
Puolamos pasienio muitinės LAISVES PROKLAMACIJA LIETUVOJE
Po dviejų savaičių pertraukos, 

sovietai vėl pradėjo pasienio 
kontroolės punktų (PKP) 
puldinėjimus. Birželio 14 d. 
OMON užpuolė tris PKP 
Lietuvoje, tris Latvijoje ir vieną 
Estijoje.

Lietuvos Krašto Apsaugos 
Departamentas (KAD) praneša, 
kad 2.30 vai. 6-7 OMONininkai 
(Rygoje dislokuoto dalinio nariai) 
mikroautobusu, juoda Volga ir 
keliais Žiguliais atvažiavo į 
Germaniškių PKP, Biržų rajone, 
Latvijos pasienyje. Kariai išvijo 
muitininkus ir KAD darbuotojus 
ir padegė PKP namelį, 
primušdami vieną budėjusį 
muitininką, Virgilijų Flinderį. 
Žinių apie jo dabartinę būklę nėra.

Po pusantros valandos prie 
Saločių PKP (taip pat Latvijos 
pasienyje) raudonu Žiguliu 
privažiavo Rygos OMON 
uniformomis apsirengę ir 5 
automatais apsiginklavę vyrai. 
Iššokę iš mašinos, ginklu grasino 
darbuotojus, iš jų tyčiojosi ir du 
primušė. Kiti tuo metu budėję 
spėjo pasislėpti ir liko nesužaloti. 
OMONininkai pamainos 
viršininką išrengė ir paėmė 
muitininkų pinigus ir 
dokumentus. Padegti namelio 
nepavyko. Anot KAD, šie kariai 
buvo tie patys, kurie gegužės 24 d. 
puolė šį PKP ir atvykę 
,,pasisveikino kaip seni 
pažįstami“. Čia primuštų

EUROPOS PARLAMENTE 
PRIIMTA REZOLIUCIJA

Birželio 13 d. Europos 
Parlamentas (EP) Strasbourge 
priėmė aštuonių frakcijų pasiūlytą 
rezoliuciją apie padėtį Pabaltijo 
valstybėse.

EP priimtoje rezoliucijoje 
išreiškiamas gilus susirūpinimas, 
kad sovietų daliniai pakartotinai 
grasina Pabaltijo valstybių 
gyventojams, kad buvo užpulti 
pasienio postai, ko pasėkoje buvo 
daug sužeistų ir, kad neseniai 
Vilniuje buvo demonstruojama 
sovietų karinė jėga. Toliau 
rezoliucijoje išreiškiamas 
apsivylimas sausio mėn ivykių 
Vilniuje ir Rygoje SSSR 
prokuroro tyrimo rezultatais. EP 
pasmerkia dėl šių įvykių 
atsakinguosius ir pareiškia 
susirūpinimą, kad Sovietų 
Sąjunga vis dar nepradėjo atvirų 
derybų su baltų vyriausybėmis dėl 
jų būsimų santykių. Europos 
Bendrija turėtų aiškiai pasisakyti, 
kad sovietų Baltijos valstybių 
užpuolimai ir nesugebėjimas 
pradėti su jomis derybas, paveiks 
Europos Bendriją ir jos narių 
santykius su Sovietų Sąjunga. 
Europos Parlamentas toliau 
reikalauja, kad SSSR vyriausybė 
tuoj pat sustabdytų tolimesnius 
savo kariuomenės veiksmus ir 
gerbtų Lietuvos Respublikos ir jos 
piliečių teises.

Pabaltijo valstybių klausimu 
debatuose kalbėjo dešimt EP 
deputatų, kurie pasisakė, kad 
reikia ir ateityje remti Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės siekius. 

darbuotojų būklė irgi šiuo metu 
nežinoma.

Skersai sienos, OMON 
sudegino du PKP Latvijoje prie 
Lietuvos sienos Grenstalėje ir 
Ežerėje, ir dar trečią PKP prie 
Estijos sienos Ainazi. Estijos gerai 
įrengta PKP kitoje pusėje sienos 
nuo Ainazi taip pat sunaikinta.

Šiandien 12.00 vai. į Šilutės 
rajono Panemunės PKP keturi 
uniformuoti ir ginkluoti kariškiai 
atvyko mikroautobusu. Ginklu 
grasino posto muitininkams, bet 
be susidūrimo nuvažiavo link 
Kaliningrado srities, pažadėdami 
grįžti. Mikroautobuso numeriai 
fiktyviai rodė, kad priklauso 
Valstybinei autoinspekcijai, o 
langai užtraukti užuolaidomis, tad 
nebuvo galima matyti kas buvo 
viduje.

Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius šiandien 
pasiuntė TSRS viceministrui 
pirmininkui Vitalijui Dogužijevui 
telegramą, išreiškiančią 
susirūpinimą dėl naujų OMON 
„teroristinių veiksmų“ prieš 
Lietuvos pasienio kontrolės 
punktus. G. Vagnorius rašė, kad 
„mūsų nuomone, pasienio 
ekonominės kontrolės ir muitinių 
problemas įmanoma išspręsti ne 
per jėgą, o tiktai taikingu derybų 
keliu. „Mes tikime, kad Jūs 
padarysite viską ką galite, 
užtikrinti, kad būtų išvengtas 
jėgos panaudojimas“. L/C

Keli parlamentarai siūlė 
numatytos Europos Bendrijos 
paramos Sovietų Sąjungai (400 
milionų ECU) dalį atskirti ir ją 
tiesioginiai pervesti Pabaltijo 
valsybėms, tokiu būdu pagerbti — 
kaip vienas deputas siūlė — prieš 
50 metų ir vėliau į Sibirą ištremtus 
baltus. Kiti siūlė Sovietų Sąjungai 
sustabdyti technišką paramą, kol 
ji Pabaltijo valstybėms nesuteiks 
teisės patiems spręsti savo likimo.

Debatų pabaigoje Europos 
Bendrijos viceprezidentas Frans 
Andriessen pasakė: kad parama 
skirta visai Sovietų Sąjungai. 
Europos Bendrijos komisija 
atkreips dėmesį, kad tos paramos 
dalį gautų ir Pabaltijo kraštai. Jei 
Pabaltijo valstybės pagrįstai 
paprašys papildomos paramos, tai 
šį prašymą Komisija svarstys, nors 
šiuo metu tam reikalui nėra 
numatytų pinigų.

Birželio 10 d. VLIKo (per 
Pasaulinę Pabaltiečių Santalką) ir 
LSDP atstovas prie Europos 
Parlamento Kasparas Dikšaitis 
visiems parlamentarams, o jų yra 
518), išdalino raštą, kuriame 
atkreipamas parlamentarų 
dėmesys, kad Sovietų Sąjungai 
suteikta parama gali būti 
negatyviai panaudota prieš 
Baltijos valstybes. Taip pat K. 
Dikšaitis tuo pačiu reikalu 
individualiai raštu kreipėsi į 
penkiolika socialdemokratų 
frakcijos tautinių grupių 
pirmininkus.

K. Dikšaitis

Birželio 13 d. Baltųjų rūmų 
Roosevelt kambaryje prezidentas 
Bush pasirašė deklaraciją, 
skelbiančią birželio 14 d. Pabaltijo 
laisvės diena 1991 ir 1992 metais.

Proklamacijoje suminėti 
svarbūs šių metų įvykiai Baltijos 
šalyse, įskaitant sausio mėnesio 
kruvinieji sekmadieniai Vilniuje 
bei Rygoje, trijų Baltijos šalių 
nepriklausomybės referendumai 
bei prezidento Bush gegužės 
mėnesio pradžioje įvykęs 
pasimatymas su Lietuvos AT 
pirmininku V. Landsbergiu, 
Estijos ministru Savisaru bei 
Latvijos ministru pirmininku 
Godmaniu.

Proklamacija įdomi tuo, kad 
nors ir švelniai, bet aiškiai 
kritikuoja sovietus dėl derybų su 
Baltijos šalimis vilkinimu. Jeigu 
gegužės 8 d., po Baltųjų rūmų 
pasitarimo tarp prezidento Bush ir 
trijų Baltijos šalių vadais, Baltieji 
rūmai oficialiam pranešime 
išreiškė viltį, kad „visos derybose 
dalyvaujančios pusės rodys 
lankstumą bei pragmatiškumą“, 
tai vakar dienos proklamacijoje 
tikrai sovietams taikomas 
raginimas „žengti pirmyn“ 
pasitarimų keliu bei 
priekaištaujama jiems už smurto 
naudojimą.

Prieš pasirašant proklamaciją 
prezidentas Bush maždaug 
penkias minutes kalbėjo daugiau 
nei 30-čiai kviestų svečių. Jis 
pasakė, kad tikros derybos negali 
vykti grasinimų ir įbauginimų 
aplinkoje. Išreiškė susirūpinimą 
dėl sovietų veiksmų prie Latvijos 
bei Lietuvos pasienių postų ir 
besitęsiančią Vilniaus radijo bei 
televizijos pastatų okupaciją.

Dauguma svečių buvo 
pabaltiečių organizacijų atstovai 
atvykę iš įvairių JAV miestų. Taip 
pat dalyvavo Estijos bei Latvijos 
diplomatai ir trys Kongreso 
nariai, kurių iniciatyva Kongresas 
priėmė nutarimą skelbti Baltijos 
laisvės dieną. Tai kongresmenai 
Don Ritter ir Dennis Hertel bei 
senatorius Donald Riegle.

Prezidentui baigus kalbėti ir 
beišeinančiam per duris trys 
lietuviai su juo pasikeitė keliais 
žodžiais. Angelė Nelsienė pakvietė 
prezidentą susitikti su 
Kalifornijos lietuviais, kai jis ten 
lankysis. Dr. Jonas Genys ir 
Viktoras Nakas prezidentui 
paaiškino, kad sovietai blokuoja 
jų vizas kelionei į Lietuvą ir prašė 
jo tarpininkavimo.

Prezidentui išėjus svečiai buvo 
kviečiami pereiti į greta Baltųjų 
rūmų esantį pastatą diskusijom 
jiems rūpimais klausimais. Į juos 
prabilo vienas Baltųjų rūmų 
atstovas, kuris pagal įprastą 
tvarką gali būti cituojamas tik 
nenurodant jo vardo ir specifinių 
pareigų.

Šiose 45 minučių trukusiose 
diskusijose Baltųjų rūmų 
pareigūnas, grieščiau negu 
prezidentas, kritikavo sovietus dėl 
jų nusistatymo derybų klausimu. 
Jis pokalbius tarp pabaltiečių ir 
sovietų delegacijų vadino 
„tariamom derybom“. „Tai ne 
derybos, jis sakė, o tiktai 
diskusijos ir net ne tokios 
diskusijos, kokių tikėjosi JAV“.

Toliau, jis aiškino, kad yra dvi 

galimos priežastys dėl kurių 
sovietai vilkina derybas su 
pabaltiečiais. Galbūt visas 
Kremliaus dėmesys yra sukauptas 
į naujos sąjunginės sutarties 
pasirašymą su devyniom sovietų 
respublikom, tad ir nelieka laiko 
atkreipti reikiamą dėmesį į 
derybas su pabaltiečiais. Kita 
galimybė — sovietai vis nelinkę 
eiti į derybas su Baltijos šalimis.

Baltųjų rūmų pareigūno 
teigimu, prezidento Bush 
administracija yra „susimaišiusi ir 
susirūpinusi“ dėl vadinamos — 
Devyni plius vienas — sutarties, 
nes apie ją esti prieštaraujančių 
atgarsių tiek iš Kremliaus, tiek iš 
respublikų. Kai kas teigia, kad 
Kremlius žada tą sutartį naudoti 
šantažui prieš Baltijos šalis ir tris 
sovietų respublikas, kurios 
atsisakė tą sutartį pasirašyti. 
Tačiau, kai kurie Ukrainos ir 
Rusijos respublikų valdžių 
atstovai tvirtina, kad jie „negali 
įsivaizduoti“, kad ruošiama 
Devyni plius ir vienas sutartis būtų 
piknaudojama tokiu būdu.

Bene didžiausia 
nepasitenkinimą iš Amerikos 
pabaltiečių atstovų susilaukė 
prezidento Bush sprendimas 
garantuoti 1.5 milijardo dolerių 
vertės paskolas sovietams, kad jie 
galėtų pirkti grūdus iš JAV. 
Baltųjų rūmų atstovas tvirtino, 
kad JAV gavo užtikrinimą iš 
sovietų, jog grūdai bus dalinami 
visoms respublikoms bei Baltijos 
šalims, kad nebus nuskriaustųjų.

Jis tą tvirtinimą turėjo kartoti 
kelius kartus, nes pabaltiečių 
atstovai reiškė visiškai priešingą 
nuomonę. Vienas pabaltietis teigė, 
kad Bush administracija gražiais 
žodžiais gina Estijos, Latvijos bei 
Lietuvos teises į nepriklausomybę, 
bet nesiima konkrečių veiksmų 
suteikti tiems žodžiams turinį. 
Anot jo, JAV-Sovietų Sąjungos 
santykių visiškai nepaveikia 
sovietų vartojamas smurtas prieš 
Pabaltijo tautas. Tai išreikštai 
nuomonei pritarė ir kai kurie kiti, 
kuriem buvo duota proga statyti 
klausimus ir komentuoti.

Vienas dalyvis manė, kad TSRS 
gavus prekybai didžiausio 
palankumo teisę su JAV, galės 
nuskriausti Pabaltijo šalis, nes ta 
teisė joms negalios. Užtat jis 
pasiūlė atnaujinti didžiausio 
palankumo teisę prekyboje su 
JAV Lietuvai, Latvijai bei Estijai 
pagal dvišales 1925 ir 1926 m. 
sutartis.

Baltųjų rūmų atstovas tokią 
galimybę atmetė, sakydamas, kad 
JAV nesuteiks didžiausio 
palankumo teisę jokiai šaliai su 
kuria ji neturi pilnų diplomatinių 
santykių. Be to, tęsė pareigūnas, 
didžiausio palankumo teisės 
prekyboje suteikimas Sovietų 
Sąjungai savime reikš, kad visos 
įmonės Pabaltijos šalyse, 
norinčios prekiauti su JAV 
įmonėm, galės pilnai naudotis 
lengvatomis.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos bei Mercy Lift atstovai 
skundėsi, kad JAV valdžios 
paskirta Project Hope agentūra 
neištesėjo pažadų apmokėti 
medicininės šalpos siuntas iš JAV į 
Lietuvą. Kaip žinia, prezidento 
(Nukelta į 4 p si.)

Lietuviška nafta
Lietuva pradėjo eksplotuoti 

savo naftos šaltinius. Gargždų 
naftos įmonės direktorius R. 
Vaitiekūnas pasakė, kad dabar 
nafta gaunama iš keturių gręžinių, 
kurie yra Kretingos, Klaipėdos ir 
Šilutės rajonuose. Lietuviška 
nafta autocisternomis vežama į 
Mažeikių naftos perdirbimo 
gamyklą, bet tik po 27-30 tūks. 
tonų į dieną. Mažeikių įmonė per 
parą perdirba 35-40 tūkstančių 
tonų naftos, gaunamos 
naftotiekiu iš Sovietų Sąjungos 
verslovių.

Tačiau lietuviška nafta yra daug 
geresnė: joje yra mažiau 
kenksmingų sieros junginių. 
Sieringas kuras labai teršia 
aplinką. Šiemet planuojama 
Mažeikiuose perdirbti lietuviškos 
naftos iš viso apie 12-14 
tūkstančių tonų. ' 
Mokslo simpoziumas

Gegeužės 23-30 dienomis 
Vilniuje vyko VII Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, kuriame dalyvavo 
beveik tūkstantis dalyvių iš 
Lietuvos ir apie šimtas iš plataus 
pasaulio.

Atidarant simpoziumą, apie 
Lietuvos kelią į Nepriklausomybę 
kalbėjo AT pirmininkas V. 
Landsbergis. Pranešimą apie 
rinkos santykių formavimąsi 
Lietuvoje perskaitė min. pirm. G. 
Vagnorius. Akademikas E. Vilkas 
kalbėjo apie mokslo problemas 
bei perspektyvas. Apie išeivijos 
mokslininkų indėlį seikiant 
Nepriklausomybės kalbėjo PLB 
valdybos pirmininkas prof. V. 
Bieliauskas.

Simpoziumo programoje — 
Lietuvos demokratinės ateities 
perspektyvų nagrinėjimas, 
švietimo reformos gairių 
aptarimas, ekologijos problemos, 
kultūros pakitimai ir prognozės. 
Dalis programos perkelta į 
Kauną.
Nusižudė Kauno vicemeras

Gegužės 19 naktį persipjovęs 
venas, iššoko iš savo buto 
ketvirtajame aukšte Saulius 
Gricius. Jis buvo ryžtingas ir 
stiprus 28-rių metų vyras, prieš 
kurį laiką organizavęs pirmąjį 
Lietuvos ekologijos žygį, badavo, 
kad Kaune būtų pradėti statyti 
miesto valymo įrenginiai. Prieš 
metus jis buvo išrinktas Kauno 
vicemeru.
Sumuštas Vilniaus meras

Gegužės 22 d. gatvėje buvo 
sumuštas Vilniaus miesto meras 
Arūnas Štaras. Jį užpuolė du 
vyrukai. Meras nebuvo apiplėštas: 
liko piniginė, laikrodis, brangesni 
dalykai. Įvykis tiriamas.
Smurtas Pabaltyjyje

Baltijos valstybių taryba priėmė 
kreipimąsi į pasaulio šalių 
parlamentarus, vyriausybes ir 
tautas ryšium su sovietų kariškių 
ir vidaus reikalų ministerijos 
padalinių užpuolimais Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos teritorijose. 
Prašoma pareikšti ryžtingą 
protestą prieš TSRS prievartos 
veiksmus Baltijos valstybėse, kur 
užpuldinėjami žmonės ir pastatai.

Prieš padažnėjusias TSRS 
ginkluotų padalinių provokacijas 
Lietuvoje protestą pareiškė ir 
LDDP prezidiumas. ,
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Suausti praeitį su dabartimi
Klaipėdos krašto tema tiek 

sovietinėje Lietuvoje, tiek Rytų 
Vokietijoje buvo daugmaž 
nepageidautina. Klaipėdos 
kraštas — sovietinės respublikos 
dalis, tokio atsakymo turėjo 
pakakti ir—daugiau neklausinėti! 
Vakarų Vokietijoje ši tema buvo 
tiesiog pasimetusi tarp politinių 
įvykių, sutarčių, derybų, 
susitikimų ir 1.1. Tik to krašto 
žemiečiai nuolat apie jį šnekėjo. 
Vokiškas žodis „Geschichte“ 
(istorija) pagal etomologiją reiškia 
„sluoksnis ant sluoksnio". 
Istorijos sluoksnius galime matyti 
tik per tam tikrą atstumą. 45 metai
— nemažas laiko tarpas. 
Dauguma ano meto liudininkų jau 
mirę. Po karo visi, atvažiuojantys 
iš Klaipėdos krašto į Vakarų 
Vokietiją, turėjo rašyti pranešimą 
apie savo likimą per karą ir po jo. 
Šių pranešimų rinkiniai — 
nepaprastai išsamūs ir svarbūs 
istoriniai dokumentai. Bet kas yra 
žinoma apie likusius Klaipėdos 
krašte? Kas tuo domėjosi? 
Priešingai, daugelį metų buvo 
reikalaujama užmiršti tų žmonių 
likimus, jų istoriją!

Kaip užpildyti šią baltą istorijos 
dėmę, tiksliau sakant, — duobę? 
Reikia atsargiai, kaip 
restauruojant audinį, siūlas po 
siūlo įtempti, suausti įvairius 
pasakojimus, prisiminimus, senas 
ir naujas fotografijas, pokalbių 
nuotrupas, pastebėjimus. Vienam 
tokio darbo imtis neįmanoma. 
Mes mėginome dviese. Aš — 
istorijos studentė ir fotografiją 
studijuojantis mano draugas 
Jensas Frankas. Aš — su 
klaipėdos kraštu susijusi per savo 
šeimos istoriją, jis — visai 
bešališkas, tikras VDR auklėjimo 
vaikas. Mes septynias savaites 
važinėjome po Klaipėdos kraštą. 
Pradžioje visuomeniniu 
transportu, po to savo mašina (bet 
ne „Mercedesu“, kaip viditinis 
žmogelis įsivaizduoja vokiečius).

Istoriografams visų pirma 
trūksta žemėlapio. Kas Lietuvoje 
pastaraisiais metais spausdinama
— gražus sieninis papuošalas, bet 
visai negelbėja tokiose 
ekspedicijose. Ačiū Dievui — 
kitaip net negalima pasakyti — 
vokiečių kariuomenė 1941 m. 
nupiešė gerus žemėlapius, 
kuriuos radome bibliotekose. 
Taip mes pirmiausia apkeliavome 
šį kraštą žemėlapyje, kuriame 
pažymėti viešbučiai, restoranai, 
geležinkelio stotelės ir geležinkelių 
sargų namukai, dvarai ir 1.1.

Galėjome viltis, kad daug 
sužinosime iš vietinių žmonių. Bet 
kiek Klaipėdos krašte dar likę 
tikrų senbuvių? Daugumas 
gyventojų čia atsikraustė ar buvo 
atkraustyti iš tolimiausių 
pasviečių. Įdomu, kaip ir kada 
pasikeitė gyventojų sudėtis? 
Galbūt lietuviams ne taip svarbu, 
gal jiems atrodo, kad viską žino 
apie Klaipėdos kraštą... O gal toks 
istorijos sluoksnis tik per atstumą 
geriau ir aiškiau matyti?

Važiuodami šiomis vietomis 
patyrėme neapsakomą malonumą 
atpažinti pagal senąjį žemėlapį 
peizažą, kiekvieną kelią, posūkį, 
tiltelį. Žmonės dažnai klausinėjo, 
kas gi mus iš tikrųjų domina. 
Lengviausia atsakyti: senųjų 
vokiečių pėdsakai. Bet tai ne 
viskas. Pirmiausia mes bandėme 
atlikti savotišką „topografinę 
inventorizaciją“. Kas krito į akis? 
Iš vienos pusės senieji vokiečių 
namai, iš kitos — įvairios 
postmodernistinės konstrukcijos, 
beveidžiai standartiniai pastatai, 
pavyzdžiui, Parduotuvė. Reikia 

čia truputį pagyventi ir po to 
galbūt galėsime sau atsakyti, kas 
lemia šito krašto disharmoniją. 
Mes turėjome laiko daugiau nei 
savaitę, kuria pasitenkina 
vokiečių turistai iš Vakarų. 
Patyrėme, kad parduotuvėse 
trūksta beveik visko, daugmaž 
kantriai stovėdavome eilėse, iki 
šiol negalime suprasti, kodėl 
valgyklose nėra peilių. Daug 
pergyvenimų, daug įvairiausių 
plonų siūlų. Tūkstančiai įspūdžių.

Ką fotografas paveiksluoja? 
Aišku, ką jis mato. Bet svarbu — 
kaip jis mato ir nori matyti. 
Jeansas nepagrąžino ir 
nepateisino to, ką matė, jo stilius 
— beveik dokumentiškas. 
Istorijoje taip atsitinka, kad viena 
karta ardo tai, ką ankstesnė 
pastatė, o trečioji viską 
performuoja, pritaiko kitiems 
tikslams, kurių pirmieji statytojai 
nė neįsivaizdavo. Taip Klaipėdos 
krašte atsitiko ir su vokiečių 
pastatais. Jie aplipo gausybe 
įvairių priestatų, kurie patys kalba 
apie šio krašto gyvenimo kultūrą, 
estetiką. Kada mes apie tai 
diskutuodavome, veik visi 
pašnekovai labai greit 
apkaltindavo rusus: jeigu ne rusai, 
nebūtų tokios bjaurybės! Bet apie 
viską reikia galvoti aiškiu protu. 
Kokie vaikai išaugo, matydami 
apleistas bažnyčias. Aplinka 
formuoja žmogų. Abejingumas — 
man taip atrodo — didžiausias 
tautos priešas.

Kai mes pradėjome šitą darbą, 
buvo visai neaišku, kas gi mūsų 
laukia. Pirmiausia specialiai 
ieškojom vokiškų namų. Sunkiai 
ryždavomės susitikimams su 
vokiečiais, lietuviais, 
lietuvininkais. Vėliau tapome 
drąsesni. Pradėjome įžvelgti sąryšį 
tarp skirtingiausių pėdsakų. 
Senojo audinio siūlai jau po 
gabaliuką liejosi į raštą. Tačiau 
jame tiek dar ryškesnės atrodė 
skylės.

Kuo toliau tuo tiksliau 
galėjome ieškoti ir teisingiau 
klausti. Labai dėkingi esame 
Klaipėdos krašto žmonėms, ypač 
vokiečiams, už svetingumą ir norą 
mums ko daugiau papasakoti.

Kas iš šitos mūsų kelionės liks? 
Nuotraukų rinkinys Jeansui, jo 
studijoms. Istorinės medžiagos 
rinkinys man, mano studijoms. 
Bet čia ne viskas. Atvažiavome 
turėdami tikslą paruošti leidinį 
apie Klaipėdos kraštą. Mes 
norime parodyti sugriovimo ir 
išlikimo pėdsakus. Tokių pėdsakų 
galėjome ieškoti Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Rumunijoje. Parodyti 
ne tik vokiečių, bet ir žydų 
pėdsakus.

Galbūt aš norėjau įrodyti, kad 
šita XX a. tautų perkėlimo ir 
kraustymo idėja (teoriškai — 
grynoje tautoje kyla mažiau 
problemų) yra baisi klaida ir 
baisus praradimas tautoms. 
Kartais aš galvoju, kad ateities 
kartos žiūrės į mūsų amžių kaip į 
antrąjį Tautų Kraustymąsi. (Nors 
gal šis praradimas ir turi šiokių 
tokių privalumų: žmogus, kuris iš 
vaikystės kalba dviem kalbom, 
pažįsta dvi kultūras — yra jau 
turtingesnis).

Klaipėdos kraštas yra labai 
turtingas kiekvienam atradėjui. Jis 
turi kažkokio šviežumo. Vakarų 
turistų žygis į „gimtinę“ dar tik 
prasidėjo. Prasideda klausimų, 
abejojimų, patvirtinimų ir 
paneigimų laikas. Klaipėdos 
kraštas — tai priešingybių 
muziejus: sugriovimo,
abejingumo mechanizmai ir 
svetingumas, širdingumas;

VOKIETIJOJE
38-JI EUROPOS 

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITE VOKIETIJOJE 
38-ji ELS savaitė vyks 1991 m. 

liepos 28 — rugpjūčio 4 dienomis 
Vokietijoje, Vasario 16 
gimnazijoje, 6840 Lampertheim 4, 
tel. 06256-322.

Pragyvenimas dienai kainuos 
60 DM. Registruotis pas Aliną 
Grinienę, Diamantstr. 7, 8000 
Mūnchen 50, tel. 089-1504471, 
pasiunčiant 100 DM. registracijos 
mokestį (jaunimas 50 DM.) į 
studijų savaičių banko sąskaitą: 
Volksbank Kreis Bergenstrasse, 
Kt. No. 8.9340.02, BLZ 50991400, 
6840 Lampertheim.

Studijų savaitės moderatoriai 
— dr. Kęstutis Girnius ir dr. 
Kęstutis Ivinskis.

Numatyta ši programa.
Paskaitą sutiko skaityti inž. 

Pilypas Narutis — „1941 m. 
sukilimo 50 m. sukaktis.

Švietimo reikalais kalbės: 
Kultūros ir švietimo ministras 
Dalius Kuolys, PLB valdybos 
vicpirmininkė kultūros reikalams 
Milda Lenkauskienė ir Vasario 16 
gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas.

Apie Lietuvos užsienio politiką
Lietuvos užsienio reikalų 

ministro pavaduotojas 
Voldemaras Katkus.

Istorijos klausimais — dipl. 
bibliotekininkas Artūras 
Hermanas ir Sąjūdžio Seimo 
Tarybos pirmininkas Juozas 
Tumelis.

Apie poetą Bronių Krivicką — 
Vincas Natkevičius, M.A.

Apie Lietuvos ekonomiką — dr. 
Jonas Norkaitis ir prof. Kęstutis 
Glaveckas.

Vokietijos politika Lietuvos 
atžvilgiu — Vincas Bartusevičius, 
MA.

Lietuvos ūkio reikalais — 
ministras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius.

Koncerte dainuos 
mezzosopranas Violeta 
Hermanaite-šarrach iš Mūncheno 
ir tenoras Gintaras Vyšniauskas iš 
Vilniaus.

Tėvynės valandėlė: muzikinis 
ansamblis iš Klaipėdos „Žvelsa“. 
Dailės ir spaudos parodos iš 
Lietuvos.

Ekskursijos į Heidelbergą ir 
laivu į Mainzą

Rengėjai

„EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 
TEL. NR. 071-727 2470

vokiečių architektūra ir sovietinė 
(dar ilgai ne lietuvių) kasdienybės 
kultūra.

Ką aš girdžiu magnetofono 
juostose? Tai gabaliukai 
įvairiausių likimų, iš kurių kas 
antras — medžiaga romanui... Jie 
leidžia numanyti, koks buvo 
vokiečių gyvenimas per 
paskutinius 50 metų. Visa ši 
medžiaga kada nors 
istoriografams bus naudinga — 
šimtai smulkių faktų apie 
geležinkelio demontavimą, 
sulietuvinimą, išvažiavimą, kliūtis 
jam ir 1.1.

Puikus jausmas — sau atrakinti 
kraštą. Bet mūsų viešnagė baigėsi. 
Liko nuosėdos, kad visas mūsų 
darbas buvo labai netobulas, 
kažkoks sulopytas. Gal tai 
vokiškas polinkis į 
perfekcionizmą ir tobulumą. 
Retai istorija būna tokia 
akivaizdi, čia ir dabar, kaip 
Klaipėdos krašte.

Ruth Kibelka

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
POILSIO BAZE 
PRIE VILNIAUS

Lietuva pakilo atkurti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Nenumaldoma laiko tėkmė 
padeda griauti netiesos pagrindu 
sukurtas sienas ir režimą šalyse. 
Todėl susiklosto sąlygos laisvai 
susitikti su kitų šalių atstovais, 
tautiečiais iš viso pasaulio. Labai 
norėtųsi, kad Lietuvą lankytų kuo 
daugiau mūsų tautiečių, 
išklydusių svetur. Primename, kad 
1991 m. liepos-rugpjūčio 
mėnesiais Vilniuje vyks pasaulio 
lietuvių žaidynės. Laukiame Jūsų 
ir visų kitų Jums patogiu laiku.

Lietuvos pašto darbuotojai 
maloniai siūlo Jums įsikurdinti 
savo poilsio bazėje, kuri yra 25 km 
už Vilniaus gražiame pušyne tarp 
ežero ir Neries upės. Čia galėsite 
be rūpesčių pavalgyti, pailsėti, 
pasportuoti. Suteiksime Jums 
galimybę pakeliauti po Lietuvą. 
Arčiau Lietuvos gyvenančius 
tautiečius kviečiame atvykti savu 
transportu. Na, o išlaidų tos 
kelionės metu Jūs turėsite daug 
mažiau nei apsigyventumėte 
viešbutyje.

Lietuvos Respublikos Ryšių 
Ministerijos, Užsienio santykių 

departamento direktorius 
V. Kuzma.

Prašytume apie atvykimą 
pranešti. Mūsų adresas: Lietuvos 
ryšiu ministerija, Vilnius, Vilniaus 
33, Lietuva.

Poilsio namų adresas: Poilsio 
namai „Ryšininkas“, 234031 
Vilniaus raj., Nemenčinė, Lietuva.

DEL HIMNO PAKEITIMO!
Atsakau į gegužės 31 d. 

skaitytojo S. Pučinsko laišką 
„EL“. Jis norėtų pakeisti žodį 
Tautos himne, vietoj pagoniškos 
„saulės“ įdėti „Dievo“ vardą, ir 
vietoje „himno“ vadinti „malda“.

Lietuvių Tautos himną, kaip ir 
Dešimt Dievo Įsakymų — 
pagerinti neįmanoma, nes jie yra 
aukščiausio lygio, todėl dūdų 
pakeisti nereikia.

P. Blagnys, Anglija

Tautos Himnas, kurį mes, 
lietuviai, beveik šimtą metų 
giedam ir iš jo stiprybę šėmiam, 
todėl nėra reikalo dabar pradėti 
keisti V. Kudirkos žodžius.

D. Gintas, Anglija

Aš prašau, prašau nekeiskite 
Tautos himno žodžių! Palikite 
kaip juos V. Kudirka parašė, nes 
be saulės niekas, jokia gyvybė, net 
žolelė neaugs. O jeigu nieko nebus, 
tai kam tų stebuklų reikės?

J.V. Menys, Anglija

Aš dalinai pritariu S. Pučinskui, 
kad reikia pakeisti Tautos himną. 
Tik ne vieną žodį, o jį visą reikia 
pakeisti Maironio giesme: 
Apsaugok Aukščiausias tą mylimą 
šalį-.. Žukauskas, Anglija

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBES AR VALSTIJOS?

Mes spaudoje kartais skaitome, 
jog vietoje „Jungtinės Amerikos 
Valstybės“ vartojamas žodis 
Valstijos. Man atrodo Valstijos 
yra nevykęs derinys.

Kodėl mes sakome sumuštinis, 
kada suglaudžiame dvi duonos 
riekes su sūriu ar dešra. Juk mes 
nemušame, o tik suglaudžiame.

Žodį televizija arba televizorius, 
galėtume pakeisti tolvaizdžiu! O 
vietoje žodžio „stabilumas“, 
turėtume vartoti pastovumas!

Tarptautinius žodžius galima 
vartoti tada, kada neturime 
tinkamo pakaitalo lietuvių kalboje.

St. Jackūnas, Anglija

AR MES ESAME
LIETUVOS PILIEČIAI?

Anomis baisiomis Lietuvai 
dienomis, mes paskubomis iš savo 
namų išeidami ašaromis 
aplaistėme jų slenkstį ir per beveik 
50 metų su meile spaudėme prie 
lūpų pasiimtą tėviškės žemės 
saują. Jautėmės mūsų brangiosios 
Tėvynės sūnumis ir dukromis, jai 
dirbome, aukojomės, dejom 
pastangas jos laisvei atgauti. 
Likimo verčiami, kad 
užsidirbtume sau kasdieninę 
duoną, daugelis buvome priversti 
priimti gyvenamojo krašto 
pilietybę. Nemanėme, kad mes 
darome ką nors blogo savajai 
Tėvynei. Priešingai, geresni darbai 
ir geresni uždarbiai įgalino mus 
daugiau mūsų išeivijos 
visokeriopas pastangas mūsų 
krašto gerbūviui paremti. Bet 
pasirodo, mes klydome. 
„Gimtasis kraštas“ š.m. 21 
numeryje praneša: kad mes 
skaitytumės Lietuvos piliečiais 
tiktai tada, jei persikeltume 
nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą ir 
jai prisiektume. Lietuvos piliečiai 
įsigiję kitos valstybės pilietybę 
laikomi netekę Lietuvos pilietybės.

Susidaro keista padėtis. Visoki 
stribai ir kiti nelabieji, net ir tie, 
kurie lietuviškai nenori kalbėti, 
tebesiskaito Lietuvos piliečiais, o 
mes neturim teisės jais vadintis! 
Atrodo, padėtį reikėtų peržiūrėti. 
Tokia taisyklė galėtų būti taikoma 
kitatataučiams, bet ne lietuviams. 
Mano nuomone, jai tereikėtų 
mažos pastabos. Kviečiu ir kitus 
išeivius tuo reikalu pasisakyti.

K. Vilkonis, Anglija

VIENO LIETUVIO 
TRAGIŠKA MIRTIS

Šiaurės Londono laikraštis 
„Horney and Muswell Hill 
Journal“ stambiomis raidėmis 
rašo: „Protiniai sergančio 
žmogaus kūnas išgulėjo 
16 dienų“.

Hornsey apklausos teisme buvo 
nustatyta, kad protiniai sergantis 
Friern ligoninės pacientas mirė 
ligoninės kieme ir jo kūnas 16 d. 
nebuvo atrastas.

Dr. David Paul, rašo laikraštis, 
teisme pareiškė, kad ligoninės 
kiemas yra neprižiūrimas ir labiau 
primena žvėryną, o ne ligoninės 
kiemą.

Lietuvis Antanas 
Andruškevičius, 65 m. amžiaus, 
protiniai nesveikas, toje ligoninėje 
išbuvo 41-nus metus. 1990 m. 
rugpjūčio 10 d., pagal laikraščio 
aprašymą, jis dingo. Po 16 dienų jo 
kūnas buvo rastas už ligoninės 
esančio kiemo krūmuose. Jį 
surado žmogus, kurio šuo užuodęs 
smarvę pradėjo loti. Iš pradžių jis 
mane, kad tai kilimo gabalas, bet 
paskiau suprato, kad tai pūvantis 
lavonas.

Patologas dr. E. Sarvesvarant 
jokių sužeidimo ženklų nerado, 
bet mirties priežasties nustatyti 
negalėjo, nes lavonas buvo 
smarkiai supuvęs. Todėl mirties 
priežastis nenustayta ir Antano 
Andruškevičiaus byla palikta 
atvira.

Tragiška, kad ligonis gali 
prapulti iš ligoninės, o jos 
vadovybė nepajėgia jo surasti net 
savo kieme.

S.K.

REMKIME —

PAGALBOS LIETUVAI FONDĄ!

Aid Lithuania Fund (ALF)
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EUROPINE SAVIMONE
Skandinavijos kraštai norėdami 

sustiprinti ryšius tarp šiaurės 
Europos kraštų ir tuo pačiu 
atsispirti prieš suvienytos 
Vokietijos ekonominę jėgų, skiria 
daug dėmesio Baltijos kraštams.

Pryžiuje, Suomių ir Švedų 
kultūros centrai kartu su Danijos 
Ambasados kultūriniu skyrium 
gegužės 30 ir 31 dienomis surengė 
kolokiumą, tema „Europinė 
savimonė prie Baltijos jūros 
krantų“. Paskaitininkai buvo 
sukviesti iš visų Baltijos jūrą 
supančių kraštų. Daug buvo 
kalbama apie Baltijos kraštų 
nepriklausomybę ir jų galimą 
ekonominę reikšmę ateityje.

Helsinkio Universiteto istorijos 
profesorius Matti Klinge trumpai 
apžvelgė dominavusias politines 
jėgas prie Baltijos jūros, kurios 
nulėmė visos šiaurės Europos 
likimą. Varžybos tarp Rusų ir 
Vokiečių, tarp Švedų ir Rusų 
didino Europos įtaką. Vokiečių 
įtaka Latvijoje ir Estijoje 
sustiprėjo per Kryžiuočių ordiną 
ir Hansos miestus.

Švedų Užsienio reikalų 
ministerijos generalinis 
sekretorius Pierre Shori, 
pažymėjo, kad dabar nebėra 
klausimo ar trys Pabaltijo kraštai 
bus laisvi, liko tik klausimas kada 
ir kaip jie atgaus 
nepriklausomybę. Toliau jis tęsė: 
„Mes sovietams esame aiškiai 
pasakę, kad mes esame už Baltijos 
valstybių nepriklausomybę. 
Derybos su Kremlium, kurios 
praktiškai yra nutrukusios, turi 
būti vėl atnaujintos, ir 
kariuomenės smurto veiksmai turi 
būti sustabdyti. Šiuo metu Vakarų 
Europos vyriausybių laikysena 
yra labai atsargi. Tų vyriausybių 
nuomone dabar yra svarbiau 
palaikyti pastovumą Sovietų 
Sąjungoje, negu rūpintis Baltijos 
kraštų išlaisvinimu. Tos linijos 
laikosi ir Washingtonas“. Toliau 
Švedijos atstovas sakė: „Vakarų 
valstybių atstovai ne vieną kartą 
siūlė, kad tik tie baltai dar mažiau 
triukšmautų. Diskusijų metu buvo 
paminėtas Islandijos Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas. 
Švedų Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas atsakė, „kad 
tai priklauso daugiau folklorui, 
negu tarptautinei teisei: Islandijos 
ambasadorius Maskvoje 
retkarčiais nuvažiuoja į Vilnių ir 
tik tada kai iš sovietų gauna 
leidimą. Švedijos atstovas pasakė, 
kad Baltijos valstybės neturi 
manyti, kad Islandijos 
pripažinimas bus pavyzdys kitoms 
valstybėms.

Danijos Užsienio reikalų 
ministerijos politinio direktoriaus 
Hans-Henrik Bruun nuomone. 
Baltijos kraštų išsilaisvinimo 
problema yra grynai politinė, o ne 
juridinė. Maskva rodo savo blogą 
valią nenorėdama sėsti prie 
derybų stalo ir surasti politinę 
išeitį.

Iš Lietuvos atvykusi socialogė, 
Vilniaus Universiteto profesorė 
Rasa Ališauskienė pateikė 
apklausos duomenis apie Lietuvos 
gyventojų požiūrį į Europą.

Didelį dėmesį sukėlė rusų 
rašytojo Alexandra Zinovievo 
mintys apie Europinės savimonės 
prasmę. Jis 1974 metais buvo 
ištremtas iš Sovietų Sąjungos, 
gyvena Mūnchene, jo knygos apie 
Rusijos padėtį yra plačiai 
skaitomos. Jis sakė: „kada aš 
gyvenau Sovietų Sąjungoje ir 
važiuodavau į Baltijos kraštus, 
man ir mano pažįstamiems tai 
būdavo kelionė į užsienį. Aš galiu 
jums užtikrinti, kad daugumai 

rusų Baltijos kraštai niekada 
nebuvo Sovietų Sąjungos dalis“. 
Toliau Zinovievas tęsė: „Aš 
manau, kad Sovietų Sąjunga 
praleido nepaprastą progą 
sumaniai išsinarplioti iš labai 
keblios padėties Baltijos 
respublikose. Jeigu sovietų valdžia 
būtų buvus išmintingesnė, jie būtų 
seniai leidę Baltijos respublikoms 
išeiti iš Sovietų Sąjungos. 
Atvirkščiai — jie turėjo pasiūlyti 
joms atsiskirti. Ir šiuo metu jos 
būtų Sovietų Sąjungai 
draugiškiausios kaimyninės 
valstybės. Kaip bebūtų toliau, 
Baltijos valstybės neišvengiamai 
atsiskirs nuo Sovietų Sąjungos. 
Tačiau dabartiniame kontekste, ir 
tas atsiskyrimas bus laikomas 
Sovietų Sąjungos pralaimėjimas. 
Europinė savimonė pas rusus 
suprantama visai kitaip. Kai kurie 
rusai save laiko europiečiais, todėl 
kad jie yra antikomunistai, ir anti- 
sovietai, o su Europos kultūra jie 
niekad nieko bendro nėra turėję. 
Būti europiečių jiems reiškia 
pasinaudoti visomis europietiško 
gyvenimo privilegijomis be vargo, 
dabar, ir tuoj pat. Gorbačiovas, 
Jelcinas, Shevardnadze ir kiti 
sovietų valstybininkai, visi jie 
laiko save europiečiais. Visas 
partijos aparatas išėjęs kursus 
Stalino ir Brežnvo laikais, visi jie 
tvirtina, kad jie yra europiečiai. 
Visi baigę KGB mokyklas, irgi 
save laiko europiečiais“.

Toliau Zinovievas vakariečiams 
patarė: nuleiskite geležinę 
uždangą kol dar ne per vėlu. Kai 
tie vadinamieji demokratai iš 
Sovietų Sąjungos atvyks čia, jie 
viską sugriaus. Astuoni milijonai 
sovietų yra pasiruošę atvykti ir 
dirbti vakaruose. Matot, kaip jie 
myli vakarus. Štai kokia yra 
sovietų piliečių europietiška 
savimonė.

Daug kalbama apie 
bendruosius Europos namus. Juo 
ilgiau aš gyvenu vakaruose, juo 
mažiau į tai tikiu, sakė Zinovievas. 
Europą suvienyti intelektualine 
prasme neįmanoma. Kitaip 
suvienyti jau bandė Napoleonas. 
Ir jūs žinote, kiek tai kainavo! 
Hitleris irgi norėjo suvienyti 
Europą. Laimė, kad jam 
nepavyko!

Ž.K1.

LIC VEDĖJUI SOVIETAI 
NEDUODA VIZOS

Lietuvių Informacijos Centras 
praneša, kad TSRS neduoda vizos 
LIC Washington© skyriaus 
vedėjui Viktorui Nakui, kuris 
dažnai ėjo AT pirmininko V. 
Landsbergio vertėjo pareigas, jam 
esant užsienyje.

Pagal Maskvos ir Wasingtono 
žinių šaltinius, V. Nakas yra 
įtrauktas į Juodąjį sąrašą, kurį 
sudarė LKP (TSKP) CK pirmasis 
sekretorius Mykolas Burokevičius 
ir įteikė jį KGB. Turimomis 
žiniomis, sąrašas išvardina 
keliasdešimt nepageidautinų 
užsienio lietuvių, kurie agituoja 
prieš sąjunginę sutartį ir užsiima 
kitokia „anti-sovietine agitacija 
bei propaganda“.

LIC

Danų ekologai Vilniuje
Į Vilnių buvo atvykę 

Kopenhagos aplinkos apsaugos 
specialistai papasakoti, kaip jie 
tvarkosi. Vilniaus miesto 
savivaldybėje svečius priėmė 
Vilniaus meras Arūnas Staras.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

LLMS „Dainavos“ valdyba ir 
narės, nors jų skaičius nėra didelis 
ir visos atitrukusios nuo šeimos 
kasdieninių darbų, kaip tos 
darbščiosios skruzdės už save 
didesnį šapą tempia, organizuoja 
bazarus, kaupia lėšas ir jomis 
nuoširdžiai remia ligonius, 
senelius, spaudą, Lietuvos 
reikalus, organizacijas ir 
kasmetines skautų stovyklas.

Veikli ir energinga pirmininkėj. 
Kerienė prisiųsdama 100.00 sv. 
auką rašo: Siunčiu 100.00 sv. 
skautų stovyklos reikalams ir visų 
dainaviečių vardu linkiu geros 
sėkmės ir gražaus oro gražioje 
lietuvių Sodyboje, „Kovo 11-tos“ 
vardo skautų bei skaučių 
stovyklautojams ir svečiams“ 
Budėkit!

Gerbiamoms ir mieloms 
dainavietėms reiškiame nuoširdų, 
skautišką ačiū!.

v.s. Juozas Maslauskas

APDOVANOJIMAI
— PAKĖLIMAI

LSB Vyriausiojo Skautininko 
Įsakymas Nr. 64

Lietuvių Skautų Brolijos 
Vyriausia Vadovybė didžiai 
įvertindama Vlado Dargio ir 
Juozo Bliūdžiaus kilnų tautinį 
darbą, ilgų metų nuolatinę, 
įvairiausią finansinę paramą 
skautų sąjūdžiui, vienetams, 
talkinant Europos skautų 
žurnalui „Budėkime“, už 
visokeriopą talką ir globą, 
atžymėjo -pagerbė:

„Už Nuopelnus“ ordinu su 
Rėmėjo kaspinu — Vladą Dargį 
— „Europos Lietuvio“ vyr. 
redaktorių ir Juozą Bliūdžiu — 
Škotijos lietuvių klubo 
pirmininką.

Sveikinu apdovanotus- 
pagerbtus skautų bičiulius ir 
rėmėjus Vladą Dargį ir Juozą 
Bliūdžiu. Jūsų pagalba, 
rūpestingumas, darbas ir parama 
sąjūdžiui padeda išlaikyti 
lietuvišką skautaujantį jaunimą už 
Tėvynės ribų. Nuoširdžiai Jums 
dėkoju ir linkiu jėgų, stiprybės, 
likti skautiškame ratelyje ilgus 
metus, su mūsų visų siekiais — 
laisvės ir pilnos nepriklausomybės 
Lietuvai.

Budėkime!
v.s. Gediminas Deveikis

LSB Vyriausias Skautininkas
LSS Vyriausiosio Skautininkės 

Įsakymas Nr. 25A (85A)
Šv. Jurgio šventės proga, 

įvertinant pasišventusį darbą, 
paramą bei talką skautiškoje 
veikloje, LSS Tarybos Piranijos 
VIII posėdžio nutarimu, yra 
atžymima mūsų rėmėja:

„Padėkos“ ordinu su Rėmėjo 
kaspinu — Eugenija Lucienė 
(Luce) „Aušros“ tunto, V. 
Vokietija.

Širdingai sveikiname savo 
rėmėją, linkėdamos kuo 
gražiausios sėkmės visuose Jūsų 
užmojuose! Tebūnie dienos pilnos 
džiugių išgyvenimų, testiprėja 
įsipareigojimas skautiškos idėjos 
klestėjimo užtikrinimui ir mūsų 
tarpusavio ryšys.

Budėkime!
v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė
LSS vyriausia Skautininke

LSB Vyriausiojo Skautininko 
Įsakymas Nr. 65

Lietuvos Skautų Globėjo Šv. 
Jurgio šventės — balandžio 23 d. 
proga ir Lietuvių Skautų Brolijos 
vadijai pristačius, žemiau 
išvardintus LSB Anglijos 
Vietininkijos šaunius vadovus 
LSS Tarybos Piranijos posėdyje 
1991 m. gegužės 16 d. apdovanojo 
ir pakėlė į aukštesnius laipsnius:

BELGIJOJE
BALTIJOS VADAI 

BRIUSELYJE
Šio mėnesio pradžioje Baltijos 

respublikų vadai A. Ruutel 
(Estija), A. Gorbunovs (Latvija) ir 
Lietuvos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis porą dienų 
viešėjo Briuselyje, kaip Benelux 
parlamento pakviesti svečiai. Juos 
pasitiko estai, latviai ir lietuviai iš 
Belgijos ir Olandijos, pranešė 
Olandijos LB-nės vicepirmininkė 
Mirjam L.L.C. Ooms.

Svečiai kalbėjo Benelux 
parlamento sesijoje ir gavo 
pritarimą steigti Informacijos 
centrus Benelux valstybėse, ir 
panašius centrus — Baltijos 
respublikose, bet be aiškaus tarp 
šių centrų ir Benelux kraštų ryšio, 
kad neužgavus Sovietų Sąjungos.

Visų trijų respublikų vardu į 
klausimus spaudos 
konferesncijoje atsakinėjo V. 
Landsbergis. Jis pabrėžė viešosios 
opinijos svarbą, nes ji galinti 
paveikti ir valstybių galvojimą. 
Dėl teikiamos materialės paramos 
Sovietų Sąjungai, V. Landsbergis 
pastebėjo, kad būtų tiksliau tokią 
paramą teikti tiesiog 
respublikoms. Kas liečia Juodas 
beretes“ ir ultimatumus, AT 
pirmininkas pastebėjo, kad mes 
ginamės politiniais argumentais, 
bet jeigu negausime užtenkamai 
moralinės paramos, 
pasipriešinimas gali automatiškai 
iškilti, ko mes nenorime. Sovietų 
kariai elgiasi lyg jie būtų 
šeimininkai okupuotame krašte.

Dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
kovo 11 d. akto valstybių atstovai 
priminė, kad tebegalioja Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas 
1921-22 metais. Tačiau negauta 
jokio atsakymo iš Azijos kraštų, 
ypač Japonijos, su kuria Lietuva 
turėjo gerus santykius iki 1940 .

Baltijos respublikų vadai norėjo 
susitikti su Belgijos užsienio 
reikalų ministru Eyskens, bet koks 
supuolimas!!! Sovietų 
ambasadorius taip pat norėjo tuo 
pačiu metu su juo susitikti, 
Eyskens, žinoma, pasirinko 
Sovietų Sąjungos ambasadorių...

Į Paskautininko laipsnį — 
s.v.v.sl. Matą Julių-Jotautą, 
Škotijoje.

„Lelijos“ ordinu — s. Algį 
Gerdžiūną, Huddersfielde.

Sveikinu mielus vadovus su 
pakėlimu į aukštesnius laipsnius ir 
apdovanotą-pagerbtą LSS Garbės 
ordinu.

Broliui Matui — naujam ir 
jaunam skautininkui linkiu 
neapleisti mūsų skautiškų eilių ir 
nenuilstamai dirbti šauniam 
„Vytauto Didžiojo“ vienetui, 
Škotijoje. Vieneto sesės ir brolius 
veskite lietuviško skautavimo 
keliu ir budėkite skautiško šūkio 
siekiams: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Broliui Algiui dėkoju už ilgų 
metų pasišventimą skautų 
sąjūdžio ūkio vedėjo sunkiame bei 
reikšmingame vadovavimo bei 
maitinimo darbe ir sąjūdžio 
veikloje.

Jūsų pastangos ir darbas per eilę 
metų padėjo išlaikyti lietuvio 
skauto dvasią už Tėvynės ribų.

Budėkime!
v.s. Gediminas Deveikis

LSB Vyriausias Skautininkas
LSS Europos Vadija, sesės ir 

broliai, sveikina pakeltąjį į 
paskautininko laipsnį, 
apdovanotą-pagerbtą ordinu 
brolį ir mūsų gerbiamus 
skautiškos idėjos rėmėją ir 
rėmėjus.

ŠVEICARIJOJE
UŽSIENIO SPAUDOJE

Viename iš žinomiausių 
dienraščių pasaulinės spaudos 
tarpe, šveicariško „Neue Zūrcher 
Zeitung“ birželio mėn. 6 d. 
numeryje, taip buvo aptarta 
Vytauto Vaišnoro, Vilniaus 
universiteto germanisto, 
čionykštės grupės „Baltica“ 
svečio, paskaita vokiečių kalba 
Zūricho universitete.

Užsienio skyriaus redaktorius 
atpasakojo, jog Pabaltijos 
respublikų atvejis atskleisiąs taip 
vadinamo persitvarkymo rimtumą 
ir demokratinio atnaujinimo 
pastangas. Matysime, ar už 
tarybinio valstybės ir partijos šefo 
užmojo slepiasi daugiau negu 
posakis. Referento nuomone, 
ypatinga persitvarkymo sėkmė 
Pabaltijyje maskviškiams, šio 
atsinaujinimo steigėjams, betgi 
buvusi didžiai nepageidaujama, 
kadangi komunistų jėgos 
monopolis pirmiausiai buvęs 
prarastas prie Baltijos jūros; taip 
pat kaip ir privati nuosavybė bei 
spaudos ir žodžios laisvė 
prasiskverbusi visų pirma šitose 
respublikose. Pabaltijyje pasirodė, 
kad Gorbačiovo persitvarkymo 
politika tiek tautybių 
klausimuose, tiek ekonomikos 
srityje nebuvo pagrįsta 
koncepcija. O persitvarkymas, 
kaip pačių gyventojų toliau 
tęsiams spontaniškas procesas, 
iššaukia Kremliui baimę. 
Tolimesnė jos eiga Pabaltijyje, ir 
ar Maskva iš viso bus pasirengusi 
deryboms, parodys, pagal 
referentą, ar Sovietų Sąjungoje yra 
vietos demokratiškoms 
reformoms.

Dabartinė padėtis Lietuvoje 
optimizmo nekelia. Maskvos 
tikslas tebesąs lietuvius priversti 
atšaukti jų Nepriklausomybės 
deklaraciją. Sovietinės 
kariuomenės sukelti sausio mėn. 
kruvini įvykiai parodo 
konservatyvių jėgų spaudimą. 
Tiems, kurie betgi sovietinę 
vyriausybę ir Gorbačiovą nori 
atpalaiduoti nuo atsakomybės, ir 
mirtinuose šūviuose į civilius 
gyventojus mato „paslydimą“, 
referentas siūlo apmąstytiną 
atsakymą: ypatingosios sovietinės 
pajėgos tada užėmė lietuvių radiją 
ir televiziją, ir tebelaiko šiuos 
siųstuvus savo prievartoje, — jų 
programos gi sudaromos iš 
Rusijos ir Baltgudijos atvežtų 
koloborantų, kai tuo tarpu 
lietuviai radijo ir televizijos 
darbuotojai yra bedarbiais. Taigi, 
jau puspenkto mėnesio 
besitęsiantį užėmimą lietuvių 
masinių informacijos centrų iš 
tiesų nebegalima laikyti neleistinu 
vietinių funkcionierių 
sauvaliavimu.

Po paskaitos buvo parodytas 
pusvalandžio video filmas apie 
gūdžius sausio mėn. įvykius 
Vilniuje. Kadangi, rašo straipsnio 
autorius, daugelis šio siautėjimo 
reiškinių vyko nakties tamsoje, 
sunku pamatyti, kas ten ką šaudė, 
tačiau, kad prieš beginklę žmonių 
masę sunkiai apsiginklavę 
kareiviai ir šarvuočiai stovėjo, ir 
kad pavieniai kareiviai puldami 
civilius žmones, juos brutaliausiu 
būdu šautuvų buožėmis daužė, — 
tą šio filmo vaizdai neabejotinai 
įrodo. Taip pat prie šiurpulingų 
vaizdų ir sužeistųjų pareiškimų 
nieko nebegalima pridurti. Šis 
dokumentas buvo Zūriche 
parodytas tą pačią dieną, užbaigia 
savo straipsnį autorius, kai 
valdžios įstaigos Maskvoje per 
Generalinę prokuratūrą tvirtino, 
kad Vilniaus įvykių tyrimai įrodo, 
jog kariuomenė dėl šių įvykių nėra 
kalta.
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LANKYSIS SVEČIAI
Birželio 21 d., penktadienį, 

19.30 vai., Lietuvių Namuose, 
Londone lankysis Lietuvos 
vyriausybės energetikos ministras 
dr. Leonas Ašmantas, 
Ekonomikos Instituto narys dr. 
Edmundas Smilga ir Klaipėdos 
eksporto įmonės direktorius 
Martinas Gusetinas.

Kviečiame lietuvius atvykti, 
išklausyti pranešimus ir su svečiais 
pabendrauti.

DBLS-gos direktorių valdyba

VAIKŲ FONDAS
Gautos šios aukos: 30.00 sv. — 

K.M. Drungilų šeima iš Londono; 
20.00 sv. — A. Knabikas iš 
Lancashire.

Ankstyvesnėje 
korespondencijoje buvo padaryta' 
klaida: vietoje 150.00 sv. — 
Balčiūnų šeima, turėjo būti 150.00 
sv. — Balnių šeima iš Londono.

Oxfordo universiteto istorijos 
profesorius Michael Giedroyc- 
Giedraitis moksliniais reikalais 
lankėsi Lietuvoje. Ten jis taip pat 
susitiko su Lietuvos 
Respublikinės vaikų ligoninės 
daktarais. Birželio 2 d. grįžęs 
vaikų fondo komitetui jis atsiuntė 
savo įspūdžių laišką. Jų sūnus 
neseniai vaikų fondui paaukojo 
5000 sv.

Didelės ir mažos aukos 
visuomet laukiamos. Siųsti 
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E2 9DT.

ATVYKS VILNIAUS 
UNIVERSITETO TEATRAS 
Liepos 5-13 dienomis Londone 

viešės Vilniaus universiteto 
teatras. The Questors teatro 
sekretorius praneša, kad atvyks 27 
asmenų grupė. Londone įvyks trys 
spektakliai, pagrindinis — liepos 6 
d. The Questors teatre, Mattock 
Lane, Ealing, W5.

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 23 d.,

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Leicesteryje — birželio 23 d., 14 

vai., Švč. Širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — birželio 30 d.,

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Coventryje — birželio 30 d., 14 

vai., Šv. Elzbietoje.
Leamington Spa — birželio 30 

d., 16.30 vai., Šv. Petre.
Nottinghame — liepos 7 d.,

11.15 vai., Aušros Vartuose.
Corbyje —'liepos 7 d., 14 vai., 

Šv. Patrike.
Northamptone — liepos 7 d., 18 

vai., Šv. Lauryne, Craven St.

BAZARAS EALINGE
Vaikų fondo ruošiamas bazaras 

įvyks birželio 22 d., (o ne birželio 14 
d., kaip buvo skelbiama), 11 vai., 
Welsh Chapel Hall, Ealing Green, 
High Street. Vaikų fondo vadovybė 
prašo visus prisidėti prie bazaro 
pasisekimo aukomis, daiktais, 
loterijos fantais ar maistu 
užkandžių stalui. Pinigus ir daiktus 
galite įteikti fondo vadovybei 
sekmadieniais Londono parapijos 
menėje.

Vaikų fondo vadovybė visiems 
aukotojams ir lankytojams iš 
anksto dėkoja.

LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI
Londono lietuvių Šv. 

Kazimiero parapijos 1991 m. 
Derby arklių lenktynėse Epsome 
laimėjo šie loterijos bilietai:

1-oji vieta nr.3816 — Miss K. 
Steven iš Glasgow; II-ji vieta nr. 
1343 — P. Žiurinskas iš Bishop 
Stafford; III-ji vieta nr. 1315 — A. 
Knabikas iš Londono; IV-ji vieta 
nr. 3152 — (be pavardės, bilietas 
parduotas Londone).

Parapijos kunigai ir taryba 
loterijos platintojams ir rėmėjams 
dėkoja už talką ir įdėtą darbą. Be 
jūsų paramos ši loterija nebūtų 
įvykusi. Apie loterijos pelną 
pranešime vėliau.

AUKOS PARAPIJAI
Londono lietuvių Šv. 

Kazimiero parapijai aukojo: po 
50.00 sv. — M. Šemeta ir J. 
Balnius; 15.00 sv. — J. Eigminas; 
po 5.00 sv. — Č. Budrys, J. 
Babilius, S. Karalevičius, M. 
Mockienė, P.A. Baltaragis, V. 
Šližienė, V.J. Keris, P. Milašius, 
M. Žemaitienė, J. Stankus, O. 
Karpavičienė, S.B. Vaitkevičius. 
K. Šaknaitis, V. Jasaitis, A. 
Grismauskas, B. Ališauskas, G. 
Kaminskienė.

Parapijos vadovybės dėkoja 
visiems aukotojams.

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS
Birželio 29 d., 16 vai., Parapijos 

menėje, 21 The Oval, London E2, 
įvyks parapijos narių metinis 
susirinkimas.

Visi parapijiečiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

METINIS SUSIRINKIMAS
Sporto ir Socialinio klubo narių 

susirinkimas įvyks birželio 23 d., 
17 vai., klubo patalpose, 345A 
Victoria Park Road, E9.

Bus padaryti pranešimai apie 
1990/91 metų klubo veiklą, 
renkama klubo valdyba 1991/92 
metams.

Klubo nariai kviečiami 
dalyvauti.

NOTTINGHAME
JONINES IR PETRINES

Nottinghamo moterų draugija 
birželio 22 d., 18.30 vai., Latvių 
klube, 1A Standhill Rd.. Carlton 
Hill, Nottingham, ruošia Jonines 
ir Petrines.

Įėjimas 4 svarai asmeniui. 
Užsirašyti iki birželio 20 d. 
Skambinkite 505686.

Kviečiame visus tautiečius 
apsilankyti.

Moterų draugijos valdyba

MANCHESTERYJE
MLS KLUBO

NARIŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 6 d., šeštadienį, 16 vai. 

MLS klubo valdyba šaukia 
visuotiną pusmetinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir 
revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus nagrinėjamas 
klubo išlaikymo reikalas, nes labai 
pakilo klubo išlaikymo išlaidos.

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

Narius prašome būtinai 
dalyvauti. Klubo valdyba

KUN. A. GAURONSKAS 
LANKĖSI VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Per Devintines Lietuvių Vasario 

16 gimnazijoje Hūttenfelde lankėsi 
Karaliaučiaus miesto ir srities 
dekanas kun. Anupras Gauronskas.

Žinojome, kad Maskvoje 
diplomatinio korpuso katalikų 
kapelionas ir Šv. Liudviko 
bažnyčios k ebonas yra lietuvis 
kunigas Pranas Račiūnas, bet 
žinia, kad lietuvis kunigas 
klebonauja Karaliaučiuje, buvo 
didelė staigmena. Per Devintinių 
Mišias pasakytame pamoksle kun. 
Gauronskas papsakojo ir apie 
savo darbo bei gyvenimo sąlygas. 
Jis yra vienintelis katalikų kunigas 
ne tik Karaliaučiuje, bet ir visoje 
vadinamoje Kaliningrado srityje. 
Jis buvo, vokiečių kardinolo 
pageidavimu, paskirtas Telšių 
vyskupo Vaičiaus. Karaliaučiuje 
kun. Gauronskas neturi ne tik 
bažnyčios, bet nei kur žmoniškai 
prisiglausti, gyvena viešbutyje, 
pamaldas laiko bažnyčių 
griuvėsiuose, kapinėse, 
privačiuose namuose. 
Karaliaučiaus tikinčiųjų 
komitetas pamaldoms išnuomavo 
sporto salę. Tilžėje jos laikomos 
privačiuose namuose, kituose 
miestuose — kapinėse, 
šventoriuose. Tikinčiųjų 
komitetui ir klebonui rūpi ne tik 
tikėjimo, bet ir lietuvybės reikalai. 
Sekmadieniais kun. Gauronskas 
Karaliaučiuje laiko trejas 
pamaldas — 10 vai. lenkams, 11 
— lietuviams, o 12 vai. visiems 
kitiems: vokiečiams, rusams, 
ukrainiečiams. Po trečiųjų 
pamaldų skuba laikyti Mišių 
Tilžėje. Nors prieš karą nei 
Karaliaučiuje, nei jo srityje 
ortodoksų bažnyčių nebuvo, 
dabar ortodoksai Karaliaučiuje 
turi tris, o visoje Kaliningrado 
srityje net 18 bažnyčių. 
Daugiausia yra užėmę buvusius 
evangelikų maldos namus.

Lankydamasis Vokietijoje, 
kunigo Konstantino Gulbino 
lydimas, kun. Gauronskas 
pasimatė su vokiečių kardinolu 
Meissner, kuris rodo didelį 
susidomėjimą Karaliaučiaus ir jo 
srities katalikų bei jų šventovių 
likimu.

... v J. Lukošius

ŠKOTIJOJE
ATVYKSTA „RASA“

Liepos 20-28 dienomis 
Edinburge, Škotijoje. įvyks 11-sis 
Tarptautinis Tautinių Šokių 
Festivalis, kuriame dalyvaus 
Kauno Tautinių Šokių grupė 
„Rasa“. Šokėjai ir palydovai, 33 - 
jų asmenų grupė, į D. Britaniją iš 
Kauno atvyks autobusu. „Rasą“ 
iškvietė ir ja Škotijoje rūpinsis 
Dunedin Dancers Edinburge.

PABALTIJO KRAŠTŲ 
KLAUSIMAS NATO 

PASITARIME
Danija nutarė iškelti Pabaltijo 

kraštų klausimą Kopenhagoje 
vykstančiame NATO Santarvės 
šalių užsienio reikalų ministrų 
pasitarime. Danijos užsienio 
reikalų ministras pranešė, kad 
paragins pasitarimo dalyvius 
paskelbti bendrą NATO 
Santarvės šalių pareiškimą, 
smerkiantį sovietų provokacijas 
Pabaltijos valstybių atžvilgiu ir 
kviečiantį Maskvą nedelsiant 
užmegzti derybas dėl Pabaltijo 
respublikų nepriklausomybės. 
Ministras Ellemann-Jensen 
pasakė, kad jo pasiūlymą iškelti 
Pabaltijo klausimą NATO 
Santarvės ministrų pasitarime 
parėmė Islandiją, drauge, betgi, 
pastebėjo, kad kiti Santarvės 
kraštai vargu ar sutiks aiškiai 
pasisakyti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės 
klausimu, nes jų įsitikinimu, toks 
pasisakymas galėtų sukelti naujų 
sunkumų Gorbačiovui, 
apsunkinti jo padėtį tuo metu, kai 
Sovietų Sąjungoje vis smarkiau 
pasireiškia ekonominė krizė, o 
drauge su ja ir dabartinei valdžiai 
priešiškos jėgos. Danijos 
ministras, betgi, nepritaria šiems 
būkštavimams, mano, jog 
Santarvė turi aiškiai pasisakyti už 
Baltijo kraštų nepriklausomybę, 
pabrėžti, jog Pabaltijo klausimas 
nėra Sovietų Sąjungos vidaus 
problema, įspėti Maskvą, kad 
Vakarų ekonominė pagalba 
Sovietų Sąjungai priklausys nuo 
jos laikysenos Pabaltijo valstybių 
atžvilgiu.

V AT. R

PABALTIJO LAISVES 
DIENOS PROKLAMACIJA

(Atkelta iš 1 p si.)

Bush administracija paskyrė 5 
milijonus dolerių Project Hope 
organizacijai apmokėti išlaidas 
susijusias su vaistų bei kitokios 
medicininės šalpos pervežimu iš 
JAV į Baltijos šalis bei Ukrainą. 
Kol kas buvo tik viena oficiali 
Project Hope siunta lėktuvu, prie 
kurios Religinė Šalpa ir Mercy 
Lift prisidėjo. Prezidentas Bush 
vakar pasakė, kad antra Project 
Hope siunta netrukus keliaus į 
Pabaltijį, o jo atstovas vėliau 
pridūrė, kad tai tik „savaičių 
klausimas“. Baltųjų rūmų 
atstovas pažadėjo pasiteirauti dėl 
žadėto atskirų Religinės Šalpos 
bei Mercy Lift siuntų finansavimo 
valdžios lėšomis, kaip buvo 
anksčiau susitarta.

Kaip įprasta šitokiuose 
brifinguose, iš pabaltiečių pusės 
buvo pareikštas nepasitenkinimas 
dėl prezidento Bush 
administracijos atsisakymo 
vartoti žodį „nepriklausomybė“ 
ryšium su Baltijos šalim. Nei 
prezidento proklamacijoje, nei jo 
įvadinėse pastabose negalima rasti 
to žodžio. Vietoj jo, linksniuojamas 
žodis „laisvė“.

LIC

PASAULYJE
JAV karo nugalėtoja, bet...

Washingtone ir New Yorke 
vyko dideli paradai paminėti 
greitą ir su mažomis aukomis karo 
laimėjimą Persijos įlankoje. 
Tačiau kai kurie komentatoriai 
susilaiko nuo per didelio 
džiūgavimo, nes Saddam Hussein 
tebėra Irako valdžioje, o Kuweit 
kaip reikiant dar nesusitvarkė, 
kurdai ir šiitai tebegyvena 
baimėje. Šiaurės Irake, kur yra 
sudarytos saugios, sąjungininkų 
karių ginamos vietovės kurdams 
irgi neramu, nes JTO kariai 
tikriausiai negalės prieš Saddam 
Hussein gerai apginkluotus karius 
atsispirti. O Pietų Irake, sakoma, 
kad Saddam Hussein jau pradėjo 
terorizuoti šiitus.

Kokias reformas įves Jelcinas?
Gavęs savo žmonių tokį didelį 

pasitikėjimą, Jelcinas gali daug 
drąsiau kalbėtis su Gorbačiovu, 
kuris į rinkimus nedrįsta 
kandidatuoti, nes nebūtų 
išrinktas. Dabar Jelcinas yra 
visoje Sovietų Sąjungoje 
vienintelis tautos išrinktas 
respublikos vadas, nežiūrint, kad 
visai prieš rinkimus jis buvo 
komunistų partijos apkaltintas 
girtuokliavimu ir net susidėjimu 
su Italijos Mafia.

Iš Boris Jelcin, kuris jau seniai 
išstojo iš komunistų partijos, 
tikimasi sulaukti daug reformų. 
Jis yra pažadėjęs, kad sieks 
didesnės autonomijos Rusijai ir 
kitoms respublikoms, ir tik dėl to 
jis sutikęs pasirašyti visasąjunginę 
sutartį.

Sovietai gerinasi Irakui
Sovietų Sąjunga pasiūlė 

nutraukti JTO sankcijas prieš 
Iraką, nes ten žmonės miršta nuo 
bado ir ligų. Sovietų Sąjungą 
parėmė Kinija, Kuba, Yemen ir 
Ekvador, bet siūlymas nebuvo 
priimtas, nes jam pasipriešino 
JAV ir D. Britanija. Dėl tokio 
nelaukto Sovietų Sąjungos 
pasiūlymo buvo pareikštas 
nusistebėjimas, nes Saddam 
Hussein laisvai leidžia pinigus 
karo reikalams.

Izraelis tebesi priešina
Izraelio vyriausybės atstovai 

nesutinka tartis su PLO 
(palestiniečių organizacija). Iš 
arabų valstybių tik Egiptas turi 
diplomatinius ryšius su Izraeliu. 
Jau nuo seniai mėginama sukviesti 
konferenciją, kurioje būtų 
siekiama tarp Izraelio ir arabų 
valstybių susitarimo. Bet Izraelis 
vis priešinasi. Jis taip pat atsisako 
paklusti JTO rezoliucijai, kuri 
Izraeliui liepia grąžinti 
palestiniečiams jų žemes.

Šiuo metu JAV kartu su Sovietų 
Sąjunga bando tokią konferenciją 
sušaukti. Bet ar jiems tai pavyks 
padaryti?

Nauja partija
Buvęs Sovietų Sąjungos 

užsienio reikalų ministras Eduard 
Shevardnadze, kuris jau ne kartą 
yra pasisakęs preiš savo buvusio 
viršininko Gorbačiovo 
diktatorišką politiką, pasiūlė 
steigti naują plačių pažiūrų 
demokratišką partiją greitesniam 
ekonominių ir socialinių reformų 
įgyvendinimui Sovietų Sąjungoje. 
Nuostabiausia yra tai, kad jis 
tebėra komunistų partijos 
centrinio komiteto narys. Jis siūlo 
į naują partiją priimti visus, 
siekiančius reformų, 
neatsižvelgiant į jų praeities 
veiklą.

Mirė G. Karka
Nesulaukęs 70 metų sukakties, 

gegužės 7 dieną netikėtai mirė 
Panevėžio dramos teatro aktorius 
Gediminas Karka.
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