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SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS
1991 m. gruodžio 14-15 d. 

Vilniuje įvyko III-sis Lietuvos 
Sąjūdžio suvažiavimas. Pirmąją 
suvažiavimo dieną atidarė kun. 
Vaclovas Aliulis. Sąjūdžio Seimo 
tarybos pirmininkas J. Tumelis 
kalbėjo apie dvidešimties mėnesių, 
nuo antrojo suvažiavimo, 
Sąjūdžio veiklą. Jis pabrėžė, kad 
Sąjūdis nepriklauso nei 
vadinamiems centristams, nei 
komunistams ar jų klijentūrinėms 
organizacijoms.

Suvažiavime taip pat kalbėjo 
Lietuvos Respublikos AT 
pirmininkas V. Landsbergis, 
ministras pirmininkas G. Vagnorius, 
Halina Kobeckaitė. Kazimieras 
Uoka ir kiti deputatai.

Išeivijoje veikusį VLIKą 
Sąjūdžio suvažiavime atstovavo 
VLIKo pirmininko pavaduotojas 
Vytautas Jokūbaitis. Didžiosios 
Britanijos lietuvių vardu Sąjūdžio 
suvažiavimą sveikino Romas 
Kinka.
Suvažiavimas priėmė rezoliucijas 

dėl Lietuvos Respublikos 
kariuomenės, dėl nusikaltimų 
žmogiškumui, dėl politinės 
kultūros ir kt.

Antrąją suvažiavimo dieną 
buvo svarstomi Sąjūdžio įstatai. 
Buvo nuspręsta, kad Sąjūdis bus 
judėjimas, o ne partija, bet su 
fiksuota naryste, ir kad Sąjūdžio

PARAMA LIETUVAI
Lietuvos ambasadorius JAV 

Stasys Lozoraitis gruodžio 23 d. 
kartu su JAV Žemės ūkio 
ministerijos užsienio skyriaus 
atstovu pasirašė sutartį, kuri 
nurodo, kad JAV valdžia iš savo 
atsargų padovanos Lietuvai 
100.000 metrinių tonų pašarinių 
grūdų.

Pagal planą sausio mėnesį iš 
JAV uosto į Lietuvą turi išplaukti 
pirmas laivas su 25.000 metrinių 
tonų grūdų. Po to, maždaug kas 
savaitę iš Meksikos įlankos uosto 
turi išplaukti antras, trečias ir 
ketvirtas laivai. Pramatoma, kad 
pirmas laivas Klaipėdą pasieks ne 
vėliau kaip 60 dienų bėgyje po 
sutarties pasirašymo datos.

Lietuvos Žemės ūkio 
ministerija, per valstybinę akcinę 
firmą ,,Malyba“ koordinuos 
grūdų pardavimą Lietuvoje. Pagal 
sutartį grūdus galima parduoti 
kooperatyvams, privatiems 
naminių gyvulių ir naminių 
paukščių savininkams bei 
malūnams.

Grūdų pervežimo išlaidas iš 
JAV į Klaipėdos uostą padengs 
JAV vyriausybė. Sutartyje 
nustatyta, kad išlaidos, susijusios 
su grūdų transportavimu, 
sandėliavimu ir išskirstymu 
Lietuvoje, bus padengiamos iš 
parduotų grūdų pajamų. Likusios 
pajamos turi būti skiriamos: 1) 
privačioms lietuviškoms ar 
amerikietiškoms labdaros 
organizacijoms, kurios Lietuvoje 
šelpia maistu nepasiturinčiuosius 
ir 2) privatiems ar mažiems žemės 
ūkio kooperatyvams.

Skaičiuojama, kad grūdų vertė 
sieksianti nuo 10 iki 11 milijonų 
JAV dolerių, o jų pervežimo iš 
JAV į Klaipėdą išlaidos — 
maždaug 3 milijonus dolerių.

LAV 

nariais gali būti tik individai, 
nuoseklūs nepriklausomybės 
šalininkai.

Ilgiausiai buvo svarstomas 
Sąjūdžio įstatymų septintasis 
straipsnis: dėl dalyvavimo 
Sąjūdyje. Buvo nutarta, kad 
Sąjūdžio nariai negali būti SSKP, 
LKP respublikos, miesto ir rajonų 
organizacijų vadovai, buvę KGB 
darbuotojai ir LDDP nariai.

III-sis Lietuvos Sąjūdžio 
suvažiavimas pasisakė, kad 
Lietuvai būtina turėti prezidentą ir 
priėmė rezoliuciją dėl prezidento 
institucijos atkūrimo.

Per dvi dienas nespėjus pabaigti 
suvažiavimo darbų, buvo nutarta 
susirinkti dar kartą kitą 
sekmadienį.

ELR

Lietuva Jungtinėse Tautose
Baltijos valstybių vėliavos jau 

plevėsuoja prieš Jungtinių Tautų 
pastatą New Yorke; pabaltiečiai 
dalyvauja įvairių pasaulinės 
organizacijos komitetų 
posėdžiuose. Tačiau jie jau spėjo 
patirti, kad JT Sekretoriate jie 
turi ir daugelį nedraugų — ypač 
ten šiltas gūžtas susisukusių 
Sovietų Sąjungos, Rytų Europos 
ir kitų kontinentų KP aparatčikų. 
Tos „mafijos“ susidarymą aprašo 
The Wall Street Journal 
(1991 .X.24) redakcijos narė Amity 
Shlaes.

Prieš 48 metus įsteigus 
Jungtines Tautas, rašo žurnalistė, 
sekretoriato — „administracinės 
rankos“ — tarnautojai turėjo būti 
samdomi iš visų šalių, sąžiningi, 
bešališki tarptautiniai 
administratoriai. Toji svajonė 
neišsipildė. Sekretoriatas pavirto 
didžiule ir korupcijos kupina 
biurokratija. Jame dirba apie 9,5 
tūkstančiai žmonių ir jo biudžetas 
jau pasiekė 800 milijonų dolerių; 
ketvirtį šios sumos apmoka JAV. 
Dėl šių milijonų, iš jų apmokamų 
sekretoriato algų bei politinės 
įtakos, karingai varžosi JT nariai.

Straipsnio autorė perspėja, kad 
naujieji JT nariai atsimuš į tą 
biurokratinę sieną. Ji pasakoja 
kaip, švenčiant Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos priėmimą į JT , pobūvyje 
dalyvavusieji įvairių valstybių 
atstovai pasigedo oficialaus JT 
generalinio sekretoriaus atstovo ir 
jo oficialaus sveikinimo. 
Neatvykęs atstovas yra senas 
sovietinis nomenklatūrininkas 
Vasilijus Safrončukas, per visą 
savo gyvenimą uoliai kovojęs prieš 
imperijos priešus. 1978-79 metais, 
iš Sovietinės ambasados Kabule, 
jis padėjo Kremliui užimti 
Afganistaną. Grįžęs į Maskvą jis 
tikriausiai taptų bedarbiu, o New 
Yorke jis vadovauja JT Politinės ir 
saugumo tarybos reikalų skyriui.

Daugelis panašių sovietinių ir 
Rytų Europos aparatčikų „šaltojo 
karo“ metais buvo įsodinti į JT 
Sekretoriatą politiniais tikslais. 
Savo šalyse jie „mirusios sielos“, 
bet pasaulinėje organizacijoje jie 
tebėra galingi. Safrončiuko štabe 
knibžda gausybė tarptautinio 
komunistinio aparato veteranų. 
Vienas jų asistentų yra buvęs 
Lenkijos KP CK pareigūnas 
Zdzislaw Nicinski. 2400 vertėjų

Į SVEIKINIMAI |
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
MINISTRO PIRMININKO 
Mieli tautiečiai, nuoširdžiai 

sveikiname Šventų Kalėdų 
sulaukus.

•Te neapleidžia mūsų Tikėjimas. 
Meilė ir Viltis.

Telydi Kūrėjo globa Naujaisiais 
metais mūsų Tėvynę, mūsų 
bendrus siekius ir darbus.

G. Vagnorius
V/ in is t ras pirmininkas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikiname rėmėjus, dvasiškius, 
globėjus, visą plačiąją visuomenę, 
seses ir brolius gyvenančius 
laisvajame pasaulyje ir laisvoje 
Tėvynėje.

LSS Europos rajono vadija

armijai New Yorke, Ženevoje ir 
Chicagoje vadovauja Eugeniusz 
Wyzner, buvęs Lenkijos 
ambasadorius JT tuo metu, kai jo 
vyriausybė smurtu užgniaužė 
„Solidarumą“.

Visi šie ,,ideologiniai 
tarnautojai“ sakosi esą 
„neutralūs“. Anot Amity Shlaes, 
Safrončukas energingai paneigė, 
kad jo nedalyvavimas Baltijos 
valstybių pobūvyje buvęs 
„politinis“ žestas ir teisinosi 
turėjęs ankstesnių įsipareigojimų. 
Jis taip pat tvirtino, kad jo įstaigos 
dėka, Baltijos valstybės buvusios 
priimtos į JT tuoj pat, po jų 
nepriklausomybės pripažinimo. 
Dauguma pasaulinės 
organizacijos stebėtojų į šiuos jo 
tvirtinimus žiūri skeptiškai.

Kai kurie JT pareigūnai, 
paskirti komunistinių aparatų, 
drauge su generaliniu sekretorium 
de Cuellar pasitraukė gruodžio 
mėnesį, bet gausybė vidurinio 
rango aparatčikų pasiliko, nes 
pagal JT taisykles jų atleisti 
negalima.

Straipsnio autorė toliau teigia, 
kad ši „komunistinė mafija“ 
suklestėjo, kai joms vadovavo 
kompromiso būdu generaliniu 
sekretoriumi paskirtas Kurt 
Waldheim bei kiti. Ji mano, kad 
padėtis nepasikeis atleidus ir 
aparatčikus. Tačiau tikimasi, kad 
Rusijos prezidentas Jelcinas 
pradės drastiškai mažinti sovietinį 
užsienio reikalų aparatą ir 
suvaldys aparatčikus Jungtinėse 
Tautose.

pabaltiečių įtaka
Lietuva, Latvija ir Estija dar 

neapsisprendė prie kurio 
geografinio bloko Jungtinėse 
Tautose jie turėtų prisijungti.

Pabaltiečiai įsitikinę, kad dėl 
istorinių, kultūrinių ir politinių 
priežasčių jie turėtų priklausyti 
Vakarų Europos grupei. Bet 
kadangi šiai grupei priklauso tik 
40 šalių, tai ši grupė JT visumoje 
pabaltiečiams mažai kuo gali 
padėti.

JT administracija Baltijo 
valstybes laiko Rytų Europos 
grupės dalimi ir juos priskyrė Rytų 
Europos šalių grupės 
pasitarimams dėl JT 
patobulinimo. Pabaltiečiai 
pasitarimuose dalyvavo.

ATKAKLIAI KELE 
LIETUVOS TRISPALVĘ

Gruodžio 12 d. „Daily 
Telegraph“ patalpino straipsnį, 
kuriame pasakojama apie Vincą 
Balicką ir jo paskyrimą Lietuvos 
ambasadoriumi Londone.

Vincas Balickas, rašo laikraštis, 
daugiau kaip 50 metų Britanijoje 
atkakliai kėlė Lietuvos trispalvę, 
nors per tuos metus jis negavo nei 
vienos žinutės iš Sovietų valdomos 
tėvynės.

Šiandien gerb. Balickui jau 87- 
eri ir jis — seniausias iš Londone 
esančių diplomatų, atstovaujantis 
vienai iš atgavusių 
nepriklausomybę Baltijos 
valstybių.

Pirmą kartą, praneša laikraštis, 
V. Balickas, kaip Lietuvos 
atstovybės sekretorius komercijai, 
buvo įtrauktas į Court of St. 
Jame’s diplomatinį korpusą 1938 
metais, o po metų Ribentropo- 
Molotovo paktas pavertė Lietuvą 
Sovietine respublika. 1960 m. 
mirus ambasadoriui, jis tapo 
Lietuvos misijos galva ir toliau 
vykdė diplomatines pareigas, 
kadangi Lietuvoje nebuvo 
vyriausybės, galėjusios jį pakeisti. 
Britų užsienio reikalų ministerija 
traktavo jį kaip Charge d’Atfaires, 
bet nelaikė jo formaliu Lietuvos 
atstovu ir nekvietė į diplomatinius 
priėmimus. Vienok kiekvieną 
Vasario 16-ąją ir karalienės 
gimtadienių progomis jis tvirtai 
iškeldavo savo šalies vėliavą.

Po antrojo pasaulinio karo, 
toliau rašoma, V. Balickas daug 
keliavo po Vokietiją, padėdamas 
lietuviams, tačiau pagrindinis jo 
vaidmuo buvo vadovauti lietuvių 
bendruomenei Londone. 
Kalbėdamas atkurtoje Lietuvos 
ambasadoje, pažymi laikraštis, V. 
Balickas pasakė: „Jaučiuosi 
pakiliai ir tikiuosi, jog užteks dar 
jėgų ir sveikatos darbui. Tarnavau 
60 metų savo šaliai ir tikiu, kad 
galiu būtį naudingu.ir dar kurį 
laiką. Jau buvau susiruošęs rašyti 
atsiminimus, bet dabar tai teks 
atidėti vėlesniam laikui, kai 
nudirbsime sunkesnius darbus ir 
kai mane pakeis jaunimas, kurio, 
deja, turime ne tiek jau daug, nes 
visą tą laiką diplomatų ruošimu 
‘rūpinosi’ Sovietų Sąjunga.“

Vincas Balickas savo 
diplomatinius įgaliojimus Court 
of St. Jame’s įteiks pirmosiomis 
Naujųjų Metų dienomis, užbaigia 
laikraštis.

Estijos misijos JT patarėja 
Aarand Roos pranešė, kad rytų 
europiečiai, įskaitant Jugoslaviją 
ir Albaniją, pabaltiečius mielai 
priima į savo grupę. Skandinavijos 
valstybės taip pat pabaltiečius 
remia ir jiems pritaria.

Latvijos JT misijos atstovė 
pareiškė, jog jos vyriausybė 
pasisako už glaudų pabaltiečių 
bendradarbiavimą ir todėl jie 
turėtų šį klausimą spręsti bendrai.

Norvegijos „(.stovas Sverre 
Johansen sutinka, kad geografiniu 
atžvilgiu, Estiją, Latviją ir Lietuvą 
galima laikyti „šiaurės kraštais“, 
bet primena, kad skandinavų ir 
pabaltiečių kalbos yra skirtingos. 
Todėl jis mano, kad pabaltiečių 
politiniai ir ūkiniai poreikiai 
susilauktų geresnių rezultatų jiems 
esant Rytų Europos grupėje.

VLIKo ELTA

LIETUVOJE
Vyriausiasis kapelionas

Lietuvos katalikų bažnyčios 
vyskupų konferencijos nutarimu, 
kardinolas Vincentas Sladkevičius 
paskyrė prelatą Alfonsą Svarinską 
Lietuvos kariuomenės 
vyriausiuoju kapelionu.
Parama Maskvai

Naujųjų metų išvakarėse 
Lietuvos vyriausybė paskyrė ir 
skubiai išsiuntė į Maskvą 
vienkartinę neatlyginamą 8 
milijonų rublių vertės maisto 
produktų paramą.
Norvegų dovana

Norvegijos sostinės 
municipalitetas padovanojo 
Vilniaus miesto savivaldybei 
keturis garsios Vokietijos firmos 
„Mann” autobusus. Raudonos 
spalvos autobusai pradėjo 
kursuoti Vilniaus Viršuliškių 
rajone. Erdviame autobuse — 37 
stovimos ir tiek pat sėdimų vietų. 
Nors autobusai nebe pirmos 
jaunystės — Oslo gatvėmis bildėję 
15 metų, tačiau techniškai 
tvarkingi, prižiūrėti. Vilniečiai 
sako, kad dovanotam arkliui į 
dantis nežiūrima...
Atstatytas geležinkelis

Susisiekimo ministerijos 
atstovas Algimantas Čižauskas 
painformavo spaudą, kad Kauno 
geležinkelio ruožo darbininkai jau 
atstatė buvusį kelio ruožą nuo 
Šeštokų stoties iki valstybinės 
sienos su Lenkija.

Paskutinis traukinys iš Šeštokų į 
Lenkiją važiavo 1946 metais. Po 

t to, prireikus bėgių kitose 
vietose. Šeštokų — Suvalkų kelio 
ruožas buvo išmontuotas. Dabar, 
po 45 metų pertraukos, 
atkuriamas geležinkelio 
susisiekimas su Lenkija. Tačiau 
kol nuolat ims kursuoti traukiniai, 
dar reikalingas tarptautinis 
susitarimas su Lenkija įr daug 
statybos darbų Šeštokų stotyje, 
nes Lenkijoje geležinkelis yra 
europinio standarto.
Dr. K. Griniaus sukaktis

Vilniaus spauda paminėjo 
iškilaus lietuvių visuomenės 
veikėjo, buvusio Lietuvos 
Respublikos prezidento dr. Kazio 
Griniaus gimimo 125-tąsias 
metines.

Kazys Grinius gimė 
Marijampolės apskrityje, 
Sasnavos valsčiuje, Selemos 
Būdos kaime. Savo politinę veiklą 
pradėjo ankstyvoje jaunystėje. 
1893 m. baigęs Maskvos 
universiteto Medicinos fakultetą, 
grįžo į Marijampolę ir vertėsi 
laisva gydytojo praktika. Visą 
gyvenimą dirbo Lietuvos 
valstiečių liaudininkų politinėje 
srovėje. 1926 m. buvo išrinktas 
Respublikos prezidentu, bet savo 
asmeniniame gyvenime dr. K. 
Grinius buvo visuomet labai 
kuklus. Parašė du tomus 
atsiminimų, kurie buvo išleisti 
išeivijoje. Mirėdr. K. Grinius 1950 
m. birželio 4 d., palaidotas 
Čikagoje.
Pasiruošimas litui

Siekdamas pasirengti prireikus 
įvesti nacionalinių pinigų sistemą, 
Lietuvos Respublikos lito 
komitetas nutarė sudaryti 
Respublikos rajonų ir 
respublikinio pavaldumo miestų 
lito įvedimo komisijas

Lietuvos bankas siūlo lito 
keitimo kursą: už 10 rb - 1 litas.
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NATO KONFERENCIJA
1991 gruodžio 17 d. Šiaurės 

Atlanto asamblėjos konferencijoje 
buvo perskaitytas Lietuvos 
pranešimas. Pranešimą parengė 
Lietuvos Respublikos 
A ukšč įaustosios Tarybos 
Prezidiumo sudaryta deputatų 
darbo grupė: Valdemaras Katkus, 
Mečys Laurinkus, Algimantas 
Norvilas, Saulius Pečeliūnas, 
Romualdas Ozolas ir Česlovas 
Stankevičius. Spausdiname visą 
pranešimo tekstą.

ĮVADAS
Gerbiami konferencijos 

dalyviai, trims Baltijos valstybėms 
iškovojus nepriklausomybę ir 
atstačius valstybingumą, kartu su 
buvusiomis komunistinio Rytų 
Europos bloko valstybėmis 
keičiant politinę ir ekonominę 
sistemą, vietoj Sovietų Sąjungos 
susikūrus Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugai, labai rimtai 
reikia apsvarstyti mūsų valstybių 
saugumo politikos klausimus. 
Labai džiugu, kad Šiaurės Atlanto 
asamblėjos, jos asocijuotų narių ir 
Lietuvos Respublikos kaimyninių 
valstybių atstovai operatyviai 
reaguoja į naujas politines ir 
ekonomines bei karines 
aplinkybes ir nusprendė toliau 
svarstyti saugumo užtikrinimo 
Europoje problemas vienoje iš 
Baltijos valstybių. Manome, jog 
šioje konferencijoje pavyks 
apibrėžti kylančių problemų ir 
klausimų ratą, liečiantį mūsų 
valstybių saugumo poreikius tiek 
politiniu, tiek kariniu aspektu. 
Kas šiuo metu lemia šias naujai 
kylančias problemas, kokios yra 
jų politinės sprendimo priemonės 
ir galimybės?

Lietuva supranta, jog saugumo 
užtikrinimo klausimų neįmanoma 
spręsti remiantis uždaros sistemos 
modeliu ir principais. Lietuvos 
nacionalinio saugumo garantijos 
grindžiamos: demokratinių 
institutų įgyvendinimu ir 
plėtojimu, ekonominių ir politinių 
santykių su kitomis valstybėmis 
sureguliavimu, dalyvavimu 
bendruose Europos saugumą ir 
stabilurmi garantuojančiuose 
procesuose rezultatais.

Akivaizdu, jog kiekviena 
valstybė turi turėti normalias 
sąlygas įsijungti į minėtus 
procesus, jos veiksmai neturi būti 
įtakojami ar kaustomi galingesnių 
valstybių egoistinių interesų, o 
dabartinėje Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos situacijoje — tai karinės 
jėgos prievarta. Destabilizacijos 
grėsmė, susijusi su Sovietų armijos 
Baltijos valstybėse buvimu yra 
pavojinga naujų kolektyvinių 
gynybos kelių ieškančiai Europai.

Lietuvos strateginis tikslas — 
kartu su kitomis Baltijos 
valstybėmis tapti Europos 
stabilumo ir pasitikėjimo regiono 
valstybėmis. Manytume, jog šiam 
tikslui pasiekti reikia išgyvendinti 
dviejų rūšių priemones: priemones, 
pašalinančias dabartinius 
destabilizacijos faktorius, taip pat 
priemones, teikiančias konfliktų 
prevencijos garantijas ir politinę 
apsaugą. Apie šias problemas — 
destabilizacijos faktorių Lietuvos 
Respublikoje šalinimą ir 
tolimesnes mūsų intencijas 
dalyvaujant Europos saugumo 
užtikrinimo procesuose — 
norėtųsi plačiau pasisakyti.

I. SSRS KARIUOMENES 
IŠVEDIMAS KAIP VIENA 

PAGRINDINIŲ STABILUMO 
BALTIJOS VALSTYBĖSE 

SĄLYGŲ
I. 1.Stabilumo siekis 

užfiksuotas pagrindiniuose 
Lietuvos Respublikos valstybės 

teisiniuose aktuose po 1990 kovo 
11 d..Sovietų armija įžengė į 
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. kaip 
SSRS agresijos įrankis ir 
okupuojanti jėga. Nuo pat 
pirmosios okupacijos dienos ir 
pokario metais kariuomenė vedė 
atvirą karą prieš Lietuvos 
gyventojus, buvo ir iki šios dienos 
tebėra nuolatinės įtampos ir 
agresijos židinys. Stipriojo teise 
naudodama Lietuvos respublikos 
teritoriją, ekvatoriją bei oro erdvę, 
ji ir šiandien alina ir niokoja 
kraštą.

Lietuvos gyventojai ne kartą 
reikalavo nutraukti Baltijos 
valstybių okupaciją, išvesti 
sovietų kariuomenę. Dar 1989 m. 
spalio mėnesį po tokiu 
reikalavimu buvo surinkta 
daugiau kaip 1,5 milijono 
Lietuvos gyventojų parašų, 
nusiųstų SSRS vyriausybei ir JTO 
Generaliniam Sekretoriui. 
Nedelsiant išvesti sovietinę 
kariuomenę iš Lietuvos buvo 
pareikalauta ir Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos 1991 m. rugpjūčio 27 
dienos nutarimu. Mūsų manymu, 
šias elementarias tiesas būtina 
akcentuoti todėl, kad vis dar 
galima išgirsti nuomonę, jog 
Lietuvoje, o tuo pačiu Latvijoje ir 
Estijoje sprendžiamos problemos 
yra irstančios ir 
persiorganizuojančios buvusios 
SSRS problemos. Į nelegaliai 
Lietuvos Respublikos teritorijoje 
esančią Sovietų Armiją galima 
žiūrėti tik kaip į šią teritoriją 
paliekančią armiją. Pasitarimų 
objektu gali būti tik išvedimo 
būdai, seka ir neatidėliotinumas. 
Lietuvos Respublika šios armijos 
buvimo negali įteisinti ir neįteisins 
jokiam laikotarpiui ir jokiomis 
sąlygomis. Dėl sovietinės armijos 
išvedimo negali būti keliama jokių 
išankstinių sąlygų.

I. 2. Sovietų Armijos išvedimo 
delsimu visą laiką siekta sukurti 
įtampos zoną Baltijos šalyse ir 
provokuoti konfliktą. Ir po 
Lietuvos tarptautinio pripažinimo 
delsimas išvesti kariuomenę turi tą 
patį tikslą. Įtampa ir armijos 
agresyvumas didinamas ją 
politizuojant, aštrinant kariškių 
socialinių garantijų klausimą. 
Kariškių teisių gynimo klausimo 
kėlimas mūsų požiūriu yra 
dirbtinai akcentuojamas. Tačiau 
mes pritariame, kad būtų suteikta 
tarptautinės bendrijos 
geranoriška parama ir esame linkę 
prisidėti prie tokios pagalbos 
realizacijos.

1. 3. Karti patirtis parodė, jog 
derybų atidėliojimas iš SSRS 
pusės visada būdavo susijęs su 
laukimu, kol įtampa pasieks 
maksimumą ir į politinių santykių 
problemų sprendimą bus galima 
įtraukti kariuomenę. Po 1990 m. 
kovo 11 d. nuolatos vyko 
provokaciniai kariuomenės 
judėjimai ir naudojama atvira 
prievarta. Net po Lietuvos 
tarptautinio pripažinimo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 
neinformuojama, kiek ir kokios 
kariuomenės Lietuvoje yra. Mūsų 
duomenimis šiuo metu Lietuvos 
teritorijoje yra dislokuotos 4 
sovietų karinės divizijos: 2 
desantinės, iš kurių viena kovinė, 
dislokuota Kazlų Rūdoje, kita — 
mokomoji, dislokuota Ruchloje; 
viena motošaulių divizija, 
dislokuota Vilniuje ir viena jūros 
pėstininkų divizija, dislokuota 
Klaipėdoje. Tai ta pati dar 
neseniai buvusi motošaulių 
divizija, kuri po CFE (įprastinės 
ginkluotės sumažinimo Europoje)

BALTŲ TARYBOJE 
PADĖKOS VAKARAS

1991 gruodžio 10 d. Baltų 
Taryba Latvių namuose. Londone 
surengė padėkos vakarą britų 
parlamento, lordų rūmų nariams, 
televizijos ir spaudos atstovams, 
kurie domėjosi ir kėlė viešumon 
įvykius Baltijos valstybėse jų 
atgimimo laikotarpiu. Atvyko 78 
svečiai. Padėkos vakaronei 
vadovavo Baltų Tarybos 
pirmininkė Nora Morley Fletcher 
M BE. Ji pasveikino svečius 
išreikšdama padėką visų trijų 
tautinių mažumų vardu už 
paramą atgaunant laisvę ir 
nepriklausomybę. Kartu parodė 
susirūpinimą dėl Sovietų armijos 
dislokavimo Pabaltijyje.

Britų užsienio reikalų ministras 
Douglas Hogg pasakė 
susirinkusiems, kad jis pirmasis 
ministras, po 50 metų aplankęs 
Baltijos valstybes. Jis pabrėžė, kad 
britų vyriausybė reikalaus kiek 
galima greičiau išvesti Sovietų 
armijos dalinius iš Pabaltijo. Tuo 
pačiu jis iškėlė reikalavimus 
Pabaltijo tautoms:

1. Tautinės mažumos turi turėti 
tokias pat žmogaus teises kaip ir 
patys pabaltijiečiai;

2. Valstybės valdymas turi būti 
visiškai demokratinis. laisvi 
rinkimai į visus valstybinius 
organus;

3. Visa pramonė ir prekyba turi 
funkcionuoti pagal laisvos 
ekonominės rinkos dėsnius. Tik 
tuomet bus galima teikti Pabaltijo 
tautoms atitinkamą paramą 
valstybių ekonomikai atstatyti ir 
britų privalusis sektorius noriau 
darys investicijas Pabaltijyje. Jis 
užtikrino. kad britai padės 
paruošti atitinkamus specialistus 
žinyboms bei nukreips į reikiamus 
fondus.

Dalyvių tarpe buvo Lietuvos 
ambasadorius Londone V. 
Balickas. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos Charge d'Affaires bei estų 
parlamento delegacija, pakviesta 
stebėti britų parlamento darbą 10- 
čiai dienų.

Gruodžio 17 d. Baltų Taryba 
savo posėdyje nutarė:

1. Paminėti sausio 13 d. žudynes 
Vilniuje:

2. Prašyti 4-tąjį ITV kanalą 
pakartotinai parodyti filmą 
..Homeland" 1992 sausio 13 d..

1991 rugsėjo 10 d. Maskvoje 
įvykusioje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje 
Baltų karybai atsovavo 
tuometinis jos pirmininkas Romas 
Kinka. Jis buvo siunčiamas kaip 
N GO nevalstybinės
organizacijos atstovas. Tikimės 
pranešimo iš R. Kinkos apie jo 
atstovavimą Baltų Tarybai kaip tą 
padarė VLIK-o ir PLB atstovai 
lietuviškoje JAV spaudoje. 
Lietuvos Respublikai 
konferencijoje atstovavo užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas. Voldemaras Katkus. 
Oskaras J u s y s. H a I i n a 
Kobeckaitė. s. Kasparas

Baltų Tarybos Narys

sutarties pasirašymo buvo 
perrengta jūros pėstininkų 
uniformomis; priešlėktuvinės 
gynybos dalys, dislokuotos 
Vilniaus, Kauno. Ignalinos, 
Panevėžio ir Šiaulių rajonuose, 
karinės aviacijos dalys ir daugybė 
aptarnaujančių dalinių. Iš viso 
Lietuvos Respublikos teritorijoje 
nelegaliai esantys kariuomenės 
daliniai neteisėtai yra užėmę 68 
tūkst. ha Lietuvos Respublikos 
teritorijos, t.y. net 1,2 proc. 
suverenios valstybės teritorijos.

( Bus daugiau)

SKAITYTOJU LAIŠKAI
,,NUSIPELNIUSIŲ” 

LIETUVOS
PILIEČIŲ KLASE

Parašiau pareiškimą Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos vardu, 
prašydamas atstatyti Lietuvos 
pilietybę ir išduoti man užsienio 
pasą. Į mano pareiškimą buvo 
atsakyta laišku, kuriame rašoma, 
jog norint atgauti Lietuvos 
pilietybę ir kartu pasilikti 
Vokietijos piliečiu, reikia būti 
ypatingai nusipelniusiu. Taigi, 
mesk Vokietijos pilietybę, palik 
namą, turtą, pensiją ir važiuok į 
Lietuvą, kur nei turto, nei 
pensijos.

Vien JAV gyvena virš milijono 
lietuvių kilmės asmenų. 
Tūkstančiai — kitose pasaulio 
kraštuose. Ir visur jie yra 
pilnateisiai piliečiai. Visur ir visi, 
nepriklausomai nuo to, ar tu 
komunistas, kaip Bimba ir 
Mizara, ar tu užkietėjęs 
nacionalistas ir superradikalas. 
Taip yra demokratinėse šalyse. 
Kitaip Lietuvoje, kur per 50 metų 
smarkiai prigijo „homo 
sovietikus” mentalitetas, kur buvę 
bolševikų partijos nariai, aktyviai 
ir pasyviai rėmę okupacinį rėži ną, 
ir dabar dar naudojasi 
privilegijomis. Pakeitę iškabas ir 
„virtę“ demokratais, leiboristais, 
socialdemokratais ir liberalais, jie 
lyg teisėjai sprendžia, kas 
nusipelnė būti Lietuvos piliečiu, o 
kas ne. „Patepęs” kur reikia tvirta 
valiuta, ir tu gali tapti tokiu 
„nusipelniusiu“. Bolševikinė- 
stalinistinė nomenklatūra 
Lietuvoje turėjo personalines 
pensijas, specligonines, 
specpoilsio namus, 
specautomobilius, specteises į 
studijas it 1.1. Dabar Lietuvoje vėl 
vyksta kažkas panašaus. Išeivija 
turi užkirsti tam kelią. Todėl 
kviečiu Juozą Kojelį, Nidą 
Brinkienę iš Los Angeles, Karlą 
Gruodytę iš Kanados, o taip pat ir 
kitus grąžinti Lietuvos AT 
stalinizmu kvepiančius 
„nusipelniusio“ Lietuvos piliečio 
dokumentus. Kviečiu visus 
užsienyje gyvenančius lietuvius 
apsijungti ir organizuoti Lietuvos 
,,debolševizaciją“ visose 
visuomeninio gyveni no srityse. 
Panašiai kaip po karo 
denacifikaciją Vokietijoje. 
Lietuvos lietuviai vieni, be mūsų 
pagalbos bolševikinių 
partbilietnikų neįveiks!

Mokykimės iš Lenkijos, 
Izraelio, Vokietijos. Štai, 
pavyzdžiui, lenkai, ruošdamiesi 
rinkimams į seimą, įsteigė 
rinkiminius punktus visame 
pasaulyje. Ir visi, kurie save laiko 
lenkais, galėjo dalyvauti tuose 
rinkimuose, kaip rinkėjai arba net 
kandidatai į seimo narius.

Užsienio lietuviai! Mes esame 
jėga, kuri gali įveikti išorę ir kalbas 
pakeitusius partbilietnikus ir 
nomenklatūrininkus, viduje 
likusius tokiais pat savo klasinių 
interesų gynėjais ir Lietuvos 
ateities priešais.

Antanas Viluckis
IEŠKO GYVENIMO DRAUGO

Kviečiu vienišą vyriškį, norintį 
apsigyventi Lietuvoje, parašyti 
arba paskambinti tvarkingai, 
nuoširdžiai, bet vienišai 55 m. 
amžiaus moteriai. Turiu butą ir 
gyvenu Vilniuje. (Adresas 
redakcijoje). Tel.: 73 11 95.

Irena

REMKIME 
PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ! 

Aid Lithuania Fund (ALF)

GINKIME PROTĖVIŲ 
PALIKIMĄ

Skaitydamas Lietuvos spaudą 
negali „atsigėrėti” kai kurių 
redaktorių užsispyrimu į lietuvių 
kalbą velti angliškus barbarizmus. 
Nieko gero tai neduoda nei 
lietuvių, nei anglų kalbai. Negi 
mes neturime savo žodžių?

Lietuvoje jau senokai priimtas 
valstybinės lietuvių kalbos 
įstatymas, tačiau mūsų krašte, 
deja, dar dažnai skamba rusiška 
šneka. Kuriame, pavyzdžiui, 
Šalčininkuose rusiškas ir lenkiškas 
mokyklas, vaikų darželius, kas 
niekaip neprisideda prie lietuvių 
kalbos naudojimo sferų plėtimo. 
Tuo tarpu Lenkijos lietuviai turi 
kalbėti lenkiškai. Argi tai teisinga?

Norėdami atgaivinti lietuvių 
kalbą, turime paremti ir tuos 
mokytojus, kurie vyksta į 
„nukentėjusius“ kraštus atgaivinti 
lietuvių kalbos. Padėkime jiems 
materialiai! Gaila, jog trūksta tam 
ryžto ir jėgų. Galbūt todėl paskui 
atsiranda visokie „žinovai“, 
siūlantys lietuviškose mokyklose 
įvesti lenkų kalbos mokymą, o į 
Vilnių atvykusius studijuoti Seinų 
lietuvius vadina lenkais.

Daug gero padarytume 
išleisdami Stalino laikais 
uždraustą P.l. Kušnerio-Knyševo 
knygą „Etninės teritorijos ir 
etninės sienos“, kurioje 
moksliškai pagrindžiamos 
teritorijos, besitęsiančios iki 
Vyslos, priklausymas Lietuvai. 
Kai Eisenhoweris laimėjo 
rinkimus, deja, jau nebuvo kam 
sulaikyti Stalino, kuris Rytprūsius 
atidavė Lenkijai, dalį 
pasilikdamas sau. Gaila, kad nei 
VLIKas, nei Amerikos lietuviai 
neturi lėšų tos knygos išleidimui. 
Nenumokime ranka į protėvių 
žemę!

Br. Zumeris, Australija

PADEKIME KLAIPĖDOS 
UNIVERSITETUI

Savo veiklos baigiamajame 
seime VLIKas pabrėžė istorines ir 
moralines lietuvių teises į Mažąją 
Lietuvą. Didžios valstybės turėtų 
ištaisyti Potsdamo konferencijos 
klaidas ir grąžinti šį kraštą 
Lietuvai. Šios idėjos kontekste 
ypatinga reikšmė tenka Klaipėdos 
universitetui — naujam lietuvių 
kultūros ir mokslo židiniui, kuris 
galėtų tapti garsiojo 
Karaliaučiaus universiteto tąsa.

Kaip žinia, senajame 
Karaliaučiaus universitete mokėsi 
ir dirbo visa eilė garsių lietuvių: E. 
Kantas, K. Donelaitis, S. 
Rapolionis, L. Rėza, P. Ruigis, 
K.G. Milkus, M. Giedraitis, D. 
Kleinas ir kiti, daug pasitarnavę 
Lietuvai ir lietuvybei. Dabartinio 
Klaipėdos universiteto studentai 
ir dėstytojai kupini ryžto pratęsti 
šias gražias tradicijas. Na, o kada 
nors, kai dabartinėje 
Kaliningrado srityje bus išvežtos 
visos raketos ir neliks okupantų 
bei kolonistų, Klaipėdos 
universitetas, kaip šio krašto 
lietuvių kultūros atstovas, galėtų 
gana lengvai „adaptuotis“ 
senajame ir garbingajame 
Karaliaučiuje. Pagaliau, tai mūsų 
pareiga — neleisti nugrimzti į 
amžiną užmarštį brolių prūsų 
vardui. Tad nepavarkime kovoti 
dėl Karaliaučiaus! O tuo tarpu 
padėkime Klaipėdos universitetui, 
nusiųskime knygų, kitokių 
mokymo priemonių, pinigų. 
Knygas ir spaudą galima siųsti 
universiteto bibliotekos direktorės 
vardu: J. Pupelienė, S. Nėries 5, 
5799 Klaipėda, Lithuania.

Algirdas Gustaitis, JAV
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Dalis bendros vakaronės dalyvių Lietuvių namuose Nuotrauka: ELR

Gruodžio 14-ąją, šeštadienį 
„Lietuvių namuose” Londone 
įvyko vakaras, skirtas 
artėjančioms šventėms paminėti. 
Ta proga susirinkusius pasveikino 
DBLS vadovai V. O’Brien ir J. 
Alkis. J.Alkis prisiminė, jog 
būdami vaikais, mes laukdavome 
šv. Kalėdų kaip nepaprastos ir 
stebuklingos šventės. Ir štai šiemet 
mus aplankė ypatingas stebuklas 
— pagaliau turime laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Tačiau 
laukimo jausmas nepranyko ir 
dabar laukiame kol sustiprės ir 

Vasario 16 gimnazijos mergaičių devintukas dainuoja Kalėdų eglutės 
šventėje. Nuotrauka: M. Šmitienės.

Gruodžio 14 d. Lietuvių namuose įvyko Londono lietuvių Maironio 
mokyklos Kalėdinė eglutė. Nuotraukoje: mokytojai ir mokiniai.

Linksminasi veteranai bendrose Kūčiose. Nuotrauka: ELR

sutvirtės Lietuva. Tam darbui, 
matyt, reikės nė kiek ne mažiau 
kantrybės ir pastangų.

A. Vilčinskas sudomino savo 
pasakojimu apie šv. Kalėdų 
šventimo tradicijas Lietuvoje, 
mūsų protėvių papročius.

Laužtos „plotkelės”, vaišintas! 
tradiciniais patiekalais ir žinoma 

- „sližikais” su aguonų pienu.
Ypač džiūgavo vaikai.

Vakaronėje vyravo šilta ir pakili 
nuotaika.

J. A.

APIE BIZNIO KALBĄ
Šiandien beveik niekas 

neabejoja, jog kažkada visi mes 
kalbėjome viena kalba. Įrodymų 
tam — daugybė. Pavyzdžiui 
nereikia ypatingos vaizduotės, kad 
pastebėtume ryšį tarp japoniško 
ženklo „Li J". reiškiančio kalną 
ir mūsiškių Gedimino stulpų. 
Deja, vėliau tas nelemtas Babelio 
bokšto statybos projektas 
sugriovė idilę ir šių laikų žmonės, 
kalbėdami šimtais skirtingų 
kalbų, dialektų, dažnai dorai 
nesupranta vienas kito. Beje, tiems 
kas netiki tokio statybos projekto 
egzistavimu, galima paaiškinti 
kiek kitaip: išsisklaidę po 
įvairiausius pasaulio kraštus, 
prakalbome skirtingai veikiami 
skirtingų geografinių, 
ekonominių, socialinių ir kitokių 
aplinkybių. Na, o dar vėliau 
patyrę tokio daugiakalbiškumo 
nepetogumą,pabandėme sugrįžti į 
„prieškalbinį" stovį sukurdami 
Esperanto kalbą, kuri, vienok, 
neatrodo prigysianti greitai ir 
tvirtai.

Panaši ir biznio kalbos — 
apskaitos istorija. Iš pradžių 
viskas buvo gana paprasta ir 
vienoda: viduramžių italų 
vienuolio Luką Pečioli „atrasta“ 
dvejybinė apskaita, pasiekdama 
vieną ar kitą šalį, visur buvo 
priimama ir suprantama panašiai, 
t.y. visų šalių prekeiviai panašiai 
skaičiuodavo savo išlaidas ir 
pajamas, dalindavosi dividendus. 
Bet po kelių šimtų metų tos 
nelemtos skirtingos aplinkybės 
„iškraipė“ ir šią kalbą ir kiekviena 
šalis šiandien turi unikalią ir 
nepakartojamą savo biznio kalbą, 
savo apskaitą. Skirtumą tarp jų 
rodo kad ir toks pavyzdys: 
skaičiuojant pelną ispaniškai, jis 
bus du kartus mažesnis už jo 
amerikietišką variantą. Tai trukdo 
ekonominiam 
bendradarbiavimui, kapitalo 
judėjimui tarp šalių ir todėl čia, 
taip pat, bandome sugrįžti į 
„priešbabelinį" stovį, t.y. 
leidžiame EEC direktyvas bei 
tarptautinius apskaitos standartus 
(TAS). Šis apskaitinis Esperanto 
atspindi toliausiai pažengusių 
šioje srityje šalių apskaitos teorijos 
ir praktikos pasiekimus. Kitaip 
tariant, direktyvos ir TAS — tai 
pažangiosios angliškos, 
amerikietiškos, prancūziškos, 
vokiškos, olandiškos ir 
skandinaviškos apskaitinės 
minties santrauka. Tačiau kaip ir 
tikrasis Esperanto, šis, t.y. 
apskaitinis. taip pat nėra labai 
populiarus, kadangi nėra „gyvas", 
natūralus. Todėl, pavyzdžiui. 
Botsvana, pakeitusi savają 
apskaitą tarptautine, ir toliau 
tebeturi rimtų problemų 
ekonominės informacijos sferoje.

Tokiu atveju yra akivaizdu, jog 
Lietuva, taip pat siekianti tapti 
tarptautinių ekonominių santykių 
subjektu ir todėl bandanti 
atsikratyti tarybinės apskaitos 
„kreivųjų veidrodžių", privalo 
elgtis kuo atsargiau. 
Šimtaprocentinės garantijos, kad 
sukursime adekvačią apskaitą 
Lietuvoje,įdiegę TAS, nėra. 
Negarantuoja sėkmės ir kokios 
nors vienos, pažangios apskaitine 
prasme šalies patirties perkėlimas. 
Tokie „svetimkūniai" sunkiai 
„prigyja", ką įrodo Japonijos 
pavyzdys, kur į po antrojo 
pasaulinio karo „įdiegtą" 
amerikietišką apskaitą šiandien 
beveik niekas nekreipia dėmesio. 
Kokia gi išeitis? Atsakymas 
paprastas: pažinkime savają 
ekonominę, socialinę bei kultūrinę 
aplinką ir bandykime kurti savo 

apskaitą, savo originalią biznio 
kalbą, nes tik ji galės išreikšti 
mūsų ekonominio gyvenimo 
realijas. O kad nepaklystume 
šiame sunkiame kelyje, 
nepatingėkime karts nuo karto 
žvilgtelt į EEC direktyvas bei 
TAS. Beje, negėda kartais ir 
pasiskolinti ką nors iš „didžiųjų" 
pasaulio apskaitų (juk ir 
šnekamojoje kalboje mes turime 
aibę skolinių), vienok būkime itin 
atidūs ir kruopštūs tai darydami, 
kad nepriveltume klaidų, kad 
„nesiskolintume“ tarpusavyje 
nesuderinamų apskaitinių 
kategorijų ir koncepcijų arba 
tokių dalykų, kurių mums visiškai 
nereikia. Pavyzdžiui, esu 
tikras,jog „neprigis“ Lietuvoje 
„sodinamos" vienu metu tokios 
skirtingos idėjos, kaip 
socialdemokratinis nacionalinių 
sąskaitų modelis ir olandiškos 
apskaitos variantas, atsovaujantis 
laisvojo biznio sampratai; netiktų 
ir Vokietijos pavyzdys, kur 
ekonominiame gyvenime vyrauja 
bankai, o buhalteriai ruošiami 
vidutiniškai 6 — 11 metų; netiktų 
ir Prancūzijos „šeimyninio“ 
biznio kalba; sunku būtų 
pateisinti ir amerikietiškos ar 
angliškos apskaitos kopijavimą, 
kadangi šių šalių mokslininkai jau 
ir patys yra gerokai nusivylę 
savosiomis apskaitomis. Žodžiu, 
belieka iš naujo skaityti Luką 
Pečiolį ir... ieškoti savojo kelio, 
savos ekonominės kalbos.

J. Aliukonis

LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIS

Trylikametė Birutė sirgo 
stuburo iškrypimo liga. Prieš 
metus ji ir jos tėvas, neradę 
pagalbos Rytų Europos 
kraštuose, atvyko į Ameriką ir 
praleido tris mėnesius ieškodami 
pagalbos. Pagaliau jie sužinojo 
apie Shriner's Hospital for 
Crippled Children 
organizacijų, kuri suteikė Birutei 
šią pagalbą veltui.

Praėjus trims dienoms po 
lazerinės operacijos, Birutė galėjo 
vaikščioti. Jos tėvas pranešė, kad 
duktė pasveiko ir grįžo namo. į 
Vilnių švęsti Kalėdų savo šeimos 
tarpe.

Dabar Birutė dirba savanore 
Caritas Tarptautinėje Katalikų 
organizacijoje.

Visoje Lietuvoje yra šimtai 
tokių vaikų kaip Birutė, kurie 
kenčia dėl sunkių ortopedinių 
ligų. Birutės istorija uždegė grupę 
žmonių Chikagoje, kurie 1991 
sausio mėn. įsteigė Lietuvos Vaikų 
Vilties organizaciją. Šios grupės 
tikslas yra padėti kas mėnesį 
atvežti po vieną mažąjį ligonį iš 
Lietuvos ir vieną iš tėvų, padėti 
surasti gyvenamą vietą prieš ir po 
ligoninės ir apmokėti kitas 
išlaidas. Vaikų Vilčiai Lietuvoje 
atstovauja dvi komisijos su 
pediatrais ir ortopedijos 
chirurgais. Šiuo metu maždaug 
dvidešimt vaikų yra tiriami 
gydymui JAV.

Trylikametė Laima, kuri kenčia 
nuo stuburo iškrypimo, ir jos 
mama atvyko į Chicagą 1991 m. 
gegužės mėnesį operacijai spalio 
31 dienai. Operacija pasisekė.

Iki šių metų pabaigos 
ruošiamasi į Jungtines Valstijas 
atvežti gydymui dar du vaikus, 
sergančius ortopedinėmis ligomis.

Jungtinėse Amerikos Valstijose 
veikia Shriners organizacija, kuri 
turi 22 ligonines. Jose veltui 
gydomi viso pasaulio šalių vaikai 
iki 18 metų amžiaus, kurie turi

VOKIETIJOJE
ŠOKIŲ PIRMENYBES

Pasaulio mėgėjų grupinės 
Lotynų Amerikos šokių 
pirmenybės įvyko gruodžio 14 d. 
Vokietijoje. Esseno mieste.

Pirmą kartą televizijos 
ekranuose pamatėme su mūsų 
trispalve įžygiuojančią į salę 
Klaipėdos „Žuvėdros” grupę. 
Vokietis komentatorius, 
pristatydamas Lie'tuvos 
uostamiesčio atstovus, prie 
Klaipėdos vardo pridėjo vokišką 
„Memel” vardą.

Televizija transliavo tik 
baigiamąsias varžybas, kuriose 
dalyvavo šešios grupės, jų tarpe ir 
Klaipėdos ,,Žuvėdra”. 
Uostamiesčio atstovai šoko siuitą, 
aranžuotą pagal „Carmen” 
operos fragmentus. Atrankinėse 
varžybose mūsiškiai buvo penkti 
tarpe 11 dalyvavusių valstybių. 
Aukščiausiu balu, „ketvertu” 
Lietuvos šokėjus įvertino Danijos 
teisėjas. Vokietijos Bremenhafen 
iškovojo pasaulio mėgėjų meistro 
vardą. Sveikiname Klaipėdą, 
tikėdamiesi dar ne kartą ją 
pamatyti tarptautinėse varžybose! 
Vokiečių spauda „Žuvėdrą” 
priskyrė mūsų sostinei, įrašydama 
„Wilnius, Litauen”

K. Baronas

VATIKANE
VYSKUPŲ SINODAS

Lapkričio 26 d. Vatikane 
prasidėjo neeilinis vyskupų 
Sinodas Europos klausimais. 
Lapkričio 27 d. Vatikano spaudos 
salėje Sinodo generalinis 
sekretorius arkivyskupas Schotte 
supažindino žurnalistus su Sinodo 
programa. Sinode dalyvaus 137-ni 

° vyskupai: 70 iš Vakarų Europos, 
50 iš Vidurio ir Rytų Europos 
šalių, 17-ka iš ne Europos kraštų. 
Be to, į Sinodą pakviesti 33 
stebėtojai, 20 ekspertų, 11 kitų 
krikščioniškųjų Bažnyčios 
delegatų ir keturi jų pavaduotojai. 
Lietuvos Bažnyčiai Sinode 
atstovavo Kauno arkivyskupo 
p a ge 1 b i n i n k a s Vladas 
Michelevičius.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Aš esu 19-kos metų lietuvaitė ir 

gyvenu Vilniuje. Aš labai mėgstu 
naujas pažintis, todėl labai 
norėčiau susipažinti su Anglijoje 
gyvenančiu lietuvių jaunimu.

Aš domiuosi muzika, 
neabejinga šokiui, mėgstu teatrą ir 
keliones...Esu linksmo būdo ir 
nenuostabu. kad mėgstu 
siurprizus. Dievinu žmogaus 
širdies grožį ir paprastumą. Beje aš 
mokausi anglų kalbos, taigi 
galėčiau susirašinėti ir angliškai. 
Mano adresas: Asta Janonytė, 
Vivulskio 4-15. Vilnius,2009. 
Lithuania.

kaulų, paralyžiaus, odos ar 
nudegimo problemas.

JAV LB Socialinių Reikalų 
Taryba suorganizavo Lietuvos 
Vaikų Vilties komitetą. Šio 
komiteto tikslas yra atvežti iš 
Lietuvos vaikus, padėti 
nemokamai pasinaudoti šia labai 
brangia medicinine pagalba. Šios 
programos įgyvendinimui yra 
reikalingos lėšos Reikia rūpintis 
vaikų atvežimu, jų išlaikymu prieš 
priimant į ligoninę bei juos išleidus 
iš ligoninės.

Norintieji daugiau sužinoti apie 
Vaikų Vilties tikslą ar pasiųsti 
aukų gali rašyti šiuo adresu: 
Lietuvos Vaikų Viltis, 2711 W. 
71st Street. Chicago. IL 60629, 
USA.

Silvija Kučėnienė-Foti
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?

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

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

VASARIO 16 ŠVENTE
Lietuvos Nepriklausomybės — 

Vasario 16 — šventė Londone bus 
švenčiama vasario 15 d. 
Bishopsgate Institute, 230

AUKOS SPAUDAI
Z. Dzemyda — 64.50 sv.
J. Plepys — 5.50 sv.
A. Mažeika — 2.50 sv.
A. Dziuvė — 7.00 sv.
A. Waterman — 2.00 sv.
S. Lauruvėnas — 5.50 sv.
A. Podvoiskis — 5.50 sv.
A. Kadzionis — 2.50 sv.
B. Rudzevičius — 4.60 sv.
E. Gerutis — 2.50 sv.
P. Gipas — 2.00 sv.
P. Gabrys — 2.50 sv.
J. Ashbourne — 5.50 sv.
J. Gudynas — 7.00 sv.
B. Kuzminskaitė — 5.50 sv.
O. Vilimas — 5.50 sv.
S.M. Katinas — 2.50 sv.
Z. Vencius — 7.96 sv.
R. Rozanskas — 50 dol. 

(Anglijos lietuvių klubo Chicagoje 
metinė auka).

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

AUKOS ALFUI 
PAGALBOS LIETUVAI 

FONDUI
N. Butkus — 100.00 sv.
J.A. Collins — 30.00 sv.
I. Eidukas — 100.00 sv.
A. Brazaitis — 50 DM.

Nuoširdžiai dėkojame 
PLF vaidyba

AUKOS TAUTOS FONDUI
P. Pakalniškis — 100.00 sv.
K. Vitkus — 10.00 sv.
J. Tamulaitis — 20.00 sv.

Dėkojame — Tautos Fondas

ATITAISYMAS
1991 m. gruodžio 27 d. „EL“ 

Nr. 49-50, straipsnio „Laiškas iš 
kaimo“ septintajame paragrafe 
atspausdinta: 19 Kensington 
Palace Gardens, o turėjo būti: 17 
Essex Villas, London W8. Už šią 
klaidą atsiprašau.

„EL" Redaktorius

PAMALDOS
Nottinghame — sausio 12 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Eccles—sausio 12d., 12.15val.
Nottinghame — sausio 19 d.,

11.15 vai., Židinyje.
Derbyje — sausio 19 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Nottinghame — sausio 26 d.,

11.15 vai., Židinyje.

PAGALBA
MANTUI KRIKŠTANIUI

Sunkiai sergančiam 5 metų 
Mantui Krikštaniui vaistams 
pirkti trūkstamą sumą 270.00 sv. 
atsiuntė V. Pliopa. Aukas taip pat 
prisiuntė: po 5.00 sv. — A. 
Giedraitienė ir G. M. 
Steponavičiai. Aukojantiems 
nuoširdžiai dėkojame.

V. Pliopa taip pat atsiuntė 
100.00 sv. auką Lietuvos 
Raudonąjam Kryžiui, kuriam yra 
reikalinga nuolatinė parama. 
Esame labai dėkingi p. V. Pliopai 
už dosnią auką ir prašome R. 
Kryžiaus rėmėjus siųsti aukas šiuo 
adresu: LITHUANIAN 
RELIEF, 2 Ladbroke Gdns, 
London W11 2PT.

Čekius malonėkite rašyti 
Lithuanian Relief vardu.

L. R. K.. A t stovy be

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 

VAIKAMS LIETUVOJE
Pastaruoju metu fondas gavo 

šias aukas: 50.00 sv. — Česlovas 
Budrys iš Romford; vaikiškos 
patalynės ir žaislų — iš The Joint 
Mission Hospital Eguipmcnt 
Board Ltd.; įvairių įrengimų, t ame 
tarpe kardiologinių — iš Churchill 
ligoninės Oksforde už bendrą 
sumą 20 tūkst. sv.; vaikiškų rūbų iš 
Adelės Kriaučiūnienės.

Aukas prašome siųsti šiuo 
adresu: 21 The Oval. London E2 
9DT.

Aukščiau paminėtos aukos 
Lietuvą pasiekė per „Aras" Ltd., 
kuriai vadovauja Aras Gasiūnas iš 
Manchester. Jo
sunkvežimis gruodžio 22 d. paėmė 
4 kub. m siuntinių. Turimomis 
žiniomis siuntiniai jau pasiekė 
adresatus. Vilniaus vaikų 
ligonines. „Vilties” draugijos 
prieglaudas. Kitu reisu bus 
nugabenti likusieji daiktai ir 
vaistai.

Prie siuntos supakavimo ir 
dokumentacijos paruošimo 
prisidėjo H. Piščikienė. F.
Senkuvienė, R. Senkus. P.
Žiūrenka. A. Wright. S.
Kasparas.

Vilniaus vaikų respublikinei 
ligoninei pasiųsta ECHO firmos 
„Pulse Oximeter” modelis 500 su 
priedais už 1200 sv. ir 
„Glucometer GX" už 50 sv.. Prie 
jų dar pridėti įvairūs matavimo 
prietaisai, švirkštai, operacinės 
pirštinės už 276 sv..

Šiaurės rytų Londono 
savaitraščio ,,Hackney 
Gazette”korespondentai 
apsilankė Londono parapijos 
menėje, kur buvo pakuojami 
Britų-lietuvių pagalbos fondo 
vaikams Lietuvoje siuntiniai. 
Gruodžio 13 d. savaitraštis 

patalpino trumpą fondo veiklos 
aprašymą ir nuotrauką su 
pakuotojais — H. Piščikiene. F. 
Senkuviene, S. Kasparu.

LONDONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOJE

Londono šv. Kazimiero 
šventovėje Kalėdų vidurnakčio 
Bernelių mišias koncelebravo 
Vatikano apaštališkasis 
pronuncijus Irane arkivyskupas 
dr. Jonas V. Bulaitis su parapijos 
klebonu dr. Jonu Sakevičium 
MIC.

Parapijos choras pasirodė su 
naujomis kalėdinėmis giesmėmis. 
Maldininkų šiose mišiose buvo 
mažiau negu pernai.

Gruodžio 27 d. St. Bart's 
ligoninėje po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Alfonsas Kuolikas, 77 metų 
amžiaus. Prieš ligą Alfonsas buvo 
aktyvus lietuviškoje veikloje, 
ilgametis parapijos kasininkas, bei 
kitų organizacijų narys. Liko 
liūdinti žmona Margereta.

Gruodžio 17 d. Southlend 
staiga mirė Jonas Neiberka. 77 
metų amžiaus, fotografas mėgėjas. 
Paliko liūdinti žmona Janina, 
duktė ir du sūnūs. Palaidotas 
Southlend.

Viktoras Milvydas jau kuris 
laikas gydosi Royal London 
ligoninėje Whitecheapel. palatoje 
„Mellish”.

Balys Narbutis šiuo metu eina 
šv. Kazimiero klubo barmeno 
pareigas. Žmonės patenkinti jo 
greitu aptarnavimu.

Naujųjų Metų išvakarėse įvyko 
vakaronė sporto ir socialiniame 
klube. Atsilankė apie 80 svečių. 
Kaip ir aukšte :niais metais reikėjo 
bilietų pardavimą normuoti. 
Matyti, kad Anglijos ekonominė 
krizė liečia ir klubo narius, nors 
baro kainos pačios mažiausios 
lyginant su kitais lietuviškais 
klubais Londone.

Londono Dockland biznio 
centras Naujųjų Metų sutikimą 
surengė Canary, kur tūkstančiai 
žmonių šokdami laukė 1992-jų. 
Nuo aukščiausio D. Britanijoje 
pastato į padangę buvo nukreipti 
5 lazeriai ir 14 prožektorių. Dviejų 
kilometrų aukštyje jie uždegė 
skaitlinę — „1992”. Taip buvo 
įžengta į Europos bendrųjų rinką, 
plevenant mėlynos spalvos 
vėliavoms su auksinėmis 
žvaigždėmis.

DERBYJE
VASARIO 16

Derby skyriaus valdybos 
pasitarime nutarta Vasario 16 
šventę paminėti ukrainiečių klube 
sekmadienį, vasario 23 d.

Po minėjimo įvyks metinis 
skyriaus narių susirinkimas. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Skyriaus vaidyba

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
1992 m. liepos 25 — rugpjūčio 8 (arba 15) dienomis ruošiama 

ekskursija į Lietuvą. Keliausime British Airways lėktuvu tiesiai iš Londono į 
Vilnių ir atgal. Bilieto kaina į abu galus — 325.00 sv., plius 20.00 sv. 
draudimas asmeniui.

Norintieji keliauti, iki 1992.III. 1 įmoka 100.00 sv. depozitą, o likusią 
sumą — iki 1992.V. L Jeigu dėl ekskursantų stokos kelionė neįvyks, visus 
pinigus grąžinsime.

Tai bus pirmasis britų lėktuvo skrydis į Vilnių, kurį paįvairins 
šampanas ir lietuviškais tautiniais rūbais pasipuošusios stiuardesės.

Čekius rašykite Aviatours (Charter) Ltd. vardu, o registruokitės pas J. 
ir B. Levinskus adresu: St. Lucia House Country Club, Lindford Road, 
Bordon, Hants, GU35 0LL. Tel.: 0420-472584.

MANCHESTERYJE
RAMOVENŲ SUSIRINKIMAS

L.V.S-gos ..Ramovė“ 
Mančesterio skyrius, šeštadienį, 
1992 m. sausio 18 d. 6 vai vakaro 
Mančesterio Lietuvių Klube, 121 
Middleton Rd., Manchester 
rengia visuotinį narių

SUSIRINKIMĄ
Visi ramovėnai kviečiami 

gausiai dalyvauti šiame 
susirinkime.

Skyriaus vaidyba

NOTTINGHAME
SUSILAUKĖ DUKRELIŲ

DBLS-gos skyriaus pirmininką 
Algį ir Headą Vaškauskus. 
susilankiusius pirmagimių 
dukrelių, sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

Skyriaus valdyba

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Gruodžio 14 d. Boltono 
ukrainiečių klube vietiniai 
lietuviai surengė prieškalėdinį 
pobūvį. Skyriaus kasininkas H. 
Silius trumpai paminėjo metinių 
šokių, įvykusių spalio mėnesį, 
sąskaitas. Tuo oficialioji vakaro 
dalis ir pasibaigė.

Toliau buvo gerai pasivaišinta, 
pasijuokta ir įspūdžiais 
pasidalinta. Pobūvis praėjo taip 
šauniai, kad kitus nutarta surengti 
netolimoje ateityje.

„SKAUTŲ AIDAS“
Mieli broliai ir sesės, 

nepavargstantys skautų rėmėjai 
tėveliai! Skautai atnaujino savo 
veiklą Lietuvoje ir vėl leidžia 
savo žurnalą „Skautų aidas?. 
Deja, šis puikiai iliustruotas, 
išeinantis kartą į du mėnesius 
maždaug 50 psl. leidinys, kaip ir 
dauguma kitų lietuviškų 
leidinių šiandien, smarkiai 
stokoja lėšų. Jeigu galite, 
paremkite mus užsisakydami 
mūsų žurnalą kitiems metams 
ar paaukodami kiek pinigų 
šiam gražiam ir naudingam 
reikalui. Maloniai iš anksto 
dėkoju.

Žurnalo prenumerata 
metams — 6 svarai arba 18 
Vokietijos markių. 
Prenumeratą tvarko ir aukas 
priima žurnalo 
administratorius D. Britanijoje 
ir Vokietijoje S. B. Vaitkevičius, 
tad čekius išrašykite jo vardu 
adresu: 325 Eastfield Road, 
Peterborough, Cambs. PEI 
URA, England.

TRANSLIACIJOS 
IŠ SUOMIJOS

Užmiršau įrašyti Suomijos 
radiofono perduodamų lotyniškai 
žinių laiką ir bangas. Ir taip, 
kiekvieną šeštadienį nuo 8 vai. 40 
min. ir 16 vai. 25 min.; 
sekmadieniais — 8 vai. 50 min. 
117555 khc/25 m arba 9500 khc/31 
m. Be to, šeštadieniais 23 vai. 55 
min. 6120 khc/49m.

K. Baronas

PASAULYJE
Atsistatydino prezidentas

M. Gorbačiovas
Sovietų Sąjungos prezidentas 

M. Gorbačiovas iš prezidento 
pareigų atsistatydino po Sovietų 
Sąjungos panaikinimo. M. 
Gorbačiovas perestroikos ir 
glasnost judėjimo autorius, įvykių 
aplenktas tapo Sovietų Imperijos 
subyrėjimo pagrindiniu 
liudininku. M. Gorbačiovas buvo 
gerbiamas užsienyje, bet ne savo 
krašte, kuriame dėl jo reformų 
pablogėjo žmonių gyvenimas. Jis 
priešinosi kitų tautų siekiams būti 
nepriklausomais ir siuntė 
kariuomenę į Lietuvą ir Latviją, 
kad smurtu ir jėga priverstų tų 
kraštų žmones būti Sovietų 
Sąjungoje. Jis stengėsi išsaugoti 
Sovietų Sąjungą ir skelbė, kad 
Rusijos prezidento sukurta 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandrauga ilgai neišsilaikys.

Prezidentas M. Gorbačiovas 
atsistatydino iš Sovietų Sąjungos 
prezidento pareigų ir išėjo į 
pensiją.

Nepriklausomų Valstybių 
Sandrauga

Vienuolika buvusių Sovietų 
Sąjungos respublikų sutiko 
sudaryti Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą (NVS) ir 
tarp savęs koordinuoti 
ekonominius, karinius ir kitus 
reikalus. Daugiausia rūpesčio 
užsieniui kelia branduolinių 
ginklų kontrolė, nes tie ginklai yra 
sukaupti keturiose respublikose. 
Bijoma, kad jie gali būti parduoti 
turtingoms arabų valstybėms, 
•kaip Irakui ar Libanui. NV 
Sandraugoje Rusija užėmė 
vadovaujantį vaidmenį, o NVS 
užsienyje atstovauja prezidentas 
B. Jelcinas. Sandraugos 
pagrindinis narys Ukraina norėtų 
būti visiškai nepriklausoma. 
Buvusios Sovietų Sąjungos 
atstovybės užsienyje vietoje 
raudonos su kūju ir pjautuvu 
iškėlė Rusijos vėliavą. Rusija taip 
pat perėmė buvusios Sovietų 
Sąjungos vietą JT Saugumo 
Taryboje.

Pigi vodka!
Įvedus rinkos prekybą Rusijoje, 

prekių kainos pakilo kelis kartus, 
o atlyginimai mažiau. Manoma, 
kad pakilusios produktų kainos 
skatins ūkininkus maitinti miestų 
žmones. Prekių kainų suvaržymai 
panaikinti beveik visoms prekėms, 
išskyrus pieną, benziną ir vodkąl. 
Tų prekių kainas nustato valstybė. 
Šiuos pakeitimus įvedus, 
prezidentas Jelcinas mano, kad 
gyvenimas, bent laikinai, 
pablogės. Todėl visi klausia, kaip 
ilgai ši padėtis tęsis ir, ar užteks 
žmonėms kantrybės laukti 
geresnių, pažadėtų laikų?

Susirinks JT Saugumo Taryba
Britanijos premjeras John Major, 

kuris nuo 1992 m. pirmininkauja 
JT Saugumo Tarybai, sukvietė 
visų . 15-kos Tarybos narių 
susirinkimą šio mėnesio pabaigoje 
aptarti Sovietų Sąjungos 
likvidavimo ir Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos sukūrimo 
reikalus: jų atstovavimą, 
branduolinių ginklų kontrolę, 
skolų apmokėjimą ir kitus 
reikalus.

Europos vienybė?
Pasibaigusioje Europos 

valstybių konferencijoje 
Maastrichte buvo sutarta užsienio 
politikoje veikti vieningai. Tačiau 
dėl Jugoslavijos įvyko skilimas. 
Vokietija pareiškė, kad ji 
pripažins Chorvatijos ir 
Slovėnijos nepriklausomybę, o 
kitos Europos valstybės, nors ir 
nenorėjo, buvo priverstos 
Vokietijai pritarti.
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