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Londonas ir Vilnius, 1992 m. rugpjūčio 14 d.

XXV OLIMPIADOJE LIETUVOS SPORTININKAI LAIMĖJO AUKSO
IR BRONZOS MEDALIUS! SVEIKINAME LIETUVOS SPORTININKUS!
Lengvaatletes ROMAS UBARTAS laimėjo pirmą vietą disko metime, o Lietuvos krepšininkai - trečią vietą!
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šv. Tėvas pasveiko
Šv. Tėvas jau yra savo vasaros
rezidencijoje
Castelgandolfe.
Gemelli polikliniką jis paliko liepos
28 d.
Jonas Paulius 11 ligononėje
išbuvo 16 dienų. Į Gemelli poli
kliniką jis buvo paguldytas sekma
dienio, liepos 12-osios vakarą.
Trečiadienį, liepos 15 jam buvo
padaryta
žarnyno
operacija.
Pirmosiomis popiežiaus slaugymo
ligoninėje dienomis visas katalikų
pasaulis buvo sunerimęs šv. Tėvo
sveikata. Tačiau, visas abejones ir
baimę išsklaidė po operacijos gydy
tojų paskelbti biuleteniai informuo
jantys, kad ligonis labai greit atgau
na jėgas ir kad iš jo vidurių
pašalintas auglys buvęs nepiktybinis.
Popiežių slaugiusių gydytojų
šiandien paskelbtame paskutiniame
biuletenyje apie popiežiaus sveikatą
sakoma, kad visos ligonio organiz

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba liepos 23 d.
nutarė:

1. Pagal Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo 12 straip
snyje nustatytus įgaliojimus pir
miesiems rinkimams
skirti
Vyriausiąją rikimų komisiją.
Iki rinkimų pagal šį įstatymą
politinių organizacijų deleguotus
Vyriausiosios rinkimų komisijos
narius gali pakeisti Lietuvos
Aukščiausiosios
Tarybos
Prezidiumas.
2. Paskirti Vyriausiosios
rinkimų komisijos nariais:
Vytautą Lauryną Duobą Nepriklausomybės partija, Bene
diktą Girdauską - Lietuvių tau
tininkų sąjunga, Juozą Jurkšaitį Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, Julių Juzeliūną - Lietuvos
Sąjūdis, Donatą Kadžių - Lietuvių

tautinio jaunimo sąjunga “Jaunoji
Lietuva”, Kazimierą Seimutį
Katkevičių - Lietuvos žalioji parti
ja, .Henriką Matusevičių - Lietuvos
krikščionių demokratų partija,
Vaclovą Panumį - Lietuvos nuo
saikiųjų judėjimas, Gediminą
Požėrą - Lietuvos demokratų parti
ja, nRomaldą Juozą Ragaišį Lietuvos laisvės lyga, Angonitą
Rupšytę - Lietuvos liberalų sąjun
ga, Algimantą Joną Sakalą Lietuvos respublikonų partija,
Zigmą Tumosą - Lietuvos politinių
kalinių sąjunga, Zenoną Vaigauską
- Lietuvos demokratinė darbo par
tija, Algirdą Vydmontą - Tautos
pažangos judėjimas, Vytautą
Vyšniauską - Lietuvos ateities
forumas, Albertą Žilinską Lietuvos socialdemokratų partija.
3. Paskirti Vaclovą Litviną
Vyriausiosios rinkimų komisijos
pirmininku.
AT Infor.

Telefono ryšys su pasauliu
Rugpjūčio pradžioje Kaune
pradėjo veikti nauja tarptautinė
komutacinė telefonų stotis S 12,
kuri automatiniu ryšiu sujungs
Lietuvą su visu pasauliu.
Abonentas iš bet kurios Lietuvos
vietos galės tiesiogiai rinkti nori
mos valstybės kodą ir abonento
numerį. Kaip žinoma, iki šiol
Lietuvoje veikia tik kvarcinis tele
fono ryšys, veikiantis vadinamuoju
rankiniu būdu (t.y. kai kodas
renkamas per telefono stotį).
Naujoji telefonų stotis leis Lietuvai
visiškai atsiskirti nuo Maskvos ir
naudotis savu tarptautiniu telefono
ryšio kodu. Iki šiol per Maskvos
tarptautinę stotį naudotas kodas 7012 dar kurį laiką išliks, tačiau visi
pokalbiai vyks per tranzitinę stotį
Danijoje ir naudojantis palydovu
“EUTELSAT”.
Naujoji telefonų stotis Kaune
turės 120 tarptautinio ryšio kanalų
ir galės aptarnauti neribotą abo
nentų skaičių. Pasak įmonės
“Lietuvos telekomas” Kauno filia
lo direktoriaus pavaduotojo
Valdemaro
Šalausko, esant
reikalui, ji galėtų teikti automatinio
ryšio paslaugas Estijai ir Latvijai.
Automatinio telefono ryšio
kokybė bus iš esmės geresnė nei
dabartinio, todėl padidės jo įkai
niai. Pavyzdžiui, viena pokalbio
minutė su Siaurės Amerika kai

nuos 240 rublių (dabar - 60 rb), su
Europos valstybėmis - 150 (dabar 30 rb).
ELTA

RUMUNŲ VARGAI
Rumunijos socialinių tyrimų
instituto duomenimis, iš bendro
22,7 milijonų šalies gyventojų, Il
ka milijonų gyvena vargo sąly
gomis. Pagal tyrimų rezultatus,
kiekvienas asmuo turėtų uždirbti
bent 11.900 lejų (tai yra 34
dolerius) per mėnesį, kad galėtų
įsigyti pirmosios reikmės prekių.
Tačiau vidutinės Rumunijos
gyventojų pajamos neviršyja
11.000 tūkstančių lejų. Nustatyta,
kad 3 milijonai 45 tūkstančiai
žmonių gyvena visiško vargo sąly
gose, jų vidutinės pajamos
neviršyja 7 tūkstančių lejų. 17,9
procento apklaustų žmonių prisi
pažino, jog neturi net būtiniausių
pragyvenimo priemonių. 35,2 pro
cento apklaustųjų nurodė, kad
pajamų užtenka tikai patiems
būtiniausiems dalykams. 34,8 pro
cento rumunų gyvenimo sąlygos
yra patenkinamos, bet ir jie negali
įsigyti geresnių rūbų, buto ar auto
mobilio. Tiktai 10,6 procento
rumunų turi elektrinius namų apy
vokos reikmenis. Šiuo metu visų
poreikių tegali patenkinti 0,5 pro
cento Rumunijos gyventojų.
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LIETUVIAI KOPS:
I EVERESTĄ

mo funkcijos vyksta normaliai ir kad
ligoninės priežiūra jau nebereikalin
ga. Nuo dabar popiežius pavedamas
jo asmeninio gydytojo profesoriaus
Buzzonetti globai.
Šv. Tėvas visą mėnesį ilsėsis
savo
vasaros
rezidencijoje
Castelgandolfe. Rugpjūčio mėnesio
antroje pusėje Jonas Paulius 11
galbūt trumpam nuvyks į Lorenzago
di Cadore vietovę Alpėse, kur buvo
numatęs praleisti ligos sutrukdytas
vasaros atostogas. Spaudos Salės
direktorius Nevarto Valls taip pat
dar kartą patvirtino, kad dėl ligos
nebuvo pakeista šv. Tėvo užsienio
kelionių programa. Kaip numatyta,
Jonas Paulius 11 dar šių metų spalio
mėnesį vyks į Lotynų Ameriką, kur
Santo Dominge dalyvaus Amerikos
atradimo ir evangelizacijos pradžios
penkių šimtų metų sukakties
iškilmingame minėjime.
VA T.R.

Paskirta vyriausioji rinkimų komisija
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Šip mėnesio pabaigoj^ po .dvejų
metų užtrukusio pąsiruęšimo, Lietuvos
alpinistų grupė išvyksta į Himalajus.
Grupę sudaro dvi moterys: kauniš
kė Jūratė Bajorienė ir'panėVižiškė
Valerija Pundzienė,' Lietuvos'aipiiiislų
federacijos prezidentas Vilius Šaduikis, Rimvydas Šimutis iš' Kauno,
ti vilniškiai Rimantas Skirmantas ir
Vladas,Vitkauskas, o taip pat panevėžiškiai Edvardas Pundziųs ir yącjovas
Paplauskas. . i:,_
f.;j
į,
Ekspedicijos vadovas,,JAV lietuvis
Aleksas Bertulis.
, • -,. ,w rj
Su lietuviais kartu kėliaus vienas
latvis, vien'as kanidietis ir du ame
rikiečiai. Į aukščiausią pasaulio kalną
kopti grupės sudėtį nulėmė ne tik fizi
nis pasirengimas, bet ir psichologinės
: bei finansinės ribos.."., ii
; , 1
Paskutinis pasiruošimo etapas
baigėsi Kaukazo kalnuose.; Alpinistai
kopė į Elbrusą (5642 m.), slidinėjo
aukštuminėmis Sąlygomis, ir išbandė
inventoriaus tinkamumą. '
Juozas Žagelis
■
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Rugsėjo 6 d. Rusijos Federacijos URM viloje įvyko trijų Baltijos valstybių užsienio ministrų susitikimas su
Rusijos užsienio reikalų ministru A. Kozyrevu, kuris pareiškė oficialų Rusijos požiūrį, kaip ir kada bus išvesta
Rusijos kariuomenė iš Baltijos valstybių 1992-94 metų bėgyje. Keturių ministrų susitikime A. Kozyrevas
pasakė, kad jis yra įsitikinęs, jog Rusijos ir Baltijos valstybės turi bendrą priešą - agresyvųjį nacionalizmą. |;
AT pirmininkas V. Landsbergis, kuris tuo metu lankėsi Barselonoje, rugpjūčio 7 d. pareiškė spaudai,: kad
Rusijos kariuomenė, prisilaikant 1992 m. birželio mėn 14 d. Lietuvos piliečių referendumo ir 1992 m. liepos 10
d. politinio pareiškimo Helsinkyje, turi būti 1992 m. bėgyje besąlyginiai išvesta iš Lietuvos teritorijos , į

Lietuvos Respublikos teritorijo
je nelegaliai esantys buvusios
SSSR kariuomenės daliniai užima
68 tūkst. ha Lietuvos Respublikos
teritorijos, t.y. 1,2% suverenios
valstybės teritorijos. Aštuoniuose
didžiausiuose Lietuvos miestuose
dislokuoti sovietų karinių junginių
štabai bei patys puolamieji kariniai
daliniai. Vilniuje dislokuoti net 32
stambūs kariniai objektai, ir net sprogmenų sandėliai tankiai
apgyvendintuose miesto rajonuose.
Jau nuo 1990 metų Lietuvos
Respublikos iniciatyva buvo ban
doma pradėti derybas su Sovietų
Sąjunga dėl kariuomenės išvedimo
iš Lietuvos. Iširus Sovietų
Sąjungai, Rusija perėmė jurisdikcijon buvusios Sovietų Sąjungos
kariuomenę, dislokuotą Lietuvoje
ir kitose valstybėse, esančiose už
NVS ribų. Nuo to laiko derybos
dėl minėtos kariuomenės išvedimo
vedamos su Rusijos Federacija.
1991 m. sausio 31 d. Vilniuje
įvyko pirmasis Rusijos Federacijos
ir Lietuvos Respublikos valstybi
nių delegacijų susitikimas, ku
riame buvo svarstyti buvusios
SSSR kariuomenės išvedimo iš
Lietuvos Respublikos teritorijos
klausimai. Susitikime Rusijos
Federacija įsipareigojo, kad visi
klausimai, susiję su kariuomenės
išvedimu, bus sprendžiami ger
biant Lietuvos Respublikos neprik
lausomybę ir suverenitetą, griežtai
laikantis jos įstatymų ir abiejų
šalių susitarimų. Buvo susitarta,
kad karinių dalinių išvedimas iš
Lietuvos Respublikos teritorijos
prasidės 1992 metų vasaryje. Kovo
3 d. buvo išvesti 36 kariniai
sunkvežimiai ir 100 kareivių iš
buvusios SSSR karinės bazės
esančios Vilniaus rajono Mickūnų
kaime (15 km. nuo Vilniaus).
Tačiau 100 kareivių išvedimo
negalima laikyti ka-riuomenės
išvedimo pradžia. Rusija nevykdo
ir susitarimo pirmiausia išvesti

buvusios SSSR kariuomenę iš
Lietuvos Respub-likos sostinės
Vilniaus. Rusijos Federacijos kari
uomenės Šiaurės Vakarų grupės
vadovybės pateiktais duomenimis
1992 sausio 1 d. Lietuvos teritori
joje buvo dislokuota 34582
kariškių ir 1436 Vilniaus
Aukštesniosios kursantų mokyklos
kursantų, tame tarpe 7302
karininkų, 3619 praporščikų,
22221 kareivių ir seržantų.
Lietuvos Respublikos Krašto
apsaugos ministerijos duomenimis
1992 m. gegužės 5 dieną iš
Lietuvos teritorijos buvo išvesti
253 kariškiai, tame tarpe - 48
karininkai, 25 praporščikai, 180
kareivių ir seržantų.
Nepaisant pakartotinų Lietuvos
reikalavimų ir Rusijos Federacijos
valstybinės delegacijos pažado,
Rusijai pavaldūs buvusios SSSR
pasienio kariuomenės daliniai iki
Šiol nepasitraukė nuo Lietuvos
Respublikos valstybinės sienos,
netgi jėga trukdo Lietuvos pasienio
apsaugos daliniams vykdyti valsty
binės sienos apsaugą. 1992 metų
vasario 22 d. Lietuvos Respublikos
pasienio tarnybos daliniams per
imant saugoti Tarptautinės jūrų
perkėlos
kontrolės
postą
Klaipėdoje, Lietuvos pareigūnai
nebuvo įleisti į pastatą, buvo
šaudoma į orą.
Pažeisdama Lietuvos Respub
likos suverenitetą, Rusijos pavaldi
kariuomenė nelegaliai veža tranzi
tu per Lietuvos teritoriją karinius
krovinius, tarpe jų ypač pavojin
gus. Be Lietuvos valdžios leidimo
išvežamas Lietuvai priklausantis
turtas, karinė technika. 1992 m.
kovo 3 d. Vilkaviškio užkardos
Kybartų poste sulaikytas vagonas
su cementu, kurį buvusios SSRS
kariškiai nelegaliai bandė išvežti į
Kaliningradą. Kovo 10 d. be
Lietuvos Respublikos valdžios lei
dimo į Sovietską buvo išvežtas
karinis ešalonas, kuris vežė 8
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patrankas, 6 tanketes, 4;ryšių
mašinas, 2 sistemas “Grad” (arti
lerijos įrenginys) ir Ljhąubįcą
(didelio kalibro patranką).
Į Lietuvos teritoriją savavališkai
įvežami nauji kariškiai. Balandžio
15 d. į Telšiuose dislokuotą krantų
apsaugos pulką, karinis dalinys.Nr.
01837, iš Baltarusijos .atvyko,;24
kareiviai. Balandžio 20-25; d. į
Kazlų Rūdoje dislokuotus oro
desanto kariuomenės mokomuo
sius dalinius Nr. 32553 ir 63319
kariniais lėktuvais atvežta apie
500-600 naujokų.
Nesuderinus su Lietuvos
vadovybe Rusijai pavaldi ka
riuomenė Lietuvoje perdislokuoja
savo dalinius, savavališkai vykdo
akcijas sausumoję, teritoriniuose
Lietuvos vandenyse, pažeidinėja
oro erdvę. Laikotarpyje tarp š.m.
balandžio 27 d. ir gegužės 18 d.
žinomi 139 atvejai, kai Rusijos
kariuomenė pažeidė Lietuvos
Respublikos oro erdvę.
Lietuvos Respublikos Valstybi
nės derybų delegacijos prelimina
riniais paskaičiavimais buvusios
SSRS kariuomenės padaryta žala
Lietuvos gyventojams, valstybės ir
gyventojų turtui bei gamtai nuo
1940 m., sudaro 146-147 milijar
dus JAV dolerių.
Nepaisant pasiekto susitarimo
taip valstybinių delegacijų, Rusijai
pavaldžių karinių dalinių vadovybė
neleidžia Lietuvos Respublikos
pareigūnams inspektuoti buvusios
SSRS karinių dalinių teritorijų.
Rusijos federacija, kaip buvu
sios SSRS teisių ir prievolių per
ėmėja, vengia konkrečiai nagrinėti
buvusios SSRS kariuomenės
padarytos gyventojams, valstybės
ir gyventojų turtui bei Lietuvos
gamtai žalos atlyginimo klausimus
ir delsia pradėti atlyginti žalą. Ne
kartą tiek ekspertų grupių, tiek val
stybių delegacijų susitikimuose
Lietuva kėlė šį klausimą, tačiau iki
šiol jis nepradėtas spręsti.
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SAVO GIMTINĖJE
Visuomet jaučiau ilgesį ir norą
pamatyti savo gimtinę, bet visi norai
atsimušdavo į kietą tuometinę sieną.
Pagaliau, po 48-rių metų, galėjau
aplankyti savo gimtinę, kur pirmą
kartą išvydau šį pasaulį.
Mano kelionė dalinai buvo
asmeniška: labai norėjau aplankyti
savo gimines ir artimuosius bei vie
nintelį uosį, kuris tebešlama tėviškėje
ilgesiu, kad nebeliko kitų medžių...
Lietuvoje atsiradau praėjus
kelioms dienoms po prezidentinio
referendumo ir ten radau, ne vien
karštos vasaros pradžią, bet ir karštai
politikuojančius žmones. Referen
dumą pralaimėjusieji, t.y. tretysis
Sąjūdis ir jos šalininkai ugnimi
spjaudėsi, o nuo jų neatsiliko ir
Aukščiausiosios Tarybos deputatai.
Per tris savaites pastebėjau, jog
Lietuvos vadovai nėra vieningi dirb
dami Lietuvos ir jos žmonių gerovei.
Nežiūrint sudėtingos, gal net ekono
minės ir politinės krizinės padėties,
dėl asmeninių ir mažų grupių naudos
skaldoma Aukščiausioji Taryba ir
visa Lietuva. Žmonės tai mato,
jaučia ir jau pasisako. Važinėjant po
provinciją daug kur girdėjau sakant,
jog turime kentėti dėl savo vadų
nesugebėjimo, nes valdžioje sėdi
nekompetetingi asmenys, arba tokie,
kurie dirba ne Lietuvos naudai.
Mano giminės daugumoje buvo
ūkininkai, kurie pergyveno Stalino
kolchozų ir kolektyvinių ūkių stichi
ją, o dabar jie pergyvena jau Lietu
vos valdžios neplaningai vykdomą
ūkių atkūrimą. Jie mano, kad tai
prives prie visiškos ūkinės suirutės ir
Lietuvą - prie bado.
Į Lietuvą važiavau ir kaip DBLSgos ir Lietuvos Rezistencinės
Santarvės Europos Delegatūros
atstovas dalyvauti paskutiniąjame
VLIKo seime, kuris vyko puikiuose
Vidaus reikalų ministerijos Sporto
rūmuose. įteikęs savo įgaliojimus
sužinojau, kad DBLS-ga yra nepo
litinė organizacija ir todėl galiu daly
vauti kaip stebėtojas. O negavęs
balso LRS ED pageidavimus įteikiau
raštu, kurie skambėjo taip:
Paskirti dalį Didžiojoje Britani
joje surinktų VLIKui aukų to krašto
lietuvių reikalams: paremti Lietuvos
Ambasadą Londone, savaitraštį
“Europos lietuvį” ir šelpti pravažiuo
jančius lietuvius.
Reikalauti, kad Lietuvoje būtų:
atstatyta vienybė, pašalinta svetima
kariuomenė, užtikrintas valstybės
piliečių saugumas, gerinama jų
būklė, priimta Lietuvos Respublikos
Konstitucija ir grąžinti visi lietuviai į
Tėvynę.
LRS ED nariai remia 44-ojo
DBLS-gos suvažiavimo rezoliuciją,
kuria Lietuvos Respublikos AT yra
prašoma sudaryti darbo grupę
parengti specialiems protokolams dėl
Karaliaučiaus srities statuso ir
reikalauti, kad iš šios lietuvių tautos
žemės būtų atitrauktos visos karinės
pajėgos.
Būdamas VLIKo posėdyje susi
tikau su AT pirmininku V. Landsber
giu ir premjeru G. Vagnorium.
Atlikęs savo “politines” pareigas,
vykdžiau Britų-lietuvių pagalbos
fondo vaikams Lietuvoje remti įgaliavimus. Susitikau su “Vilties” drau
gijos pirmininke Danute Migliova ir
su ja kalbėjau, kaip geriausiai padėti
Lietuvos vaikams, kurie kenčia
fizinę negalią. Aplankiau vaikų
darželį Nr. 31, kuriame tokie vaikai
yra globojami. Taip pat lankiausi
Santariškių ligoninės vaikų skyriuje.
Deputatų Laimos Andrikienės ir
Mečio Laurinkaus globojamas lan
kiausi AT rūmuose, kur gana smul
kiai susipažinau su posėdžių,
svarstymų ir balsavimo eiga.
Vaišinantis deputatų restorane susi
tikau su URM A. Saudargu,
Monsinjoru A. Svarinsku ir kitais
pažįstamais.
Taip pat aplankiau visas Vilniaus
Šventoves ir tautinės reikšmės
vietoves. Antakalnio kapinėse,
kuriose ilsisi sausio 13 dieną gynę
TV bokštą bei Parlamentą ir žuvę
didvyriai, susipažinau su didvyrės
Loretos Anasavičiūtės mama Stase ir

jos sesute Renata.
Su gražiuoju Vilniumi mane
supažindino
vilnietė
Ramutė
Solomonienė, tik jos dėka man
Vilnius šiandien jau ne svetimas
miestas!
Teko pakeliauti ir toliau: Šiaudai,
Panevėžys, Kėdainiai, Ukmergė,
Klaipėda, Palanga, Jurbarkas ir eilė
kitų miestų. Dalyvavau “Pavasario
poezijos *92” uždarymo vakare
Vilniaus universiteto kieme ir
“Skamba, skamba kankliai” Vilniaus
festivalyje Kalnų parke.
Trys savaitės prabėgo kaip viena
diena; nežiūrint vargų, bėdų, oku
pacijos, Lietuva - gražus kraštas! Jo
žmonės labai vaišingi ir malonūs.
(Išskyrus valdiškų parduotuvių tar
nautojus ir tarnautojas). Visi išeivijos
lietuviai turėtų aplankyti savo
gimtąjį kraštą ir atgaivinti savo
lietuvišką širdį...
Turiu prisipažinti, kad man
lankantis prie AT rūmų buvau
išvadintas “raudonuoju“, “komunis
tu“, ir buvo “pasiūlyta“ kuo greičiau
man grįžti į Angliją! O atsitiko štai
kaip. Prie Parlamento rūmų vienoje
vietoje yra daug kryžių, kryželių ir
kitokių religinių dalykų, o taip jų yra
lietuviškų užrašų “Graffitti“, kurie su
religiniais reliktais nieko bendro
neturi. Tai aš savo draugei, kuri
mane lydėjo ir sakau, kad ant britų
parlamento sienų niekas tokių
dalykų daryti neleistų,
nes
Parlamento rūmams rodoma pagal
ba. Šį mano pokalbį nugirdo ten
buvusios moterys, kurios mane
apšaukė ii' dar su rožiniu užmetė per
pečius. Žinau, jog ši aikštė lietuvių
tautai yra šventa, todėl ir prašau, kad
ji būtų gerbiama.
S. Kasparas

IŠ PREMJERO
J. MAJOR ĮSTAIGOS,
10 DOWNING STREET
Britanijos premjero J.
Major asmeninis sekreto
rius J.S. Well atsakė į
Baltijos tarybos Londone
laišką, kuriame buvo
atkreiptas dėmesys į so
vietų kariuomenės Pabalti
jyje problemą.
Sekretoriaus atsakyme
žadama, jog pirmininkau
jant Britanijai Europos
Bendrijoje, šiai problemai
ir toliau bus skiriamas itin
atidus dėmesys, EB šalys
ir toliau akcentuos ka
riuomenės išvedimo iš
Pabaltijo būtinumą, steng
sis pagreitinti pastarąjį
procesą.
ELR

Naujojo Lietuvos premjero A.
Abišalos veiklos pradžią apvainika
vo kelios “įdomios” istorijos, ku
riomis ir mėgaujasi pastarųjų dienų
spauda. Visų pirma, palikdamas
aukštąjį postą, G. Vagnorius,
švelniai tariant, pabarė policiją ir
prokuratūrą už perdėm glaudų ben
dradarbiavimą su mafija, kitaip ta
riant, su nusikaltėliais. Teisingumo
organai tuojpat suskubo pareikalauti
iš ekspremjero oficialaus pareiš
kimo šia tema ir konkrečių įrodymų.
G. Vagnorius pareikalavo “pasi
matymo“ su pačiu generaliniu
prokuroru. Po eilės publikacijų apie
šį skandaliuką, viskas nurimo, nors,
atrodo, meilės tėvynei vardan, G.
Vagnorius ir turėjo dar atkakliau
pakovoti su blogiu, anot jo, radusiu
prieglaudą teisingumo organuose.
Galbūt tai susiję su antrąja istori
ja, kurią “užvirė” Kontrolės departa-

DANAS, KILĘS iŠ PAŽAISLIO
Ką ir bekalbėti, kaip maži
vaikai džiaugėmės galėdami
pamatyti gyvą karalienę. Tuo labi
au jauną ir mielą Jos didenybę
Margrethe II, Danijos karalienę.
Matėme ją Vilniaus senamiestyje
ir nelabai turtingame Kalvarijų tur
guje, Arkikatedros aikštėje ir
Antakalnio kapinėse... Buvome
sužavėti Jos didenybės paprastumo
ir žmoniškumo. Ne atgamtiškumo.
Kartu įsitikinome, jog danai iš
tiesų labai nuoširdūs, jautriai
branginantys mūsų bendrus istori
jos ir kultūros ryšius, kurie mus
sieja nuo praėjusio šimtmečio.

BRITANIJOS IR BALTIJOS VALSTYBIŲ
TEISININKŲ ASOCIACIJA
Liepos 29 d. The Law Society
rūmuose įvyko britų teisininkų
sąjungos, British Law Association
for Estonia, Latvia and Lithuania,
steigiamasis susirinkimas. Jo metu
buvo priimami laikini asociacijos
įstatai ir aptarti būsimo bendradar
biavimo su Baltijos valstybėmis
planai.
Susirinkimui vadovavo naujo
sios asociacijos pirmininkas
Michael Fysh, dalyvavo Law
Society prezidentas Mark Sheldon,
Latvijos charge d'affaires MarieAnne Zarine, Lietuvos ambasados
patarėjas dr. Antanas Nesavas ir
apie 30 Britanijos teisininkų.
Dalyvavę diplomatinių misijų
atstovai tapo šios asociacijos
garbės nariais.
Asociacija pasiryžusi skatinti
Britanijos ir Baltijos valstybių
teisininkų profesinius ryšius, keis
tis mokslinėmis ir mokymo pro
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gramomis, informacija; orga
nizuoti vizitus ir, reikalui esant,
konsultuoti naujų įstatymų kūrimo
klausimais.
Vienas artimiausių šios aso
ciacijos renginių - Tarptautinis
teisininkų seminaras įvyks Rygoje
lapkričio 26-28 dienomis.
LAL Inform.

REMKIME
PAGALBOS
LIETUVAI
FONDĄ
2 Ladbroke Gardens
London W1 1 2PT

JĮ
SnJDUŲSAVAITĖlI
LIETUVIŠKŲJŲ

Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23
dienomis Austrijoje, Tirolyje. Pilnas pragyvenimas dienai, vienam
asmeniui, kainuos 470 austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV)
doleris. Kambariai dviems asmenims su visais patogumais.
Norintys turėti atskirą kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.
Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).
Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.
39-tosios Studijų Savaitės paskaitininkai ir paskaitų temos: AT
pirmininko pavaduotojas K. Motieka, ministras Darius Kuolys:
"Istorinė ir politinė lietuvių tautos savivoka", ministras dr.
Algirdas Nasvytis: "Senojo Vilniaus architektūrinio landšafto
unikalumas ir miesto plėtros problemos", ambasadorius prof. dr.
Vaidotas Antanaitis, deputatė dr. Laima Andrikienė: "Lietuvos
kelias į rinkos ekonomiką; ekonominės ir ūkio vystymasis", prof,
dr. Alfred B amines berger: "Archeologija ir lyginamoji kalbotyra",
dr. Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius: "Lietuvos politinio
konsenso sužlugimo priežastys', lektorius Vincas Natkevičius:
"Broniaus Krivicko poezija" , kompozitorius Ričardas Kabelis:
"Kompozitoriaus Ryčio Mažulio kūryba".
Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila
Mackialienė.
Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitis, dr. Kęstutis Girnius, dr.
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.

Štai Vilniaus valstybiniame uni
versitete nuo naujų mokslo metų,
be anglų, vokiečių, prancūzų
kalbų, bus galima studijuoti ir
danų kalbą, kurią čia dėstys stu
dentams jau pažįstamas iš paskaitų
šį pavasarį Ebė Flatau. Šis ma
lonaus veido pusamžis vyras yra
Šiaurės Europos šalių kalbų spe
cialistas, tyrinėjantis danų ir lietu
vių literatūros ryšius, kadaise
neblogai kalbėjo lietuviškai, nes jo
vaikystė prabėgo gimtosiose
Pažaislio apylinkėse.
Pasirodo, Ebės Flatau tėvas,
paragintas pirmojo Nepriklausomos
Lietuvos
diplomato
Kopenhagoje Jurgio Savickio,
kartu su grupe Danijos ūkininkų,
baigęs žemės ūkio mokslus savo
krašte, atvyko pagelbėti lietuvi
ams. Dvidešimtmetis ūkininkas iš
Danijos iš pradžių darbavosi
Onuškio dvare. Vėliau, kai likimas
jį suvedė su tokia pat jauna moky
toja, netoli Pažaislio išsinuomojo
žemės, kur veisė sodą, augino
pamidorus. Kai sovietai pasirodė,
jauna šeima ilgai nesvarstydama
nusprendė su savo pirmagimiu
grįžti namo. Grįžo, palikę
nenuskintus obuolius, nesuartus
laukus, tikriausiai netikėdami, kad
po kelių dešimtmečių jų sūnus vėl
vaikščios tais pačiais takais, kad į
Lietuvą jis atvyks padėti mums,
tokiai pat nedidelei tautai, siekti
kultūros, nuo kurios mus buvo tiek
ilgai atriboję negandos ir prievar
tos laikai.
Įdomu ir tai, kad į Daniją jau
buvo išvykusi ne viena Lietuvos
ūkininkų grupė, kur mokėsi, kaupė
patirtį laukuose ir fermose.
Istorijos ratas tarsi apsisuko.
Salomėja Cičiškina

KATALONIJOS VERSLININKAI
LIETUVOJE

Katalonijos verslininkai padės
Lietuvai atkurti turizmo pramonę.
Tuo reikalu Katalonijos ver
slininkų asociacija
neseniai
Vilniuje pasirašė susitarimą su
Lietuvos prekybinių ryšių su užsie
niu ministerija. Taip pat susitarta
plėsti Lietuvos ir Katalonijos
prekybinius ryšius. Katalonijos
verslininkai numato Lietuvoje
įsigyti televizorių gamyklą, galbūt
kelias kitas pramonės įmones, yra
pasirengę padėti Lietuvai pert
varkyti energetikos pramonę.
Katalonijos verslininkų delegacija
tris dienas lankėsi Vilniuje, nus
prendė čia įkurti savo atstovybę.
Delegacijai
vadovavęs
Katalonijos vyriausybinio komite
to pirmininkas Duran i Lleida,
lydimas Lietuvos krikščionių
demokratų partijos pirmininko
Viktoro Petkaus, aplankė Vilniaus
televizijos bokštą, pagerbė per kru
vinąjį sekmadienį, Sausio 13-ąją,
čia kritusius už Lietuvos laisvę.
VAT.R.

mento
vadovas
K.
Uoka,
pareikalavęs patraukti drausminėn
atsakomybėn buvusią finansų mi
nistrę E. Kunevičienę už neteisėtą
valstybės valiutinių lėšų skirstymą.
Kontrolierių žiniomis, ministrės
nuolaidžiavimas respublikos biudže
tui kainavo apie 80 mln. rublių (apie
1 mln. JAV dol.).
Trečioji istorija galbūt jau yra
kiek atsibodusi, kadangi liečia vy
riausybės ir Lietuvos banko kivirčus.
Pamename, jog banko valdybos
pakeitimo reikalavo G. Vagnorius.
To paties siekia ir A. Abišala,
pareiškęs netgi, jog premjeru būsiąs
tik tada, kai Lietuvos bankui
vadovaus kiti žmonės. Matyt V.
Baldišiui ir jo komandai teks keisti
darbą, nes visuomeninė nuomonė
vis labiau krypsta jo priešininkų
pusėn. Kodėl? Svarbiausias argu
mentas - neįvesto lito problema.
Ekonomistų nuomone, dabar įvesti
litą jau per vėlu. Kiek anksčiau tai
buvo įmanoma (įmanoma, aišku, ir
dabar, bet rezultatai bus tikrai
liūdni), tačiau Lietuvos bankas su V.
Baldišiumi priešakyje nesugebėjo to
pasiekti. Bankas dėl to kaltina vy
riausybę, o ši - banką. Keista. Keista,
nes bankas dažai kartoja, jog tik jis
atsako už finansinės pinigų sistemos
būklę Lietuvoje ir todėl nesiruošia
klausyti vyriausybės patarimų. Ką
gi, ateitis parodys kas teisus. Vienok
prognozuoti
Lietuvos
banko
vadovybės pakeitimus galima tvirtai,
kadangi labai greitai ir labai lengvai
parlamentas patvirtino naujų mi
nistrų kandidatūras, pasiūlytas A.
Abišalos.
Vyksta Lietuvoje ir normalus
gyvenimas,
kitaip
tariant,
žmoniškas. Pavyzdžiui: atskrido pir
masis “British Airways” lėktuvas su
Britanijos lietuviais, vizitui į Lietuvą
atvyko Danijos Karalienė.
Be šių įdomybių, Lietuva
šiandien pergyvena ir dar vieną šoką
(gal net nemažesni) - mūsų
krepšininkai pralaimėjo NVS
komandai ir todėl neteko realių ga
limybių žaisti finale su amerikie
čiais. Keista ir graudu. Mūsų didvy
riai valandos bėgyje tapo pajuokos
objektais, o vėliau, stebint pačiam
AT pirmininkui V. Landsbergiui su
žmona, pralošė JAV rinktinei net
pusšimčiu
taškų
pusfinalyje.
Nenorėčiau būti AT pirmininko
vietoje tų rungtynių metu. Kai kas
dar dabar siūlo Š. Marčiulioniui ir A.
Saboniui paminklą Kaune pastatyti.
Šiems vyrams gal ir galima, bet visą
komandą šiandien blogu žodžiu mini
daugelis, o sugrįžus - juos pasitiks,
bent jau mintyse, ne su gėlėmis.
Tokią pat karčią šypseną sukelia ir
kiti mūsų sportininkai, kurie grįžę
teisinasi Ispanijos karštu oru, kai
Lietuvoje jau antras mėnuo kaip virš
30 C.
Vargas dėl proto - čia irgi ne
priekaištas, tik frazė ir vieno meno
kūrinio pavadinimas, šią frazę, beje,
pritaikyčiau ir Lietuvos Avialini
joms, pradėjusioms reguliarius rei
sus į Londoną, bet pamiršusioms
pasirūpinti bilietų pardavimu tame
pačiame Londone. Taigi, mūsų
agentės, paskambinus, patars jums
pirma Vilniuje nusipirkti bilietą, po
to grįžti atgal ir tada jau atskristi į
Vilnių.
J. Aliukonis
R S. Gunnel kelionių biuras
pranešė, kad dėl bilietų pardavimo
D. Britanijoje Lietuvos Avialinijos
rugpjūčio 10 d. pasirašė sutartį.
Vykstant iš Lietuvos kelionė į
Londoną ir atgal kainuoja 250 JAV
dol. Vykstant iš Londono į Vilnių k
atgal kelionė kainuos (dar nepatvir
tinta) nuo £1028 (pirma klase) iki
£266 - (Apex) įmokant pinigus bent
prieš 7 dienas
Red
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI
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EUROPOS LIETUVIS

UŽ TAUTINIŲ MAŽUMŲ LYGIATEISIŠKUMĄ
VELNIO KAMUOLYS

DBLS ir LNB-vės valdybų narys S. Kasparas su didvyrės Loretos
Asanavičiūtės mama Stase ir sesute Renata Vilniuje, Antakalnio
kapinėse. (Skaitykjo aprašymą? psl..)

Nuo rugpjūčio 3 d. prasidėjo tiesioginis savaitinis susisiekimas
Londonas-Vilnius ir atgal. Nuotraukoje keleiviai iš Vilniaus atvykę į
Londoną Heathrow aerouoste: Prekybos ir turizmo atstovas Balys
Stahkūnavičius, deputatas Vidmantas Povilionis, Komiteto užsienio
reikalams narys Stasys Kašauskas ir kiti. Skrydžiai vyksta pirmadieniais
iš Gatwick, o šeštadieniais iš Heathrow aerouostų. Dėl bilietų kreiptis:
Gunnel Travel Service Ltd., tel. 0206 322352.

"EL" redakcijoje lankėsi Edmond Repševičiaus tėvai Julius ir Valė. Jie
per Londoną vyko į Vilnių atostogauti. Edmond Repševičius yra skautas
vytis ir Londono "Lietuvos" tautinių šokių grupės narys.

P. Pucevičius viešėdamas Lietuvoje lankėsi Radviliškyje ir stebėjo, kaip
prie miesto esančiose sodybose žmonės dirba savo daržuose.
Nuotrauka: P. Pucevičiaus

‘‘Velnio kamuolys” - tai žodžiai
iš Danijos ir Švedijos Helsinkio
komiteto dėl žmogaus teisių atstovų
parengto raporto. Nedidelė Lenkijos
lietuvių visuomenė išklausė jį š.m.
birželio 5 dieną Punsko valsčiaus
konferencijų salėje. Pirmajame susi
tikime dalyvavo šie komiteto nariai:
teisės mokslų kandidatė Margareta
Kepinska Jakobsen, advokatas Gran
Luterkorrt ir profesorius, teisės
mokslų daktaras ir parlamentaras
Erik Siesby. Danijos Helsinkio
komitetas įkurtas tautiniams kon
fliktams reguliuoti. Šio komiteto
veikla turės įtakos lietuvių mažumos
Lenkijoje problemoms švelninti.
Tuo labiau, kad apie jas sužinos plati
pasaulio auditorija. Komiteto rapor
tas atspindi lietuvių ir lenkų mažumų
problemų ištakas, jų raidą ir sprendi
mo prielaidas.
Pirmas susitikimas su šiuo
komitetu paliko lietuviams nepa
sitenkinimo nuosėdų. Sušauktas jis
buvo skubotai, nespėjus kaip reikiant
pasirengti, truko - 40 minučių.
Komiteto nariai mažai bendravo su
lietuviais, nebuvo susitikę su
ūkininkais,
nesusipažino
su
lietuviškų mokyklėlių kaime
padėtimi. O informaciją apie lietuvių
padėtį Lenkijoje rinko iš Senato
užsienio reikalų komiteto, Kultūros
ministerijos atstovų, tos pačios mi
nisterijos tautinio švietimo departa
mento tautinių mažumų skyriaus,
Užsienio reikalų ministerijos Varšuvoje, ir užsienio lenkų aso
ciacijos.
O kas skaudžiausia - apsilankyta
buvo Suvalkuose, o ne Punske,
paskubomis, važiuojant į Lietuvą
tvarkyti - “svarbesnių” - lenkų
mažumos Lietuvoje - reikalų. Buvo
siūlyta susitikti dar kartą šių metų
gegužės mėnesį, bet irgi panašiu sti
liumi. Tad Lenkijos lietuviai atsisakė
susitikti, nesitikėdami, kad tokių
trumpalaikių susitikimų pagrindu
būtų pasirašyti išsamūs tarptautinio
lygio dokumentai.
Antrasis susitikimas bent jau
trukme (tęsėsi beveik 3 vai.)
pralenkė pirmąjį. Profesorius Erik
Siesby pasakė, kad šio vizito tikslas
sužinoti apie pasikeitimus, įvykusius
po Deklaracijos pasirašymo. O
pasikeitimų yra ir visi į blogąją pusę.
“Visi ženklai - žemėj ir danguj rodo, kad Punske bus įkurtas
pasienio sargybos dalinys, apie 160
žmonių. Lenkijos argumentai sienos stiprinimas, kovojant su
kotrabanda bei lietuvių sepa
ratistinėmis tendencijomis, - taip
kalbėjo Lenkijos lietuvių draugijos
pirmininkas
Eugenijus
Petruškevičius. - Tokio dalinio įve
dimas į lietuvių gyvenamą teritoriją
pažeistų Lietuvos ir Lenkijos
pasirašytą Deklaraciją, pagal kurią
abiejų šalių vyriausybės neturėtų
imtis kokių nors veiksmų, kurie
galėtų pakeisti tautinių mažumų
situaciją jų gyvenamuose rajonuo
se”. Šiuos ketinimus patvirtina š.m.
pradžioje Punsko valsčiaus viršaičio
R. Vitkausko gautas raštas iš
Suvalkų vaivadijos specialaus atsto
vo pasienio reikalams, o taip pat
pasisakymai Lenkijos spaudoje.
Savaitraštis “Tygodnik Polnocny” Nr. 7(67) 29.04.92 - rašė: “Suvalkų
vaivadijos panaikinimas ir savival
dos centro nutolinimas gali sukelti
tautinių mažumų, jau dabar
pasižyminčių separatistinėmis ten
dencijomis - ekspansiją. Ypač to
siekia lietuvių tautinė mažuma”
(buvusio Suvalkų vaivados Andrzej
Podchul žodžiai).
Tokio pasienio dalinio karininkų
įkurdinimas su žmonomis ir vaikais
visiškai
suardytų
lietuvių
demografinę padėtį, išstumtų lietu
vius iš valdžios organų ir daugelio
kitų pareigybių, nukentėtų lietuvių
kalba, būtų suskaldyta vienintelė
Lenkijos
lietuvių
citadelė
lietuviškose žemėse.
Profesorius
Erik
Siesby
kruopščiai viską žymėjosi užrašų
knygelėje. Tyliai krebždėjo ir kitų
čia
susirinkusių
plunksnos.

Paskutiniai besileidžiančios saulės
spinduliai nušvietė salę. Buvo kalba
ma net keturiomis kalbomis: danų,
lenkų, lietuvių, anglų. Vertėjavo
Jurgis Kuliešius iš Kanados. Jam
talkino anglų kalbos mokytoja Daiva
Remeikytė. Tad tą vakarą nebuvo
baimintasi dėl vertimo netikslumų ar
klaidų.
E. Petruškevičius energingai
aiškino apie tai, kad po šio komiteto
pirmojo vizito niekas nepasikeitė
masinių informacijos priemonių sri
tyje. Lietuvos televiziją žiūri ir radijo
klausosi tik Suvalkų krašte, nes
Lenkijos gilumoje - nesimato ir nesi
girdi. Lietuviškos radijo laidos iš
Baltstogės stoties girdimos irgi tik
Suvalkų vaivadijoje. O į prašymą dėl
laidos lietuviams per Lenkijos TV ir
radijo laidos - ilgosiomis bangomis -

buvo atsakyta neigiamai. Lenkija
nesiruošia retransliuoti LTV laidų,
kaip tai daro Lietuva.
Lenkijos lietuvių draugijos
pirmininkas atkreipė dėmesį į netik
slumus raporte - lietuvių draugija
turi tik vieną lietuvišką leidinį
“Aušra”. Raporte minėti leidiniai:
“Lituanika” ir “Lithuania” leidžiami
lenkų kalba ir skirti yra lenkams, o
ne lietuviams.
E. Petruškevičius Lenkijos lietu
vių vardu pareikalavo - apylinkėse,
kur gyvena lietuviai, šalia valsty
binės lenkų kalbos įvesti adminis
tracinę lietuvių kalbą. Lietuvių kal
bos vartojimas turi būti įteisintas,
nes - tolerancija ir teisinis pagrindas
- skirtingi dalykai.
(Bus daugiau)
"Aušra", 1992, 12.

LIETUVOS VEIKLA ŽENEVOJE
Sausio 27 - kovo 6 dienomis
JTO rūmuose Ženevoje Lietuva,
kaip nepriklausoma valstybė, daly
vavo Žmogaus teisių konferencijo
je. Nors Lietuvos Respublika prie
Jungtinių Tautų Organizacijos
Ženevoje ir neturi nuolatinio
Ambasadoriaus ar net Charge
d’Affaires, veikla šioje tarptau
tinėje organizacijoje yra intensyvi
ir svarbi Lietuvai.
Šveicarijos LB pirmininkas N.
Prielaida pranešė, kad į jį nuolat
kreipiasi įvairios Lietuvos minis
terijos ir įstaigos, norėdamos, kad
jos būtų atstovaujamos daugelyje
JTO ir kitų specializuotų tarptauti
nių organizacijų sesijose.
Gegužės 4-16 dienomis vyko
JTO tarptautinės sveikatos organi
zacijos posėdžiai. Juose dalyvavo
Lietuvos sveikatos minstras dr. J.
Olekas ir Latvijos sveikatos minis
tras. Posėdžiuose buvo svarstomi į[
šią organizaciją Lietuvos ir
Latvijos įnašai.
Posėdžių metu ministras dr. J.
Olekas padarė pranešimą apie
Lietuvos sveikatos organizavimą ir
socialinį draudimą.
Gegužės
4-27
dienomis
Ženevoje vyko JTO vystymo pro
gramos (Developement Program
me) posėdžiai. Juose dalyvavo
Lietuvos UR ministro pavaduoto
jas G. Šerkšnys. Posėdžiuose taip
pat buvo svarstoma parama Rytų
Europai ir buvusioms Sovietų
Sąjungos respublikoms. Debatuose
trečiojo pasaulio kraštai pasisakė
prieš paramą, nes nenorėjo, kad
būtų sumažinta pašalpa jų
kraštams.
Birželio 1-5 dienomis Ženevoje
posėdžiavo
WIPO
(World
Intellectual Property Organization)
ekspertų komitetas. Jame taip pat
dalyvavo Rimvydas Naujokas,
Lietuvos patentų biuro diektorius.
Posėdyje buvo svarstomi patentų
apsaugos formalumai.
Birželio 2-24 dienomis Ženevo
je įvyko 79-oji 1LO (International

Labour Organization) sesija. Joje
dalyvavo Lietuvos socialinės
apsaugos viceministras M. Stan
kevičius, Elvyra Baltutytė ir N.
Prielaida, kuris atstovavo Lietuvos
Vyriausybę.
Liepos 29-31 dienomis buvo
suruošta HCR (Hout Commissair
Refugie) tarptautinė konferencija
Jugoslavijos pabėgėlių reikalams.
URM parėdimu šioje konferencijo
je Lietuvą atstovavo N. Prielaida.
Šveicarija, o ypač Ženeva yra
viso pasaulio politinių, ekonomi
nių ir finansinių reikalų kryžkelėje.
Atsikuriančios Rytų Europos ir
buvusios Sovietų Sąjungos respub
likos tai supranta ir veržias daly
vauti tarptautinėse organizacijose,
naudotis jų siūlomomis galimy
bėmis. Tik Baltijos kraštai, dėl
nesuprantamų priežasčių, laikosi
rezervuotai ir jungiasi daugiau į
kaimyninių Šiaurės kraštų organi
zacinius junginius. Tai yra
natūralu, bet taip pat neturėtume
užmiršti svarbos ir naudingos veik
los galimybių Ženevoje.
Šiame rašinyje suminėta tik
dalis tarptautinių organizacijų
veiklos vykstančios Ženevoje. Joje
turėtume intensyviai ir naudingai
atstovauti Lietuvos Respubliką.
Todėl yra svarbu gana greitai čia
sudaryti pilnai akredituotų Lietu
vos diplomatų misiją, kuri galėtų
kompetetingai atstovauti Lietuvą
Ženevoje, Europoje esančių JTO ir
tarptautinių organizacijų centre.
Tokios misijos atidarymo būtinybė
yra visiems aiški, gal net svarbesnė
nei kai kurių Lietuvos ambasadų
steigimas.

N. Prielaida

HAYDN
&
SCHUBERT
MUZIKOS FESTIVALIS
LAPKRIČIO 3-13 d.d.
VILNIUJE.
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BRITŲ PILOTŲ SKRYDIS Į VILNIŲ
D.
Britanijos
Aviacijos
Asociacija (The Air Squadron)
rugpjūčio 13 d. organizuoja
devynių Antrojo pasaulinio karo
lėktuvų skridimą į Vilnių. Vilniuje
juos globos Lietuvos Savano
riškojo Krašto Apsaugos tarnybos
Dariaus ir Girėno eskadrilės vadas
R. Paksas.
Britų pilotai Vilniuje, Kyviškių
aerouoste, tos pačios dienos vakare
19.30 vai. išpildys aviacijos paro
domąją programą.
Į Vilnių Antrojo pasaulinio karo
lėktuvais skris šie pilotai: The Earl
of Suffolk and Berkshire, Lord
Waterpark ir Sir Michael Beetham
skris - PA 23-250 (Piper Aztec)

KADA-KAS-KUR?
Rugpjūčio 16-23 d.d. - 39-oji

Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.
Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis
Nottinghame, Ukrainiečių klube,
31 Bentinck Road, Nottingham
Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje,
Vokietijoje
Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos
LB darbuotojų suvažiavimas
Romuvoje.

LONDONE
MIRĖ VYTAS GABRAIT1S

Liepos 8 d. mirė Vytas
Gabraitis, 61 m. amžiaus. Gyveno
Sheffield mieste. Paliko nuliūdusi
žmona Brenda, trys sūnūs, dvi
dukterys ir vaikaičiai.
BRITŲ-LIETUVIŲ
PAGALBOS FONDAS
VAIKAMS LIETUVOJE

Iš A. Žukausko iš Mnchesterio
gauta 500.00 sv. auka. Jis rašo:
"Siunčiu 500.00 sv. invalidų para
mai. Prašau juos perduoti Lietuvos
vaikams. Šį kartą nusprendžiau
paskirti didesnę auką, nes vaikai
yra nekalti dėl suaugusiųjų
neteisingos politikos. Geriausi
linkėjimai Jums Jūsų darbuose.
Mielam aukotojui reiškiame
nuoširdžią padėką.
Aukas siųsti: British-Lithuanian
Relief Fund for Children in
Lithuania, 21 The Oval, London
E2 9DT.

Jonui Sadulai mirus,
Jo žmonai, sūnums ir šeimoms
reiškiame gilią užuojautą
ir kartu liūdime

DBLS skyriaus valdyba
ir nariai

BRITANIJOS
LIETUVIŲ
SĄSKRYDIS

Dėl Aplinkos apsaugos departamento ekonomikos valdybos vedėjo

DR. RIMVYDO AN D RIKIO

tragiškos mirties
reiškiame užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
DBLS ir LNB-vės valdybos

"Europos lietuvio" bendradarbiui
DR. RIMVYDUI ANDRIKIUI
tragiškai žuvus,
reiškiame užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

"EL" redakcija ir administracija

STUDIJŲ SAVAITĖ BIRŠTONE

"LIETUVA-IŠEIVUA"
Ryšiai ir neišnaudotos galimybės
1992 rugpjūčio 16-23 d.d.

Rengėjai: JAV LB ir Lietuvos Parlamentas

KELIONĖS JŪRA Į KLAIPĖDĄ
Keltas iš Mukrano (Vokietijoje) veža automobilius ir keleivius
į Klaipėdą kas antrą dieną apie 10 vai. ryto (birželio mėnesį
neporinėmis dienomis). Bendrovės telefono numeris: 03839245221
Iš Neustadt (esančio netoli Lubeck) taip pat galima plaukti
laivu į Klaipėdą. Priima automobilius. Bendrovės Baltic Shipping
Lūbeck telefono numeris: 0451-803208.
Šios bendrovės atstovė Laurinavičienė Klaipėdoje padeda tu
ristams nemokantiems lietuvių kalbos. Jos biuro telefono numeris
Klaipėdoje: 40498.
Iš Kiel (Vokietijoje) kiekvieną antradienį išplaukia “MercuriI” laivas į Klaipėdą. Priima automobilius ir autobusus. Iš
Klaipėdos grįžta į Kiel kiekvieną ketvirtadienį. Kainos: vienam
asmeniui į abu galus nuo £407 iki £593 (priklausant nuo kabinos),
keliems asmenims vienoje kabinoje - pigiau. Automobilis - £11L
Daugiau informacijų galima gauti: Gunnel Travel Service Ltd.,
Hayling Cottage, Stratford St. Mary, Cochester, Essex, CO7 6JW,
Gt. Britain. Tel.; 0206 322352.
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UKRAINIEČIŲ
KLUBE,
BENTINCK ROAD,
NOTTINGHAME

PAMALDOS
Nottinghame - rugpjūčio 15 d.,
Žolinėje, 19 vai., Židinyje.
Nottinghame - rugpjūčio 16 d.,
11.15 vai., Židinyje.
Derbyje - rugpjūčio 16 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

LONDONAS VILNIUS
Nuo 1992 m. rugpjūčio 3 d.
prasidėjo tiesioginis
SAVAITINIS
susisiekimas lėktuvu
Londonas -Vilnius
ir atgal.
Pirmadieniais iš Gatwick
aeoruosto skrydis TE 451
iŠ Londono vyksta į Vilnių
15.40 vai.
Šeštadieniais iš Heathrow
aerouosto skrydis TE453
iš Londono vyksta į Vilnių
16.15 vai.
(Smulkiau pranešime kitą
savaitę)

1992 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 32 (2217)

LIETUVOS AMBASADA
LONDONE

17 ESSEX VILLAS
LONDON W8 7BP
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329
Britų piliečiams vizos nereikalin
gos. Turintiems Travel Document
arba Certificate of Identity vizos
išduodamos; pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 18 vai.

lėktuvu; professor John Houlder it
Lt. Coir J.O. "Osie" King - AC 68
(Aero Commander 680 E); Robert
Lamplough - Mustang: John G.
Hogg ir lan Sutherland - Cessna
Skylane; Sir Philip Naylor
Layland, David Quirk ir Sir
Jeremy Bagge Bt. - PA 23-250
(Piper Aztec "F"); Bruno Schroder
ir Hon. Thomas Noel - PA 23-250
(Piper Aztec "F"); The Hon. Dr.
Gilbert Greenall - Cessna 172
(Rheims Rocket); The Hon. John
E. Greenall ir Mr. Collins Gazelle Helicopter; William Hall Robin Aiglon.
Britų pilotai iš Vilniaus
rugpjūčio 14 d. skris į Maskvą.

K. VALIŪNO
PRISIMINIMAI
Išeivių politinis veikėjas
Kęstutis
Valiūnas
neseniai
Amerikoje išleido atsiminimų
knygą "Tarnaujant Lietuvai". Ši
anglų kalba parašyta knyga skirta
ne lietuviams, bet svetimtaučiui
skaitytojui.
1966 m. K. Valiūnas buvo
išrinktas Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto pirmininku
ir šias pareigas ėjo 12 metų. K.
Valiūno atsiminimų knyga - tartum
kondensuota praeities įvykių
enciklopedija. Joje tiksliai ir glaus
tai pateikiamos istorinės žinios
apie Lietuvą. Pagrindinė atsimi
nimų linija - VLIKo veikla.
Autorius pateikia pokario politinių
įvykių kroniką, aprašo pačioje
Lietuvoje prasidėjusį ir laipsniškai
sustiprėjusį pasyvųjį pasiprie
šinimą okupantams.
VAT.R.
RUSUOS GINKLUOTOSIOS
PAJĖGOS LIETUVOJE ‘

(Atkelta iš 1 psl.)

Didelė žala yra daroma
Lietuvos
gamtai.
Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos
departamento duomenimis, vasario
6 d. karinis dalinys Nemersetoje,
Klaipėdos rajone, motyvuodamas,
kad neturi kuo kūrenti, kirto pušis,
padarydamas žalos už 17.224
rublius. Plungės rajone, Šateikiuo
se esantis karinis dalinys kirto
mišką. Padaryta žala - 268
tūkstančiai rublių. Kovo mėnesio
pradžioje
Pabradės
karinio
poligono kariškiai dideliais kie
kiais sumetė dūminius sprogmenis
į šalia esantį prūdą. Kovo 4 d.
kariniame dalinyje Nr. 22238, dis
lokuotame Pabradėje, buvo
užkasinėjamos
mokomosios
cheminės granatos. Gegužės 22 d.
Alytuje dislokuotame kariniame
dalinyje Nr. 10999 buvo degi
namos naftos atliekos.
Buvusios Sovietų Sąjungos
kariniai daliniai toliau žaloja
kelius, negrąžina užgrobtų miškų,
žemės plotų bei pastatų, kurie
pagal įstatymus priklauso Lietuvos
Respublikai. Pastaruoju metu
padaugėjo neteisėtai esančių
Lietuvoje buvusios SSRS kariškių
daromų kriminalinių nusikaltimų
bei nelegalaus ginklų perleidimų
kriminaliniams elementams.
Nuo pat sovietinės okupacijos
pradžios, Sovietų Sąjungos kari
uomenė Lietuvoje yra didžiausias
įtampos ir agresijos židinys.
Lietuvai atgavus savo nepriklau
somybę,
buvusios
Sovietų
Sąjungos kariuomenės neteisėtas
buvimas Lietuvos teritorijoje
pažeidžia Lietuvos Respublikos
suverenitetą ir kelia grėsmę
žmonių saugumui. Kariuomenės
buvimas ir elgesys trukdo respub
likos ekonominiam vystymuisi ir
normaliam civiliniam gyvenimui,
ypač neigiamai veikia potencialius
užsienio investitorius.
AT Informacija

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionės!

PASAULYJE
Saddam Hussein nenugalimas?

Pasibaigus Persijos įlankos
karui JTO prieš Iraką įvedė
ekonomines sankcijas, tikėdami,
jog jos sumažins Irako diktatoriaus
Saddam Hussein autoritetą ir
prives prie jo žlugimo. Įvyko
priešingai. Saddam Hussein atkūrė
savo kariuomenę ir sustiprėjo. Jis
užpuldinėja nepalankius arabus
pietų Irake ir kurdus esančius JTO
paskirtose “saugiose zonose”
krašto šiaurėje. Susipykęs su prezi
dentu Bush, dėl JTO inspektorių, o
šiam pagąsdinus ir pasiuntus papil
domai karių į Kuwait karalystę,
Saddam Hussein vėl paskelbė, jog
Kuwait yra 19-oji Irako provincija
ir pažadėjo ją atsiimti
Susitarė Rusija ir Ukraina

Rusijos ir Ukrainos prezidentai
Jelcinas ir Kravchuk susitarė, jog
Juodosios jūros laivyną, kurio
pasidalinti iki šiol nepajėgė, jie
valdys kartu. Juodosios jūros
laivynas susideda iš 380 karo laivų
ir 70 tūkstančių jūreivių. Laivyno
padalinimą jie susitarė svarstyti po
trijų metų.
Vatikanas tariasi su Izraeliu

Vatikanas ir Izraelis susitarė
sudaryti bendrą komisiją, kuri
paruoš kaip ir kada tarp abiejų
kraštų bus atstatyti pilni diploma
tiniai santykiai. Izraelio valstybė
buvo įkurta 1948 m., todėl kyla
klausimas, kodėl taip ilgai jie ne
buvo sureguliuoti. Susitarimų
pagrinde vis iškyla Jeruzalės - atvi
ros įvairių religijų - šventovės
klausimas ir šventų vietų apsauga.
Taip pat Vatikanas, kaip ir kitos
valstybės, Izraelio sostine laiko Tel
Avivą, o ne Jeruzalę.
Ar gali būti lietuvių belaisvių
Rusijoje?

Paskutinį kartą lankydamasis
JAV prezidentas Jelcinas paskelbė
sensaciją, teigdamas, jog buvusioje
Sovietų Sąjungos teritorijoje gali
būti dar gyvų JAV karių, paimtų į
belaisvę po paskutiniojo karo.
Prezidento patarėjas generolas
Volkogonov vėliau paskelbė, jog
39 JAV slavų kilmės karo belais
viai buvo priversti priimti sovietų
pilietybę. Jis taip pat mano, kad
keli iš jų dar šiandien gali būti
gyvi. Jo manymu, tie JAV kariai
buvo “ukrainiečių, bielorusų, lietu
vių ar rusų” kilmės.
Honnecker teismo paslaptys

Buvęs Rytų Vokietijos diktato
rius Honnecker yra kaltinamas dėl
49 vokiečių, mėginusių pabėgti į
Vakarų Berlyną, nužudymu. Bet
spėjama, jog šis kaltinimas tebus
dalis
jo
bylos:
jis
bus
apklausinėjamas apie valdymo sis
temą, Rytų ir Vakarų Vokietijų
santykius.
Ne “wog”, bet “snobas”?

Dėl naujojo Jungtinių Tautų
Organizacijos generalinio sekreto
riaus, Egipto diplomato Boutros
Boutros-Ghali paskyrimo JAV ir
Britanija nesutiko, bet nusileido
daugumos nuomonei. Nežiūrint
JAV ir Britanijos rezervų, B.
Boutros-Ghali atrodė būsiąs idea
lus JTO generalinis sekretorius:
patyręs diplomatas, krikščionis,
vedęs žydę. Dabar sakoma, jog jis
taip pat esąs išdidus ir nesiskaito
su kitais diplomatais. Tai išryškėjo
jo elgesyje su Britanijos diplomatu
lordu
Carrington,
kuris
Jugoslavijoje atlieka Europos
Bendrijos taikintojo pareigas. JTO
generalinis sekretorius Boutros
Boutros-Ghali nusiskundė, jog su
juo nesiskaitoma, nes jis yra laiko
mas “wog” (pajuokiantis terminas
asmenims, kilusiems iš Vidurinių
Rytų. Kiti sako jis yra ne “wog”,
bet “snobas” (britų aristokratą
pajuokiantis terminas).

