 
nuo 1923 m. iki sovietinės 
okupacijos 1940 m. Lapkričio 24 
d. Budapešte vyko tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio 
organizacijų asamblėja, kurioje 
dalyvavo ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus delegacija. Asamblėjoje 
buvo oficialiai patvirtinta 
Lietuvos narystė. Stojamojo 
mokesčio iš Lietuvos 
nereikalauta, nes jis (1000 litų) 
buvo sumokėtas dar 1923 metais.
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Lietuva Olimpinėse žaidynėse STEBUKLAS LIETUVOJE
LIETUVOS JUODAS AUKSAS

Rugsėjo mėn. 18-20 d. Berlyne 
posėdžiavusi Tarptautinio 
olimpinio komiteto vykdomoji 
komisija vienbalsiai nutarė po 51 
metų į savo tarpą vėl priimti tris 
Pabaltijo valstybes. Visuotinis 
susirinkimas ateinančiais metais 
Prancūzijos Albertsville mieste 
tik formaliai tam pritarus. Tad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sportininkus jau žiemos ir vasaros 
žaidynėse matysime žygiuojančius 
su savo valstybių vėliavomis ir 
lentelėmis, ant kurių bus užrašyta 
— „Lithuania“, „Latvia“, 
„Estonia“.

Be abejo, iškyla finansinės 
problemos, nes kiekviena valstybė 
į olimpiadą nori pasiųsti po 30 
sportininkų. Lietuvos olimpinio 
komiteto generalinis sekretorius 
Janis Grinbergs (latvis, vedąs 
lietuvaitę žurnalistą R. Griniūtę) 
gražia vokiečių kalba vykdomosios 
komisijos posėdyje pasakė, kad į 
tikrą nepriklausomybę 
žengiančioms Pabaltijo 
valstybėm sunku rasti 
sportininkų kelionei j 
Albertsville ir Barseloną. 
Reikėtų finansinės Tarptautinio 
olimpinio komiteto paramos. 
Komitetas pažadėjo Pabaltijo 
sportininkams reikalingą pinigų 
sumą skirti iš specialaus fondo. 
Tad pabaltiečiai dalyvaus!

O sovietai dejuoja. Sovietų 
Sąjungos sporto ministras M. 
Russak, kalbėdamas su Vokietijos 
„Sport Informations Dienst“ 
(Informacinė sporto tarnyba) 
atstovu viešai prašė (tiksliau — 
maldavo), kad lietuvių, latvių ir 
estų sportininkai dalyvautų 
Sovietų Sąjungos rinktinėje, nes 
be pabaltiečių ji neturi gerų 
krepšinio, rankinio, tinklinio 
komandų, joje nebus disko metiko 
Romo Ubarto, estų ir latvių 
lengvaatlečių — kūjo metiko esto 
Tammo, dešimtkovininko 
Himalainen ir kt. Anksčiau visi 
pabaltiečių laimėti medaliai ėjo į 
Maskvos aruodą, o viso pasaulio 
„media“ vadino pabaltiečius 
rusais!

Sportinių žinių agentūros 
atstovas ministrui tuoj pat „atšo
vė“, kad pabaltiečių kvietimas 
Sovietų Sąjungos rinktiną 
prieštarauja olimpinėms 
taisyklėms, kadangi Pabaltijo 
valstybės yra nepriklausomos. Bet 
M. Russak atsakė, jog, girdi, 
„mes prašysime Olimpinio 
komiteto padaryti išimtį, leidžiant 
pabaltiečiams dalyvauti Sovietų 
Sąjungos rinktinėje“!

O dar prieš metus Sovietų 
Sąjungos sporto viceministras 
Kozakevič „Sovetskij Sport“ 
laikraštyje, pasitraukus Lietuvai iš 
SSSR sportinio gyvenimo, 
pareiškė: mums lietuviai 
nereikalingi, mes ir be jų 
laimėsime!..

Ukrainiečiai, gruzinai, armėnai 
taip pat pageidavo dalyvauti 
žaidynėse atskirai. 
Deja, jų prašymas buvo atmestas. 
Lietuva, Latvija bei Estija 
jau ilgesnį laiką „beldėsi“ į 
olimpinio komiteto duris, tačiau 
jų prašymas buvo atmestas, 
trumpai argumentuojant — jūs 
priklausote Sovietų Sąjungai, 
nesate laisvos valstybės. Durys į 
tarptautiną sportinę areną buvo 
plačiai atidarytos tik pripažinus 
pabaltiečių nepriklausomybę ir 
priėmus tris Pabaltijo šalis į JTO. 
plačiai atidarytos.

Ukrainiečiai sutiko dalyvauti 
Sovietų Sąjungos rinktinės 
sudėtyje, bet su savo tautinėmis 
spalvomis ir savo valstybės 

ženklu.
Kokios lietuvių galimybės 

laimėti medalių? Reiškiu tik savo 
nuomonę. Krepšinyje Lietuva 
nedalyvaus, kadangi šios sporto 
šakos dalyviai turi dalyvauti 
preliminarinėse atrankinėse 
varžybose. Kas mums lieka? 
Lengvojoje atletikoje daug 
„šansų“ turi disko metikas Romas 
Ubartas, šiemet pasaulyje 
pasiekęs geriausią rezultatą, jo 
konkurentas Kidykas, ėjikai 
Kazlauskas ir Eidikytė, gal šuolyje 
į aukštį — Verkys (jo rezultatas — 
2.34 m.), taip pat irkluotojai, 
dviratininkai, boksininkai, žiemos 
žaidynių Kalgaryje aukso ir 
bronzos medalių laimėtoja Vida 
Vencienė (ji jau pradėjo 
treniruotis 5 ir 10 km. 
distancijai), biatlonininkai 
Bobslėjuje daug vilčių laimėti 
„auksą“ turi latviai.

Kazys Baronas

MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIKIMAS

Lapkričio 30-tą dieną sukanka 
73 metai, kai Mažosios Lietuvos 
Tautinė Taryba Tilžės Akto 
deklaracija to krašto gyventojų 
vardu paskelbė pasauliui 
prisijungimą prie naujai 
atgimstančios Lietuvos valstybės.

Nuo pat šio šimtmečio pradžios 
to krašto gynėjai savo drąsa ir 
pasiaukojimu, tarsi skydu, saugojo 
visą lietuvių tautą.

Mažosios Lietuvos likimas yra 
neatsiejamai susijęs su visos lietuvių 
tautos ateitimi.

Algis A- Regis

PAREIŠKIMAS VLIKU1

Esame Mažosios Lietuvos 
tautinio genocido liudininkai. Ji 
tragiškai baigia savo genties 
esimą, palikdama gyva tik 
kalbiniais ir kultūriniais 
paminklais bei jų kūrėjų ir 
kovotojų kapais Nemuno ir 
Priegliaus krantuose.

Tačiau tas kraštas yra mūsų 
tautos gyvenimo erdvė, skirta 
lietuvių tautai nuo neatmenamų 
amžių. Sielodamiesi dėl Lietuvos, 
negalime pamiršti ir Mažosios 
Lietuvos ir savo tylėjimu palikti ją 
likimo valiai.

Šiandieninių geopolitinių 
pertvarkymų metu jokia kita tauta 
ar valstybė neturi pirmumo teisės į 
Mažosios Lietuvos teritoriją. 
Prūsų tautą ištikęs likimas 
įpareigoja lietuvių tautą, ir ypač 
jos valstybinius vadovus, 
reikalauti savo patrimonalinių 
teisių Baltijos erdvėje.

Dirbtinai perskirtos tautos — 
Vokietija, Airija, Izraelis, Korėja, 
Vietnamas visomis išgalėmis 
stengiasi susijungti į bendrą 
valstybę. Atėjo, pagaliau, laikas ir 
Mažajai Lietuvai po 700 metų 
svetimųjų niokiojimo grįžti prie 
savos tautos kamieno.

VLIKui baigiant savo ligšiolinę 
veiklą, Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis kviečia visas 
organizacijas ir kiekvieną 
sąmoningą lietuvį, ypač Lietuvos 
vyriausybę, paremti mus šioje 
lemtingoje tautos kryžkelėje.

Prieš 700 metų vokiečių Drang 
nach Osten suardė lietuvių tautos 
gyvenimą ir natūralią tėkmę. 
Dabar kitų atėjūnų naujas Drang 
nach Westen, ir vėl ritasi per 
Mažąją Lietuvą ir naikina mūsų 
ateitį.
gyvenimą.

Treti metai Lietuvoje tęsiasi 
atgimimo stebuklas. Tik trys 
metai praėjo nuo pirmojo tautos 
mitingo Vingio parke Vilniuje, kai 
naujoji lietuvių karta pirmą kartą 
tėvynėje išdidžiai pakėlė 
trispalves, kai pirmą kartą 
jaudinančiai suskambo „Lietuva, 
tėvyne mūsų...“ Tys metai tautos 
istorijoje — tik akimirksnis. 
Lietuva per tuos tris kantrybės ir 
tikėjimo, sunkių išbandymų ir 
šventų aukų metus atsitiesė ir 
bręsta. Savo nepalenkiama valia ir 
vienybe sunkiausių išbandymų 
metu Lietuva buvo laisvės 
simboliu ir švyturiu visoms 
Sovietų Sąjungos pavergtoms 
tautoms. Dėl to okupanto 
neapykanta mūsų tėvynei tokia 
didelė, dėl to ir tiek daug aukų 
Lietuva sudėjo ant laisvės aukuro.

Kodėl Dievas lėmė mūsų tautos 
žvaigždelei laisvės kovoje taip 
ryškiai nušvisti viso pasaulio 
akyse? Tokia Dievo valia; tai 
atpildas Lietuvos žmonėms už 
tikėjimą, ištikimybę ir ryžtą. 
Stebuklas, kad po 50 okupacijos ir 
fizinio bei dvasinio teroro metų 
lietuvių tauta pasirodė tokia 
gyvybinga. Penkiasdešimt metų 
okupanto uoliai statytas melo ir 
apgavystės pastatas ėmė byrėti 
kaip kortų namelis.

Visus tuos metus ypač 
persekiojama Katalikų Bažnyčia 
ir sąžinės kankiniai buvo tos 
atramos, kurios palaikė tautos 
gyvastį ir nebylią viltį lietuvių 
širdyse. Jau vien tik žinojimas, kad 
šalia brukamų okupanto mokslo 
„tiesų“ yra dar kitos tiesos, už 
kurias melui labiausiai 
nepakantūs žmonės pasiruošę 
kentėti, palaikė vyresnių žmonių 
viltį ir tada dar miglotą jaunimo 
suvokimą, kad 1940 metais 
Lietuvoje įvyko kažkas kita ir ne 
taip, kaip rašoma sovietiniuose 
vadovėliuose.

Kai prieš keletą metų Sovietų 
Sąjungoje prasidėjo sumaištis, 
dvasinių vertybių perkainavimas 
ir tikrosios tiesos ieškojimas, tada 
lietuvių širdyse gyva 
krikščioniškoji moralė padėjo 
didžiajai tautos daliai nepasimesti 
ir aiškiai suprasti žmonių ir tautų 
teisę laisvai gyventi. Lėmė ir 
ypatingas lietuvių tautinis 
imunitetas bei charakterio 
bruožai, kurie lietuvių tautai 
padėjo išlikti, kelis šimtmečius 
gyvenant didesnių ir galingesnių 
svetimšalių priespaudoje. Juk ne 
vienos, lietuviams giminingos 
tautos šiandien tik vardas 
bežinomas.

1831, 1863, 1941 metų
sukilimai, Kražių skerdynės ir 
pokario partizanai, sąžinės 
kankiniai ir 1991 metų sausio 13 
dienos aukos, badaujančiųjų 
nameliai Vilniaus Katedros 
aikštėje ir prie televizijos rūmų — 
visa tai ir mūsų tautos ilgos kovos 
už laisvę istorijos.

Šiandien stebuklas tęsiasi. 
Pasaulio valstybės jau pripažįsta 
Lietuvą. Ji stojasi į pasaulio laisvų 
tautų gretą; laukia sugrįžtant ir 
savo vaikų, išblaškytų po visą 
pasaulį. Išjų laukia tokio pat ryžto 
ir atkaklaus darbo, prikeliant savo 
tėvynę naujam, garbingam ir 
teisingam gyvenimui.

dr. D. Levišauskas

Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis kviečia 
nelikti abejingais Mažosios 
Lietuvos likimui

VLIKo Seimo M LRS atstovai

Kažkas yra pasakęs: 
„Neparduok japonų aukso kaip 
kiniečių žalvario“. Bet taip yra 
daroma su mažais Lietuvos naftos 
ištekliais.

Didžiausias atrastas naftos 
telkinys Lietuvoje (1,5 mln. tonų) 
yra Genčiuose, į pietus nuo 
Gargždžių, prie Klaipėdos. 
Genčių naftos. telkinio vertė 200 
milijonų JAV dolerių.

Lapkričio 7 d. Vilniuje Lietuvos 
valdžia tarėsi, ar duoti leidimą 
švediškai firmai „Svenska 
Petroleum Eksploration“ išsemti 
Genčių naftos telkinį ir išvežti 
naftą į Švedijos miestą 
Gothenburg. Už tai švedai 
sumokėtų Lietuvai 60 proc. naftos 
vertės, atskaitant išsėmimo 
investicijos išlaidas. Faktiškai, tai 
80 milijonų JAV dolerių dovana 
švedų firmai ir Švedijai, nes 
Švedijos vyriausybei priklauso 49 
proc. šios firmos kapitalo. Todėl 
galimas daiktas, kad toks leidimas 
ar sutarimas Lietuvai yra visai 
nereikalingas, ekonomiškai 
nepateisinamas ir komerciškai 
nepalankus. Sovietų Sąjunga, 
kurios dalimi Lietuva neseniai 
buvo, turėjo didžiausią naftos 
produkciją pasaulyje. Švedų firma 
iš kitos pusės, nieko Lietuvai 
neatneša. Jokios specialios 
patirties neturi. Kiek man teko 
ištirti, ji pati naftos nesuradus, 
produkcijos savo neturi. 
Priežastys dėl ko Lietuvos valdžia 
tariasi su švedų firma yra 
neaiškios.

NA FTOS ISTORIJA 
LIETUVOJE

Dar 1928 metais Lietuvos 
geologijos patriarchas Juozas 
Dalinkevičius nustatė, kad 
Lietuvoje galima rasti naftos. Tai 
pasiteisino, kada 1964 metais 
Šiuparių kaime (Klaipėdos 
rajone) gręžėjams ištryško 
pirmasis Lietuvos naftos 
fontanas. Ligi 1987 metų Lietuvos 
geologai iš viso atrado 28 
milijonus bačkų naftos. Nafta yra 
aukštos kokybės, turi mažai 
sieros, ir iš jos 25 proc. galima 
pagaminti aukštos kokybės 
tepalus.

Jeigu Švedija rimtai nori 
Lietuvai padėti, tai jų firma „AB 
Nynas Petroleum“ galėtų 
Klaipėdoje pastatyti tepalų 
fabriką, naudojantį Genčių naftą. 
Tai būtų tikrai vertinga Švedijos 
investicija Lietuvoje.

AUKŠTAS ŽEMES MOKSLŲ 
STANDARTAS

Dviejų savaičių viešnagės metu 
Lietuvoje susitikau daug geologų. 
Susidarė įspūdis, kad jų mokslinis 
lygis atitinka pasaulinį, bent jau 
stratografijoj, kuri yra itin svarbi 
naftos pramonėje. Manau, kad jų 
lygis yra aukštesnis, negu švedų.

Naftos paieška reikalauja 
didelių finansinių išlaidų, laiko ir 
mokslo-tiriamojo darbo. 
Lietuvoje, Juozo Dalinkevičiaus 
darbas 1928 metais apsivainikavo 
sėkmė vėliau, o naftos telkinių 
suradimas — dar 30 metų. Viena 
australų firma, „Oil Search Ltd“., 
Papua New Guinea pradėjo naftos 
ieškoti 1930 metais. Tik dabar, po 
60 metų ieškojimo jie atrado 
didžiausius naftos telkinius.

Lietuviai buvo pakankamai 
gudrūs naftą surasti, jie yra 
pakankamai gudrūs naftą išsemti 
ir parduoti. Geofizika, šulinių 
gręžimo technologija ir išsėmimo 
įrengimai blogesni negu 
Vakaruose. Tačiau ir tokiu atveju 
reikia rimtai pasvarstyti, ar 
apsimoka pirkti brangią motorinę 

pompą, jeigu pigiau išsemti naftą 
„kibiru“!. Nepaisyti ekonomijos 
galėjo tiktai komunistai! Dabar tie 
laikai praėjo! Ateityje, po kiek 
metų, kada Lietuva praturtės 
besemdama naftą „kibiru“, 
galima bus nusipirkti ir motorinę 
pompą! Švedams naftos gamybos 
technologija kainuotų dešimtis 
kartų daugiau, negu lietuviams. 
Reikia neužmiršti, kad švedų 
investicijos bus apmokėtos 
Genčių nafta, smarkiai 
sumažinant Lietuvai pelną. Švedų 
firma bus organizatorė, parinks 
sau palankius kontraktus, 
kreditus, ir už tai gaus 80 milijonų 
dolerių vadybos mokestį!

Įdomu ar Švedija sutiktų, kad 
Lietuvos firma išsemtų Švedijai 
vienintelį naftos telkinį, išsivežtų 
naftą į Lietuvą ir sumokėtų 
Švedijai 60 proc. naftos vertės?

BENDROVE
„LIETUVOS NAFTA“

Genčių turtas yra Lietuvos 
žemės turtas ir turėtų pirmiausiai, 
būti siūlomas Lietuvos gyventojų 
akcijone ar dar kitaip. Dėl to as 
pasiūliau lapkričio 6 d. Lietuvos 
valdžiai sukurti akcinę bendrovę 
„Lietuvos Nafta“, kurios akcijos 
būtų išplatintos Lietuvoje, ir kuri 
Genčių naftą parduotų 
pasaulinėmis kainomis. Tai būtų 
pirma rimta firma Lietuvoje.

Lietuvos valdžios atstovai 
teigia, kad būtų nedžentelmeniška 
nutraukti derybas su švedais, nors 
pasirašytas tik nieko 
neįpareigojantis ketinimų laiškas 
— „letter of intent“. Reikia 
pastebėti, kad derybos su švedais 
buvo pradėtos nepaskelbiant 
viešai nei Lietuvos, nei pasaulio 
spaudoje. Žiūrint iš ilgesnės laiko 
perspektyvos, man atrodo, kad 
Lietuvai būtų geriau nutraukti 
tokius „ketinimus“, kad neliktų 
įtarimo, jog Lietuvos valdžia 
elgėsi neteisėtai.

ŠVEDIJO VALDŽIOS 
KOLABORACIJA

Įdomu yra, kad Švedijos valdžia 
aktyviai dalyvavo ruošiant 
Lietuvai nepalankų susitarimą. 
Savaitę prieš švedų firmos 
apsilankymą Vilniuje, spalio 29 d. 
Lietuvoje viešėjo Švedijos užsienio 
reikalų ministrė Margaretha Af 
Ugglas ir pasirašė Lietuvos- 
Švedijos prekybinę sutartį. Vienas 
pagrindinių jos akcentų — 
didžiausio palankumo statuso 
suteikimas Lietuvai. Vadinasi 
švedai labai palankiai priims 
Lietuvos naftą! Kitoje sutarties 
dalyje Lietuva garantuoja švedų 
bendrovių kontraktus su Lietuva. 
Stockholmas apsukresnis negu 
Kremlius! Tai primena Trojos 
arklio istoriją. Saugokimės švedų, 
nešančių mums dovanas!

GENČIŲ NAFTA — 
ATEINANČIOS KRIZES 

REZERVAI
Paskutinis žodis: lig šiol 

kalbėjau tik apie komercinius 
derybų nepalankumus. Bet reikia 
pagalvoti, ar šiais ekonominės 
krizės laikais, kada naftos 
tiekimas iš Rusijos gali visai 
sustoti, ar iš viso yra išmintinga 
išvežti vienintelę Lietuvos naftą į 
Švediją? Genčių naftos užtektų 
keliems metams reikalingiausiam 
transportui Lietuvoje!

K. Kemežys

REMKIME —
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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VLIKo 48-sis ir baigiamasis seimas Čikagoje. 1991 m. lapkričio 1-3 d. 
pagrindinėje seimo sesijoje vykusioje Jaunimo centre kalbėjo Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius.

Nuotrauka: B. Čikoto

Gruodžio 7 d. Lietuvių namuose Londone įvyko kalėdinis tarnautojų ir 
svečių susitikimas. Jo metu Lietuvos Respublikos ambasadoriui V. 
Balickui buvo įteikti įgaliojimai (nuotraukoje viršuje). Susitikime buvo 
daug kalbų, kurios su dėmesiu buvo išklausytos.

Nuotraukos: ELR

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBES 

PAREIŠKIMAS 
LENKŲ KLAUSIMU

Lietuvos Respublika, atkūrusi 
nepriklausomybę, užtikrina savo 
teritorijoje visuotinai pripažintų 
tarptautinės teisės principų ir 
noemų tinkamą vykdymą.

Lietuvoje gerbiamos ir 
garantuojamos tautinių mažumų 
teisės ir laisvės, įtvirtintos 
Tarptautiniame pilietinių ir 
politinių teisių pakte, Helsinkio 
proceso dokumentuose, taip pat 
kituose tarptautiniuose teisiniuose 
aktuose.

Ne išimtis yra ir lenkų etninė 
grupė Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose. Lenkai, kaip ir kitų 
tautybių žmonės, turi visas teises ir 
laisves, kurias turi ir lietuviai. 
Papildomai jų teisės ir garantijos 
apibrėžtos 1991 m. sausio 29 d. 
priimtame Lietuvos Respublikos 
įstatyme dėl Lietuvos Respublikos 
tautinių mažumų įstatymo 
pakeitimo, kuris numato teisę 
mokytis gimtąja kalba, turėti 
fakultetus ir filialus aukštosiose 
mokyklose, vartoti dvikalbius 
pavadinimus, vystyti savo 
kultūrą, puoselėti tradicijas, gauti 
paramą iš valstybės.

Lietuvso Respublika 1990-1991 
m. pagal atskiras valstybės 
programas skyrė lėšas bei 
materialinius išteklius rajonų, 
kuriuose daugiausia gyvena 
nelietuviai, ekonomikai, švietimui 
ir kultūrai vystyti. Papildomos 
milijoninės lėšos numatytos ir 
1991 m. Respublikos biudžeto 
projekte.

Lietuvoje gyvenančių lenkų ir 
Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
padėties teisių ir laisvių skirtumai 
tokie dideli, jog negali būti 
nepastebėti. Stebina kai kurių 
politinių jėgų Lietuvoje, Lenkijoje 
bei Sovietų Sąjungoje bandymai 
pademonstruoti neva Lietuvoje 
pažeidžiamos tautinių mažumų 
teisės. Tai akivaizdus pavyzdys, 
kada vidaus ir išorės politines 
problemas kai kas bando pateikti 
kaip nacionalines.

Bet kokius mėginimus kėsintis į 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę, suverenitetą ir 
teritorinį vientisumą mes 
vertinsime griežtai pagal įstatymą. 
Veiksime taip net ir tada, kai 
politiniais sumetimais bus 
spekuliuojama mūsų krašto 
gyventojų — lenkų, rusų, ir kitų 
etninių grupių teisių ir laisvių 
klausimais. Mes smerkiame kai 
kurių išlikusių komunistinių jėgų 
sukeltą politinį sabotažą, susijusį 
su mūsų valstybės priimtais aktais 
dėl Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
bei Sniečkaus gyvenvietės vietinės 
valdžios. Daugelis šių rajonų 
tarybų bei vykdomosios valdžios 
atstovų aktyviai rėmė rugpjūčio 
mėnesį Maskvoje komunistų 
partijos ir kariškių organizuotą 
perversmą, priėmė 
antikonstitucinius sprendimus. 
Todėl buvo atleisti iš einamų 
pareigų.

Siekdama užkirsti kelią 
politinėms spekuliacijoms 
nacionalinių mažumų klausimu, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
yra pasirengusi prireikus priimti 
tarptautinių organizacijų 
ekspertus, kurie galėtų įvertinti 
kaip Lietuvos Respublikos 
įstatymai ir tautinių mažumų 
padėtis Lietuvoje atitinka 
bendrosios tarptutinės teisės 
normų reikalavimus. Jeigu butų 
pastebėtas nors mažiausių 
tautinių mažumų teisių 
pažeidimų. Vyriausybė visada 
pasiruošusi demokratiniams ir 
žmogaus teises ginantiems 
sprendimams. Lietuvos

ŽEMAITIJOJE
PARTIZANŲ IR JŲ 

RYŠININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 23 d. Tauragėje įvyko 
Vakarų srities (Kęstučio, 
Žemaičių, Prisikėlimo apygardų) 
partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų 
suvažiavimas. Suvažiavimo 
dalyviai išklausė šv. Mišias 
Tauragės bažnyčioje. Po to, nuėjo 
į kapus, kur pagerbė mirusius 
nepriklausomos Lietuvos karius. 
Trumpą kalbą pasakė Tauragės 
rajono politinių kalinių ir 
tremtinių tarybos pirmininkas 
Pijus Maksimavičius. 
Susirinkusieji sugiedojo „Marija, 
Marija“ ir Tautos Himną. Iš čia 
eisena pasuko į Šūbatinę, kur 
čekistai žiauriai tardydavo ir 
kankindavo žmones, žudydami ir 
palaidodami juos čia pat kieme. 
Per Šūbatinės pragarą praėjo ir šių 
eilučių autoriaus žmona Zofija 
Danutė Venskutė-Balčiūnienė. 
Čia susirinkusieji susikaupė 
maldai.

Gausūs suvažiavimo dalyviai 
pradėjo darbinį susirinkimą, kurį 
vedė Tauragės rajono Sąjūdžio 
pirmininkas Raimundas Merkelis. 
Kalbėjo Lokio apygardos buvęs 
partizanas, Tauragės politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
prezidentas Gediminas Katinas, 
istorijos skyriaus darbuotojai 
Antanas Kliunka ir Dalia 
Kuodytė, tarybos narys Kęstutis 
Balčiūnas, Kęstučio apygardos 
trečiosios kuopos pirmojo būrio 
partizanas Leonas Laurinskas 
„Liūtas“, pirmas 1988 m birželio 
24 d. iškėlęs lietuvišką trispalvę 
Vilniaus Katedros aikštėje, 
partizanas (apdovanotas Vyčio 
kryžiumi) Viktoras Šinialis, 
partizanai Vincas Pilipavičius, 
Juozas Švytys (partizanų 
laikraščio „Laisvės varpas“ 
techninis redaktorius), Marija 
Gražulienė, partizanų ryšininkas 
Vytautas Skrickas, Ariogaloje 
pastatęs partizanams pagerbti 
koplyčią ir kiti.

Suvažiavime buvo priimtos 
rezoliucijos dėl Lietuvos pilietybės 
nustatymo ir dėl Vytauto 
Landsbergio politikos rėmimo.

Išrinkta Vakarų srities 
partizanų valdyba, Viktoru Šniolu 
ir jo pavaduotoju Leonu 
Laurinsku.

TREMTINIŲ VAKARONE
Šilalės rajono Kaltinėnų 

bažnyčios klebonas Petras 
Linkevičius lapkričio 24 dieną 
laikė šv. Mišias už tremtinius. Po 
Mišių Kaltinėnų kultūros 
namuose klebonas P. Linkevičius 
pasveikino Kaltinėnų apylinkės 
tremtinius ir politinius kalinius, 
susirinkusius į tremtinių 
vakaronę. Susirinkusieji 
tremtiniai ir politiniai kaliniai 
išklausė Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos tarybos 
nario Kęstučio Balčiūno 
pranešimą apie Lietuvos

Respublikos Vyriausybė reiškia 
viltį, kad ir Lenkijos Respublikos 
Vyriausybė skirs nuolatinį dėmesį 
lietuvių tautinės mažumos 
padėčiai Lenkijoje.

Lietuvos Vyriausybė siekia ir 
sieks, kad Lietuvos mažumios 
turėtų kuo didesnes teises ir 
laisves, kad Lietuvos Respublika 
būtų šioje srityje viena iš
piemaujančių valstybių Europoje. 
Mes taip pat norime palaikyti kuo 
geresnius santykius su Lenkija ir 
kitomis kaimyninėmis 
valstybėmis. G. Vagnorius 
Lietuvos Respublikos ministras 

pirmininkas

ITALIJOJE
PAGERBĖ

ARVYDĄ SABONĮ
Vienas plačiausiai skaitomų 

Romos dienraščių ,,La 
Repubblica“ išspausdino interviu 
su garsiuoju Arvydu Saboniu, 
kuris šiomis dienomis lankėsi 
Šiaurės Italijoje ir kur buvo įteikta 
jam paskirta iškilaus sportininko 
premiją. A. Sabonis Romos 
dienraščio korespondentui 
papasakojo apie jo ir kitų lietuvių 
sportininkų didžiausią troškimą
— po daugiau negu pusšimtį metų 
trukusios skaudžios pertraukos 
vėl savarankiškai dalyvauti 
Olimpinėse žaidynėse. Visi 
laukiame tos dienos, kai grįšime į 
Olimpiadą, pasakė A. Sabonis ir 
pabrėžė, kad Lietuvai labai svarbu 
joje dalyvauti, parodant pasauliui, 
jog egzistuoja nepriklausoma 
Lietuvos valstybė. Palyginus su 
dar netolima praeitimi, sakė A. 
Sabonis, žvelgiant lietuvio akimis, 
Olimpinės žaidynės įgyja naują, 
reikšmę. Sporto plotmėje mūsų 
siekiai, galbūt, bus nežymūs, bet 
esame tikri, kad išsikovosime 
svarbią politinę pergalę. Viskas 
taip greitai, staigiai įvykox ir štai
— Lietuva vėl nepriklausoma 
valstybė. Neapsakomai 
džiaugiamės, kad pirmą kartą 
Žalgirio komanda nugalėjo 
Raudonosios armijos klubą. Tai 
buvo tikrai didelė šventė. A. 
Sabonis nesijaučia naujuoju 
Lietuvos sporto ambasadorium: 
tam tikra prasme juo visuomet 
buvau, nepaisant nepalankių 
aplinkybių.

V AT. R

ekonominę ir politinę padėtį, 
kvietimą tremtiniams būti kovos 
už Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimą, paremiant Vytauto 
Landsbergio politiką, o taip pat 
ragino rašyti atsiminimus iš 
tremties laikų. Kalbėjo tremtiniai 
iš Kaltinėnų apylinkės. Tremtinių 
ir partizanų dainas dainavo 
Kvėdarnos tremtinių choras. Tarp 
dainų savo eiles skaitė K. 
Balčiūnas. Kitus eilėraščius 
deklamavo Kvėdarnos kultūros 
namų direktorė Regina 
Šimkūnienė. Vakaronę vedė 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus 
tarybos narė Eugenija Bunkienė.

SUDAROMI ŽUVUSIŲ 
PARTIZANŲ SĄRAŠAI

Šiuo metu sudaromi partizanų, 
žuvusių laisvės kovose, sąrašai. 
Kęstučio apygardos partizanų 
sąrašus sudarinėja A. Meškauskas 
Jurbarke, G. Katinas Tauragėje, 
K. Balčiūnas Šilalės rajone, tai 
nelengvas darbas, nes vis mažiau 
lieka žmonių, galinčių papasakoti 
apie partizaninį judėjimą. O 
dokumentai sovietinio saugumo 
rankose. Surinkta medžiaga 
įrodo, kad partizaninis judėjimas 
buvo apėmęs visą Lietuvą. Šiuo 
metu jau surinkta žinių apie 950 
žuvusių kovose Kęstučio 
apygardos partizanų. Tačiau 
sąrašas ilgėja beveik kasdien. Vien 
tik Šilalės rajone jau užregistruota 
apie 200 partizanų. Apie 80 proc. 
Lietuvos gyventojų rėmė pokarinį 
partizaninį judėjimą. Jeigu ne 
sovietinės divizijos, tai tarybinė 
valdžia Lietuvoje nebūtų 
išsilaikiusi nė dienos. Tik atėjūnų 
durtuvų ir automatų pagalba 
mums buvo primesta komunistų 
valdžia. Pokario metais partizanai 
kontroliuodavo ištisas vietoves, o 
ne kartą išvaikydavo stribus net iš 
valsčių centrų bei miestelių, kaip 
antai Gelgaudiškyje, Girdžiuose ir 
kitur.

Kęstutis Balčiūnas
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

Sausio 9-10 d. — seminaras 
„Tarptautinės sienos“, The Royal 
Institute of International Affaires, 
Chatham House, 10 St. James’s 
Square, London SW14 41E.

Vasario 15 d. — vasario 16-os 
minėjimas, 230 Bishopsgate, 
London EC2.

Vasario 16 d. — vasario 16-os 
pamaldos šv. Kazimiero 
bažnyčioje Londone.

Birželio 14 d. — 18 vai. įvyks 51- 
as tremtinių dienos minėjimas, 
Anglikonų Southwark katedra, 
London Bridge.

AUKOS SPAUDAI
C. Navickas — 4.50 sv.
J. Navickas — 5.00 sv.
S. Jackūnas — 5.50 sv.
A. Tirevičius — 7.00 sv.
E. Žilius — 2.50 sv.
A. Miliūnas — 5.50 sv.
E. Guga — 2.50 sv.
Ui aukas nuoširdžiai dėkojame.

PADIDINAMA „EUROPOS 
LIETUVIO“ PRENUMERATA

Padidėjus pašto ir leidybos 
išlaidoms, nuo 1992 m. sausio 1 d. 
padidinama ..Europos Lietuvio“ 
metinė prenumerata:

D. Britanijoje — 23 sv.
Vokietijoje — 85 DM.
Visur kitur — 30 sv.

Norintys „Europos Lietuvį“ 
užsakyti savo giminėms ar 
pažįstamiems Lietuvoje, gali tai 
padaryti įmokėdami 30 sv.

BERNELIŲ MIŠIOS
Gruodžio 24 d. 24 vai. Londono 

lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Bernelių Mišias atnašaus J.E. dr. 
Jonas V. Bulaitis, apaštališkasis 
pronuncįjus Irane.

Visi Londono lietuviškos 
parapijos nariai kviečiami Mišiose 
dalyvauti. Vykdami į Mišias, jeigu 
automobilyje turite laisvų vietų, 
pasikvieskite lietuvį kaimyną. 
Tegul šios Kalėdos bus 
džiaugsmo, vienybės ir labdaros 
švnetės!

Pirmąją Kalėdų, gruodžio 26 d., 
šv. Mišios bus atnašaujamos 11 
vai. Naujųjų metų, sausio 1 d., šv. 
Mišios bus atnašaujamos 11 vai.

PAMALDOS
Wolverhamptone—gruodžio 21 

d. (šeštadienį), 16 vai., Šv. Petre- 
Pauliuje.

Nottinghame — gruodžio 22 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Mansfielde—gruodžio 22 d., 15 
vai., Šv. Pilype.

Manchesteryje — gruodžio 25 
d., 12.45 vai.

Nottinghame — gruodžio 25 d., 
Kalėdos, 11.15 vai., Židinyje.

Nottinghame — gruodžio 29 d., 
11.15 vai., Židinyje.

PADĖKA
DBLJS-gos valdyba dėkoja 

DBLS-gos M a ne h esterio, 
Bradfordo, Stoke-on-Trent, 
Derby, Sodybos, Škotijos 
skyriams ir Škotijos lietuvių 
klubui už aukas ir paramą 
atstovams, vykstantiems į VH-ąjį 
jaunimo kongresą Pietų 
Amerikoje.

P. Markevičius
DBLJS pirmininkas

LONDONE
FUTBOLAS

Lapkričio 17 d. žaistos šios 
rungtynės: II divizijos Lithuanian 
Victoria ‘A’ 6 — Whiston L III 
divizijos Lithuanian Victoria ‘B’ 0 
— Londes Borough 4.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. Sporto ir 
socialinis klubas rengia Naujųjų 
metų sutikimą. Pradžia 21.00 vai. 
Įėjimas 5.00 sv. asmeniui. Veiks 
bufetas.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, nes gruodžio 31 d. vakare 
jie nebus parduodami.

Klubo adresas: 345A Victoria 
Park Road, London E9.

Kalėdų dieną klubas bus 
atidarytas tarp 12 ir 14.30 vai. 
Antrą Kalėdų dieną— 12 ir 15 vai. 
Vakare klubas bus uždarytas. 
Naujųjų metų dieną, sausio 1 d., 
klubas bus atidarytas tarp 12 ir 15 
vai.

V įsus Sporto ir socialinio klubo 
narius prašome pratęsti savo 
nario korteles 1992 metams ir 
atsiimti kišeninį kalendorių.

SODYBOJE
KALĖDŲ ŠVENTES 

LIETUVIŲ SODYBOJE 
KAINOS:

Kūčių vakarienė —£12.50
Pietūs Kalėdų dieną —£15.00 
Vakarienė Kalėdų dieną - £ 8.00 
Pietūs Kalėdų II dieną — £11.50

Kambarių kainos su pusryčiais:
Kambariai su dušu ir tualetu — 

£20.00 asmeniui.
Kambariai su bendru dušu ir 

tualetu — £15.00 asmeniui.
Visiems lietuviams nuo kambarių 

kainos bus atskaitoma 10 proc. 
nuolaida.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. diskoteka 
prasidės 20 vai. Veiks bufetas. 
Bilieto kaina — £10.00.

Smulkesnę informaciją teikia V. 
Banaitis (Headley park, Picketts 
Hill, Bordon, Hants. Tel.: 0420- 
472810.

BRADFORDE
SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Lapkričio mėn. iš Lietuvos 
susitikti su savo broliu Petru 
Babinsku, kurio nematė nuo 1943 
m., atvyko Izabela Ciūplienė.

Ją atlydėjo jos dukra Gražina 
Matulienė, Psichologijos mokslų 
daktarė, dirbanti Lietuvos 
Mokslų akademijos Ekonomikos 
Institute. Ji papasakojo: 
„...Britanijoje esu trečią kartą; 
pernai buvau Tarptautiniame 
psichologų kongrese Swonsea 
universitete. Čia turiu draugų — 
Jackis Jakson, Vakarų Jorkširo 
Policijos psichologą ir 
Sunderlando Politechnikos 
Instituto psichologijos daktarą P. 
Hauwkins.

Mano vyras Algirdas Matulis 
— Puslaidininkių fizikos instituto 
profesorius, Vilniuje.“

Tuo pačiu metu pas Vyties 
klubo narius Pucevičius ir 
Karalius svečiavosi J. ir A. 
Nagreckai, laikinai gyvenantys 
Šiauliuose. Jie susipažino 
atostogaudami, prie Šv. Petro 
bažnyčios Kaune. Pažintį pratęsė 
laiškais ir lietuviška spauda.

Minėtiems svečiams Vyties 
klube atsisveikinant buvo 
surengta sudėtinė vakaronė, 
kurioje dalyvavo apie 20 asmenų. 
Kalbėjo viešnia daktarė G. 
Matulienė, S. Glėbas, A. Bučys. 
Skaniai pasivaišinta. Smagiai 
padainuota. Daug liaudies dainų 
mokanti ir gerą balsą turinti 
pasirodė viešnia I. Ciūplienė, jai 
šauniai pritarė Galbuokienė ir 
kiti.

„Labai mums malonu, — sakė 
daktarė, — kad lietuviai taip 
nuoširdžiai mus sutiko. Būdamos 
čia jautėmės kaip namuose. Esame 
dėkingos“.

KARIUOMENES ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Gruodžio 1 d. po kan. V. 
Kamaičio pamaldų už mūsų 
žuvusius karius, Vyties klube 
įvyko kariuomenės šventės 
minėjimas.

Populiarus paskaitininkas H. 
Vaineikis paskaitą pradėjo 
paskaitydamas 1918 m. paskelbtą 
pirmą įsakymą-atsišaukimą 
kariuomenei. Jo teigimu, šis 
atsišaukimas aktualus dabar, kai 
tūkstančiai beginklių tautiečių, 
savanoriškai gynė televizijos 
bokštą ir parlamento rūmus 
Vilniuje.

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

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška 
prekyba su Lietuvos Respublika

Siunčiame paskutiniausius Vakarų Europoje gaminamus 
ir gaunamus vaistus

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžiagas, 
rūbus, sportinius kostiumus ir batus

ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama valiuta, 
atliekame visas finansines ir banko operacijas aukščiausiu klijentui kursu, 

priimame trumpalaikes arba neriboto laiko investicijas, 
sudarome testamentus bei administruojame nuosavybes, 

tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.
SIŪLOME POPULIARU SIUNTINI 1991 m. Nr. 1

3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei,
3 m. puiki medžiaga suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas 

sportinis kostiumas, 1 pora sportinių batų, 
vyriška arba moteriška striukė.

SIUNTINIO KAINA £250.00 (Oro paštu)
Parduodame „Olympia“ rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu
MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS-BE KONKURENCIJOS 

SIUNTINYS NR. 5 — £60.00
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 

200 gr. tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų,
4 sv. dešros, 2 sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos,

2 sv. valgomos alyvos, 1 butelys krupniko
TIK PER ANGLIJA — GREIČIAU IR TAUPIAU!

LABDARA
Jono Glemžos rūpestis remti 

mokslo siekiantį jaunimą yra 
PAGRINDINIS Labdaros 
rūpestis. Pasikeitus sąlygoms tą 
paramą tenka kitaip dalinti. Dalis 
paramos tenka vargingai 
gyvenančioms Suvalkų trikampio 
lietuvių šeimoms, kurių vaikai 
mokosi lietuvių licėjuje. Taipogi 
yra remiami Pietų Amerikos 
lietuviai, besimokantys Vasario 
16-sios gimnazijoje. Tai yra 
ypatingai lietuviškai nusiteikę 
jaunuoliai bei jaunuolės, į kuriuos 
galima dėti daug vilčių. Ir dar 
atsirado jaunuolių. Atsirado 
jaunuolių iš Lietuvos, kuriems 
taip pat yra reikalinga Labdaros 
parama. Dažniausiai tai yra 
studentai, kurie studijavo 
Vokietijoje ir, jai susivienijus, 
neteko stipendijų, nes taupumo 
sumetimais Vokietija panaikino 
ankstyvesnes sutartis. Labiausiai 
norintys ryžosi baigti pradėtus 
semestrus, mėgindami patys kaip 
nors užsidirbti pragyvenimą, kas 
dabartinėmis sąlygomis ne 
kiekvienam pavyko. Čia labdara 
galėjo kukliai jų pastangas 
paremti.

Paskutiniais metais Labdara 
ėmėsi rūbais, vaistais, indias remti 
senelių ir vaikų namus Lietuvoje. 
Ši pagalba iš Draugijos iždo paima 
kelias markes už siuntų 
pervežimą.

Mieli Labdaros nariai ir 
rėmėjai, mes džiaugiamės Jūsų 
parama ir nuoširdžiai dėkojame. 
Tačiu prašome ir toliau remti šią 
draugiją, kuri, atgavus Lietuvai 
laisvę, yra dar labiau reikalinga.

Labdaros valdyba

Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenė jaunimui buvo kaip 
universitetas, kuriame jie mokėsi 
būti vertais praeities didvyrių 
ainių vardo.

Meninėje programos dalyje P. 
Pucevičius parodė video-filmą 
apie V. Landsbergio susitikimą 
Manchesterio lietuvių klube.

Minėjimo programai vadovavo 
DBLS-gos Bradfordo skyriaus 
pirmininkas S. Grybas.

Visiems besivaišinant Romos 
Vaičekauskaitės ir jos mamytės 
paruoštais skanumynais, jaunasis 
Podžiūnas parinko aukų Pasaulio 
lietuvių jaunimo VII kongresui 
paremti.

Tai buvo vienas iš minėjimų, į 
kurį atvyko daug žmonių.

A. Bučys

PASAULYJE
Ukraina — nepriklausoma 

valstybė
Lapkričio 1 d. ukrainiečiai 

pasisakė norį būti nepriklausomi. 
Ukraina buvo Sovietų Sąjungos 
aruodas, ir be Ukrainos Sovietų 
Sąjunga lieka be duonos. 
Ukrainoje gyvena 52 milijonai 
gyventojų, ji turi daug žemės 
turtų, todėl gali tapti viena iš 
didžiausių ir turtingiausių 
valstybių Europoje. Ukrainos 
valstybę pripažino Kanada, 
Lenkija ir kitos valstybės. JAV 
prezidentas G. Bush taip pat 
pažadėjo Ukrainą pripažinti. Iki 
šiol jis to nepadarė, nes nenorėjo 
pakenkti savo bičiuliui 
prezidentui M. Gorbačiovui.

Iškritus iš sovietinio „krepšio 
Rusiaji ir Ukrainai, nedaug kas 
telieka ir M. Gorbačiovui. Tiesa, 
jeigu Rusija, Kazachstanas ir 
Ukraina sutiks branduolinius 
ginkus perleisti centrui, ir jeigu M. 
Gorbačivas bus išrinktas naujos 
Suverenių Valstybių Sąjungos 
prezidentu, jis galės vadovauti 
užsienio politikai ir tarpininkauti 
derybose tarp buvusių sovietinių 
respublikų.

Demokratinė Piety Afrika
21-nos Pietų Afrikos politinės 

partijos ir genčių vadovybių 63 
atstovai susitarė gruodžio 20 d. 
susirinkti į konferenciją ir aptarti 
Pietų Afrikai demokratizavimo 
gaires. Pasitarime dalyvavo 
vyriausybės, valdančios partijos, 
ANC, Inkatha ir kitų mažesnių 
grupuočių atstovai. Pagal 
ankstyvesnį susitarimą 
svarstymuose nedalyvavo 
prezidentas de Klerk, ANC lyderis 
Nelson Mandela ir Inkatha 
vadovas Buthelezi. Pasitarime 
nedalyvavo kraštutinių baltųjų 
partija, o viena negrų grupuotė iš 
pasitarimų pasitraukė. Likusieji 
išreiškė pasitenkinimą pasiektais 
rezultatais.

Žydai demonstruoja
Sirija dar iki šiol nepripažįsta 

Izraelio valstybės ir nekalba su 
Izraelio atstovais. Tuo tarpu 
Sirijos žydai Damaske pritaria 
prezidento Assad pozicijai. Jie 
nori, kad jis vėl būtų išrinktas 
prezidentu. Vyriausias žydų 
rabinas ir žydų tarybos nariai 
skelbia, jog prezidentas Assad 
jiems yra daug padėjęs 
atšaukdamas įvairius suvaržymus.

Apkaltino Libiją
JAV, Britanija ir Prancūzija 

apkaltino Libiją dėl teroristinio 
akto — PAN AM lėktuvo, 
nukritusio Lockerbie, Škotijoje, 
katastrofos, kurios metu žuvo 270 
žmonių. Abu teroristai, įvykdę šį 
aktą, gyvena Libijoje. Libijos 
vadovas pulkininkas Gaddafi šį 
kaltinimą atmetė, bet Libijos 
užsienio reikalų ministerija 
pažadėjo įvykį ištirti smulkiau. 
Dėl šios katastrofos iki šio buvo 
kaltinama ir Sirija, bet po Persijos 
įlankos karo, kurio metu Sirija 
kariavo prieš Iraką sąjungininkų 
pusėje, visa kaltė lieka Libijai.

Izraelio santykiai su Kinija
Didžiausia Izraelio rėmėja JAV, 

siekdama taikos tarp arabų ir 
žydų, vadovaujasi 
bendradarbiavimo politika su 
arabų valstybėmis. Izraelis, tuo 
tarpu, pradėjo bendradarbiauti su 
Rytų Europos valstybėmis ir 
atnaujino diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga. Žydai taip pat 
bando užmegzti diplomatinius 
ryšius su Kinija. Nors Kinija 
reikalauja, kad Izraelis grąžintų 
okupuotas sritis, ji pritaria 
Izraelio valstybės 
nepriklausomybes ir saugumo 
interesams.
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