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KETURIŲ ŠALIŲ 
UŽSIENIO REIKALU MINISTRU 

SUSITIKIMAS MASKVOJE
Rugpjūčio 6 d. Maskvoje susi

tiko keturių valstybių - Lietuvos, 
Latvijos ir Rusijos - Užsienio 
reikalų ministrai. Lietuvos dele
gacijai vadovavo A. Saudargas, 
Latvijos - J. Jurkanis, Estijos - J. 
Manickis,R usijos - A. Kozyrevas. 
Ministrų susitikimu Mask voje 
“Tiesos” (1992. VIII. 7) dienraštyje 
aprašė Balys Bučelis, ELTOS spe
cialus korespondentas,

Prieš prasidedant susitikimui, 
ministrai ir jų vadovaujamų dele
gacijų nariai buvo susitikę neofi
cialiai pasikalbėti.

Pradėdamas susitikimą, A. 
Kozyrevas pasakė, kad pernai po 
Rusijos demokratinių jėgų pergalės 
prieš pučo organizatorius ir 
rėmėjus Rusijos prezidentas “davė 
pradžią Baltijos valstybių tarptau
tiniam pripažinimui”. Šiandien 
mes norime jums pateikti kelis 
konkrečius pasiūlymus, kurie, 
mūsų supratimu, padės plėtoti 
mūsų šalių kaimyniškus santykius, 
kaip tai ir turi būti daroma tarp 
lygiateisių Jungtinių Tautų 
Organizacijos narių. Kol ministrai 
kalbėjosi, A. Kozyrevo spaudos 
tarnyba išplatino biuletenį, ku
riame, be kita ko, sakoma:

Šiandien vėl būtina stoti į mūšį 
su agresyviuoju nacionalizmu, 
kuris ne tik neleis įtvirtinti laisvės 
ir nepriklausomybės, bet mus visus 
sugrąžins į zoną po raudonomis, 
raudonomis-rudomis arba tiesiog 
rudomis vėliavomis.

Vienintelė protinga alternatyva: 
savitarpiškai gerbti sienų neliečia
mumą, žmogaus teises - ar tai būtų 
lietuviai, latviai, estai, rusai, 
lenkai, žydai, ekonomiškai ben
dradarbiauti, kaip ESBK ir JT 
principams ištikimiems pilnatei
siams Baltijos ir Europos bendrijų 
nariams.

1) Skubios ir efektyvios 
priemonės etninių rusų, visų tauty
bių asmenų lygiateisiškumui 
garantuoti ir orumui apginti 
Baltijos šalyse:

a) laikytis Helsinkio Baigia
mojo Akto principų ir kitų ESBK 
dokumentų dėl žmogaus teisių;

b) pakeisti įstatymus, pažei
džiančius politines, ekonomines ir 
socialines Baltijos šalių rusiškai 
kalbančių gyventojų teises;

c) nacionaliniu klausimu sukurti 
tokią atmosferą, kuri padėtų garan
tuoti taikų ir deramą visų tautybių 
žmonių gyvenimą kartu.

2) Teritoriniai klausimai
a) aiškūs pareiškimai dėl pre

tenzijų į pasienio žemes atsisaky
mo;

b) pašalinti iš vidaus įstatymų 
nuostatus, kurie arba sankcionuoja 
tokias pretenzijas, arba veda prie 
minties, kad tokia politika pateisi
nama.

3) Mes pasirengęl994 metais 
baigti Rusijos kariuomenės 
išvedimą iš Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos, jeigu bus susitarta kai ku
riais su tuo susijusiais klausimais:

- išvedimo laikotarpiu ka
riuomenei bus suteiktas toks teisi
nis statusas, kuris garantuos nor
malų jos funkcionavimą;

- šių valstybių teritorijoje lai
kinu pagrindu išliks kai kurie 
strateginiai objektai;

bus atsisakyta Sovietų 
Sąjungai pareikštų pretenzijų dėl 
žalos atlyginimo už 1940-1991 m. 
laikotarpį;

- pabaltijiečiai padės statyti 
gyvenamuosius namus, tam panau
dodami ir tarptautinius šaltinius, 
išvedamų dalių kariškiams, bus 

nustatytas objektų skaičius ir jų 
atidavimo naudoti terminai, 
susiejus tai su kariuomenės 
išvedimo terminais;

- bus nustatytos karinių krovi
nių tranzito į Kaliningrado sritį 
garantijos;

- bus išspręstas nustatytą laiką 
atitarnavusių būtinosios tarnybos 
kariškių pakeitimo klausimas 
nedidinant kariuomenės skaičiaus;

- bus išspręstas atlyginimo už 
išvedamos kariuomenės paliekamą 
nekilnojamąjį turtą klausimas;

- bus garantuota kariškių, kari
nių pensininkų ir jų šeimų narių 
socialinė bei teisinė apsauga ir jų 
asmeninės teisės;

- nebus imamasi vienašališkų 
veiksmų ir diskriminacinių 
sprendimų Rusijos kariškių atžvil
giu bendrų susitarimų dėl ka
riuomenės išvedimo rengimo 
etape.

4) Atsisakoma vienašališkų 
diskriminacinių priemonių prak
tikos kai sprendžiami Rusijos juri
dinių ir fizinių asmenų nuosavybės 
ir turto teisių klausimai.

Šias tezes iš karto puolė komen
tuoti žurnalistai. Daugelio poli
tikos apžvalgininkų nuomone (o jų 
buvo susirinkę iš didžiųjų pasaulio 
laikraščių, spaudos agentūrų, tele
vizijos ir radijo kompanijų) kulua
ruose išdalintas tekstas leidžia 
daryti išvadą, kad Rusija, viena 
vertus, ieško (arba, kitų tvirtinimu, 
rodo ieškanti) kompromisinių va
riantų satykiuose su Baltijos val
stybėmis, bet kita vertus - kelia 
nemažai sąlygų, dėl kurių, vėl tų 
pačių apžvalgininkų nuomone, 
Baltijos šalių vyriausybės turės 
pagalvoti.

Šią prielaidą, beje, iš dalies 
patvirtino atsakydami į žurnalistų 
klausimus po susitikimo įvykusio
je pusvalandinėje spaudos konfer
encijoje visi keturi užsienio reikalų 
ministrai. Tačiau kiekvienas iš jų 
pasakė esąs patenkintas susitikimo 
rezultatais. Tačiau Baltijos šalių 
diplomatai pabrėžė, kad kiekvienai 
iš vyriausybių reikės patikslinti 
savąsias pozicijas dėl joms 
adresuotų Rusijos pasiūlymų. Jų 
nuomone, toliau politinis dialogas, 
ko gero, vyks dvišaliuose valstybių 
vadovų susitikimuose.

PAGERBĖ ŽUVUSIUS 
PARTIZANUS

Liepos 29 d. Tauragės rajono 
Sutkų miške buvo pagerbti čia žuvę 
partizanai. Jų artimieji pastatė kryžių, 
kurio užrašas skelbia - “žuvo už 
Lietuvos laisvę:

Atkočius Alfonsas “Lapas”,
Beržinis Kazimieras “Algirdas” 

1957.vn.29.,
Kazlauskas Alfonsas “Girėnas”,
Karbauskai Marytė ir Bronius 

“Aras” 1957.VI.,
ir 11 nežinomų”.
Lietuvos politinių ir tremtinių 

sąjungos Šilalės skyriaus pirmi
ninkas K. Balčiūnas priminė parti
zaninės kovos prasmę. Buvusi parti
zanų rėmėja ir ryšininkė Sofija 
Survilienė paskaitė savo kūrybos, 
skiltos čia žuvusiems partizanams. O 
šios tragedijos liudininkas Jonas 
Jalikas papasakojo, kaip čia pavaka
re prasidėjo kova, kurios įkarštyje 
pirmasis žuvo Kazimieras Beržinis. 
Susišaudymas vyko ir naktį. Buvo 
nukauta stribų ir kareivių. Rytą kova 
atsinaujino visu smarkumu. Tą dieną 
žuvo vienuolika partizanų. Keturių 
brolių partizanų Beržinų sesuo 
gyvenanti Šilalėje, partizanų žuvimo 
vietoje pastatė kryžių, kuris primena 
čia įvykusią tragediją ir narsių parti
zanų kovas su šimteriopai galinges
niu okupantų. Kęstutis Balčiūnas

Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Aleksandras A. Abišala

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS

Liepos 23 d. buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos 
Seimo rinkimai įvyks š.m. spalio 25 d.

Naujai patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ir toliau 
sieks ir laikysis 1990 metų Kovo 
11 dienos Nepriklausomybės 
Deklaracijos principų ir politikos.

Kaip ir ankščiau užsienio poli
tikos pagrindiniai bruožai yra 
Lietuvos saugumo siekimas ben
drame Europos saugumo politikos 
ir pasaulio kontekste. Pirmąja ir 
svarbiausia Lietuvos saugumo 
garantija Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė laiko svetimos ka
riuomenės išvedimą iš Lietuvos 
teritorijos. Tam tikslui pasiekti 
mums bus labai reikalinga ir kitų 
valstybių parama. Mūsų požiūriu 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos Helsinkyje 
pasirašyta Baigiamoji Deklaracija 
yra svarbus 1992 metų žingsnis. 
Šia proga Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nori dar kartą padėkoti 
visoms valstybėms, padėjusioms 
trims Baltijos šalims pasiekti, kad 
tai būtų padaryta. Gera pradžia 
leidžia tikėtis ne tik efektingų, bet 
ir konkrečių žingsnių ateityje.

Lietuvos valstybės tikslas yra 
puoselėti prekybinius ir kultūrinius 
ryšius su visomis draugiškomis 
valstybėmis. Lietuva yra pasiry
žusi dalyvauti visose tarptautinėse 
politinėse ir ekonominėse organi
zacijose ir toliau laikytis visų tarp
tautinių susitarimų ir konvencijų. 
Vienas iš mūsų tikslų yra stiprinti 
bendradarbiavimą su Europos 
Bendrija, Šiaurės Taryba ir kitomis 
organizacijomis. Šiuo metu mes 
sudarinėjame tarptautines ir 
dvišales sutartis. Be to, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ir toliau 
vykdys aktyvią užsienio politiką, 
tuo pačiu laikydamiesi konkrečios 
ir aiškios politikos su savo kaimy
nais Rytuose.

Dabartinė Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė yra pasiryžusi ne tik 
tęsti pradėtas ekonominių reformų 
programas, bet taip pat ir skatinti 
jas. Yra visiškai natūralu, kad 
ekonomikos smukimas yra 
neišvengiamas, pereinant iš cen- 
traliai kontroliuojamos sovietinio 
tipo socialistinės ekonomikos į 
laisvą, privačią ekonomiką. 
Sudėtingą ekonominę situaciją 
Lietuvoje dar labiau komplikuoja 

tebesitęsianti sausra, dėl kurios 
nuostoliai jau šiandien siekia 
beveik pusę milijardo dolerių. 
Nežiūrint šitų sunkumų, Lietuvos 
žmonės yra nusiteikę keisti 
ekonominę situaciją. Tačiau 
pasaulio visuomenė gali paleng
vinti šią naštą tiek moraliai, tiek ir 
ekonomine prasme. Mes esame 
įsitikinę, kad pasaulis yra suintere
suotas matyti Lietuvą demokratine 
ir derama pasaulio visuomenės 
nare, turinčia aukštai išvystytą 
ekonomiką ir savas kultūrines 
tradicijas.

Dabartinė Vyriausybė sutelks 
savo dėmesį į tai, kad būtų užbaigti 
kai kurie neatidėliotini darbai, 
kurių negalima atidėti. Vienas iš 
tokių uždavinių yra energetinio 
sektoriaus planavimas ir pertvarky
mas. Kitas - Lietuvos mokesčių 
sistemos įvertinimas ir sutvarky
mas. Lietuvos Vyriausybė dės 
visas reikalingas pastangas, kad 
būtų įvesta mūsų nacionalinė va
liuta. Mes stengsimės raciona
lizuoti ir tuo būdu paspartinti 
žemės ūkio reformą kaime. Visa 
tai turės būti pabaigta artimiausioje 
ateityje. Ši Vyriausybė gerai 
supranta, kad teks žengti nepopu
liarius žingsnius, norint pagerinti 
ekonominę situaciją, sumažinant 
kai kurias socialines garantijas. 
Tačiau, nenorint labai pabloginti 
socialinės padėties, šiuos žingsnius 
reikės labai tiksliai pasverti.

Yra labai svarbu apibrėžti ir 
vykdyti nacionalinio saugumo 
politiką, stiprinant tas struktūras, 
kurios garantuoja Lietuvos 
saugumą. Ši Vyriausybė planuoja 
pradėti mūsų nacionalinio saugu
mo sistemos reorganizavimą, kas 
paveiks ir krašto apsaugą.

Lietuvos Vyriausybė pasistengs 
garantuoti, kad rinkimai į Seimą 
vyktų demokratiškai, siekiant 
sudaryti visoms politinėms jėgoms 
lygias sąlygas siekti valdžios. Po 
išsamių svarstymų bus priimami 
tolimesni sprendimai dėl tautinių 
mažumų kultūros išsaugojimo.

Lietuvos Vyriausybė laikysis 
principų ir veiksmų, kurie realiai 
stiprins demokratiją.

LAL Inform.

SAUSROS 
PADARINIAI 
LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos Žemės 
ūkio ministerijos žiniomis, iki 1990 
metų Lietuvos Respublika impor
tuodavo apie 1300 - 1400 tūkst. 
tonų pašarinių ir maistinių grūdų ir 
200 - 300 tonų baltyminių ir kitų 
žaliavų kombinuotųjų pašarų gamy
bai. Tai leisdavo Respublikoje 
papildomai pagaminti apie 500 
tūkst. tonų pieno ir 60 tūkst. tonų 
mėsos (skerdienos). 1991 metais, 
pradėjus irti Tarybų Sąjungai, grūdų 
buvo gauta tik 787 tūkst. tonų, o 
1992 metais Rusija griežtai atsisakė 
parduoti grūdus mainais į mėsos ir 
pieno produktus. Dėl to šių metų 
pradžioje susidarė grėsminga 
situacija, aprūpinant Lietuvos 
žmones duonos - pyrago gaminiais, 
miltais ir kruopomis, o stambias 
gyvulininkystės ir paukštininkystės 
įmones, neturinčias žemės 
aprūpinti bent minimaliu koncen
truotų pašarų kiekiu.
Nuo gegužės mėnesio vidurio 
vyraujanti sausra padarė didelę žalą 
kultūriniams augalams. Išankstiniais 
duomenimisLietuvoje visų kate
gorijų ūkiuose nuo sausros žuvo: 
vasariniai javai - 148 tūkst. ha plote 
(20% nuo visų vasarinių javų ploto); 
10 tūkst. ha bulvių (8%); 8 tūkst. ha 
linų (36%); 2,7 tūkst. ha cukrinių 
runkelių (8%); 2,3 tūkst. ha (12%) 
lauko daržovių.

iv Žymi dalis išlikusių vasarinių 
augalų ir žiemkenčių taip pat yra 
pažeisti sausros. Prognozuojamas 
vasarinių kultūrinių augalų derlius 
bus 2-3 kartus mažesnis, lyginant su 
išaugintu praėjusiais metais.

Bendro grūdų derliaus tikimės 
tik apie 1,5 - 1,7 milijonų tonų, t.y. 
tik 45 - 50% ankstesnių metų der
liaus (1991 m. buvo prikulta 3,347 
milijonai tonų grūdų).

Bulvių derlius prognozuojamas 
tik apie 800 tūkst. tonų, kai tuo 
tarpu pernai jų buvo prikasta dau
giau kaip 1,5 milijono tonų.

Ypač stipriai nuo sausros 
nukentėjo linai: linų pluošto bendras 
derlius prognozuojamas tik apie 4,3 
tūkst. tonų arba 33% gauto pernai.

Cukrinių runkelių bendras der
lius šiuo metu prognozuojamas apie 
500 tūkst. tonų (60% ankstesnių 
metų derliaus).

Esant sausiems orams išaugintas 
mažas pašarinių augalų derlius. 
Įvairių rūšių pašarų žiemai bus 
sukaupta tik pusė (50%) pernykščio 
kiekio.

Atsižvelgiant į šiais metais 
numatomą sukaupti pašarų kiekį, 
tikimės per 1992/1993 metų žiemo
jimo laikotarpį galėsime išlaikyti tik 
1500 tūkst. galvijų (iš jų 620 tūkst. 
melžiamų karvių), 1000 tūkst. 
kiaulių ir 10 milijonų paukščių. Tuo 
būdu privalome iki žiemojimo 
pradžios išskersti 620 tūkst. galvijų 
ir 910 tūkst. kiaulių. Siekiant 
užtikrinti ritmingą Lietuvos mėsos 
fabrikų darbą, turime papildomai 
(virš numatyto 70 tūkst. tonų 
eksporto į NVS šalis) eksportuoti 
apie 30 tūkst. tonų mėsos ir mėsos 
produktų.

Atsižvelgiant į tokį ženklų 
gyvulių skaičiaus sumažinimą, 
Lietuvai dar truks 1200 tūkst. tonų 
grūdų (iš jų 400 tūkst. tonų maisti
nių) ir 150 tūkst. tonų sojos 
išspaudų. Minėtas importuotų 
pašarų kiekis sudarytų sąlygas 1993 
metais pagaminti minimalią 
gyvulininkystės produktų apimtį, 
kad aprūpinti Lietuvos gyventojus 
produktais, o tarpvalstybinių susi
tarimų pagrindu - energetiniais 
ištekliais. LŽŪM Inform.
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NAFTOS TERMINALO STATYBA SEPTYNIOS DIENOS
Pasikeitusi Lietuvos vyriausybė 

lyžtingai ėmėsi spręsti kai kuriuos 
apleistus politinius ir ekonominius 
klausimus. Visų pirma - tai naftos 
terminalo statyba Klaipėdoje, 
Melnragės gyvenvietėje. Statyti jį 
būtent ten ar ne? Sis klausimas jau 
svarstomas pusantrų metų ir štai 
dabar nutarta jį baigti. Terminalo 
statybai pirmiausia priešinasi patys 
klaipėdiečiai. Jie įsitikinę, kad 
plūstanti iš Vakarų nafta pražudys jų 
pajūrį. Nekalbant jau apie tai, kad 
kai kurie (besimaišantys ant kelio) 
Melnragės gyventojai turės 
atsisveikinti su savo gimtaisiais 
namais - išsikraustyti. O likusieji 
(taip pat ir šalia esančios dvi ligo
ninės, iš kurių viena - vaikų bei 
vaikų poilsio stovyklos ir sanatorijos 
Giruliuose) turės alsuoti nuostabiu 
naftos aromatu. Be abejo, šiems 
piliečiams terminalo nereikia. O gal 
ir visai Lietuvai jo nereikia? 
Atsiranda ir tokių nuomonių. 
Pavyzdžiui, “Lietuvos rytas” (07 29) 
viename straipsnyje primygtinis 
siekimas statyti terminalą Lietuvoje 
vadinamas “priplėkusiu ‘savo 
kiemo’ patriotizmu”. Mat jau yra 
naftos terminalas. Tiesa, ne 
Lietuvoje, bet ir ne už Uralo. Jis yra 
Latvijoje, Ventspilyje. Kaip ten 
bebūtų, Baltijos šalių politinė - 
ekonominė situacija iš esmės ta pati. 
Ir kelias į ateities gerovę vienas - 
suvienijus savo galias. Taip 
pavadinkim ir Ventspilio terminalą, 
ir Lietuvos Mažeikių naftos 
perdirbimo įmonę. Tame pačiame 
“Lietuvos ryte” teigiama, kad 
“Mažeikių naftos perdirbimo įmonė 
turėtų būti rekonstruota pagal 
europinius standartus, idant jos pro
dukcijos nevengtų ir Europa”. 
Pridėkime - ir pati Latvija. Štai 
“Respublika” (08 04 ) pastebi: “tiek 
daug kalbėta apie trijų Baltijos šalių 
politinį, ekonominį, gamtosaugos 
bendradarbiavimą, bendrą rinką, 
svajota apie sandraugą!”.

Vis dėlto Lietuvos galvų 
nuspręsta - terminalas turi būti 
Lietuvoje. Taip, aišku, patikimiau. 
Bet gal jį statyti kur nors negyvena
moje vietovėje, palikus klaipėdiečius 
ramybėje, o tuo pačiu visus ginčus ir 
kivirčus? “Lietuvos aidas” (08 01) 
nurodo šiuos terminalo priešininkų 
(Klaipėdos žaliųjų sąjunga, kai kurių 
kitų miestų žaliųjų klubai) argumen
tus: “naftos terminalas pakenks 
Lietuvos pajūriui ir sumažina gali
mas pajamas iš turizmo; Baltijos 
valstybėms pakanka vieno naftos 
importo ir eksporto bei perdirbimo 
komplekso, todėl reikia statyti (tik 
išplėsti - Aut.) terminalą Ventspilyje 
ir tiesti vamzdžius į Mažeikius”. 
Terminalo šalininkų (Vyriausybė bei 
Žaliųjų partija) teigimu: “naftos 
importo terminalas būtinas Lietuvai, 
kad nepriklausytume vien nuo Rytų 
naftos; derėtis su latviais dėl termi
nalo statybos Ventspilyje nėra 
prasmės, nes priklausomybė nuo 
Latvijos ne geresnė už priklau
somybę nuo Rusijos”. Taigi klausi
mas tampa jau politiniu. Kas prieš 
terminalą - nelyg Lietuvos priešas. 
Kliautis vien tik nafta iš Rytų - 
tolygu išreikšti pasitikėjimą raudon
aisiais komunistais. Tai, girdi, 
Lietuvos kairiųjų politika. Klai
pėdos žalieji imta pravardžiuoti... 
raudonaisiais. AT pirmininkas kreip
damasis į tautą per radiją pabrėžė, 
kad reikia skirti (...), kad mok
slininkų paskaičiavimais yra tik 
vienas tinkamas variantas 
Klaipėda. Va, jei piketuose būtų 
pateikti moksliškai argumentuoti 
kitokie projektai - kas kita, - porino 
naujasis premjeras.

O tuo tarpu Aukščiausioje 
Taryboje 67 balsais iš 89 buvo 
panaikintas Klaipėdos miesto tary
bos sprendimas neleisti statyti naftos 
eksporto uosto Melnragėje. 
Vyriausybės pozicija čia aiški - 
skubėjimas siekti ekonominės 
neprikalusomybės. Lietuvos gyven
tojams aiškinama, kad semdami 
Kuwait naftą būsime sotūs ii- laimin
gi., "Lietuvos aidas” (07 30) iš 

minėtos “Lietuvos ryto” publikaci
jos paprasčiausiai išsityčiojo, (08 
06) numeryje rašo, kad pastačius 
naftos terminalą Klaipėdoje gamtinė 
aplinka “ne pablogės, o pagerės”... 
Tuo tarpu paprasti mirtingi 
klaipėdiečiai lygintis su Vyriausybės 
mokslinėmis ataskaitomis negali - 
jie gali remtis nebent savo “prasto 
žmogelio” gyvenimiška patirtimi. O 
ji kužda, kad už spalvomis piešiamų 
projektų popieriuje bei pasakojimų 
apie meiliai sugyvenančius panašius 
terminalus su nuostabiais pliažais 
kažkur užsieniuose, slypi paprasta 
kasdieninė tikrovė - smalos dvokas 
pro būsimo terminalo plyšius. Kad 
tikrovė skirsis nuo pažadų patvirtina 
ir Klaipėdos miesto tarybos 
pirmininko V. Čepo atskleistos, kaip 
rašo “Respublika” (08 05), - kai 
kurios paslaptys: terminalas bus ne 
tik importui, bet ir eksportui. 
Žadama eksportuoti metanolį, 
suskystintas dujas ir kitus chemijos 
produktus. “Respublika" nurodo ir 
dar vieną, jai žinomą, aplinkybę - 
Melnragėje teks iškirsti ne keliolika 
hektarų, kaip teigiama, miško, o 
daugiau kaip 200 ha Girulių 
botaninio zoologinio draustinio. O 
gal vis dėlto galima būtų tą termi
nalą statyti kur nors kitur? Kai kurie 
mokslininkai nurodo tinkamą vietą 
už Šventosios. Deja, ten, girdi, 
nukentės unikali gamta. Nors 
žmonių ten nėra gyvenama, bet... 
Pikti liežuviai Klaipėdoje (apskritai, 
tai kone visų klaipėdiečių įsitikini
mas) sako, kad už Šventosios yra 
labai patogi vieta statytis viloms. 
Netoli Šventosios savo metu buvo 
išaugusi didžiulė vila aukščiausiems 
Maskvos komunistų lyderiams. Čia 
jau peršasi ir kitokios mintys - 
visiškai nepatriotiškos. Lietuvos

SUETIM0JE SPAUDOJE
Italų žinių agentūra ANSA 

neseniai paskelbė platų pranešimą 
apie Lietuvos visuomeninį ir reli
ginį gyvenimą. Gana išsamus 
pasakojimas apie Lietuvos žmonių 
nuotaikas, ypač susirūpinimą dėl 
respublikos teritorijoje pasilikusių 
buvusių sovietinių dalinių, papil
domas apaštalinio nuncijaus 
Baltijos kraštuose arkivyskupo 
Justo Mullor Garcia ir Vilniaus 
arkivyskupo Audrio Bačkio 
pasisakymais. Šiame krašte beveik 
viską reikia kurti iš naujo, - 
pasakęs nuncijus, - sovietinis 
komunizmas čia paliko antropolo
ginės katastrofos nuotaikas. 
Žmonėms trūksta pasitikėjimo, 
trūksta noro dibti, yra iškreipta pati 
darbo samprata. Žmonių nuotaikos 
ir visas gyvenimas atsigaus, bet 
šitam reikia laiko, reikia pastangų, 
reikia tinkamo auklėjimo ir gero 
pavyzdžio. Be to, daug kas bijo, 
kad įvykių tėkmė galinti pasisukti 
atgalios. Visiškai ir galutinai 
atmesti senosios valdžios atgijimą 
būtų per daug naivu.

Arkivyskupas Audrys Bačkis, 
kalbėdamas su ANSA agentūros 
korespondentu palietė dvi, jo 
įsitikinimu, opiausias problemas: 
tai pasaulio solidarumas Lietuvai ir 
jaunimo klausimas. Daug kas 
Lietuvoje nusivylęs, - pasakęs 
arkivyskupas, - per silpnai paliudy
tu užsienio solidarumu, tuo tarpu 
senasis aparatas dar gana tvirtas. 
Pavyzdžiui, nors jau seniai 
paskelbtas restitucijos aktas, 
mėginant atgauti bažnyčios 
nuosavybę vis dar susiduriama su 
biurokratinėmis ir net tyčia daro
momis kliūtimis. Kita problema - 
jaunimas, - kalbėjo arkivyskupas 
Bačkis, - jaunimas, kuris dažnai, 
viskam yra abejingas. Tiesa, 
mokyklose yra tikybos arba etikos 
valanda, bet kunigai nesuranda 
bendros kalbos su vaikais. Ši jau
nimo karta dažnai net nebuvo 
girdėjusi apie tikėjimą, dėl to ir 
Bažnyčia, per penkiasdešimt metų 
uždaryta zakristijose, jaunimui 

piliečiams nuolat kalama į galvą apie 
būsimą klestėjimą - bent jau tokį, 
kaip Danijoj, Švedijoj... Na, o 
piliečiai savo ruožtu baimingai žvil
gčioja į ateinančią informaciją apie 
trečiojo pasaulio šalių vargus... 
Sakoma, kapitonas skęstantį laivą 
palieka paskutinis, mūsų gi kapito
nai, nė nelaukdami laivo avarijos, 
jau dairosi saugios vietos krante. 
Tiesa, mūsų vadai rūpinasi ir savo 
tauta. Tam ir terminalas... 
klaipėdiečių sąskaita. Išeitų, kad tik
slas pateisina priemones. Perfrazuo
jant AT pirmininko žodžius - didysis 
tiklas (Lietuva) pateisina mažojo 
kiemo (Klaipėdos) skriaudimą. 
Tačiau istorinė patirtis moko, kad 
tokiais principais tikėti negalima. 
Priešingai - tavo maži darbai turi 
rodyti tavo f didžiąją dvasią ir 
teisingumą - maždaug taip turėtume 
suprasti evangeliją. Ką gi - ateitis 
parodys... Tai banali frazė, tačiau 
ateities vaisiai jau lyg ir skuba 
apsireikšti: “Respublika” (08 05) 
informuoja, kad Klaipėdos žaliųjų 
sąjungos pirmininkės Zitos 
Daugintytės bute netyla telefonas - 
grasinama susidoroti. Jai pasakyta ir 
taip: “Gyvenimas - nuolatinis ėjimas 
į mirtį. Ar jau pasiruošusi tam?". 
Apskritai, tema jau išslysta iš termi
nalo statymo problemos ribų. 
Lietuvos žmonės yra ganėtinai pri
sisotinę technokratinių gigantų staty
ba bei šviesios ateities vizijų jų 
pagalba. Atrodo, imama suprasti, 
kad šalies gerbūvį lemia toli gražu 
visai kiti faktoriai. Juk yra skirtumas 
tarp klestinčios tautos ir klestinčios 
valdininkijos. Pastarąjį tikslą pasiek
ti lengviau... Tik norėtųsi pasakyti: 
“nelipkite per galvas, ponai!”.

Vidmantas Dimas

nebeįdomi. Tuo tajrpu iš Vakarų 
atėjusios sektos, daugelį suvilioja 
patraukliomis išorinėmis
apeigomis, stipendijomis vykti į 
užsienį.

Iš kitos pusės, Lietuvos jauni
mas sugeba mobilizuotis net iki 
heroizmo; apie tai byloja neprik
lausomybės kovos laikotarpis, kai 
jauni žmonės savo drąsą paliudijo 
net gyvybės aukomis.

Lietuvių tauta, - pranešimo 
pabaigoje cituojami nuncijaus 
žodžiai, - tai tauta kankinė, tai 
nuostabi tauta, dėl tikėjimo 
patyrusi neapsakomas kančias. 
Popiežiaus vizitas bus geriausias 
jos drąsos ir kančių įvertinimas, 
bet drauge bus ir iššūkis stoti 
akistaton su sunkia laisve.

Vatikano dienraštis
“L'Osservatore Romano”, labai 
daug dėmesio skyrė liepos 11-tą 
Vatikane įvykusiam popiežiaus 
Jono Pauliaus 11-ojo susitikimui su 
Lietuvos Ambasadoriumi prie 
Šventojo Sosto Kaziu Lozoraičiu. 
Kitą dieną po Lietuvos 
Ambasadoriaus skiriamųjų raštų 
įteikimo, sekmadienį liepos 12-ąją, 
dienraštis ištisai išspausdino šv. 
Tėvo kalbą, kurioje buvo oficialiai 
pranešta apie būsimą jo kelionę į 
Lietuvą kitų metų rugsėjo mėnesį.

• VA T. R.
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ARISTOKRATĖ - 
ARISTOKRATEI?

Sakoma, kad rožė - gėlių ka
ralienė. Bet jos žiedu dabar 
Lietuvoje nieko nenustebinsi, - 
išpuiko lietuvaitės. Tačiau apie 
orchidėjos šakelę svajoja ne 
kiekviena. Ir ne todėl, kad 
orchidėją gėlininkai laiko aris
tokrate, kad pasaulyje žinoma 
daugiau nei pusė šimto rūšių, 
kad jas užauginti be galo sunku. 
Priežastis kita. Lietuvoje orchi
dėjų vieną vienintelę rūšį augina 
Žiežmarių agrofirma, daugiau nei 
prieš dešimt metų gavusi dovanų 
iš turtingo kaliforniečio. Augina 
sėkmingai. Jau kovo mėnesį 
Vilniuje galima pasigrožėti neį
prastais žiedais. Ir ne tik pasi
grožėti. Jei turi storesnę piniginę, 
gali savo vienintelę, savo 
išrinktąją pradžiuginti, gal ir 
apstulbinti! - orchidėjų puokštele. 
Vienas žiedelis kainuoja 
trisdešimt rublių. Tačiau kuris, 
save gerbiantis vyras dovanos tik 
vieną žiedą, tegul ir patį 
gražiausią? Kaip teko regėti, 
Lietuvos turtuoliai toli gražu 
nepanašūs į šeichus ar sultonus. 
Nė trisdešimties metų nesulaukę 
bernaičiai atūžia į gėlių parduo
tuvę naujausios markės “Žigu
liais”, apsivilkę ne smokingais ar 
frakais, bet nutįsusiais treningais, 
dėl solidumo atsilapoję turkiškas 
odines striukes, atsainiai meta 
ant prekystalio penkias ar šešias 
šimtines ir, negrabiai vilkdami 
žeme dvidešimties žiedų orchidė
jos šakelę, kaip nugalėtojai 
išeina... Pardavėjos sako, kad tai 
Gariūnų turgaus berniukai. Jie 
dažniausiai perka orchidėjas, ne 
po vieną, bet šakelėmis, kaip tikri 
aristokratai. Tikriausiai malonu 
jaustis turtuoliu. Tik ar jaučiasi 
aristokratė esanti toji, kurios 
namuose sužydo orchidėja, kurių 
Žiežmarių gėlininkai per savaitę 
atveža į Vilnių apie tūks|antį 
žiedų?

TRUMPAS AMŽIUS
Šiek tiek daugiau negu prieš 

metus Vilniaus gatvėse pasirodė 
raiti policininkai. Buvo manoma, 
kad jie budės tiek pačiame 
mieste, jo parkuose, tiek 
atokesnėse vietose. Dvidešimt 
keturi ristūnai turėjo talkinti polici
jos būriui, į kurį galėjo būti priima
mi tik jauni, ne vyresni kaip 
trisdešimties metų, sveiki ir tvirti 
vaikinai. įgudę raiteliai vylėsi 
galėsią kur kas lengviau sudraus
minti kokį niekadėją nei pėsti 
policininkai, - juk ant žirgo sėdin
tis net minioje is tolo matyti. 
Žodžiu, per gerą pusmetį Vilniaus 
raitoji policija tapo tokia, kokia 
pagal kažkieno sumanymus 
(istorija kol kas jo pavardę nutyli) 
ir turėjo būti. Tačiau vilniečiai 
masiniuose renginiuose nesi
jaučia esą saugesni, net ir 
regėdami raitą policininką. 
Priešingai, dėl šventos ramybės 
žmogus stengiasi pasitraukti kuo 
toliau į šalį nuo ginkluoto raitelio, 
nes policijos žirgai, pasirodo, yra 
ristūnai, nebalnojami, minioje 
dažnai pasibaido ir lyg niekur 

PLS SĄJUNGA JUNGTINIU TAUTU 
ORGANIZACIJOS NGO NARĖ

Rugpjūčio 6 d. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga tapo pirmąja prie 
Jungtinių Tautų pilnai akredituota pabaltiečių visuomenine organizacija. 
Savo metinėje sesijoje Jungtinių Tautų Organizacijos nevaldinių organi
zacijų (Non-govemmental organizations - NGO) Komisija priėmė PLS 
Sąjungos prašymą.

Būdama JT Organizacijos (NGO) nare, PLS Sąjunga turės teisę daly
vauti įvairiose JTO renginiuose ir atstovauti ne Lietuvoje gyvenantį lietu
vių jaunimą tarptautiniuose pasitarimuose.

JTO vis labiau kreipia dėmesį į nevaldinių visuomeninių judėjimų bei 
organizacijų vaidmenį tarptautiniame gyvenime. JTO vadovybė ir organi
zacijos nariai stengiasi šioms organizacijoms padėti, kad jos galėtų daly
vauti JTO svarstybų bei sprendimų procese. Visuomeninių organizacijų 
patirtis yra vertinama aplinkos apsaugos, socialinių bei jaunimo reika
luose.

PLS Sąjunga tikisi, kad dabar ji galės užmegzti glaudesnius ryšius su 
kitomis jaunimo organizacijomis ir supažindins jas su užsienyje gyve
nančių lietuvių veikla ir rūpesčiais.

nieko sviedžia žemėn viešosios 
tvarkos saugotoją. Negana to, be 
policininkų, žirgams prižiūrėti 
reikia daugiau nei pusės šimto 
žmonių - kalvio, išjodinėtojo, 
arklininko, pašarininko, o šieno ir 
avižų tiek, kad per pusmetį už tą 
sumą policininkai galėjo laisvai 
nusipirkti ne vieną dešimtį auto
mobilių, kurie būtų gerokai 
pajėgesni už visą raitąją policiją.

Kaip jau ne kartą būta, ir šįsyk 
norėjome pasirodyti esą ne 
prastesni už kokius ten ispanus 
ar amerikiečius, - bet mėgdžioti 
turtingas šalis, pasirodo, visai ne 
tas pats, kas suprasti savo kas
dienius poreikius. Taigi, raitoji 
policija Lietuvoje, matyt, turės 
trumpą amžių.

GINKLUOJAMĖSI
Kai Baltic News Service 

pranešė, jog Rusija šiemet žada 
Lietuvai parduoti net 60.5 
tūkstančio automatų, 3,5 
tūkstančio granatsvaidžių ir 2 
tūkstančius kulkosvaidžių, net 
patys abejingiausi karo politikai 
žmonės sukluso. Ar tik čia ne 
kokia provokacija? Juk Lietuvos 
krašto apsaugos tarnyboje turėtų 
tarnauti ne daugiau kaip 12 
tūkstančių kareivių. Atrodytų, kad 
mes ruošiamės kiekvienam 
kareiviui į rankas duoti po... 
penkis automatus.

Tiek to su kareiviais. O kaip su 
paprastais mirtingaisiais - Jonu, 
Petru, Antanu? Tuo labiau kad 
neseniai Maskvos sociologai 
pranešė stulbinančią žinią. į 
klausimą, ko Maskviečiai labiau
siai bijo, kas, jų nuomone, yra 
šiuo metu pavojingiausias agre
sorius, išgirdome Lietuvos vardą. 
Būkime atlaidūs maskviečiams, - 
gal juos smarkiai klaidina spau
da, radijas ir televizija, gal kai 
kurie valdžios vyrai, bet ar 
ištiktųjų mes jau tokie gražūs 
atrodome net patys sau?

Pasirodo, jog šiuo metu savi
gynos tikslais ginklą norėtų turėti 
1,5 tūkstančio žmonių. Kol kas 
įregistruota 600 šautuvų, bet 
manoma, kad antra tiek yra 
neregistruotų. Tuo labiau kad vis 
dažniau tenka išgirsti apie 
nusikaltėlius, kurie smurtui 
panaudoja nelegaliai laikytą gin
klą. Na, o legaliai įsigyti tokį 
“Mauzerį”, “Brawningą” psichiškai 
sveikas ir ganėtinai turtingas 
žmogus gali laisvai. Lietuvoje 
šiuo metu ginklais prekiauja ketu
riolika parduotuvių. Tiesa, no
rinčių imtis šios prekybos yra 
apie šimtas verslininkų. Dau
giausia jų yra Vilniuje, panašiai 
tiek pat Kaune. Nors ir Pane
vėžyje, Rokiškyje, Alytuje, 
Biržuose dvidešimt vienerių metų 
sulaukęs vyras ar moteris, jei tik 
turi 125 ar 375 Vokietijos markes, 
gali pirktis sau dujinį pistoletą. 
Tuo labiau kad jų trūkumo 
Lietuva bent šiuo metu nejaučia - 
per pusmetį iš Vokietijos atvežta 
1,2 tūkstančio savigynai skirtų 
ginklų.

Taigi, ginkluojamės. Bet ar 
jaučiamės saugesni?

Salomėja Cičiškina
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Lietuvos totorių musulmonų atstovai Anglijoje: antras iš kairės J. 
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(Pabaiga. Pradžia 32 nr.)
Kitas svarbus klausimas - 

švietimas. Jį išdėstė Sigitas Juozas 
Paransevičius. Nors neseniai 
pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos 
švietimo ministrų sutartis dėl tauti
nių mažumų švietimo problemų - ji 
nepradėta vykdyti. Lietuvių 
mažumos Lenkijoje švietimo proble
mos paskendo bendrų Lenkijos 
švietimo problemų liūne. Kaip ir 
kitų lenkų mokyklų direktoriai, taip 
ir lietuviškų - lietuviai, išėjus pot
varkiui perrinkti direktorius, 
išrinktus ne konkurso tvarka - atleisti 
iš užimamų pareigų. Ar būtent lietu
viai bus perrinkti - nežinia. Ar bus 
daromas lietuviškų mokyklėlių 
kaime direktoriams spaudimas - 
sumažinti lietuviškas klases (kaip jau 
yra nutarta), ar pagal paklusnumo 
laipsnį bus sprendžiama apie tinka
mumą direktoriaus pareigoms? O 
situacija tokia: penkiose lietuviškose 
mokyklose nori sumažinti lietuviškų 
klasių skaičių. Klevų mokyklą lietu
vių draugija stengėsi pakeisti į 
lietuvišką, o Suvalkų kuratorija 
numatė šią mokyklą uždaryti. Buvo 
surašytas raportas apie šias proble
mas Suvalkų kuratorijai. Nė vienas 
reikalavimas nebuvo patenkintas.

Taip pat Danijos Helsinkio 
komitetui buvo pranešta, kad 
lietuviškus vadovėlius ruošiamasi 
leisti Lenkijoje. Komisija šiuo faktu 
labai stebėjosi ir kalbėjo apie 
pasaulinę praktiką: vadovėlius 
spausdina ta šalis, kurios tautiečiai 
gyvena svetimos valstybės teritorijo
je. Taip ir liko neaišku - kas spausdi
na vadovėlius lenkų mažumai 
Lietuvoje? Nes komisija teigė - kad - 
Lenkija, o lietuviai tvirtino - kad ne.

“Aušros” vyriausia redaktorė 
Alicija Sitarskienė priekaištavo 
komisijai dėl faktų iškraipymo 
raporte apie lietuvių mažumos padėtį 
Lenkijoje. Raporte parašyta, cituo
jame: “Lietuvių mažumos nusi
skundimai "dėl'Lertkfjos valdžios 
elgesio su lietuvių mažuma buvo 
išgirsti 1991 m. kovo mėnesį. Šie 
nusiskudimai buvo suprasti kaip 
reakcija į lenkų skundus vasario 
mėnesį tais pačiais metais Lietuvoje.

Lietuvių grupė nusiuntė laišką 
Lenkijos Senatui, Seimui ir 
Prezidentui. Šį laišką daugiausia 
sudarė lenkų laiškų Lietuvos vy
riausybei citatos...” A. Sitarskienė 
argumentavo, kad viešai buvo gali
ma pradėt kalbėt ir nebijoti pasakyti 
tiesą tik 1991 metais. Tuo metu 
Lenkijos lietuviai dar nežinojo, ką 
lenkai Lietuvoje rašė vyriausybei, 
todėl ir negalėjo jų cituoti - tai grubi 
netiesa.

Profesorius Erik Siesby 
pažymėjo, kad tai nėra komisijos 
nuomonė, o tik surinktos informaci
jos apie lietuvių mažumą Lenkijoje - 
dalis.

Duodamas interviu Lietuvos tele
vizijai, profesorius Erik Siesby į 
klausimą: “Ar jūs tikite, kad po jūsų 
apsilankymo lietuvių padėtis 
Lenkijoje pageres?”, - atsakė:

- Aš tikiuosi, nes matau, kad 
pažadai pasirašyti susitarimus dėl 
televizijos ir švietimo - įvykdyti. Dar 
tik užvakar sužinojau apie tai, tad 
nespėjau jų išnagrinėti.

Aš manau, kad abiejų šalių 
pažadai ieškoti susitarimo bus 
ištęsėti.

Norėtųsi šia viltinga gaida ir 
baigti šią susitikimo apžvalgą, jeigu 
ne kai kurie “jeigu”...

E. Petruškevičius - gana 
skeptiškai įvertino šio komiteto įtaką 
Lenkijos vyriausybei. Pirmininko 
nuomone komitetas rodo per daug 
tolerancijos Lietuvos lenkams.

Redakcija neperša skaitytojams 
neigiamos nuostatos dėl požiūrio į 
Danijos Helsinkio komitetą. Nes 
mes turime, mes privalome pritarti, 
sakydami: “mes tikime!..” - kaip 
sakė profesorius Erik Siesby.

Mes tikime, kad šis velnio 
kamuolys bus išpainiotas, nors 
raporte, kalbant apie komisijos 
pasiūlymus Lenkijos vyriausybei, 
nebuvo įtrauktas net punktas apie 
lietuvių švietimo problemas tarytum

čia viskas būtų tvarkoj.
Taip pat į pasiūlymų sąrašą nebu

vo įtrauktas reikalavimas turėti bent 
jau vieną lietuvį Lenkijos Seime. 
Lenkijos vyriausybei nepasiūlyta 
įteisinti lietuvių kalbą kaip antrą val
stybinę tose teritorijose, kur daugu
ma gyventojų - lietuviai. Nepa
brėžtas lietuvių noras lietuviškus 
vardus ir pavardes ne tik taisyklingai 
lietuviškai tarti (kaip parašyta 
raporte), bet ir rašyti juos lietuviškai 
dokumentuose. Nėra net užsiminta 
apie lietuviškų darželių Suvalkuose, 
Seinuose ir kitur reikalingumą. Ką 
jau kalbėti apie lietuvių draugijų 
finansavimą valstybiniu mastu. 
Atsiranda ir naujų problemų - viena 
iš jų - lietuviškų parapijų skaldymas. 
Kažin ar šis komitetas atkreips į tai 
dėmesį. Negrąžinti dar sovietiniais 
laikais Lenkijos saugumo kon
fiskuoti leidiniai ir kitos kultūrinės 
vertybės. Nepaminėta, kad trūksta 
lietuvių kultūros centro ir Seinuose.

Mes tikime, nors raportas jau 
parašytas ir komisija pakėlė sparnus 
Danijos linkui. Nors niekas dar į 
gerą nepasikeitė.

Atrodytų - nedidelis netikslumas

raporte - o jis gali pakeisti pasaulio 
viešąją nuomonę klaidinga linkme. 
Teiginys, kad Lenkijoje yra 4 
lietuviškos bažnyčios - neteisingas. 
Yra tik viena lietuviška bažnyčia - 
Punske. Tad pasakymas, kad jose 
vyksta pamaldos lietuvių kalba yra 
tik iš dalies teisingas, nes Vroclave ir 
Varšuvoje lietuviškos mišios būna 
tik kartą per mėnesį. Savaime 
suprantama - tikintiesiems to 
nepakanka.

Mes tikime, nors nėra jokių 
garantijų - vargu ar jas suteiks jau 
pasirašyti tarpvalstybiniai susitari
mai ir tie, kurie dar bus pasirašyti. O 
ar jie galios, o ar jie nebus sulaužyti?

Mes tikime, nors lietuvių - 
Punske, Seinuose, Suvalkuose - kas 
metai lieka vis mažiau.

Mes tikime, nors Lietuvos pi
lietybės įstatymas, atrodo, pamiršo 
dar 1920 metais, po Želigovskio 
žygio į Vilnių, Lietuvos pilietybę 
praradusią dabartinę Lenkijos lietu
vių dalį.

Mes turime tikėti, nes kas gi dau
giau tikės, jei ne mes?!

Jolanta Kalinauskaitė
"Aušra" 1992, 12.

ŽEMAITIJOJE RUOŠIASI RINKIMAMS
Liepos 11d. Lietuvos tremtinių 

ir politinių kalinių sąjungos taryba 
svarstė pasirengimą rinkimams į 
Lietuvos Seimą. Nutarta aktyviai 
kelti savo kandidatus. Sudaryta 
centrinis šios sąjungos rinkiminis 
štabas. Kiekvienas tremtinių kan
didatas turės pasirašyti 
pasižadėjimą, kad jis, jeigu bus 
išrinktas, vykdys tremtinių rinki
minius nuostatus, ištikimai ir 
nenukrypstamai laikysis
Nepriklausomybės idealų ir 
Sąjungos nuostatų. Į Lietuvos 
Seimą turi būti išrinkti tikri 
Lietuvos patriotai, ne jaunesni kaip 
50 metų.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos rinkiminės pro
gramos reikalavimai yra šie: 
sustabdyti nacionalinio turto gro
bimą; siekti, kad vienas žmogus 
šeimoje uždirbtų tiek, kad galėtų 
išlaikyti savo šeimą, kovoti už val
stybės tęstinumą.

Šiuo metu Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga turi 
130 tūkstančių narių. Tai skaitlin
giausia sąjunga Lietuvoje. Šios 
sąjungos laikraštis “Tremtinys” 
kiekviename numeryje spausdina 
tremtinių atsiminimus, rezistenci
jos dalyvių pergyvenimus, žmonių 
patirtas skriaudas bolševikų oku
pacijoje. Manau, šis laikraštis 
sudomintų ir užsienio lietuvius. 
Redakcijos adresas: “Tremtinys”, 
Donelaičio 70b, 3000 Kaunas, 
Lithuania.

MEDŽIO DARBŲ PARODA
Liepos 18 d. Tauragėje atidary

ta buvusio politinio kalinio, trem
tinio, tautodailininko Prano 
Kundroto medžio darbų paroda.

Tai darbai, pjaustyti Taišeto 
ypatingo režimo lagerio 048 
kolonoje. Jam reikėjo dirbant slap
stytis, kad “negera” akis 
nepastebėtų, nes už tai grėsė 
karceris. Grižęs po tremties apsi
gyveno Tauragėje. Jo darbuose 
vyrauja tautinė, religinė, buitinės 
temos. Puikūs kryžiai, veidrodžiai, 
dėžutės ir kt. Iš viso eksponuojami 
67 darbai. Parodos atidaryme tau
todailininką Praną Kundrotą 
sveikino jo klasės draugas, dabar 
gyvenantis JAV, Julius Vėblaitis, 
buvę sovietinio lagerio draugai 
Kęstutis Balčiūnas ir Stasys 
Sliesarskis, Tauragės tauto- 
dalininkai, jo meno gerbėjai ir kiti. 
Paroda tęsėsi iki rugpjūčio 10 
dienos.

Po parodos atidarymo buvo 
paminėtos Prano Kundroto 70 
metų ir jo žmonos Zitos 60 metų 
sukaktis. Jie savo bendrą gyvenimą 
pradėjo eidami sunkiu tremtinio 
keliu Irkutsko srities Taišeto 
rajone. Išaugino dvi dukras, kurių 
jaunesnioji pasiekė tėvo pėdomis, 
tapdama tautodailininkė, pjausty
dama iš storo popieriaus gėles, 
vaizdelius.

Kęstutis Balčiūnas

HAYDN 
& 

SCHUBERT
MUZIKOS FESTIVALIS

LAPKRIČIO 3-13 d.d. 
VILNIUJE.

BALTIC NEWS
INFORMATION & ANALYSIS
POLITICS • MARKET • BUSINESS . ADVERTISING 
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Vieno numerio kaina $3 arba £45 už 30 numerių.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
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.

AUKOS SPAUDAI
V.A. Reisys - 5.00 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkojame

OLIMPIADA 92
Lietuvos sportininkams aukojo: 

307.00 sv. - Bradfordo klubas 
"Vytis", 40.00 sv. - C. Budrys, 
5.00 sv. - A. Giedraitienė, 50.00 
sv. - V. Šližienė.

Iš viso surinkta 1322.00 s v.
Dėkoju visiems aukotojams už 

dosnumą ir mūsų sportininkų, 
atstovavusių Lietuvą Olimpiadoje, 
pastangų įvertinimą.

J. Alkis 
******
Iš Lietuvos Tautinio Olimpinio 

Komiteto gauta padėka:
"Nuoširdžiausiai dėkojame už 

paramą Lietuvos tautiniam 
olimpiniam komitetui. Jūsų ir visų 
tautiečių parama Lietuvos sportui 
mums labai reikalinga ir 
reikšminga".

A. Muraška,
TOK direktoriaus pavaduotojas

CAN YOU HELP?
I am a young Director trying 

to take a young dance company 
of students to Kaunas, Lithuania, 
for the Forth International Dance 
Festival. We have raised 
£2000.00 through trust funds and 
the British Council. We are still 
desperately short - can you help - 
no donation is too small. Please 
send donations to:

London Contemporary Dance 
School, Norman Douglas, 206A 
Burgess Road, London E6 2BS

SKELBKITĖS

LONDONE LEIDŽIAMAME
"EUROPOS LIETUVYJE"

PAMALDOS
Nottinghame - rugpjūčio 23 d.,

11.15 vai.., Židinyje.
Birminghame - rugpjūčio 23 d., 

14 vai., Sv. Onoje, 96 Bradford St. 
Po pamaldų Jono Tamošiūno pamin
klo šventinimas.

Nottinghame - rugpjūčio 30 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Nottinghame - rugsėjo 6 d., 11.15 
vai., Židinyje. - Tautos-Šiluvos 
Marijos šventės proga už Lietuvą

Nottinghame - rugsėjo 13 d.,
11.15 vai.., Židinyje.

Nottinghame - rugsėjo 20 d.,
11.15 vai., Židinyje.

Derbyje - rugsėjo 20 d., 11.15 
vai., Bridge Gate.

Nottinghame - rugsėjo 27 d.,
11.15 vai. Židinyje.

LONDONE
POPIETĖ PARAFUOS MENĖJE

Rugpjūčio 9 d. po pamaldų 
parapijos menėje dr. D. Pūras 
papasakojo apie “Vilties’' draugi
jos, kuri rūpinasi psichiniai 
nesveikais vaikais, kūrimosi 
rūpesčius. Kaip ir anksčiau, 
dabartinė Lietuvos valdžia 
psichiškai ir kitomis negaliomis 
sergančius vaikus laiko atskiruose 
internatuose ir neįjungia jų į ben
druomenę. Pagal dabartinę tvarką 
vaikų internatai priklauso trims 
ministerijoms. Todėl norint 
vaikams padėti reikia su kiekviena 
ministerija pereiti “kalvarijos” 
kelius.

Jis padėkojo Britų-lietuvių 
pagalbos fondo vaikams Lietuvoje 
atstovams ir geradariams už tei
kiamą paramą ir laiškus ministeri
joms, kuriuose buvo prašoma, kad 
į nelaimingų vaikų būklę būtų 
atkreiptas ypatingas dėmesys. Jis 
taip pat paprašė, kad būtų 
parūpinta bent viena ambulacinė 
auto mašina.

Po jo kalbėjęs Lietuvos radijo 
naujienų redaktorius Aras Lukšas 
papasakojo apie Lietuvos radijo 
veiklą. Aras Lukšas šiuo metu 
stažuojasi BBC World Service 
organizacijoje.

Lietuvos Ambasados Londone 
raštinės vedėja Irena Vedrickaitė 
papasakojo apie darbus ambasado
je. Ji sakė, kad jie yra sudėtingi, 
visuomet skubūs ir niekuomet 
nesibaigiantys. Ji atsiprašė, jeigu 
kartais tenka palaukti, nes dirbama
- kiek jėgos leidžia.

MIRĖ M. CALAGHAN- 
KAZLAUSKIENĖ

Rugpjūčio 6 d. mirė Marija 
Calaghan-Kazlauskienė, 82 m. 
amžiaus. Gyveno West Norwood. 
Laidotuvių apeigos įvyko 
rugpjūčio 14 d. lietuvių Sv. 
Kazimiero bažnyčioje ir St. Patrick 
koplyčioje. 

******
Londone gyvenęs Stasys 

Piešina, nuvykęs į Lietuvą 
aplankyti savo gimines, staiga 
mirė. Jis buvo 66 metų amžiaus. 
Plačiau bus kitame “EL”.

BRITŲ-LIETUVIŲ 
PAGALBOS FONDAS 
LIETUVOS VAIKAMS

Gautos šios aukos: po 50.00 sv.
- S. Gudynas iš Birminghamo, V. 
Šližienė iš Derby; 10.00 sv. - J. 
Lekešys iš Huddesfield.

Ačiū visiems aukotojams.

PASITARIMAS
Rugpjūčio 4 d. vaikų fondo 

vadovybė: inž. Petras Leonavičius, 
Hilda Piščikienė, Frances 
Senkuvienė ir Stasys Kasparas 
tarėse su Londone viešinčiu 
Universiteto vaikų psichinės 
sveikatos centro vedėju dr. 
Dainium Puru ir Kylie Inwood 
(australe, dirbančia Druskininkų 
psichiatrinės negalios vaikų 
“Saulutės” sanatorijoje)j4.

Buvo kalbama apie reikalin
giausias priemones padėti vaikams

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

LIETUVOS TOTORIŲ 
VIEŠNAGĖ ANGLUOJE

Lietuva dažnai vadinama kata
likų kraštu. Tačiau Lietuvoje nuo 
seno gyveno ir kitų tautų bei 
religijų atstovai. Tai žydai - 
judėjai, rusai - provoslavai, vo
kiečiai ir lietuviai protestantai. 
Turbūt ne visi žino, kad Lietuvoje 
gyvuoja ir musulmonų ben
druomenė. Daugiausia jai priklau
so totoriai, kuriuos dar XV 
amžiuje iš Krymo pusiasalio į 
Lietuvą perkėlė Lietuvos Didysis 
kunigaikštis Vytautas. Per keletą 
šimtmečių totoriai pamiršo savo 
kalbą, tačiau neatsisakė savo 
religijos, papročių. Kadangi totorių 
kalba priklausę turkų kalbų grupei, 
dar viduramžiais Lietuvos 
kunigaikščiai siuntė Lietuvos toto
rius pasiuntiniais ir vertėjais į Rytų 
šalis. Tarp totorių visais laikais 
buvo Lietuvai nusipelniusių 
žmonių. Šiuo metu tarp Vilniaus ir 
Kauno universitetų dėstytojų yra 
totorių. 1991 metų sausio 13 dieną 
didvyriškai Vilniuje žuvusios 
Loretos Asanavičiūtės tėvas buvo 
Lietuvos totorius.

Lietuvai iškovojus nepriklau
somybę, geresnio gyvenimo viltys 
atsiveria ir totoriams. Šiuo metu 
Lietuvoje veikia totorių tautinė 
bendrija. Kaune, Alytaus rajone, 
Nemėžyje ir 40 totorių kaime prie 
Vilniaus yra veikiančios mečetės.

Prieš porą metų iš Londono į 
Lietuvą atvyko musulmonų 
Achmadžių šventikas-imamas

STOKE-ON-TRENT

MIRĖ A. GROLYS
Rugpjūčio 4 d. North Staffs 

Infirmary ligoninėje mirė A. 
Grolys. Jis buvp 66 m. amžiaus.

Palaidotas rugpjūčio 10 d. 
Paliko 3 sūnus ir dukterį.

******
"Europos lietuvio" redakcijai 

pranešė, kad apie š.m. gegužės 
mėn. mirė Adomas Šaulys. Jis 
gyveno Burslem, Stoke-on-Trent. 
Buvo "EL" skaitytojas.

BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄSKRYDIS IR 

tautos Šventės 
MINĖJIMAS

RUGSĖJO 5 d. 
18.30 vai.

UKRAINIEČIŲ KLUBE, 
BENTINCK ROAD, 

NOTTINGHAME
*

Dalyvaus Lietuvos 
Ambasados Patarėjas 

dr. A. Nesavas
*

Meninėje programoje: 
"Gintaro" choras

Virginija Zdanytė - fortepijonas 
Darius Z.ičkus - trombonas

Gros lietuvių kapela iŠ Coventry 
veiks turtinga loterija

negalintiems vaikščioti, apie 
reikalingas specialias priemones 
jiems pervežti iš vienos ligoninės į 
kitą ir surinkti iš šeimų su invalidų 
vežimėliais į dienos darželius.

Britų-lietuvių pagalbos fondas 
vaikams Lietuvoje yra pasiryžęs 
nupirkti bent vieną ambulacinį 
miniautobusą. Šiam reikalui jau 
gauta £5500 aukų. Tokie miniauto- 
busai kainuoja apie £9000. 
Prašome visų dosniai prisidėti prie 
šio vajaus - nupirkti miniautobusą.

Aukas siųsti: British-Lithuanian 
Relief Fund for Children in 
Lithuania, 21 The Oval, London 
E2 9DT.

Akhal Anjun. Šiuo metu jis 
rūpinasi musulmonų centro ir 
mečetės statyba Alytaus mieste.

Didžiausios musulmonų reli
ginės sektos yra sunitai ir šeitai. 
Tarp mažesnių sektų achmadžiai, 
kurių sekta užgimė daugiau kaip 
prieš 100 metų dabartiniame 
Pakistane. Šiuo metu musulmonų 
achmadžių grupei priklauso dau
giau kaip 1 1 milijonų žmonių 
įvairiose pasaidio šalyse. Anglijos 
musulmonai achmadžiai, daugiau
sia pakistaniečiai, pirmosiomis 
rugpjūčio dienomis Londone ir jo 
apylinkėse rengia įspūdingus 
pasaulio musulmonų achmadžių 
suvažiavimus. Jau antri metai į 
juos kviečiami ir Lietuvos totorių 
musulmonų atstovai. 1991 metų 
vasarą buvo pakviesta maždaug 
dešimties žmonių grupė iš 
Lietuvos. Po suvažiavimo Anglijos 
musulmonai achmadžiai parodė 
jiems Birminghamą, Glasgow, 
Edinburgą, Londono įžymybes. 
Šiais metais atvyko mažesnė - 
keturių žmonių delegacija iš 
Lietuvos. Delegacijos nariai daly
vavo musulmonų achmadžių 
suvažiavime, susipažino ir 
susidraugavo su daugelio pasaulio 
šalių delegatais. Vėliau jie aplankė 
Londono ir jo apylinkių įžymiau
sias vietas. Netrukus delegacija 
sugrįš į Lietuvą.

Baigiant norisi pažymėti, kad 
tarp karo audrų nublokštų iš 
Lietuvos į Didžiąją Britaniją 
žmonių buvo ir Lietuvos totorių. 
Gal ne visi žino, kad neseniai 
miręs visuomeninkas ir buvęs 
“Europos lietuvio” redaktorius J. 
Vilčinskas buvo “totorius”. Kitas 
Anglijos lietuvių bendruomenės 
narys A. Adomavičius yra aktyvus 
musulmonų achmadžių ben
druomenės narys, yra išvertęs į 
lietuvių kalbą Korano ištraukas, 
kurias atskira knygute yra išleidusi 
Londono musulmonų achmadžių 
leidykla. A. Vadminas

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.

LONDONAS - 
VILNIUS

Nuo 1992 m. rugsėjo 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.

Dėl bilietų kreiptis: 
Gunnel Travel Service Ltd., 

Tel.: 0206 322352

PASAULYJE
Derybos su Rusija

Baltijos valstybių vadai pagyrė 
Rusijos vyriausybę, jog ši, paga
liau, sutiko tartis dėl laiko, kada 
bus išvesta rusų kariuomenė iš 
Baltijos kraštų. Atrodė, jog tai rim
tas Rusijos vyriausybės žingsnis, 
sunkiose jos kariuomenės išvedi
mo derybose. Rusijos užsienio 
reikalų ministras Kozyrevas ir trys 
Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrai susitiko Maskvoje dery
boms. Bet greitai buvo nusivilta, 
nes A. Kozyrevas pasiūlė, kad ati
traukimas bus įvykdytas iki 1994 
m. su sąlygomis. Baltijos valstybių 
ministrai šį pasiūlymą svarstys 
vėliau. Kad Rusijos kariuomenė iš 
Baltijos valstybių būtų atitraukta 
A. Kozyrevas reikalavo: kad 
pabaltijiečiai padėtų statyti gyve
namuosius namus Rusijoje; 
pakeistų įstatymus, pažeidžiančius 
politines, ekonomines ir socialines 
Baltijos šalių rusiškai kalbančių 
gyventojų teises; atsisakytų nuo 
bent kurių teritorinių pretenzijų. A. 
Kozyrevas raštu taip pat reikalavo, 
kad Baltijos valstybių teritorijoje 
laikinu pagrindu išliktų kai kurie 
strateginiai objektai ir Baltijos val
stybės atsisakytų nuo bent kokios 
kompensacijos dėl žalos, padarytos 
1940-1991 m. laikotarpyje.

Pranešama, kad Norvegija ir 
Suomija esančios irgi susirūpinu
sios dėl didelės Rusijos karinių 
pajėgų koncentracijos šiaurėje, 
Kolos pusiasalyje, kur yra bran
duolinių ginklų sandėliai. Rusija 
teisinasi, jog nori išvežti savo ka
rius iš Baltijos valstybių, ir neturi 
niekur kitur juos padėti. Norvegai 
pažadėjo paremti finansiniai ka
riuomenės perkėlimą, jeigu kariai 
bus išvežti pirma.

Žydų pabėgėliai iš Bosnijos- 
Hercegovinos

Britanijos žydų vadai susitarė 
su Bosnijos-Hercegovinos atsto
vais, jog visi Serajeve gyvenantieji 
žydai, kurių ten yra apie 750, galės 
saugiai iš miesto pasitraukti. 
Vyriausiasis Britanijos žydų rabi
nas dr. Sacks pareiškė, jog pasaulis 
nenori antrojo holokausto.

Taika Mozambique
Buvusioje Portugalijos koloni

joje Mozambique, kurioje tarp vy
riausybės ir sukilėlių vyko kovos 
nuo valstybės pasiskelbimo neprik
lausoma 1975 m., paskelbta taika. 
17 m. trukęs civilinis karas ūkiškai 
nuvargino kraštą ir jame žuvo apie 
1 milijonas žmonių. Taikos dery
bos vyko Romoje. Jose dalyvavo 
Zimbabvės prezidentas Mugabe ir 
Botswanos užsienio reikalų minis
tras Chiepe. Taikos sutartį pasirašė 
Mozambique Maputo vyriausybės 
galva Joachim Chisano ir sukilėlių 
Renamo vadas Alfonso Dhlakama. 
Taikos sutartis įsigalios nuo spalio 
1 d. Italijos užsienio reikalų minis
tras skatina, kad šiuo pavyzdžiu 
pasektų europiečiai ir susitaikytų 
Jugoslavijoje.

Didėja konfliktas Bosnijos- 
Hercegovinoje?

Bijoma, jog karinis konfliktas 
Bosnijos-Hercegovinoje gali 
išsiplėsti ir į kitas kaimynines 
šalis. Iranas ragina, kad musul
monų valstybės padėtų apsiginti 
Bosnijos-Hercegovinos musul
monams, kurie sudaro 44% visų 
krašto gyventojų. Iš Irano, Šiau
rinės Afrikos ir Turkijos į 
Bosnijos-Hercegoviną atvyksta 
gerai ginkluoti savanoriai. Serbija, 
kuri yra galingiausia valstybė 
Jugoslavijos konflikte, yra kaltina
ma žiauriu elgesiu prieš Bosnijos 
gyventojus musulmonus. Serbai 
sako, kad Europa yra krikščioniška 
ir tokia ji turi likti.

M. Bajorinas
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