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BALTIJOS ŠALYS
ATSIRIBOJA NUO
SOVIETŲ SUTARTIES

Liepos 10 d. trijų Baltijos
respublikų vyriausybių vardu
išsiųstas laiškas JAV prezidentui
George Bush, kuriame rašoma,
kad jei bus pasirašoma SSSRJAV sutartis dėl didžiausio
palankumo (MFN) statuso
suteikimo Sovietų Sąjungai,
Baltijos šalys nebūtų į ją įtrauktos.
Laišką pasirašė Lietuvos ir
Latvijos ministrai pirmininkai bei
Estijos ministro pirminnko
pavaduotojas.
„Laikome būtina pažymėti,
kad, jei Baltijos šalys nebus
išskirtos
šioje
sutartyje,
geranoriškos derybos tarp Sovietų
Sąjungos ir Baltijos šalių gali būti
atidėtos neribotam laikui, —
rašoma laiške. Maža to, Baltijos
šalių faktiškas įtraukimas į bet
kokią SSSR-JAV sutartį būtų
suprastas kaip Baltijos valstybių
inkorporacijos
į
SSSR
pripažinimo pradžia. Tokia
pozicija prieštarautų ilgametei
JAV politikai, kuria juridiškai
buvo pripažįstamas Baltijos
valstybių suverenitetas.“
Vertindami palankumo statuso
suteikimą Sovietų Sąjungai, kaip
priemonę, galinčią prisidėti prie
politinės ir ekonominės padėties
stabilizavimo toje šalyje, Pabaltijo
vyriausybių vadovai primena JAV
prezidentui, kad Estija, Latvija ir
Lietuva panašias sutartis su JAV
pasirašė dar 1925-26 metais, ir jos
niekada nebuvo nutrauktos.
Todėl kreipiamasi į prezidentą
Bush, prašant surasti galimybę
patvirtinti minėtųjų sutarčių
tęstinumą, ir neįtraukti Baltijos
šalių į jokią prekybinę sutartį tarp
SSSR ir JAV.
LIC
EUROPOS TARYBOS
KOMISIJOS
APKLAUSINĖJIMAS

Europos Tarybos komisijos
santykiam
su
Taryboje
nedalyvaujančiais
kraštais
pirmininkas David Atkinson
pažymėjo, kad komisijoje birželio
27 d. vykę apklausinėjimai apie
padėtį Pabaltijo šalyse buvo
naudingi, dalykiški ir atviri. Jis
toliau pastebėjo, kad Europos
Tarybos
parlamentinės
asamblėjos sesijos rėmuose,
Helsinkyje, Pabaltijo respublikų
prezidentai pirmą kartą turėjo
progos už Sovietų Sąjungos ribų
pasikeisti nuomonėmis su sovietų
Aukščiausiosios
Tarybos
atstovais.
Europos Tarybos komisijos
apklausinėjimuose
dalyvavo
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
Aukščiausiųjų
Tarybų
pirmininkai
R u u telis,
Gorbunovas ir Landsbergis.
Spaudos agentūros pastebi, nors
Vilniaus telegrafo ir telefono
centro užgrobimas sudrumstė
apkalausinėjimo eigą, vis dėlto
Europos
Tarybos
narių
susitikimas
su
pabaltiečių
lyderiais, taip pat pabaltiečių
lyderių nuomonių pasikeitimas su
sovietų
deputatais
buvo
naudingas, suteikė progą išsamiai
apžvelgti Pabaltijo kraštų padėtį,
susipažinti su pabaltiečių ir
sovietų pažiūromis į .Pabaltijo
problemą. Šios pažiūros, rašo
spaudos
agentūros,
yra
&■
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Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo
konferencija Ženevoje
Lietuvos
Respublikos
informacijos biuro Londone
vadovas Kęstutis Stankevičius
„EL“ pranešė, kad Ženevoje
vyksta ESBK šalių dalyvių
tautinių mažumų ekspertų
simpoziumas. Jos darbe dalyvauja
Lietuvos vyriausybinė delegacija,
kuriai vadovauja V. Katkus.
Nuo liepos 7 dienos Lietuvos
delegacija yra JAV delegacijos
svečiais. (Prieš tai vieną savaitę
buvo Danijos delegacijos svečiai).
Tai dar vienas praktinis žingsnis
Helsinkio procese.
Šiandien (liepos 7 d.) posėdis
prasidėjo diskusija tarp Albanijos
ir Jugoslavijos dėl albanų padėties
Jugoslavijoje, ypatingai Kosovo
autonominiame krašte. Vėliau
vyko Graikijos ir Turkijos
diskusijos dėl Kipro graikų. Po šių
aštrių diskusijų pradėti svarstyti
du pateikti projektai dėl tautinių
mažumų klausimų.
Vieną projektą pateikė Austrija,
Čekoslovakija, Vengrija, Italija,
Jugoslavija ir Lenkija. Kitą
projektą — Austrija, Kipras,
Suomija, Lichtenšteinas, San
Marino, Malta, Švedija ir
Šveicarija.
Pirmame projekte kalbama apie
tautinių mažumų tautybes ir
valstybę, pabrėžiant jų lojalumą
tos valstybės vyriausybei bei
įstatymams. Taip pat valstybės
turi garantuoti tautinės mažumos
kultūrinį,
religinį,
kalbinį
identitetą.
Antrame projekte siūloma kurti
ESBK žmogaus teisių stebėtojų
instituciją, kuri galėtų ištirti padėtį
vietoje ir pateikti raportą
sekančiam Helsinkio proceso
dalyvių susitikimui.
JAV delegacija savo kalboje
diametraliai priešingos: sovietas
Aleksiej Elisse tvirtino, kad
Pabaltijo klausimas esąs Sovietų
Sąjungos vidaus problema ir
įtikinėjo,
kad
tik
naujo
referendumo keliu Pabaltijo
respublikos
galėsiančios
pasisakyti dėl atsiskyrimo nuo
Sovietų Sąjungos. Pabaltiečių
lyderiai šia proga
tvirtai
pakartojo,
kad
Pabaltijo
nepriklausomybės atkūrimo
klausimas
yra
tarptautinė
problema ir kaip tokia privalo būti
sprendžiama, o dėl
naujo
referendumo pastebėjo, kad visos
trys Pabaltijo tautos per šių metų
vasario ir kovo mėnesiais
Pabaltijyje
pravestus
referendumus jau pasisakė, ir
dargi
labai
aiškiai,
už
nepriklausomybę.
Birželio 28 d. Rygoje įvyko
Pabaltijo Tarybos eilinis posėdis,
kuriame dalyvavo
Estijos,
Latvijos ir Lietuvos Aukščiausiųjų
Tarybų pirmininkai bei jų
bendradarbiai.
Pirmininkai
pasiekė Rygą tiesiai iš Helsinkio.
Latvijos vyriausybė numato
savo žinion perimti visas
respublikos muitines ir nemano,
kad šis sprendimas gali pakenkti
Latvijos
santykiams
su
devyniomis
respublikomis,
pasiryžusiomis pasirašyti naująją
sąjunginę sutartį.
VAT.R.

pažymėjo, kad Lietuva ir kitos
Baltijos valstybės gali būti
pavyzdžiu,
kaip
tokiomis
sunkiomis sąlygomis galima
pozityviai
spręsti
tautinių
mažumų klausimą.
Vakare delegacija susitiko su
Vatikano delegacija. Susitikimo
metu buvo išdėstyti Lietuvos
tautinių mažumų
teisiniai,
politiniai bei kai kurie religiniai
aspektai; aptarta Lietuvos-TSRS
santykių būklė.
Liepos
10
d.
Lietuvos
Respublikos užsienio ministerijos
viceministras Valdemaras Katkus
grįžo į Vilnių. ESB Konferencijoje
Lietuvos delegacijai toliau
atstovavo Tautybių departamento
generalinė direktorė Halina
Kobeckaitė.
Liepos 12 d. įvyko „Baltijos
valstybių
draugų“
grupės
brifingas. Jame buvo pranešta,
kad sudaryta speciali grupė
svarstymų
rezultatams
apibendrinti.
Jos
darbą
koordinuoja
Šveicarijos
delegacija.
Tikimasi,
kad
delegacijos galės susipažinti su
pirmuoju šio dokumento variantu
sekmadienio
vakare
arba
pirmadienio rytą.
Brifinge taip pat buvo pranešta,
kad nuo liepos 15 d. Lietuvos
delegacija
bus
Islandijos
delegacijos svečiais, o Estijos
delegacija — Belgijos.
JAV Ambasadorius Max
Kampelman liepos 1 d. Europos

Saugumo ir Bendradarbiavimo
Konferencijoje
Ženevoje,
ekspertų simpoziume tautinių
mažumų klausimams aptarti
pasisakė už Baltijos šalių
nepriklausomybę,
praneša
Lietuvių Informacijos Centras.
M. Kampelman Pabaltijos šalis
paminėjo įžanginėje kalboje
pirmoje simpoziumo plenarinėje
sesijoje. Pagal „Amerikos Balsą“,
iš aštuonių šalių atstovų,
kalbėjusių pirmą dieną, trys (JAV,
Malta ir Islandija) parėmė Baltijos
šalių teisę dalyvauti Ženevos
simpoziume.
Štai ištrauka iš M. Kampelman
kalbos.
„Mes esame padarę nemažą
pažangą,
įveikdami pačias
rimčiausias ir akivaizdžiausias
kliūtis vieningai ir laisvai Europai
sukurti. Tačiau keletas jų dar
lieka, ir jas pašalinti įmanoma tik
nuoširdžiais, taikiais politiniais
procesais. Mes žinome, kad viena
iš tokių nemalonių problemų
susijusi su suprantamai ir
istoriškai pateisinamais Baltijos
šalių
ir
jų
žmonių
nepriklausomybės siekiais.
Jungtinių Valstijų delegacija
pritaria daugumai kitų čia
esančiųjų įsitikinimui, kad mūsų
pastangos sukurti vieningą ir
laisvą
Europą
reikalauja
įgyvendinti tuos siekius taip, kad
ne pertolimoje ateityje valstybių
rate aplink šį stalą būtų ir Estijos,
Latvijos bei Lietuvos atstovai“.

LIETUVOJE
Geležinkelio katastrofa

Birželio 22 d. Vilniaus
geležinkelio stoties rajone
susidūrė du keleiviniai traukiniai.
Iš Talino į Minską važiavusi
„Žuvėdra“ įsirėžė į tarptautinį
Berlynas-Leningradas traukinį.
Apgadinti vagonai, kurių vienas
nuvažiavo nuo bėgių. Taip pat,
šilumvežis. Žmonės nenukentėjo.
Pagerbtos Rainių aukos

Birželio
23-23 dienomis
tūkstančiai žmonių iš visos
Lietuvos Rainiuose nusilenkė
teroro aukų atminimui. Lygiai
prieš 50 metų, pirmosiomis karo
dienomis, Rainių miškelyje prie
Telšių raudonarmiečiai nužudė 73
niekuo
nekaltus
žmones.
Tragedijos vietoje da*bar iškilo
grakšti, vitražais ir skulptūromis
papuošta Kančios koplyčia. Ją
telšiečiai pastatė pagal senąjį arch.
Jono Virako projektą, už kurį pats
autorius buvo ištremtas į Sibirą.
Prie koplyčios šv. Mišias atnašavo
Telšių vyskupas Antanas Vaičius.
Anksčiau Telšiuose, prie
buvusio kalėjimo, buvo suruoštas
minėjimas, kuriame dalyvavo
Lietuvos AT deputatai bei
vyriausybės atstovai, kurie
pareiškė užuojautą nužudytųjų
giminėms. Žodį tarė iš Belgijos
atvykęs rašytojas E. Cinzas.
Sienpjūtė Vilniuje

Birželio 22-23 dienomis Vilniuje
susirinko žemdirbiai į Žemdirbių
sąjūdžio konferenciją. Buvo
kalbėta apie žemės reformą,
sunkią
ūkininkų
dalią,
priekaištauta vyriausybei.
Į
gegužės 23 dienos mitingą Vilniuje
suvažiavo apie 16 tūkstančių
žmonių, panaudota 639 mašinos.
Tarp
suvažiavusių
buvo
mechanizatorių, vairuotojų,
fermų darbuotojų. Buvo dar
vienas pasišnekėjimas apie darbą.
Per pačią šienapjūtę.
Poilsiautojai Baltijos pajūryje

Atšilus orams, padaugėjo
poilsiautojų Baltijos pajūryje.
Palangos higienos centro
direktorius A. Sabaliauskas
pasakė, kad vasarotojai gali
džiaugtis maudynėmis visuose
Palangos
ir
Šventosios
paplūdimiuose — jūros vanduo
čia atitinka visas higienos normas.
Truputį blogesnė padėtis prie
Klaipėdos.
Melnragėje
ir
Giruliuose maudytis uždrausta.
Ar saugu važiuoti traukiniu?

Rūpintojėlis sargyboje prie televizijos bokšto Vilniuje.

Į
tą
klausimą
atsakė
Susisiekimo
ministerijos
geležinkelio skyriaus viršininkas
S. Labutis.
Lietuvoje geležinkelio avarijos
vyksta vos ne kiekvieną savaitę.
Geležinkelio išlaikyti praktiškai
neįmanoma. Medinių pabėgių
gaunama dešimt kart mažiau nei
reikia, betoninių pasigaminti
patys
nemokame.
Per
pastaruosius 50 metų Lietuvos
geležinkelis sutrumpėjo 410 km., o
judėjimo intensyvumas padidėjo
75 kartus. Kapitaliniai įdėjimai į
kelių ūkį atitinkamai nepadidėjo.
700 km. pagrindinių linijų būklė
avarinė. Prekinių traukinių greitis
dabar, kaip ir prieš 50 metų, o
keleiviniai traukiniai važiuoja net
lėčiau.
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MEDIKU LITERA TŲ POEZIJOS PA VASARIS
Kęstutis Balčiūnas

Tapo tradicija, kad kiekvienų
metų birželio mėnesio antroje
pusėje rengiamas respublikinis
medikų poezijos pavasaris. Šiemet
jis dvidešimt trečias. Birželio 22 d.
iš visos Lietuvos medikai literatai
skubėjo į Kudirkos Naumiestį.
Šiemet įsteigta medikų literatų
Vinco Kudirkos vardo draugija. Ši
šventė ypatinga. Ji švenčiama
Nepriklausomoje
Lietuvoje.
Medikų
literatų draugija
pavadinta mūsų tautos žadintojo
V. Kudirkos vardu, už tai ji šiemet
vos užgimusi, ir švenčiama
Kudirkos Naumiestyje,
t.y.
vietose, kuriomis vaikščiojo
V.Kudirka.
Šventė prasidėjo gydytojo
Juozo Bagdono (1866-1956) vardo
gatvės atidarymu Kudirkos
Naumiestyje. Šis gydytojas gimė
Slibinų km. netoli Kudirkos
Naumiesčio. Jis buvo ne tik
gydytojas,
bet
ir žymus
visuomenės veikėjas, publicistas,
vertėjas, memuaristas, keleto
laikraščių redaktorius, knygnešys,
profesorius. Už draudžiamų
knygų nešimą caro valdžia jį
norėjo ištremti į Viatkos
guberniją, bet jis pabėgo į užsienį.
Jo veikla lietuvių kultūrai
milžiniška. Dėl to jo nemėgo
sovietinė valdžia. Pagal sovietų
istorikus Lietuva gyva tik nuo
1940 m. Anksčiau Lietuvos
nebuvo. Tai kur sovietai mėgs
žmones, kurie sakė tiesą, kurie
dirbo Lietuvai, kurie, pamatę
sovietinį rojų 1940-1941 m.,
artėjant frontui, pasitraukė į
Vakarus, kaip padarė J. Bagdonas.
Jis apsigyveno JAV, kur mirė 1957
m. Praslinkus 23 metams po jo
mirties, urna su jo palaikais buvo
palaidota Kudirkos Naumiesčio
kapinėse šalia jo artimųjų. Šiose
laidotuvėse dalyvavo apie 40
žmonių (tiek pat, kiek V.
Kudirkos laidotuvėse).
Mat
sovietiniai partiokratai draudė
dalyvauti J. Bagdono palaikų
palaidojime.
Partijos šulai
perspėjo,
kad
inteligentai
nedalyvautų, neteks darbo.
Atidarius J. Bagdono vardo gatvę,
medikai literatai nuėjo į Kudirkos
Neumiesčio kapines prie jo kapo.
Padėjo gėlių, buvo sakomos
"kalbos. Aplankėme ir pirmojo
Lietuvos valstybės kontrolieriaus
poeto
Justino
Zubricko
(slapyvardis Turčiniškis, 19681926) kapą. Čia mokytoja N.
Manikienė perskaitė jo eilėraštį,
populiarų ir šiandien. Prie V.
Kudirkos kapo sugiedojome
Lietuvos himną. Šiuos kapus
prižiūri Kudirkos Naumiesčio
vidurinės mokyklos mokiniai,
vadovaujami nusipelniusios
kraštotyrininkės, V. Kudirkos
Muziejaus įkūrėjos ir vadovės
Natalijos Manikienės. Iš kapinių
nuėjome į miesto kultūros namus,
kur vyko 125-osioms Juozo
Bagdono gimimo metinėms
skirtas minėjimas. Apie gydytojo
J. Bagdono gyvenimą tarp kitų
papasakojo Zanavykų draugijos
pirmininkas Albinas Vaičiūnas.
Kalbėjo gydytojo giminės,
pažįstami.
Medikai poetai
deklamavo savo eiles. Po to, sekė
bičiulystės vakaronė Kudirkos
Naumiesčio
žemės
ūkio
mokykloje.
Antroji medikų literatų poezijos
pavasario diena prasidėjo V.
Kudirkos muziejaus, esančio V.
Kudirkos vidurinėje mokykloje
apžiūrėjimu. Čia mokytoja N.
Manikienė papasakojo apie V.
Kudirkos gyvenimą, paaiškino
eksponatų kilmę ir reikšmę. Taip

ir jauti čia lankydamasis, kad Sakalauskienė nuoširdžiai mums
mokytoja N. Manikienė nori, kad pasakoja apie šio krašto praeitį,
lankytojas kiek galint daugiau atgimimo šauklius. Nors jai
susipažintų su V. Kudirka — nedarbo diena — sekmadienis, bet
mūsų tautos žadintoju. Šiam ji atėjo dėl mūsų medikų, kad
muziejui eksponatų yra davęs ir labiau susipažintume su esamais
mūsų Aukščiausiosios Tarybos čia daiktais. O jų daug ir puikiai
pirmininkas
Vytautas išdėstyti. Tokių pasišventusių
Landsbergis, bei jo tėvas. Čia yra darbuotojų dabar ypač reikia.
Šakių kapinėse aplankėme
stendai, skirti Jonui Jablonskiui ir
Pranui Mašiotui. Pasirodo, kad V. talentingo, tik šešiolika pavasarių
poeto
E.
Landsbergio tėvai ir seneliai yra pragyvenusio
giminystės ryšiais susieti su Pr. Steponaičio kapą. Jis susirašinėjo
Mašiotu ir J. Jablonskiu, o V. su rašytoju Levu Tolstojumi. Jo
Kudirka
buvo
mūsų poezija aktuali ir šiandien.
Šakių miesto kultūros namuose
Aukščiausiosios
Tarybos
pirmininko V.
Landsbergio vyko literatūrinės kūrybos
popietė, kurioje savo kūrybą
mamos krikšto tėvas.
Iš muziejaus mūsų keliai vedė skaitė iš visos Lietuvos suvažiavę
po literatūrinę Zanavykiją, tiek medikai literatai, tarp kurių savo
daug davusią mūsų kultūros, eilėraščius skaitė ir šių eilučių
mokslo, lieteratūros veikėjų. autorius ne tik Šakiuose, bet ir
Nuvažiavome į 140 knygelių Kudirkos Naumiestyje. Čia
vaikams autoriaus, pedagogo, dainavo Sintautų etnografinis
buvusio Lietuvos respublikos ansamblis.
Prasminga medikų literatų
švietimo ministro pavaduotojo
Prano Mašioto gimtinę, kurią poezijos pavasario šventė. Joje
sovietiniai barbarai sunaikino. pajutom nuoširdžią medikų
Net jovarą, už kurį pirkliai Pr. draugystę. Svetingai mus priėmė
Mašioto tėvams siūlė didelius Zanavykuos žmonės, Kudirkos
pinigus, bet jo nepardavė, Naumiesčio ir Šakių vadovai.
brangindami kaip savo sodybos Graži šventės emblema puošė visų
papuošalą, 1976 m. sovietinių medikų literatų krūtines, tai lyg
ideologų parėdymu nupjovė ir dviejuose knygos lapuose V.
užkasė į žemę. (Teisingai sakoma Kudirkos ir Pr.
Mašioto
internacionale: „Pasaulį seną miniatiūrinės nuotraukos.
išardysim“. Viską nugriovė, o kas
Su medikais literatais bendravo
atstatys?). Dabar Pr. Mašioto ir kartu keliavo svečias iš JAV,
gimtinėje (trobos sunaikintos) yra Los Angeles miesto dailininkas
skulptoriaus Vytauto Belevičiaus architektas
Edmundas
skulptūra, vaizduojanti vienoje Arbačiauskas-Arba,
kuriam
pusėje motiną su vaikais, o antroje atminimui šių eilučių autorius
pusėje tik motinos veidą, nes įtekė laikraštuko
„Šilalės
vaikai jau išsklaidyti, išvežioti, tremtinys“ eilinį numerį.
išžudyti... Greta mokytojo S.
Kudirkos
pastatytas
koplytstulpis, atidengtas 1990 m.,
LIETUVOS SPORTAS
pažymint 50 metų nuo Prano
ISTORINIAME LEIDINYJE
Mašioto mirties, kuriame išrašyti
Lenkų
istorikas
Jurgis
Pr. Mašioto prasmingi žodžiai: Ochmianski 395 psl. leidinyje
„Mano mama ir tėvelis buvo „Historia Litwy“ (Lietuvos
geriausi
gyvenime,
namai istorija, 1990 m. 3-čioji laida)
smagiausi, sodas mieliausias“. paliečia nepriklausomos Lietuvos
Vietoj
sunaikinto jovaro sportinį gyvenimą. Autorius rašo,
pasodintas jaunas jovariukas.
kad fizinis auklėjimas bei pati
Toliau mūsų keliai nuvingiavo sportinė plėtotė pirmiausia šaknis
prie poeto Prano Vaičaičio kapo, įleido 1919 m. kariuomenėje. Po
kur padėjome gėles, pasiklausėme kelių metų buvo steigiami
mokytojos Puodžiūkaitienės civiliniai klubai ir organizacijos.
pasakojimo apie poetą, o nuvykę į Lengvosios atletikos varžybos
Prano Vaičaičio gimtinę buvome buvo surengtos 1921 m., o 1922 m.
pavaišinti pienu ir namine duona. įvyko pirmos Lietuvos futbolo
Aplankėme čia pat Sintautuose ir pirmenybės. Tačiau Lietuvos
istoriko, švietėjo, kunigo Antano tautiniu sportu tapo krepšinis.
Tatarės namą, prie kurio Šioje sporto šakoje lietuviai
pritvirtinta lenta, bylojanti, jog atšventė (swięcili) didžiausius
„Šį namą 1856 m. pastatydino ir triumfus, kadangi du kartus —
jame gyveno iki 1863 m. kunigas 1937 ir 1939 m. jie laimėjo
Antanas Tatarė, Suvalkijos Europos meisterio vardą.
švietėjas, vienas pirmųjų Lietuvos Anuometinėje rinktinėje žaidė
rašytojų. Nuo 1945 m. Sintautų žymūs lietuvių kilmės amerikiečiai
bažnyčia“. Greta paminklas krepšininkai.
Europos
Antanui Tatarei. Moka zanavykai pirmenybėse Kauno „Lietuva“
pagerbti savo mielus žymius įveikė Lenkiją 46:18 ir tik vieno
žmones.
Sintautų viršaitis taško skirtumu ji laimėjo prieš
supažindino su per karą Latviją, įmetus paskutinę sekundę
sudegintos (tris mėnesius čia Amerikos
lietuviui
Pranui
stovėjo
frontas)
Sintautų Lubinui lemtingą krepšį.
bažnyčios remonto eiga. Iki
1933 m. visas pasaulis buvo
atgimimo buvo draudžiama sukrėstas tragišku dviejų lietuvių
statyti bei remontuoti bažnyčias. lakūnų skridimu. Primityviu
Bažnyčioje buvo išlikusios lėktuvu jie, nutarė perskristi
skulptoriaus V. Grybo daryto Atlantą iš Amerikos į Lietuvą. Tas
altoriaus liekanos, bet sovietiniai įvyko praslinkus tik keliems
niekadėjai ir tai sunaikino. metams po legendarinio Ch.
Bažnyčios remontui žmonės ir Lindbergo skrydžio, pirmojo
ūkiai bei įmonės aukoja pinigus, Atlanto nugalėtojo. Darius ir
statybinės organizacijos bei Girėnas, įveikęs 6411 km. skrydį,
kolūkiai nemokamai duoda žuvo 1933 m. liepos 17 d. prie
transportą, mechanizmus. Dėl to šiandieninio Mysliborze vietovės,
remontas sparčiai juda.
netoli Ščecino. Šių didvyrių
Šakiuose, Zanavykų muziejuje, atmintis yra gyva ir apgaubta gilia
muziejaus darbuotoja Bronė pagarba ne vien tik lietuvių tarpe.
Sakalauskienė supažindino mus (Šiemet sukako 50 m. nuo lakūnų
su Zanavykuos istorija, kultūra. tragiškos mirties — K.B.).
Eksponatų čia daug.
B.
K.B.
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PREZIDENTO BUSH
PRANEŠIMAS JAV KONGRESUI
Prezidentas Bush birželio 25 d.
JAV Kongresui pasiuntė atskaitą
apie JA V Vyriausybės priemones
taikiam
Baltijos
valstybių
nepriklausomybės atkūrimui
paremti. Sis dokumentas (domus
tuo, kad tai bene pirmas kartas, kad
JAV prezidentas būtų Kongresui
pateikęs ataskaitą apie Baltijos
šalis. Pernai JA V Kongreso
priimta Baltijos laisvės dienos
rezoliucija jį įgaliojo ir prašė 60
dienų bėgyje Kongresui pateikti
pareiškimą apie jo administracijos
pastangas remti Baltijos šalių
nepriklausomybės atkūrimą bei
raginti sovietus priimti tų šalių
perėjimą į nepriklausomybę bei
demokratiją.
Nors su šiuo
pareiškimu smarkiai pavėluota, bet
įsidėmėtina, kad Kongresas
neįpareigojo prezidento jį pateikti.
Taigi, galėjo jo visai nebūti.
Pageidavimas šiam pareiškimui
buvo vienkartinis. Neaišku ar
dabartinis Kongresas priims kitų
įstatymą
įgaliojantį
ar
įpareigojantį prezidentą pateikti
ataskaitą ateinančiais metais.

JUNGTINIŲ AMERIKOS
VALSTIJŲ KONGRESUI
Remdamasis Viešojo įstatymo
101-309 (104 Nuostatas, 256
straipsnis), aš pateikiu jums šią
ataskaitą apie JAV Vyriausybės
priemones taikiam
Baltijos
valstybių nepriklausomybės
atkūrimui paremti.
1940 m. Sovietų Sąjunga
smurtu užėmė nepriklausomas
Baltijos valstybes Estiją, Latviją ir
Lietuvą. Po inscenizuotų rinkimų
šios trys šalys buvo inkorporuotos
į TSRS. Jungtinės Valstijos
niekada nepripažino Baltijos
valstybių inkorporacijos į TSRS.
Jungtinės Valstijos palaiko
diplomatinius santykius su senųjų
nepriklausomų
vyriausybių
atstovais
ir
glaudžiai
bendradarbiauja su visų trijų
Baltijos šalių demokratiškai
išrinktomis
naujomis
vyriausybėmis.
Jungtinės Valstijos nuolatos
rėmė pabaltiečių daugumą,
niekada nepraradusią vilties kada
nors atgauti laisvę. Devintojo
dešimtmečio pabaigoje trijuose
Baltijos kraštuose užgimė ir ėmė
stiprėti demokratiniai judėjimai.
Aktyviausi iš jų buvo Lietuvos
Sąjūdis,
Latvijos
Liaudies
Frontas, Estijos Liaudies Frontas
ir Estijos Piliečių Komitetai. Per iš
esmės laisvus rinkimus 1990 m.
pradžioje demokratinės jėgos
gavo balsų daugumą visuose
trijuose
parlamentuose ir
suformavo nepriklausomybę
siekiančias vyriausybes.
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos
parlamentas paskelbė visišką ir
neatidėliotiną
Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą. Po
aštuonių dienų, kovo 19-tą,
Prezidentas Gorbačiovas paskelbė
Lietuvos
deklaraciją
neveiksminga ir pareikalavo, kad
lietuviai atkurtų padėtį, buvusią
iki kovo 11-osios ir pripažintų
sovietinių įstatymų pirmenybę. Šį
sovietų vadovybės dekretą sekė
bauginamieji karinių dalinių
manevrai Vilniuje, o vėliau —
ekonominė blokada, nutraukiant
būtiniausių produktų, tame tarpe
naftos ir dujų, tiekimą. Tas
neįbaugino Estijos ir Latvijos, ir
jos taip pat priėmė deklaracijas,
galutiniu tikslu skelbiančias
nepriklausomybės atkūrimą po
pereinamojo laikotarpio.
Sovietams pradėjus ekonominę
Lietuvos blokadą, aš perdaviau

prezidentui Gorbačiovui savo
giliausią
susirūpinimą
ir
apgailestavimą dėl sovietų
veiksmų, ragindamas pradėti
taikų dialogą su Lietuvos
vyriausybe. Sekretorius Baker
pabrėžė tuos pačius klausimus
savo pokalbiuose su užsienio
reikalų ministru Ševardnadze.
Pagaliau
1990 m. birželio
pabaigoje sovietų vyriausybė
nutraukė blokadą, kai Lietuvos
Aukščiausioji Taryba sutiko
sulaikyti
nepriklausomybės
deklaraciją, kol vyks derybos su
Maskva dėl Lietuvos ateities.
Po šito Maskva ir trys Baltijos
šalys ėmė artėti prie derybų, tačiau
jos nutrūko vos po keleto sesijų,
abiems pusėms kaltinant viena
kitą geros valios stoka.
1990 m. pabaigoje Maskvai
ištikimos jėgos trijose Baltijos
valstybėse ėmė didinti spaudimą
demokratiškai
išrinktoms
vyriausybėms. Sausio mėnesį
promaskvietiškos jėgos — tame
tarpe vietinės Komunistų partijos
nariai, specialios paskirties vidaus
reikalų ministerijos juodųjų
berečių kariuomenė ir sovietų
armijos parašiutinininkų desantas
— užpuldinėjo ir okupavo ryšių
sistemos ir kitus įrengimus
Vilniuje, Rygoje ir kituose
miestuose,
nužudydami
mažiausiai 21 žmogų.
Iškilus šiam sovietų spaudimui
prieš Baltijos valstybes, mūsų
vyriausybė
ėmėsi
aktyvių
diplomatinių pastangų, siekdama
tiek užkirsti kelią tolimesniems
prievartos veiksmams Baltijos
valstybėse, tiek ir padėti
pabaltiečiams įgyvendinti savo
teisėtus, bet ilgai neigtus siekius.
Šiuo klausimu mes surengėme
ilgas konsultacijas su savo NATO
sąjungininkais,
neutraliom
valstybėm ir Vidurio Europos
demokratinėmis šalimis. Mums
pavyko surasti stiprią vieningą
Europos
Saugumo
ir
Bendradarbiavimo konferencijos
(ESBK) narių poziciją, atmetančią
prievartą ir grasinimus ir
kviečiančią taikiam įvairių partijų
dialogui. Šiuo metu Jungtinės
Valstijos remia pasiūlymą suteikti
Baltijos šalims stebėtojų teisę
ESBK pasitarimuose ir rems
pilnateisę jų narystę, kai šios šalys
atgaus
nepriklausomą
valstybingumą.
Be to, šį pavasarį Jungtinės
Valstijos ėmėsi aktyvaus vaidmens
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių
Komisijoje (JTŽTK) svarstant
sausio mėnesio kruvinus įvykius
Baltijos šalyse. Jungtinės Valstijos
vaisingai dirbo, kad būtų priimta
JTŽTK rezoliucija, raginanti
Sovietų Sąjungą peržiūrėti sausio
įvykius ir pateikti komisijai pilną
ataskaitą.
Nuo sausio vidurio daugelio
kontaktų su sovietų prezidentu
Gorbačiovu ir kitais oficialiais
sovietų asmenimis metu tiek aš,
tiek ir Sekretorius Baker, nuolatos
keldavom Baltijos šalių klausimą.
Nėra abejonių, kad sovietų
vadovybė supranta šio klausimo
svarbą Jungtinėms Valstijoms ir
mūsų tvirtą paramą Baltijos šalių
laisvei. Mes pabrėžėme, kad jėgos
panaudojimas ir grasinimai yra
nepriimtini, ir būtina pradėti
pasitarimus bei derybas su laisvai
išrinktais
Baltijos valstybių
atstovais,
kurios surastų
sprendimą, atitinkantį Baltijos
šalių savarankiškumo siekius.
Balandžio mėnesį visos Baltijos
(Nukelta į 4 psl.)
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Liepos 8-11 dienomis Londone viešėjo Vilniaus universiteto kiemo teatro
grupė, kuri „Questors“ teatre vaidino Rimanto Venckaus veikalą
„Prometėjus, Judas ir kiti lietuviai“. Teatralai taip pat lankėsi Lietuvių
Namuose ir jos vardu Lietuvos aktorių sąjungos atstovė (viršuje) Sąjungos
vicepirmininkui K. Tamošiūnui ir CV nariui J. Alkiui įteikė bičiulystės
juostą. (Apačioje) Vilniaus universiteto kiemo teatro aktorių dalis.

Dvi nuotraukos iš Lietuvių madų parodos. (Skaitykite J. Alkio parodos

aprašymą šalia).

Visos nuotraukos: ELR

Lietuviškų
Madų Paroda
Liepos 8 dienos vakare
gražiame Bellhouse viešbutyje,
Beaconsfielde,
Bucks, įvyko
pirmoji lietuviškų madų paroda.
Ją bendrai ruošė Respublikinio
Valstybinio Buitinių paslaugų
Mokslinio Techninio Centras,
teksltilinė firma „Texvil“ iš
Vilniaus ir Modelių namai. Jie
atvyko į D. Britaniją savaitei
norėdami parodyti lietuviškų
madų kūrybą ir užmegzti ryšius su
D. Britanijos tekstilės bei rūbų
pramone.
Modeliuotojų kolektyve 11
modelių (jų tarpe du vyrai), 6
dizainieriai ir Techninio Centro
direktorius
Pranciškus
Rimkevičius.
Į pirmąją D. Britanijoje madų
parodą buvo pakviesti lietuviai. Iš
Lietuvių Namų susirinkusius į
parodą nuvežė specialiu autobusu.
Kiti lietuviai iš apylinkių
suvažiavo savais automobiliais.
Susirinko gražus būrys (gal net
šimtas!) lietuvių.
Paroda
prasidėjo
laiku
didžiojoje viešbučio salėje.
Susirinkusieji parodos eigą stebėjo
su pasididžiavimu, nuostaba ir
tapo visiškai sužavėti. Gražios
madų modeliuotojos šmaikščiai,
įtikinamai ir artistiškai modeliavo
įvairių spalvų, stilių, visokiom
progom rūbus,dizainerių kūrybą.
Valanda praėjo labai greitai, bet
pilna įspūdžių, kurie mus lydės
ilgą laiką.
Po parodos modeliai ir
dizaineriai mielai bendravo su
atvykusiais lietuviais ir patarė,
jeigu kuris svečias norėjo daugiau
sužinoti, ar kurį rūbą įsigyti. Šią
lietuviškų
madų
parodą
mačiusiems yra aišku, kad
lietuviai šioje srityje yra sumanūs
ir veržlingi. Todėl nežiūrint įvairių
trukdymų Lietuvoje, jie netruks
užimti
pirmaujančią
vietą
pasaulinėje madų parodoje.
Savaitės bėgyje buvo suruoštos
7 lietuviškų madų parodos. Viena
paroda — speciali spaudai,
televizijai,
pirkėjams,
prekybininkams ir anglų publikai.
Parodos vyko jau minėtame
viešbutyje ir Peterborough mieste.
Lietuviškų rūbų modeliuotojų
grupė išvyko liepos 13 d.
Lietuviškų madų parodoje
buvo parodyta 11 -kos dizainerių
120 kūrinių. D. Britanijoje
parodose su savo kūriniais
dalyvavo šie dizaineriai Zita
Gustienė, Ramūnė Rimkevičienė,
Regina Astrauskienė, Stasė
Andriulienė ir Dalia Jurginienė.
Vilniaus Techninis Centras turi
14 skyrių, rūpinasi ne vien madų
projektais, bet ir baldų, avalynės,
drabužių, trikotažo dirbinių
gamyba ir kt.
Lietuviškų madų paroda D.
Britanijoje rūpinosi „Texvil“
dalininkas, anglų ekonomistas
Michael Cook. Jis rūpinosi rūbų
kūrėjų ir modeliuotojų grupės
atvykimu į šį kraštą, parodomis ir
grubės gerbūviu bei' kelionėmis.
Grupe taip pat rūpinosi Rita
Girėnienė ir Nijolė Dargienė.
Ši šauni grupė žada į Angliją
sugrįžti šį rudenį. Dėkojame jai už
gražų vakarą ir linkime sėkmės
ateičiai.
J. Alkis
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ITALIJOJE
GARBES DAKTARO
LAIPSNIS

Emilijos-Romanijos regiono,
Šiaurės Italijoje, viceprezidentas
Giannantonio Mingozzi per
spaudos konferenciją Bolonijoje
pranešė,
kad
Bolonijos
universitetas nutarė suteikti
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkui
Vytautui
Landsbergiui garbės daktaro
laipsnį, pasakė, kad Vytautas
Landsbergis galbūt atvyks į
Boloniją priimti garbės doktoratą.
Emilijos-Romanijos
regiono
delegacija šiomis dienomis su
oficialiu vizitu lankėsi Lietuvoje,
susitiko su Aukščiausiosios
Tarybos pirmininku, kitais
Lietuvos valdžios atstovais, su jais
svarstė
galimybes
išplėsti
Emilijos-Romanijos
regiono
ekonominius ir kultūrinius ryšius
su Lietuva. Delegacija betarpiškai
susipažino su Lietuvos padėtimi,
įsipareigojo informuoti EmilijosRomanijos ir, apskritai, Italijos
visuomenę apie lietuvių tautos
siekimus
atstatyti
visišką
nepriklausomybę ir apie sovietų
pastangas
sutrukdyti
nepriklausomybės atkūrimą. Visi
delegacijos nariai vieningai
pripažino lietuvių tautos teisę
atkurti nepriklausomą valstybę po
45 metus užsitęsusios svetimos
okupacijos, įtikino visas politines
partijas, kurių atstovai sudaro
Emilijos-Romanijos
regiono
tarybą, visokeriopai paremti
Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymo
bylą.
EmilijosRomanijos regioninę tarybą
sudaro respublikonų, krikščionių
demokratų, socialistų, kairiųjų
demokratinės partijos, tai yra
buvusių komunistų, dešiniųjų
socialinio judėjimo ir žaliųjų
atstovai.
VAT. R.
ITALIJOS SPAUDOJE

Italijos kairiųjų demokratinės
partijos, buvusių komunistų,
dienraštis „Unitą“ išleistame
kassavaitiniame
priede
šiuolaikinės istorijos klausimais
paskyrė Pabaltijo kraštam. 23-jų
puslapių brošiūrą apie Pabaltįjį,
parengtą Potencos universiteto
dėstytojo Pietro Dini. Autorius
gražiai ir įžvalgiai pristato
dienraščio skaitytojams Lietuvos,
Latvijos ir Estijos istoriją nuo
senovės laikų iki šių dienų,
pabrėžia šiai istorijai bendrą
bruožą — estų, latvių ir lietuvių
prisirišimą prie laisvės, pastangas
išsaugoti savo tautinę tapatybę,
gyventi nepriklausomu gyvenimu.
Šis
pabaltiečiams
bendras
istorinis, taip pat kultūrinis
paveldas, rašo Pietro Dini, ir
dabar jungia Pabaltijo tautas, jas
vienija
siekime
atkurti
nepriklausomybę. Suglaustai, bet
labai vaizdžiai Pietro Dini
trumpuose
straipsniuose
apžvelgia bemaž viską, kas gali
padėti skaitytojui susidaryti
aiškesnį vaizdą apie Pabaltijo
kraštus ir tautas: apie istoriją ir
kultūrą, atgimimo laikotarpį ir
nepriklausomos
valstybės
gyvenimo
dvidešimtmetį.
Nušviečiamos nepriklausomybės
praradimo aplinkybės nelemto
nacių ir sovietų suokalbio
pasekmėje, po okupacijos daugiau
negu dešimtmetį vykusį vadinamą
„miškų
brolių“
ginkluotą
rezistenciją, kuriai Vakarai
neparodė nė mažiausio dėmesio.
Paskutiniuosiuose straipsniuose
apžvelgiami jau dabartiniai laikai:
persitvarkymo
sąjūdžių
įsikūrimas 1988 m., politinis,
visuomeninis, kultūrinis, religinis
atgimimas, kuriam būdingas

ISPANIJOJE
SUSITARIMAS

Barcelonoje
tris
dienas
posėdžiavę Lietuvos, Latvijos ir
Katalonijos Olimpinių komitetų
vadovai nusprendė sutartinai
veikti, kad lietuvių, latvių ir
katalonų sportininkams būtų
sudaryta galimybė automatiškai
dalyvauti Olimpinėse žaidynėse
Barcelonoje
1992
metais.
Pabaltijo kraštų ir Katalonijos
Olimpinių komitetų vadovų
susitikime turėjo dalyvauti ir
Estijos Olimpinio komiteto
pirmininkas, bet dėl iškilusių
problemų su viza jis negalėjo laiku
nuvykti į Ispaniją. Lietuvai
atstovavo lietuvių Olimpinio
komiteto AT vicepirmininkas
Kazimieras Motieka. Susitikimo
dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad
kai kurios šalys ir teritorijos, nors
nebūdamos nepriklausomos, kaip
pavyzdžiaui
Puertorikas,
autonomiškai, su savo vėliava,
dalyvauja tarptautinėse sporto
žaidynėse. To paties dabar
reikalauja ir pabaltiečiai ir
katalonai. Spaudos agentūros šia
proga primena, kad Tarptautinio
Olimpinio komiteto pirmininkas
Samaranch neseniai pasimatė su
pabaltiečių
atstovais, jiems
pasakė,
kad
Tarptautinis
Olimpinis
komitetas
yra
pasirengęs pripažinti pabaltiečių
Olimpinius komitetus, bet su
sąlyga, kad pabaltiečiai tuo
klausimu iš anksto susitartų su
Maskva. Pabaltijo valstybių
Olimpiniai komitetą,
kaip
žinoma, tarp dviejų pasaulinių
karų buvo priimti į Tarptautinį
Olimpiniai
komitetai,
kaip
Katalonija, kuri yra tam tikras
autonomijos
teises
turinti
Ispanijos sritis, niekuomet
autonomiškai
nedalyvavo
tarptautinėse sporto varžybose.
Pabaltijo Olimpiniai komitetai
numato Barcelonoje atidaryti
savo informacijos centrą.

bendras vardiklis — atsiskyrimas
nuo Sovietų Sąjungos. Šį siekimą
Lietuva patvirtino 1990 metų
kovo 11-osios aktu. Palaipsniškai
aiškėja, kad Pabaltijo klausimas,
rašo Pietro Dini, nebegali likti
įspraustas į Sovietų Sąjungos
vadinamų „vidaus nacionalinių
problemų“ siaurus rėmus. Įvykiai
Pabaltijyje yra neatskiriama dalis
to sukilimo proceso, kuris 1989 ir
1990 metais pasireiškė visoje Rytų
ir Vidurio Europoje. Taip juos
turėtų vertinti ir Europos
bendrijos kraštai, atsižvelgdami į
tautų laisvo apsisprendimo teisę.
Reikia tikėtis, rašo Pietro Dini,
kad dėl „paskutinių jų kolonijų
Europoje“ pagaliau ryžtingą
politinį žodį tars bendrijos kraštai,
tiek Europos parlamentas.
Baltijos kraštams skirtas
dienraščio „Unitą“ savaitinis
priedas yra gausiai iliustruotas.
VAT. R.
LIETUVIAI TOBULINASI

Washington o
valstijos
amerikeičių universitetas kasmet
organizuoja tobulinimosi vasaros
kursus Romoje amerikiečiams
studentams ir svečiam — jauniem
akademikam.
Šiais metais
kursuose dalyvauja ir du lietuviai
architektai iš Vilniaus — Gintaras
Stauskis ir Kęstutis Gaulia. Prieš
ketverius metus jie įkūrė privačią
projektavimo firmą — „Vilniaus
projektavimo bendrovę A-7,
kurioje dabar dirba iš viso apie 10
architektų. Gintaras Stauskis ir
Kęstutis Gaulia atvyko į Romą ir
apsistojo
Washingtono
universiteto skyriaus Romoje
svečių namuose.
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EKONOMINIŲ SANTYKIŲ
SU TSRS PRINCIPAI

PREZIDENTO BUSH
PRANEŠIMAS KONGRESUI

(Atkelta iš 2 puslapio)

Baltijos
Valstybių taryba,
EUROPE’S LITHUANIAN — Lithuanian Weekly
susirinkusi Jūrmaloje, Latvijoje valstybės pradėjo derybas su
birželio 28 d. priėmė dokumentų, Sovietų Sąjunga visa eile
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE
pogrindi n ius klausimų. Mes artimai stebime
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and Lithuanian a p ibrėžiant į
House Ltd.. 2 Ladbroke Gardens, London W11 2P I . England.
ekonominių ryšių su TSRS šiuos pasitarimus ir tikimės, kad
Tel.: 071-727 2470
Fax: 071-221 6164 Telex: 276336 AEZRA
principus ir taisykles.
jie vyks be nepasitekėjimo,
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga. Lietuvių Namų Akc. Bendrovė Londone
Lietuvos Respublika, Estijos grasinimų ir spaudimo iš bet
ir „Šiaurės Atėnų“ Bendrija Vilniuje.
Respublika
ir
Latvijos kurios pusės.
Prenumeratos kaina metams: Didžioje Britanijoje — 20 svarų;
Sekretorius Baker ir aš buvom
Respublika, savo tautų valia
Vokietijoje — 77 DM. Visur kitur — 25 sv. (oro paštu).
susitikę
su Baltijos šalių atstovais
pasirinkusios
valstybinės
Vienoje skilty įdėto skelbimo kaina 10 sv. už 25 mm. Didesni skelbimai
įvairiomis
progomis. Gegužės
nepriklausomybės
kelią,
atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį nei
mėnesį
aš
susitikau
su Lietuvos
pripažįsta
ekonominio
leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.
prezidentu
Landsbergiu,
Estijos
Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis.
bendradarbiavimo su TSRS
ministru
pirmininku
Savisaaru
ir
Redaktorius Vilniuje Laimantas Jonušys.
būtinybę ir naudą remiantis šiais
Latvijos
ministru
pirmininku
Adresas Lietuvoje: 232600 Vilnius, Pylimo 8.
abiem
pusėms
naudingais
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti
Godmaniu; kovą — su Estijos
principais:
rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
prezidentu Ruutel; 1990 gruodį —
1. Ūkio procesai, įskaitant su prezidentu Landsbergiu; 1990
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.
išorinius ekonominius ryšius, spalį — su ministru pirmininku
Baltijos valstybių teritorijose Savisaaru; 1990 liepą — su
reguliuojami šių
valstybių ministru pirmininku Godmaniu;
įstatymų.
Pereinamuoju ir 1990 gegužę — su tuomet
laikotarpiu Baltijos valstybių ministre pirmininke Prunskiene.
AUKOS SPAUDAI
AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI
muitinės taikys TSRS muitų Sekretorius Baker susitiko su trijų
J. Paberžis — 30.00 sv.
„EL“ Nr. 25 atspausdintame įstatymus TSRS prekėms,
Baltijos
šalių
nuolatiniais
V.J. Pliopa — 42.00 sv.
aukotojų sąraše praleisti šie vežamoms per Baltijos valstybių
atstovais Maskvoje ir užsienio
J. W. Metzpreiksch — 34.50 sv. aukotojai: 20.00 sv. — Vincas X ir teritoriją.
reikalų ministrais Washingtone,
Z. Sledziauskas — 3.00 sv.
10.00 sv. — DBLS Stoke-on-T rent
2. Baltijos valstybių prekių New Yorke ir Paryžiuje. Mūsų
Už aukas nuoširdžiai dėkojame skyriaus valdyba.
mainai su TSRS grindžiami generalinis konsulatas Leningrade
abipuse nauda atsižvelgiant į taip pat siunčia diplomatus į
BRADFORDE
Laisvos prekybos principus. Baltijos šalis, kad ten beveik
AUKOS TAUTOS FONDUI
Tarpusavio
atsiskaitymai ir nenutrūkstamai
būtų
20.00 sv. C. Budrys.
KLUBO NARIŲ
mokėjimai
daugiausia
vykdomi atstovaujama JAV-bėms ir turi
Nuoširdžiai dėkoja
SUSIRINKIMAS
ryšius
su jų
Vyties klubo narių pusmetinis kliringo pagrindu. Prekybos glaudžius
TFA D. Britanijoje
susirinkimas įvyks liepos 28 d., kliringo pagrindu einamasis saldo vyriausybėmis. Mes panaudojome
išlyginamas šalių tarpusavyje šiuos ir kitus ryšius su pabaltiečių
sekmadienį, 14.30 vai.
„MANO LIETUVA“
lyderiais, sekdami įvykių eigą
Darbotvarkėje:
valdybos suderinta tvarka.
Nuo liepos 11 iki rugpjūčio 3 d.
3. Dvišaliai finansiniai Baltijos Baltijos šalyse ir perduodami
pareigūnų ir revizijos komisijos
„Portfolio“
galerijoje,
345
pranešimai bei kiti klubo reikalai. valstybių santykiai su TSRS Jungtinių Valstijų paramą
Portobello Road, London W10
abiems
pusėms teisėtiems Baltijos tautų siekiams.
Nariai kviečiami gausiai palaikomi
5SA vyks lietuvio fotografo
dalyvaujant
bendrose
dalyvauti.
Be
to,
Valstybės
Aleksandro Macijausko nuotraukų
programose.
Departamentas
palaiko
Klubo
valdyba
paroda. Parodą ruošia Thames ir
nuolatinius
ryšius
su
Charges
4. Kol Baltijos valstybės
Hudson „Mano Lietuva“ knygos
ŠKOTIJOJE
d
’
Affaires
trijose
Baltijos
šalių
naudoja rublį kaip vidaus valiutą,
leidėjai. Ta pačia proga bus galima
diplomatinėse
atstovybėse
pinigų
apyvartos
tvarka
ATVYKSTA „RASA“
įsigyti Aleksandro Macijausko
veikiančiose Jungtinėse Valstijose.
nustatoma
livišaliais
susitarimais
Liepos
20-28
dienomis
knygą „My Lithuania“. Kaina
Radijo tarnybos „Laisvosios
Edinburge. Škotijoje. įvyks 11-sis su TSRS valstybiniu banku.
20.00 sv.
5. Baltijos valstybės numato Europos Radijas“ ir „Amerikos
Tarptautinis Tautinių Šokių
Balsas“ taip pat suvaidino svarbų
Festivalis, kuriame dalyvaus gyventojų socialinę apsaugą savo
PABĖGĖLIŲ DIENA
vaidmenį
perduodant
ir
Kauno Tautinių Šokių grupė teritorijose. Kitų valstybių piliečių
Šiais metais sueina 40 metų
nušviečiant
JAV
politiką
Baltijos
„Rasa“. Šokėjai ir palydovai. 33 - pensinio ir socialinio aprūpinimo
kaip JTO pasirašė „Pabėgėlių jų asmenų grupė, į D. Britaniją iš klausimai bei kiti su tuo susiję valstybių atžvilgiu.
konvenciją“.
D.
Britanijos
Administracija
pabandė
Kauno atvyks autobusu. „Rasą“ finansiniai santykiai sprendžiami
„Refugee Council“ liepos 28 d.
išreikšti
mūsų
paramą
Baltijos
iškvietė ir ja Škotijoje rūpinsis remiantis visuotinai pripažintais
Pietų Londone, Kensington Parke
tautoms
ir
naujais
būdais.
tarptautiniais principais.
Dunedin Dancers Edinburge.
ruošia „Pabėgėlio
Dienos
Dirbdami per projektą „Viltis“
6. Baltijos valstybių teritorijose (Project Hope), vasario 28 d. mes
Festivalį“.
38-JI EUROPOS
esantys
ūkiniai objektai priklauso išsiuntėme medicininę pagalbą
DBLS-ga šiame festivalyje teiks
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
šių
valstybių
jurisdikcijai. Visu tiesiog į Pabaltijį, pagrindiniams
informaciją apie Lietuvą ir turės
SAVAITE VOKIETIJOJE
finansinius
ir
turtinius
ginčus gali medicininiams
prekystalį.
Jeigu
„Rasos“
poreikiams
spręsti
specialiosios
komisijos patenkinti. Šį mėnesį seks antrasis
38-ji ELS savaitė vyks 1991 m.
ansamblis suskubs iš Edinburgo
atvykti į Londoną, tai jis liepos 28 — rugpjūčio 4 dienomis arba arbitražai, sudaryti šalių toks siuntinys. Mes suteikėme
Vokietijoje,
Vasario
16 susitarimais.
festivalyje atliks dalį programos.
techninę pagalbą Latvijai po
7. Baltijos valstybių atstovai, chemikalų nutekėjimo į Daugavos
gimnazijoje, 6840 Lampertheim 4,
specialiai apibrėžus jų statusą, gali upę 1990 m. lapkritį. Žemės Ūkio
tel. 06256-322.
AUKOS LIETUVOS
dalyvauti
TSRS ūkinių organų Departamentas pradėjo programą
Pragyvenimas dienai kainuos
RAUDONAJAM KRYŽIUI
veikloje.
60 DM. Registruotis pas Aliną
skirtą padėti Lietuvos žemės ūkiui
L.R. Kryžiui aukojo: 20.00 sv.
Baltijos valstybės ekonominius ir paremti JAV agropramoninės
— Mrs. M. Neimantas; 50.00 sv. Grinienę, Diamantstr. 7, 8000
— B. Butrimas; 87.50 sv. — Mūnchen 50, tel. 089-1504471, santykius su TSRS palaikys, produkcijos realizavimą tenai,
išdėstytais modernizuojant granulinių pašarų
pasiunčiant 100 DM. registracijos remdamosi čia
Sodybos sąskrydžio dalyviai.
Lietuvos Raudonajam Kryžiui mokestį (jaunimas 50 DM.) į principais ir atsižvelgdamos į gamybą. Eilės kongresmenų ir
studijų savaičių banko sąskaitą: kiekvienoje iš jų vykstančių administracijos atstovų vizitai taip
yra reikalinga nuolatinė parama.
Siųskite aukas šiuo adresu: Volksbank Kreis Bergenstrasse, socialinių-ekonominių procesų pat pabrėžė amerikiečių paramą
Kt. No. 8.9340.02, BLZ 50991400, ypatybes.
Pabaltijos apsisprendimui.
Lithuanian Relief, 2 Ladbroke
LIC
6840 Lampertheim.
Gardens, London, W11 2PT.
Šie platūs ryšiai atspindi tai, kad
mes pripažįstame šias vyriausybes
PADĖKA
esant demokratiškai išrinktas,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
atstovaujančias Baltijos tautų
„POLITIKA ‘‘ — NA UJAS ŽURNALAS valią
draugija nuoširdžiai dėkoja už
ir vertas mūsų paramos.
Vienintelis Lietuvoje išeina tris kartus per mėnesį
suteiktą humanitarinę pagalbą
Jungtinės Valstijos visada buvo
vaistais ir taip pat K. Tamošiūnui
ir bus solidarios su Baltijos
Nepriklausomas „POLITIKOS“ žurnalas, remiantis demokratines
pristačiusiam vaistus, kurie skirti
Lietuvos atgimimo jėgas, pradėjo eiti 1990 metų gegužės mėnesį.
tautom, joms , siekiant laisvės ir
Redakcija pasiryžusi ne tik atspindėti politiką, bet ir daryti ją. Esame
SAM
statybos
direkcijos
apsisprendimo. Intensyvios mūsų
įsitikinę, jog demokratijos įtvirtinimo garantu Lietuvoje gali būti naujos
sergantiems Raudonojo Kryžiaus
pastarųjų metų diplomatinės
ir atsikuriančios partijos, todėl analizuojame daugiapartinės sistemos
nariams.
pastangos vaidino
svarbų
formavimąsi. Stengiamės apžvelgti ir komentuoti atsikuriančios mūsų
Ligoniai nuoširdžiai Jums
vaidmenį sužadinant, pasaulio
valstybės Aukščiausiosios tarybos ir Vyriausybės veiklą.
dėkoja.
paramą Baltijos tautoms ir taikių
Daug dėmesio skiriame Lietuvos istorijai, ypač Nepriklausomybės ir
J. Šapoka, pirmininkas
derybų keliu pasiekiant, kad į
pokario laikotarpiams, nes sovietinėje Lietuvoje šio periodo istorijos
teisėtus Pabaltijo interesus būtų
klastotės negali objektyviai atspindėti to meto įvykių.
deramai
atsižvelgta. Mes aktyviai
Spausdiname publicistinius pasakojimus apie praeities ir dabarties
kviečiame sovietų vyriausybę ir
Lietuvos politikus.
trijų Baltijos šalių vyriausybes
Mūsų žurnalą galite užsisakyti per „POLITIKOS“ atstovą Londone
Derbyje — liepos 21., 14
Zigmą Jurą, kurio adresas: 11 London Lane, Bromley, Kent BRI 4HB.
vaisingai tęsti balandžio pradžioje
vai., Bridge Gate.
Tel.: 081-460 2592.
prasidėjusius
pasitarimus
Norėdami 1991 metais skaityti „POLITIKĄ“, išsiųskite Z. Jurui 30
Wolverhamptone — liepos 21 d.,
ginčytinais klausimais.
JAV dolerių arba 15 svarų sterlingų su tiksliu savo adresu.
16.30 vai., Šv. Petre-Pauliuje.
George Bush
Eccles—liepos 21 d., 12.15 vai.
Baltieji Rūmai, 1991.VI.25 d.
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PAMALDOS

PASAULYJE
Kas valdys Ulsterį?

Po labai ilgų pasiruošimų
deryboms, atrodė, kad joms
prasidėjus
Šiaurės Airijos
(Ulsterio) politinės partijos tarsis
kaip surasti išeitį iš dabartinės
pavojingos padėties, kurioje
politinės partijos nesutaria, o
pusiau
karinės
katalikų
organizacijos dėl
politinių
sumetimų žudo protestantus, o
protestantų — katalikus. Dabar
Ulsterį valdo D. Britanijos
vyriausybė iš Londono ir tos
srities ministras Peter Brooke
džiaugėsi galėjęs visas politines
grupes sukviesti į vieną posėdį,
kuriame buvo svarstomos tai
provincijai tinkamos valdymo
formos. Deja, bet po tiek daug
didelių pastangų ministras Peter
Brooke turėjo prisipažinti, kad jis
turėjęs nutraukti tolimesnes
derybas,
nes
unionistai
(protestantai) atsisako dalyvauti
derybose, kol nebus panaikintas
Anglų-Airių paktas, pagal kurį
Airijos vyriausybė turi teisę tam
tikrose srityse pasisakyti Ulsterio
vidaus reikalais. Nežiūrint šio
nepasisekimo ministras Peter
Brooke paskelbė, kad pradžia
padaryta ir tereikia laukti
palankesnių laikų, kada jaunesni
partijų vadai pakeis dabartinius.
Kiniečiai susitarė su anglais

Turtinga D. Britanijos kolonija
Hongkongas bus
1997 m.
perduota
Kinijai.
Kinijos
vadovybė
pažadėjo,
kad
Hongkonge toleruos kapitalistinę
sistemą,
kad
turtuoliai
neišbėgiotų.
Galutinam
susitarimui
trugdė
naujo
aerouosto pastatymas, kuris yra
labai reikalingas kolonijos
gerbūviui ir kuris gali kainuoti 8
bil. svarų. Kinija tam priešinosi,
sakydama, kad tokio aerouosto
pastatymas paliks koloniją be
pinigų. Po slaptų derybų buvo
pasiektas
kompromisas,
ir
aerouostas bus statomas.
Įdomi statistika

JAV ir Japonijoje buvo pravesti
apklausinėjimai, norint sužinoti
kuri valstybė sudaro didžiausią
karo grėmę. Japonijoje 24 proc.
žmonių buvo nuomonės, kad
didžiausią grėsmę sudaro JAV ir
tik 22 proc. balsavo už Sovietų
Sąjungą, kaip didžiausią priešą.
JAV dauguma gyventojų mano,
kad Japonijos ekonominė jėga yra
didesnė grėsmė JAV, negu Sovietų
Sąjungos karinis pajėgumas.
Japonijos gyventojai taip pat
esą priešingi teikti Sovietų
Sąjungai bet kokią paskolą, kol ši
laikys okupuotas salas, kurios po
karo iš Japonijos buvo atimtos.
Komunistai pralaimi visur

Ne tik Europoje, Amerikoje,
bet ir Afrikoje komunistai
prarado populiarumą. Net tokia
juodųjų organizacija kaip Afrikos
Tautinė Taryba (ANC), kuri
pretenduoja į valdžią, Pietų
Afrikoje ruošiasi peržiūrėti savo
santykius su komunistais, kurie iki
šiol ten vyravo. ANC valdyboje
tebėra žymūs komunistai, kaip
komunistų partijos sekretorius
Joe Slovo (lietuvių kilmės) ir
Harry Gwala.
Sovietų kariai nenori grįžti į tėvynę

Pagal sutartį sovietai turi
atitraukti visą savo įgulą iš Rytų
Vokietijos iki 1994 m. Dar
Vokietijoje yra likę apie 200000
karių, kurie labai nenori prarasti
gero gyvenimo ir grįžti atgal į
skurdą, neturint darbo ir kur
padoriai apsigyventi. Dabar jie
atlyginamą, nors ir mažą, gauna
tikrais pinigais (markėmis) ir gali
už juos parduotuvėse nusipirkti
prekių.

