
VISOS TAUTOS GEDULO DIENA
1941 birželio 14-17 dienomis apie 36.000 Lietuvos gyventojų buvo įkalinti ar 

ištremti, pasmerkti kančioms ir mirčiai. Tuos tragiškus įvykius prisiminti, Nijolė 
Sadūnaitė ir Antanas Terleckas 1988 birželio 14 d. 19 vai ragino visus susirinkti 
Katedros aikštėje Vilniuje ir pagerbti šviesų jų atminimą.

Žmogaus teisių konferencijoje
Lietuvių Informacijos Centro vedėja ir 

PLB įgaliotinė Gintė Damušyte dalyvavo 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos suvažiavime Paryžiuje.

Gegužės 30 d. Sorbonos universiteto 
amfiteatre įvyko oficialus atidarymas 

I Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos pirmojo pasitarimo dėl 
žmogaus (Conference on the Human 
Dimension). Dalyvavo Vienos baigiamąjį 
dokumentą pasirašiusios 35 valstybės, 
spauda, nevaldinės organizacijos (non
governmental organizations) kaip 
Tarptautinė Helsinkio federacija, 

; Tarptautinė žmogaus teisių asociacija. 
Komisija dėl žmogaus teisių Ukrainoj, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir kt, bei 
svečiai. Vyriausybėm atstovauja į šią 

i Paryžiaus konferenciją specialiai 
paskirtos delegacijos, kurios nuo gegužės 
10 iki birželio 23 d. bendrose sesijose bei 
mažuose darbo būreliuose svarstys 
Vienos dokumento principų 
įgyvendinimą.

Rytinėje sesijoje kraštų atstovai — t.y. 
delegacijų ambasadoriai ar tų kraštų 
užsienio reikalų ministrai — pradėjo iš 
eilės skaityti savo įvadinius pareiškimus. 
Tuoj pasijuto šiokie tokie konferenciniai 
skirtumai. Vakarų šalys kelia individo 
teises, ypač sąžinės laisvės — kaip 
išsireiškimo ir susirinkimo teisę, teisę 
keliauti bei emigruoti, teisę praktikuoti 
religiją ir pan. Socialistiniai kraštai

SIDZIKAS BAIGS BADO STREIKĄ
LTSR AT Prezidiumas pasirašė įsaką 

suteikti malonę ir atleisti nuo likusios 
bausmės 1979 m. pagal BK 68 straipsnį 
nuteistą B. Lizūną.

Jeigu VI.6 d. įvyksiančios LKP CK 
biuro ir Politinių kalinių gelbėjimo 
komiteto derybos bus sėkmingos, nuo 
gegužės 5 d. badaujantis dėl visų politinių 
kalinių išlaisvinimo P. Cidzikas nutrauks 
bado protestą. ŠIA 

svarbesnę reikšmę priskiria teisei dirbti, 
turėti pastogę, nemokamai mokintis bei 
apsisaugoti nuo, jų žodžiais tariant, 
didžiausios žmogui grėsmės — 
ginklavimosi.

Prasidedant popietinei sesijai, 
Prancūzijos prezidentas Francois 
Mitterand pasveikino susirinkusius, 
iškeldamas asmeninių ir kolektyvinių 
laisvių svarbą, teigdamas, kad jų sveika 
sintezė kelia žmogaus intelektualinį ir 
dvasinį lygį bei fizinį gerbūvį. Europą riša 
bendra istorija ir todėl atėjo laikas žvelgti 
į jungtinį Europos kontinentą, siekti tos 
dienos kada visi europiečiai jausis kaip 
viena šeima, baigė Mitterrand.

Paradoksas, kad vienas iš pirmųjų, 
kuris savo pranešime palietė tautų teises 
buvo TSRS vardu kalbėjęs užsienio 
reikalų ministras Eduard Shevamadze. 
Jis teigė, kad pastaruoju metu atsirado 
norinčių įtikinti pasaulį, jog demokratija 
gali būti interpretuojama ir formuojama 
tik pagal vakarietiškus standartus.

„Leiskit man užtikrinti, kad jaunos 
sovietų demokratijos... pagrindą sudaro 
tarybinės liaudies idealai, patirtis, 
skaudūs pamokymai ir pasisekimai."

Jis toliau dėstė, kad joks kraštas neturi 
teisės savo demokratijos modelį įpiršti 
kitiems kaip vienintelį ar kaip 
teisingiausią.

Prancūzijos užsienio reikalų ministrui 
Ronald Dumas kviečiant, tą vakarą keli 
šimtai delegatų ir korespondentų 
bendravo ir vaišinosi ministerijos pilyje. 
Ten Gintei Damušytei teko privačiai 
kalbėti Lietuvą liečiančiais klausimais su 
eile delegatų ir su korespondentais bei 
svečiais, jų tarpe Kanados 
ambasadorium William Bower, 
Paryžiaus arkivyskupu Jean-Marie, 
kardinolu Lustiger bei kitais iš Vakarų 
Vokietijos ir Skandinavijos kraštų.

Gegužės 31 d., antrąją konferencijos 
dieną buvo tęsiami kraštų pareiškimai.

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga
ĮSTEIGTA LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS SĄJUNGA
Viktoras Petkus ir Antanas Terleckas 

telefonu pranešė Vyriausio Lietuvos 
išlaisvinimo Komiteto pirmininkui Dr. 
K. Bobeliui, kad ketvirtadienį, gegužės 25 
dieną, Vilniuje įvyko pagrindinių 
neformalių, vyriausybės formaliai 
nepripažintų, lietuviškų organizacijų 
susirinkimas, kuris įsteigė Lietuvos 
Nepriklausomybės Sąjungą — LNS. 
LNS apjungia visas neformalias grupes. 
Sąjūdis, kuris yra vyriausybės pripažinta 
organizacija, tame susirinkime 
nedalyvavo. Netrukus LNS paskelbs 
susirinkime paruoštą deklaraciją. 
Pagrindinis LNS tikslas yra pilnas 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas.

| LIETUVOS GYVENTOJUS
Lietuvos nepriklausomybės sąjūdis, 

Lietuvos demokratų partija, Lietuvos 
Helsinkio grupė, Lietuvos krikščionių 
demokratų partija, Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos tautinė jaunimo sąjunga, 
Politinių kalinių gelbėjimo komitetas 
skelbia, kad įkuriama Lietuvos 
nepriklausomybės sąjunga, vienijanti ir 
organizuojanti visas Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuvių jėgas, siekiančias 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo bei Ribbentropo-Molotovo 
pakto pagrindu įvykdytos okupacijos ir 
aneksijos bei tautinio genocido padarinių 
likvidavimo.

Artėja dvi opiausios ir šiuo metu pačios 
svarbiausios lietuvių tautai datos: 
birželio 15-ji ir rugpjūčio 23-ji. Šįmet 
rugpjūčio 23-ą sukaks 30 metų nuo slapto 
sandėrio, pagarsėjusio Ribbentropo- 
Molotovo pakto vardu, o birželio 15-ą 
bus 49-ri metai kai mes gyvename pagal šį 
sandėrį įvykdytos okupacijos sąlygomis. 
Tų dviejų datų pakanka, kad pagal tai 
kaip jos traktuojamos būtų galima 
apibūdinti kas yra kas, įvertinti bet 
kokios organizacijos ar judėjimo, jų 
akcijų aktualumo laipsnį, bet kurio 
žmogaus sąmoningumą, pilietinę ir 
moralinę poziciją. Okupacinei 
administracijai tai skaudžiausia vieta, 
todėl ji visomis galimomis priemonėmis 
stengiasi atitraukti visuomenės dėmesį 
apeidama ir ignoruodama šiuos du 
esminius momentus, arba bent vieną iš jų 
— lyg ir pripažįstamas pakto 
neteisingumas, bet ignoruojama 
okupacija ir aneksija — vietoj jų 
siūlydama aibę visokiausių šalutinių, 
pragmatiškų, tik socialiai aktualių 
priemonių, viską užgožiančių savo 
įtarumu ir gausybe ar laikinu 
populiarumu. Todėl Lietuvos 
nepriklausomybės sąjunga kviečia visus 
tautiečius pasekti jos pavyzdžiu, 
vienytis, aktualizuotis, susitelkti į vieną 
bendrą tikslą, nepasiduoti jokiems 
mėginimams nukreipti nuo jo dėmesį, 
išblaškyti savo jėgas. Gana tikėtis, kad 
okupacinė administracija kada nors 
teiksis savo noru išvesti okupacinę 
kariuomenę, kad galų gale „sovietiniai 
parlamentarai“ pažadins imperijos 
sąžinę. Laikas suprasti, totalitarinio 
režimo sąlygomis esminių permainų 
nepadarys jokios asmenybės, kokios 
įžymios jos bebūtų ir į kokį vadinamąjį 
„demokratišką parlamentą“ jos bebūtų 
išrenkamos, mums nepadės. Jau 
nekalbant apie situaciją kai tas režimas 
yra dar ir okupacinis. Padėtį iš esmės 
pakeisti gali tik susivienijusi ir supratusi 
tikslą tauta ir tik remdamasi tarptautine 
teise kovodama dėl okupacijos bei 
aneksijos panaikinimo, užuot savo 
energiją ir jėgas eikvojusi beviltiškuose 
bandymuose pertvarkyti milžiniškos 
sovietinės imperijos, anot Stalino, naujos 
Rusijos totalitarinio režimo mechanizmą. 
Mes imperijos totalitarinio režimo 
esminei pertvarkai galime pasipriešinti 
tik vieninteliu būdu: pasipriešindami 
imperijos kėslams bet kokiomis 
priemonėmis ir bet kokiais, net 

kompromisiniais, būdais išsaugoti savo 
vientisumą, siekdami nepriklausomybės 
atkūrimo, besąlygiško okupacinės 
kariuomenės išvedimo, aneksijos 
panaikinimo bei jos padarinių 
likvidavimo.

Nesiekime iš karto dviejų tikslų, vienas 
iš kurių vadinamas nekaltu perestroikos 
vardu, daugiatautėje imperijoje 
neįmanomas realizuoti. Nėra prasmės 
ieškoti alternatyvų prognozuoti jų 
reikšmingumą. Reikia pereiti nuo 
kompromisų nutylėjimų, alegorijų — 
visa tai tik padės imperijai saugoti savo 
režimą — prie atviros ir principinės 
kovos. Mūsų išeities taškas — minėtos 
dvi svarbiausios datos, mūsų jėga — 
vienybėje, mūsų pozicija ir veiksmai — 
atvira, organizuota ir maksimaliai 
tikslinga kova, mūsų priemonės — 
tarptautinė teisė, 1918 metų Lietuvos 
nepriklausomybės aktas, Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimas de jure, 
1920 metų liepos 12-os dienos Rusijos- 
Lietuvos taikos sutartis, 1949 metų 
tarptautinė Ženevos konvencija, 
patvirtinta 1950-ais metais Maskvoje, 
Helsinkio susitarimų Baigiamojo akto 
dokumentai, Jungtinių tautų 
organizacijos deklaracija ir daugelio 
užsienio valstybių nusistatymas 
nepripažinti dabartinio Lietuvos statuso. 
Mūsų, tikslas - nepriklausomybė

Lietuvos Nepriklausomybės Sąjunga
ELTA

PRANCŪZIJOS LB TARYBOS 
PAREIŠKIMAS

Sekdama dabartinius įvykius 
Lietuvoje, Prancūzijos LB taryba savo 
metiniame posėdyje 1989 m. balandžio 13 
d. pareiškia:

L Nepriklausoma Lietuvos valstybė 
1940 m. vasarą tapo Hitlerio-Stalino 
susitarimo auka ir prieš tautos valią buvo 
įjungta į Sovietų Sąjungą. Prancūzija ir 
Vakarų valstybės nepripažino ir 
nepripažįsta šitos aneksijos.

2. Kiek leidžia nauja M. Gorbačiovo 
politika, lietuvių tauta išsikovojo 
didesnių laisvių. Lietuviai tėvynėje 
pasirenka kas, kaip ir kada reikia daryti, 
siekdami pilno suverenumo ir 
nepriklausomybės.

3. Sovietų Sąjunga, pasinaudodama 
Vakarų pasaulio rodoma gera valia, nori 
pasiekti, kad būtų pripažinta trijų 
Pabaltijo valstybių aneksija ir įjungimas į 
Sovietų Sąjungos federaciją.

4. Lietuviai užsienyje, remdami 
pastangas tėvynėje, galinčias tautai 
padėti siekti vis didesnės laisvės, turi 
aiškiai pasisakyti ir kovoti už Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę.

5. Prancūzijos LB taryba kviečia visus 
laikytis šių gairių. Svarbu, kad tarpinės 
stadijos į nepriklausomybę neatrodytų 
galutinomis ir tokiomis, kokių 
pageidauja Sovietų Sąjunga, ir kad 
pasaulio visuomenė jų nepalaikytų.

6. Nors ir suprantant lietuvių tautos 
atgimimo procesui kylančius sunkumus 
ir gręsiančius pavojus, negalima tuo 
pagrįsti savo pasyvią, baukščią, neigiamą 
laikyseną, kurios nesupras nei kovojanti 
tauta, nei mūsų draugai kitataučiai. 
Užsienio lietuvių nusistatymas turi būti 
teigiamas, aktyvus, įsijungiantis į bendrą 
tautos žygį į laisvę.

Prancūzijos LB taryba

VLIKO PIRMININKAS PARYŽIUJE
Dr. Kazys Bobelis, Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas, šių 
metų gegužės 27 d. išvyko į Paryžių ir 
dalyvavo Žmogaus teisių apimties 
konferencijoje. Kaip NGO 
(nevyriausybinių organizacijų) atstovas, 
jis gavo akreditaciją dalyvauti 
konferencijos posėdžiuose. Gegužės 29 d. 
su sūnumi Jonu Bobeliu dalyvavo 
konferencijos dalyviams suruoštame 
priėmime Amerikos Ambasadoje. Grįžo į 
Ameriką apie birželio 10 d. ELTA

IIETUVOJĘ
Bernardas Brazdžionis Lietuvoje

Pirmą kartą po keturiasdešimt penkių 
metų iš tolimos Kalifornijos atvyko į 
Lietuvą žinomiausias lietuvių poetas 
Bernardas Brazdžionis.

Ruošdamasis kelionėn B. Brazdžionis 
rašė kolegai, kad jam bus progos susitikti 
su kultūrininkais Vilniuje, aplankyti 
Šiaulius, Kryžių kalną...
Tarptautinis telefonas

Nuo gegužės 22 dienos vilniečiai pirmą 
kartą gali be telefonistės pagalbos 
paskambinti į Rytų Vokietiją ir 
Čekoslovakiją. Nuo tos dienos galima 
susisiekti savarankiškai su beveik 70 šių 
dviejų valstybių miestų abonentais.

„Tiesos“ korespondentas rašo, kad 
„užsienyje jau senokai be telefonisčių 
paslaugų galima susikalbėti telefonu 
kone su visu pasauliu“ ir su Vilniumi. Kas 
trukdo Lietuvos gyventojams tą daryti?

Vilniaus tarpmiestinės telefono stoties 
viršininkas Jonas Jagminas pasakė, jog 
trukdo Maskvos tarpmiestinėje stotyje 
ryšių kanalų stoka.
Blaivininkų piketas Vilniuje

Gegužės 22 dieną Vilniaus centrinėje 
gatvėje blaivybės sąjūdis suruošė piketą. 
Tai Motiejaus Valančiaus blaivybės 
sąjūdžio renginys su plakatais: „Gersi — 
save ir tautą pražudysi“, „Prekybininkai, 
neskandinkite Lietuvos“, „Tik blaivi 
tauta sukurs dvasines ir materialines 
vertybes“. .

Piketuotojai patraukė link 
artimiausios gėrimų parduotuvės, kur 
buvo nusidriekusi ilgoka eilė Čia 
blaivininkai ėmė atkalbinėti potencialius 
pirkėjus, ragino atsisakyti alkoholio. Kai 
kas iš laukiančiųjų suko veidus šalin, kai 
kas pasitraukė iš eilės. Bet dauguma liko. 
Blaivininkai nutarė piketuoti per pietų 
pertraukas visame Vilniuje.
Apdovanota lietuviška knyga

„Vyturio“ leidyklos išleista lietuviška 
knyga — Petro Cvirkos „nemuno šalies 
pasakos“ pripažinta gražiausia Sov. 
Sąjungoje. Dailininkas Algirdas 
Steponavičius.

ŽUVO LIETUVIS
Neseniai pasaulio spaudoje plačiai 

nuskambėjo žinia apie Sovietų Sąjungos 
povandeninio laivo avariją Norvegijos 
jūroje.

„Komjaunimo tiesa“ dabar pranešė, 
kad tarp 47 jūrininkų, kurie žuvo 
nelaimėje, buvo ir vienas lietuvis. Tai 
viršila Stasys Šinkūnas, kilęs iš Čereškių 
kaimo, Molėtų rajono. Atlikti karinę 
prievolę jis buvo pašauktas prieš dvejus 
metus.

PRIĖMIMAS 
BRITANIJOS PARLAMENTE

Britų parlamente, vadinamame 
parlamentų motina, mums pabaltiečiams 
lankytis yra retas įvykis. Tokią progą 
turėsime pirmadienį, birželio 19 d., kada 
pabaltiečiai, parlamento terasoje susitiks 
su garbingais svečiais. Vaišinsimės 
parlamento virtuvėse pagamintais 
skanumynais ir gersime iš parlamento 
rūsių skaidrų vyną. Priėmimą 
sponsoriuoja parlamento narys Tomas 
Sackville, kuris priėmimo metu pasakys 
kalbą. Jau yra pažadėję dalyvauti virš 20 
kitų parlamento narių iš žemųjų (House 
of Commons) ir aukštųjų (House of 
Lords) rūmų.

Priėmimo pradžia 19.00 vai iki 21.00 
vai., organizuoja Baltų Taryba Londone. 
Įėjimas tik su bilietais, kurie gaunami 
Lietuvių Namuose (po 11 sv. asmeniui). 
Ant bilietų prašome užrašyti savo 
pavardę, nes reikia dalyvių sąrašą 
pateikti parlamento nariui-sponsoriui. 
Reikalui esant prašome skambinti M. 
Bajorinui tel.: 01 -670 1346.

Labai svarbu — prašome įsigyti bilietus 
iki birželio 8 d., nes reikalinga pranešti 
dalyvių skaičių parlamento virtuvės 
vedėjui.
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Nepriklausomas lietuvių PEN centras
Gegužės 10 d. Maastrichte, Olandijoje, 

vykstančiame Tarptautinio PEN Klubo 
kongrese, vienbalsiai nutarta priimti 
neseniai įsisteigusį lietuvių PEN centrą į 
pasaulinę rašytojų organizaciją. PEN 
centrai yra nepriklausomi* nuo 
valstybinių rašytojų sąjungų ir valdžios.

Kongrese dalyvavo lietuvių PEN 
centro iniciatorius ir jo pirmininkas 
Romualdas Lankauskas, o iš JAV-ijų — 
Algirdas Landsbergis ir Stasys 
Goštautas. Pastarieji, priklausantys 
išeivių PEN centrui, įsijungė į lietuvių 
centrą, kurin taip pat jau įstojo keli kiti 
išeiviai rašytojai. Į naują centrą kviečiami 
stoti lietuvių rašytojai visame pasaulyje. 
Centro būstinė bus Vilniuje, skyrius 
Amerikoje. Tikimasi, kad būrys rašytojų 
iš Lietuvos galės dalyvauti Toronte ir 
Monrealyje, Kanadoje, rugsėjo 23 — 
spalio 1 d. vyksiančiame 54-jame PEN 
kongrese.

Taip pat vienbalsiai į Tarptautinį PEN 
buvo priimti rusų ( sovietinis), Gvinėjos, 
Nigerijos ir Galicijos (Ispanijoje) centrai. 
Rusus šį sykį atstovavo tikri rašytojai, 
kurie lietuvių centro atžvilgiu laikėsi 
palankiai. Vienas jų, Igoris 
Vinogradovas, kritikavo dabar Sovietų 
Sąjungoje mėginamus įvesti išraiškos 
laisvę varžančius įstatymus ir perspėjo, 
kad tam tikros jėgos mėgins blokuoti 
demokratizacijos procesą ir stumti jį 
atgal.

Dėkodamas PEN vadovybei ir 
delegatams už lietuvių PEN Centro 
įteisinimą, Lankauskas pareiškė, kad 
lietuviai nori kurti savo literatūrą, 
puoselėti savo kultūrą, be jokių įbruktų 
ideologijų. Lietuviai delegatai susilaukė 
gausių sveikinimų ir linkėjimų.

Gegužės 10 d. vakare įvykusioje 
spaudos konferencijoje žurnalistai klausė 
ar naujasis lietuvių centras vadinsis 
„sovietiniu“, kaip rusų, ar jis bus 
„nacionalinis“? Lankauskas atsakė: 
„Aišku, nacionalinis“. Landsbergis 
painformavo apie rašytojų Lietuvoje 
neseniai priimtas rezoliucijas, kuriose jie 
pasmerkė Hitlerio-Stalino paktą, 
neteisėtą Lietuvos okupaciją ir 
sovietizaciją. PEN vadovai pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga turės dar keturis centrus, 
bet lietuvių, latvių ir estų centrai 
egzistuos atskirai. Tuomi paremtas 
Pabaltijo tautų suverenumas pasaulinėje 
rašytojų organizacijoje. ( Todėl; gegužės 
10 d. paskelbtas Associated Press žinių 
agentūros pranešimas, kad PEN nutarė

Demokratija ir Nepriklausomybė
Dr. V. SKUODIS

Mūsų išeivijos spaudoje buvo skelbta 
apie konferenciją Paryžiuje, kurią rengė 
tautinių-demokratinių judėjimų, 
vykstančių Sovietų Sąjungos pavergtose 
tautose, atstovai. Toji konferencija, 
pavadinta „Sovietų bloko demokratinė 
alternatyva“, Paryžiuje įvyko š.m. 
gegužės 9-10 dienomis.

1. Konferencijos pagrindas.
Sovietų Sąjungoje vykstančių tautinių- 

demokratinių judėjimų vadų 
pasitarimuose buvo iškelta idėja, kad 
užsienyje būtų sukurta institucija, kuri 
atstovautų visų tautinių-demokratinių 
judėjimų interesus. Ši mintis aiškiausiai 
buvo išsakyta š.m. sausio 29 dieną 
Vilniuje įvykusioje tų judėjimų bendroje 
konferencijoje, kurios metu buvo įkurtas 
Koordinacinis komitetas, paskelbta eilė 
dokumentų, jų tarpe — Sovietų Sąjungos 
pavergtų tautų laisvės chartija. Joje buvo 
prašoma sudaryti panašų komitetą 
užsienyje, kuris atstovautų įkurtąjį 
Koordinacinį komitetą ir pačius 
tautinius-demokratinius judėjimus.

Vilniaus konferencijoje ir jos 
priimtuose dokumentuose Lietuvą 
atstovavo asmenys iš Lietuvos Laisvės 
Lygos, Lietuvos Helsinkio Grupės, 
Lietuvos Demokratų partijos, Lietuvos 
Tautinės Jaunimo Sąjungos ir Lietuvos 
Politinių Kalinių Gelbėjimo Komiteto.

2. Konferencijos parengiamieji darbai ir 
organizacijos įkūrimas.

Gavus tokį įpareigojimą, Niujorke 
įsisteigė iniciatyvinė grupė, kurią sudarė 
buvę politiniai kaliniai. Jie išrinko 
organizacinį komitetą, kuris ėmėsi 
skubaus darbo, kad dar šių metų pavasarį 
surengtų konferenciją, kuri pasaulio 
visuomenei pristatytų naują organizaciją. 

priimti „du skyrius Sovietų Sąjungoje“, 
yra klaidinantis.)

Kongreso uždarymo iškilmėse, 
gegužės 11 d., PEN Tarptautinis 
sekretorius Andre Blokhas pasveikino 
„mūsų draugus lietuvius“ ir pareiškė 
pasididžiavimą jų „drąsa“: „Mes jiems 
visad būsim skolingi ir visad juos 
palaikysim, jiems žengiant iš praeities į 
geresnę ateitį“. Panašiai kalbėjo 
pasitraukiantis PEN prezidentas Francis 
Kingas ir naujai išrinktas Rene 
Tavemier.

ELTA

MANO TĖVYNĖ

Lietuva brangi šalis gimtoji, 
aš tavo vardą širdy nešioju. 
Svaigina mane tavo gražumas, 
bučiuoja skruostus vėjo švelnumas.

Sakyk ar ilgai dar tu kentėsi, 
priešo vergijos pakelt galėsi?
Dangus raudonas tave baugina, 
koks bus rytojus, dar nieks nežino.

Klaupiuos ant kelių, meldžiu Aukščiausią, 
duok Dieve dieną tau laimingiausią, 
sutirpdyk plieno pančius vergijos, 
paskelbki laisvą savo žmonijai.

Kad aš surasčiau užburtą vietą, 
maldaučia žyną išviliot priešą. 
Parduočiau sielą Peklos platybei, 
tik grąžink laisvą mano Tėvynei.

Juozas Domeika, Anglija

NAUJAS LEIDINYS
Gegužės 17 dieną Klaipėdoje pasirodė 

neseniai įsikūrusios vietos darbininkų 
Sąjungos leidinio „Darbininkų balsas“ 
pirmasis numeris (Pagal turimas 
informacijas, laikraštis buvo 
atspausdintas dešimties tūkstančių 
egzempliorių tiražu).

Gegužės 20 dieną Klaipėdos jūrų 
prekybos uosto kiltūros rūmuose įvyko 
Darbininkų sąjungos steigiamoji 
konferencija. Jos metu buvo svarstyti ir 
priimti sąjungos įstatai, buvo išklausyti 
du pranešimai: Darbininkas ir dabartinė 
politinė situacija, ir darbininkas 
profsąjunga, administracija, partija. 
Svečiais buvo pakviesti Klaipėdos miesto 
vykdomojo komiteto nariai, profsąjungų 
atstovai, darbininkų delegatai iš Estijos, 
Leningrado.

LIC

Jos tikslas — remti visus tautinius- 
demokratinius judėjimus, kurie vyksta 
Sovietų Sąjungoje. Tokią konferenciją 
surengti ir ją pravesti sutiko padėti 
organizacijos: The American Fundation 
for Resistence International, The Center 
for Democracy in the USSR ir Le Amis de 
Glasnost.

Prieš konferencijos pradžią Paryžiuje 
tris dienas vyko uždari posėdžiai. Jų metu 
buvo aptarti kuriamos organizacijos 
tikslai, jos veikimo principai ir metodai, 
taip pat kiti organizaciniai klausimai. 
Y patingai daug laiko pareikalavo darbas, 
susijęs su Deklaracijos projekto 
peržiūrėjimu ir jo galutiniu 
suredagavimu. Ši deklaracija sudarė 
kuriamos organizacijos pagrindą.

Įkurtoji organizacija vadinasi 
„Koordinaciniu centru nacionaliniams- 
demokratiniams judėjimams Sovietų 
imperijoje remti“. To centro vardas — 
„Demokratija ir Nepriklausomybė“. Jis 
bus Paryžiuje. Šios organizacijos 
prezidentu buvo išrinktas vienas 
žymiausių Armėnijos laisvės kovotojų 
Paruiras Airikianas. Jis 40 metų amžiaus, 
tačiau 22 savo gyvenimo metus praleido 
sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose ir 
tremtyje. Ir vakaruose atsidūrė ne savo 
noru, o buvo prievarta išgabentas į 
Etiopijos dykumas, iš kur tik prieš 8 
mėnesius atkeliavo į Kaliforniją. Dabar 
jam teks persikelti į Paryžių.

Sudėtingos ir kitų tos organizacijos 
narių biografijos. Iš 22 narių 18 politiniais 
motyvais buvo nuteisti 38 kartus. 
Suminis laikas, kurį jie praleido 
sovietiniuose kalėjimuose, lageriuose, 
kalėjimo tipo psichiatrinėse ligoninėse ir 
tremtyje sudaro 176 metus. Visų 22-jų

Lietuvių jaunimo organizacija 
„Lituanica" 1989 m. liepos 14-23 d.d. 
ruošia pasaulio lietuvių jaunimo dienas 
Lietuvoje.

PROGRAMA
Liepos 14 d., penktadienį, Vilniuje.
12 vai. iškilmingas atidarymas, eisena 

su kraštų vėliavomis, mitingas, 
koncertas, vakaronė.

Liepos 15 d., šeštadienį, Vilniuje.
11 vai. Žalgirio mūšio minėjimas. 16 

vai. mini-krepšinio turnyras Dariui ir 
Girėnui atminti. Tą pačią dieną Kaune 
vyks Mišios katedroj-bazilikoj. 
Vakaronė Kaune ir minėjimas Dariaus 
gimtinėje.

Liepos 16 d., pirmadienį, Kaune.
10 vai. mini-krepšinio turnyras Dariui 

ir Girėnui atminti. 16 vai. vakaras, skirtas 
Dariui ir Girėnui, gėlių dėjimas ant 
Dariaus ir Girėno kapo. Minėjimas 
Girėno gimtinėje. Vakaronė.

Liepos 17 d., pirmadienį, Vilniuje.
10-17 vai. bendras posėdis Profsąjungų 

kultūros rūmuose, šalių atstovų 
pranešimai, diskusijos. Lietuvos 
valstybingumo datos minėjimas. 17-18 
vai. spaudos konferencija. 18 vai. roko 
koncertas. Vakaronė.

Liepos 18 d., antradienį, Vilniuje.
10-17 vai. jaunimo organizacijų 

forumas Profsąjungų kultūros rūmuose. 
18 vai. roko koncertas (arba lėlių 
spektaklis „Revoliucijos lopšinės“). 
Vakaronė.

Liepos 19 d. — stovykla gamtoje, 
palapinėse, dieną ekskursijos.

Liepos 20 d. — spektaklis „Kęstučio 
mirtis“ Trakų pilyje. Susitikimas- 
konferencija su Kauno kunigų 
seminarijos seminaristais. Oro balionų 
diena.

Liepos 21 d. — mokslinio jaunimo 
sekcijos programa. Kūrybinio 
intelektualinio jaunimo programa. 
Darbinė prasminga akcija. Susitikimai su 
žymiausiais Lietuvos žmonėmis. 
Krikštynos. Vakare folklorinės 
gegužinės, diskotekos, laužai.

Liepos 22 d., šeštadienį, Vilniuje.
Kraštų atstovų susirinkimas, 

rezoliucijų priėmimas, tolesnio 
bendravimo perspektyvų numatymas. 
Vakare gegužinė stovykloje.

Liepos 23 d., sekmadienį — stovyklos 
uždarymas.

Po liepos 23 d. — ekskursijos po 
Lietuvą, turistiniai žygiai su baidarėmis, 
valtimis, pėščiomis, etnografinės 
ekspedicijos, laisva programa.

Rengėjai

narių amžiaus vidurkis — 40 metų. 
Gyvena jie Amerikoje, Anglijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, 
Švedijoje, Izraelyje. Priimant naujus 
narius bus vadovaujamasi kokybės, o ne 
kiekybės principu.

Šiuo metu į organizaciją įeina Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Ukrainos, Armėnijos, 
Gruzijos, Rusijos, Krymo totorių ir žydų 
atstovai. Šioje organizacijoje rusai ir 
žydai sudaro mažumą. Jie be jokių išlygų 
pasisakė už Pabaltijo kraštų atsiskyrimą 
ir palaiko kitų sovietų pavergtų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės siekius. Jie 
daug vertingų pasiūlymų davė paruošiant 
organizacijos deklaraciją.

3. Konferencijos „Sovietų bloko 
demokratinė alternatyva" pirmoji diena 
(gegužės 9).

Konferencija vyko Paryžiaus miesto 
centre, „La Maison de la chimie“ erdvioje 
salėje. Salės gale, prie prezidiumo stalo 
kabojo didžiulis Sovietų Sąjungos 
pavergtų tautų spalvingas žemėlapis su 
užrašu prancūzų, anglų ir rusų kalbomis 
„Demokratinė alternatyva“. Abiejuose 
salės kampuose, arti žemėlapio stovėjo 
išrikiuotos sovietų pavergtų tautų 
tautinės vėliavos. Žemėlapyje tie kraštai 
buvo taip pavaizduoti, tarytum jie jau 
dabar yra atsiskyrę nuo Sovietų Sąjungos 
įtakos.

Konferenciją trumpa, tačiau turininga 
kalba atidarė Vladimiras Bukovskis. Jis 
palygino dabartinius Sovietų Sąjungoje 
vykstančius įvykius su buvusia padėtimi 
vos prieš kelis metus ir pažymėjo 
kontrastus. Jis prisiminė jauną lietuvį, 
kuris buvo nuteistas už tai, kad buvo 
iškėlęs lietuvių tautinę vėliavą. V. 
Bukovskis pabrėžė š.m. sausio mėnesį 
Vilniuje įvykusios tautinių-demokratinių 
judėjimų lyderių konferencijos reikšmę, 
pažymėdamas, jog postalininėje epochoje 
tokio pobūdžio konferencija buvo

PASAULIO LIRTUVIŲ KULTŪROS 
MOKSLO IR ŠVIETIMO 

CENTRAS KAUNE
(kviečia mokslininkus ir kūrėjus skaityti 
akademinius kursus Vytauto Didžiojo 

universitete,)
Centras savo veiklą pradeda nuo 1989 

m. rugsėjo 1d. Universitetas turės šešis 
fakultetus: humanitarinį, verslų, menų, 
informatikos, gamtos ir fizikos- 
biologijos. Mokymo procesą planuojama 
organizuoti 3.5 savaičių trukmės ciklais.

Norintys dirbti universitete pateikia 
apie save sekančio turinio informaciją:

1. Pareiškimą nurodant kokius kursus, 
kuriuo laiku galėtų skaityti.

2. Akademinės veiklos apžvalgą, 
kurioje turi būti nurodyta, kokią aukštąją 
mokyklą baigė ir kada, ką studijavo, 
disertacijos temą, apgynimo metus ir kur 
apginta. Būtina pateikti mokslinių darbų 
sąrašą, skaitytų kursų prospektus, 
apibūdinti savo pedagoginį patyrimą 
(paruoštos metodinės mokymo 
priemonės, gauti pedagoginio 
mestriškumo įvertinimai ir kt.) taip pat 
norima žinoti koks pareiškėjo patyrimas 
administraciniame darbe, kokias 
konferencijas teko organizuoti ir į kurias 
buvo kviečiamas dalyvauti.

3. Siūlomo skaityti kurso planas.
4. Mokslinio laipsnio diplomo kopija.
Universitetas neturi galimybės 

apmokėti darbą universitete 
konvertuojama valiuta, tačiau 
garantuoja pilną išlaikymą iš užsienio 
atvykstantiems profesoriams ir jų šeimos 
nariams.

Dokumentus prašome siųsti adresu: 
233000 Kaunas, K. Donelaičio 20, 209 
kab., Ramunei Mačikonienei (tel. 22-48- 
84). Laukiame Jūsų

Vytauto Didžiojo universitete 
pirmoje nepriklausomoje Lietuvos 
aukštojoje mokykloje, kurios 
dėstytojams ir studentams garantuojama 
pilna pasaulėžiūros ir įsitikinimų laisvė.

ŠIA

SĄJŪDIS SKIRIA 50.000 RUBLIU 
TREMTINIŲ PALAIKŲ 

PERKĖLIMUI IŠ SIBIRO
Sąjūdžio Informacinė Agentūra (ŠIA) 

praneša, kad Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo taryba gegužės 9 d. 
posėdyje paskyrė 50.000 rublių lietuvių 
tremtinių palaikų perkėlimui iš Sibiro į 
Lietuvą. Taip pat buvo pritarta idėjai 
įsteigti Lietuvos miestuose ir rajonuose 
apmokamus Sąjūdžio veiklos 
kontrolierių etatus.

pirmoji. Toji konferenciją davė pagrindą 
įkurti naują organizaciją, kurios 
pirmuoju viešu pareiškimu yra ši 
konferencija. Po to jis pristatė tos 
organizacijos prezidentą Paruirą 
Airikianą.

Paruiras Airikianas po trumpos 
įžangos, pristatęs visus organizacijos 
narius, paskelbė spaudos konferenciją ir 
perskaitė įkurtosios organizacijos 
deklaraciją, kurios tekstai prancūzų, 
anglų ir rusų kalbomis buvo iš anksto 
išdalinti žurnalistams. Po to sekė 
atsakymai į klausimus.

Pirmąsias apžvalginio pobūdžio kalbas 
pasakė spacialiai į šią konferenciją 
atvykęs Amerikos atstovas prie Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių srityje A. 
Valladares ir buvusi Amerikos 
ambasadorė Jungtinėse Tautose Jeane J. 
Kirkpatrick. Jie abu dalyvavo visuose 
konferencijos posėdžiuose.

A. Valladares pabrėžė, jog jis gerai 
supranta įkurtosios organizacijos ir šios 
konferencijos reikšmę, nes pats praleido 
22 metus Kubos kalėjimuose. Jis pasakė, 
jog dės visas pastangas, kad Maskvoje 
nęivyktų numatytoji konferencija 
žmogaus teisių klausimais.

Jeane J. Kirkpatrick savo kalboje 
pažymėjo, jog Sovietų Sąjungos 
pavergtos tautos jau parodė tokią jėgą, 
kad Maskva nebegali jų sutramdyti nei 
įstatymais nei jėga. Sovietų totalitarinis 
režimas pergyvena gilią krizę. 
Gorbačiovas nori skaityti, kad Pabaltijo 
kraštai labai integraliai yra susiję su 
Sovietų Sąjunga ir nenori prisiminti, kad 
tuos Pabaltijo kraštus kontroliuoja tiktai 
jėga. Gorbačiovas dabar susidūrė su ta 
pačia problema, su kuria kadaise buvo 
susidūręs Leninas: duoti pavergtoms 
tautoms laisvę ar griebtis jėgos ir teroro?

( Bus daugiau)

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KONFERENCIJOJE

(Atkelta iš 1 psl.)
JAV ambasadorius Morris Abram taikiai 
reagavo į vakar dienos Shevarnadze 
kalbą, panaudodamas Pabaltijo tautų 
atvejį kaip vieną iš argumentų.

„Mes sutinkam, kad demokratija 
neturi bazuotis vienos valstybės sistema, 
pastebėjo Abram, bet yra du tarpiniai 
principai, liudijantys tikrąją demokratiją. 
Pinna, tautos teisės grindžias! valdomųjų 
pritarimu. Antra, laisvi pliuralistiniai 
rinkimai, daugiapartijų tarpe bei jų 
viduje, yra vienintelis tikras būdas tikrinti 
tą visuomenės pritarimą. Nes tik su teise, 
žmonės duoda valdžią valstybei: valstybė 
nėra pagrindinis žmogaus teisių šaltinis.

Kaip prezidentas Bush NATO 
pasitarime šią savaitę rekomendavo, 
vienas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
pagrindinis darbas galėtų būti tikrų 
laisvų rinkimų standartų sudarymas, kad 
visos valdžios turėtų valdomųjų 
pritarimą.

Kartu su laisvais rinkimais, Helsinkio 
baigiamojo akto 8-tas principas nuties 
kelią Europos dvasinių ir istorinių žaizdų 
gijimui, įskaitant, norėčiau pridurti, 
maždaug prieš 50 metų neteisėtą Baltijos 
tautų inkorporaciją“.

Nors dalis kraštų pasisakė vien 
principiniais klausimais, vengdami 
minėti specifinius teisių pažeidimus, kiti 
tuos pažeidimus skelbė. Pakartotinai 
minėti turkų mažumos persekiojimas 
Bulgarijoj bei disidentų areštai 
Čekoslovakijoj. Plačiausios kritikos 
susilaukė Rumunija už vykdomas 
represijas. Rumunijos įžanginis 
pareiškimas buvo itin griežtas ir 
prieštaringas konferencijos dvasiai, todėl 
susilaukė visiškos tylos —jokių plojimų. 
Jame deklaravo, kad tik sostinėje 
Bucharešte bus sprendžiami Rumunijos 
vidaus ir užsienio reikalai, o ne kur kitur.

Pareiškimuose bei asmeniniuose 
pokalbiuose su delegatais buvo 
jaučiamas noras įvertinti pradėtas 
Sovietų Sąjungos reformas — todėl 
sovietai susilaukė mažiau kritikos.

Šalia JAV-bių, tautos teisių klausimą 
palietė ir keli kiti kraštai, jų tarpe Italija, 
Olandija, Kanada.

Po paskutinio pranešimo, JAV 
ambasadorius Morris Abram sušaukė 
spaudos konferenciją, kurioje atsakė į eilę 
klausimų. Spaudos konferencijos metu 
Pasaulinės pabaltiečių Santaikos 
pirmininkas estas Maldo Kari padėkojo 
ambasadoriui, kad jis neužmiršo 
paminėti Pabaltijo tautų ir paklausė, ar 
ambasadoriaus nuomone neatsiranda 
europiečių kolegų tarpe pavojinga 
tendencija sovietams žerti komplimentus. 
Abram nutraukė klausimą pabrėždamas, 
kad pozityvius reiškinius ir pasikeitimus 
Sovietų Sąjungoje reikia tik sveikinti, 
pridurdamas, kad jis esąs visiškai be 
iliuzijų: dar toli gražu nėra 
„demokratijos“ Sovietų Sąjungoj. Anot 
Abram, tiesa ir teisingumas motyvavo 
JAV-bes kelti Pabaltijo atvejį.

Po spaudos konferencijos sekė 
simpoziumas apie žmogaus teisių padėtį 
Sovietų Sąjungoje. Jame dalyvavo trys 
delegatai: 1) kun. Michael Bourdeaux, 
Kestono kolegijos steigėjas - vedėjas 
(Didžiosios Britanijos delegacija), 2) 
Ludmilla Alexeyva, buvusi Maskvos 
Helsinkio grupės narė (JAV delegacija) ir 
Robert van Voren, Tarptautinės 
asociacijos prieš psichatrijos 
piktnaudojimą narys, ką tik grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos (Olandijos delegacija).

Bourdeaux trumpai nušvietė religinę 
padėtį, prisimindamas savo viešnagę 
Lietuvoje vasario mėnesį, kai dalyvavo 
Vilniaus arkikatedros konsekracijoj. Jis 
sakė, kad tasai įvykis bei susitikimas su 
vyskupu Julijonu Steponavičium, 
sugrįžusiu į savo arkivyskupijų po 28 
metų tremties, buvo vienas iš 
įspūdingiausių jo gyvenimo momentų.

Alexeyeva apibūdino balandžio 8 d. 
įsaką apribojantį išsireiškimo laisvę. Jinai 
tvirtino, kad nuo pat pradžių rėmus 
Maskvos žmogaus teisių konferencijos 
idėją, bet dėl įsako dabar linkusi tai 
konferencijai priešintis.

Van Voren apibūdino savo kelionę, 
kurios metu susitiko su sovietų 
psichiatrijos piktnaudojimo aukomis, 
kovotojais prieš psichiatrijos 
panaudojimą politiniams tikslams ir 
pačiais piktnaudžiaujančiais psichiatrais, 
jo išvados: 1) Psichiatrija 
tebepiktnaudžiaujama prieš kitamanius. 
Šiuo metu yra bent 40 žinomi neteisėtai 
psichiatrinėse laikomi žmonės, kuriems 
švirkštijami pavojingi vaistai ir pan. 2) 
Maža grupė psichiatrų Maskvoje 
monopolizuoja ryšius su užsieniu. 
Profesinė literatūra, kontaktai su 
užsienio kolegomis kitiems — 
sąžiningiems — psichatrams yra sunkiai, 
ar iš viso neprieinami.

(Bus daugiau)

2



fir. 23 (2058) 1989 m. birželio 14 d. EUROPOS LIETUVIS

NEŠVARU PALANGOS KURORTE
1989 gegužės 20 d. Palangoje 

posėdžiavo LPS Palangos grupių 
įgaliotiniai. Vienas iš pagrindinių 
klausimų — rinkimai į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą ir vietines tarybas.

Kiekviena grupė aptarė, pasiūlė savus 
kandidatus. Visi jie buvo įtraukti į bendrą 
biuletenį ir pasiūlyta palikti 50 pavardžių 
į vietines tarybas ir kitame biuletenyje 
keturias pavardes į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją tarybą.

Rinkinių rezultatai parodė, kad 
būsimose tarybose žmonės nenori matyti 
šiuo metu esančių valdžioje asmenų. Į 
naujas tarybas ir į nepriklausomą Lietuvą 
— be koruptuotų biurokratų.

Konferencijos darbe dalyvavo LPS 
Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Neringos 
tarybų atstovai. Atstovai iš Vilniaus 
neatvyko. Savo apsilankymu 
konferenciją pagerbė JAV Naujosios 
Anglijos „Vyčių“ seimo aktyvistas 
Viktoras Mathews.

Buvo priimta visa eilė rezoliucijų. 
Viena iš jų — dėl Baltijos pajūrio 
demilitarizavimo išversta į anglų, rusų, 
latvių ir estų kalbas. Ji bus išsiųsta 
Baltijos regiono šalims.

REZOLIUCIJA NR. 1
Dėl Palangos kurorto ekologinės 

būklės.
Palangos kurorto ekologinė būklė 

kasmet blogėja. Didėja vandens telkinių 
tarša, nyksta želdynai, eroduoja dirvos, 
blogėja gyventojų sveikata, prastėja 
pajūrio kraštovaizdis. Artėjame prie 
ribos, kada prarasime tai, kas žmones 
traukia prie jūros. Lietuva praras savo 
pagrindinį kurortą, fizinių ir dvasinių 

i jėgų atstatymo šaltinį.
Manoma, kad ekologinės būklės 

: stabilizavimo ir gerinimo srityje Palangos 
j LDT dirba nepakankamai. Trūksta 
nuoseklumo, atkaklumo,

I geranoriškumo, principingumo ir 
viešumo ginant žmonių gyvybinius 
interesus.

Siekdami išsaugoti Palangos gamtą ir 
žmones pareiškiame, kad:

1. Ne vėliau, kaip iki š.m. liepos 1 d. 
būtų iškelti iš Virbališkių gyvenamojo 
kvartalo kariniai radiolokatoriai. 
Gynybiniai okupacinės armijos interesai 
neturi būti tenkinami Palangos gyventojų 
sąskaita.

2. Ne vėliau, kaip iki 1990 m. gegužės 
15 d. būtų uždarytas Palangos 
aerouostas. Nedelsiant pradėti naujo 
aerouosto statybos darbus specialios 
komisijos parinktoje vietoje.

3. Palangos LDT jau šiemet būtina 
kreiptis į Lietuvos Vyriausybę su 
pasiūlymu neatidėliotinai spręsti 
Nemirsotos-Kalotės pajūrio ruožo 
prijungimą prie Didžiosios Palangos 
kurorto.

4. Reikalaujame jau šiemet keisti 
stagnacijos laikų statinio — vadinamo 
„Kosygino“ ar 9-tos valdybos vilos 
veiklos pobūdį. Siūlome joje 
apgyvendinti užsienio turistus, valiutą 
paliekant Palangos ekologinės 
laboratorijos kūrimui.

5. Pasisakome prieš Mažeikių naftos 
jmonės kanalizacinių vandens antrojo 
kolektoriaus statybą. Jei įmonės 
direktoriaus žodžiais tariant tai labai 
švarūs vandenys, nesuprantama, kam 
juos pumpuoti 100 km. trąša į Baltijos 
jūrą. Sprendimo Mažeikiai turi ieškoti 
vietoje. Už esamą kolektoriaus įrengimą 
Palangos teritorijoje ir pliažo teršimą, 
naftos įmonė privalo kurortui mokėti 
pastovią kompensaciją.

6. Siūlome paspartinti Kunigiškių 
barjerų rekultivacijos projekto 
realizaciją.

7. Siekdami apsaugoti Palangos 
kurorto teritorijoje esančias 
(neišskaitoma) (...) žemes nuo erozijos, 
pareikalauti iš ūkio vadovybės š.m. 
rudenį pradėti vandens telkinių, upių, 
kanalų apsauginių juostų želdinimo 
darbus.

8. Parengti teisinį aktą, nustatantį 
atitinkamą mokestį, ar baudas 
transporto vairuotojams, padariusiems 
ekologinius prasižengimus.

9. Uždrausti (...) stovyklos įrengimą 
kopų apsauginėje zonoje, Kunigiškių 
pasienio karinėje užkardoje. Informuoti 
visuomenę apie asmenis, toleravusius šį 
grubų gamtosauginį nusižengimą.

10. Pasisakome kategoriškai prieš 
studentų, moksleivių ir kt. pigios darbo 
jėgos diskriminaciją apgyvendinant 
palapinių mistelyje Klaipėdos ir 
Kretingos plentų sankryžoje. Palangos 
prekybos valdyba privalo jau šio 
kurortinio sezono eigoje išspręsti

• palapinių iškėlimą iš šios vietos.
11. Siūlome pritarti Druskininkų 

■ kurorto iniciatyvai, kad jei statomo
objekto vietoje bus iškirsti medžiai, tai 
objekto šeimininkai privalo atsodinti 

arba pasodinti kitoje vietoje tris kartus 
daugiau medžių. Objektą leisti 
eksplotuoti tik tuomet, kai šis 
įsipareigojimas įvykdytas. Medžių 
sodinimo vietą nurodo kurorto landšafto 
architektas, kuris vykdo sodinimo darbų 
kontrolę. Pradėti reikia nuo šių metų 
statomų ir rekonstruktuojamų objektų.

12. Nedelsiant pradėti Ronžės ir 
Šventosios upių ekologizavimo darbus. 
Turi būti likviduoti taršos šaltiniai, 
sutvarkytos krantinės, įrengti takai, 
poilsio aikštelės, nugriauti nevertingi 
statiniai, išvalytos vagos. Ronžės žaliasis 
traktas turi būti įteisintas LDT VK aktu.

13. Siūlome operatyviai įteisinti 
atitinkamais aktais Palangos senamiesčio 
urbanistinį draustinį, gamtinius 
mikrodraustinius ir atskirus svarbius 
kurorto ekiloginio (...) gamtinius 
elementus: parkus, miško parkus, kopų 
parkus, vadovaujantis Lietuvos statybos 
ir architektūros mokslinio tyrimo 
instituto specialistų parengtą Palangos 
kurorto neužstatytų erdvių landšafto 
formavimo ir rekreacijos organizavimo 
projektą.

14. Reikalaujame pastovios, 
operatyvios ir tikslios ekologinės 
informacijos. Mes norime žinoti: ką 
valgome, ką geriame, kokioje aplinkoje 
gyvename.

Palangoje jau šiemet būtina pradėti 
kurti kurorto ekologinę tarnybą ir 
kompleksinių ekologinių tyrimo 
informacijos laboratoriją.

Sprendžiant kurorto veiklos 
klausimus, laikytis principo, kad bet koks 
veiksmas neblogintų gyventojų ir 
poilsiautojų gyvenimo ekologinių sąlygų, 
kad viskas būtų daroma Lietuvos pajūrio 
Gamtos ir Žmogaus joje išsaugojimui.

Apie pateiktų rezoliucijoje problemų 
sprendimo eigą, pastoviai informuoti 
LPS Palangos Tarybą ir kurorto 
visuomenę.

REZOLIUCIJA NR.2
Dėl Baltijos pajūrio demilitarizavimo.

Lietuva, kaip Latvija bei Estija siekia 
atgauti neutralių valstybių statusą ypač 
dabar kuriant Europos demilitarizuotą 
zoną. Manome, kad šių valstybių 
atstatymas turi prasidėti tuoj pat, 
demilitarizuojant Baltijos pajūrį.

Pačios gražiausios Lietuvos pajūrio 
vietos užimtos karinių poligonų, 
apstatytos radarais, jose įvestas specialus 
pasienio režimas. Šiandien Lietuvos 
žmonės gali laisvai prieiti prie jūros 
mažesniame pajūrio ruože, negu kad 
Lietuvai buvo likę, Hitleriui 1939 m. 
atplėšus Klaipėdos kraštą.

Už naudojimąsi poligonais paversta 
žeme karinės dalys niekam nėra 
mokėjusios ir nemoka iki šiol. 
Nesaugodami žemės, neracionaliai ją 
naudodami kariniai daliniai padarė 
didžiulę žalą Lietuvos ūkiui, o radarinės 
ir kitokios ginklų sistemos — žalą žmonių 
sveikatai Paskaičiuoti nuostoliai 
sudarytų milijonines ir net milijardines 
sumas, todėl reiklavimai, kad už radarų 
iškėlimą, karinių sistemų ar poligonų 
panaikinimą Lietuvos žmonės turėtų 
sumokėti ar kitaip konpensuoti karinėms 
dalims — ciniškas pasityčiojimas.

REIKALAUJAME:
1. Iškelti iš Lietuvos pajūrio zonos 

Nemirsotos ir Kliošių miško karinius 
poligonus.

2. Ne perkelti, o visiškai panaikinti 
radiolokacinę sistemą Palangos miesto ir 
apylinkių ribose.

3. Panaikinti visus karinius objektus ir 
nekurti naujų Kuršių Neringoje.

5. Neleisti kurti karinių jūrų bazių 
Klaipėdoje, Šventojoje, Neringoje ir 
Kuršių mariose.

Mes kreipiamės į visus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmones į Baltijos jūros 
valstybių tautas paremti mus. Europos 
demilitarizuotos zonos pradžia turi būti 
karinių objektų iškėlimas iš Baltijos 
pajūrio.

Mes kreipiamės į visus Lietuvos 
žmones, visomis efektingomis, 
demokratinėmis priemonėmis, paremti 
tokius mūsų reikalavimus.

Visas rezoliucijas pasirašė — 
konferencijos pirmininkas A. Zokaitis ir 
konferencijos sekretorė B. Jonynaitė.

ĮTEISINTA BAŽNYČIA LENKIJOJE
Lenkijos seimas priėmė įstatymą pagal 

kurį Lenkijos katalikų Bažnyčiai yra 
suteikiamos juridinio asmens teisės. 
Pranešdama šią žinią, Reuterio agentūra 
pažymi, jog minėto įstatymo priėmimą 
galima laikyti istorinės reikšmės įvykiu: 
Lenkija yra pirmoji komunistų valdoma 
Rytų Europos šalis, suteikusi katalikų 
Bažnyčiai teisinį pripažinimą. Reuter

LENKIJA
LVKD Slupsko skyrius

Vasario 26 d. iškilmingame skyriaus 
susirinkime pirmą kartą ir oficialiai 
buvo minėta Vasario 16 d. Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo programoje 
labai raiškiais ir reikšmingais buvo visų 
susirinkimo dalyvių pasisakymai.

Išsiųsti privatūs iškvietimai apsilankyti 
pas tautiečius Slupske Apolonijai 
Jankevičienei-Lipniūnaitei ir jos sūnui 
Kazimierui Jankevičiui. Aplankys jie visų 
pirma savo brolio ir dėdės — kun. A. 
Lipniūno kapą Pocke. Pravartu 
paminėti, kad A. Jankevičienė- 
Lipniūnaitė kreipėsi į valdžias leidimo 
aplankyti brolio kapą Lenkijoje. 
Lietuvos valdžios atsakė, kad neturi tam 
kompetencijų ir painformavo, kad tuo 
reikalu reikia kreiptis į Maskvą — 
Raudonąjį Kryžių Maskvoje. Iš Maskvos 
gautas neigiamas atsakymas su 
paaiškinimu, kad kun. A. Lipniūnas nėra 
žinomas kaip Hitlerio teroro auka. 
Neįtikėtina argumentacija! Kun. prof. A. 
Lipniūnas yra plačiai žinomas Lietuvoje 
kaipo buvęs pogrindžio veikėjas prieš 
vokiečių okupaciją, kalintas Stutthofo 
konclageryje, miręs tuojau po 
išsivadavimo ir palaidotas Pucke prie 
Gdynės. Žinomas Lenkijos ir pasaulinėje 
martirologijos literatūroje, liečiančioje 
hitlerinį terorą. Labai keista šiais laikais 
tokia stalizinizmo atgyvenos praktika.

Pas tautiečius Gdanske
LVKD Gdansko skyrius labai 

iškilmingai atžymėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną vasario 19 d. 
susirinkime. Be skyriaus narių ir vietos 
LVKD bičiulių dalyvavo susirinkime 
tautiečiai iš Bydgoščio ir Čluchovo, 
Slupsko ir Sčecino skyrių atstovai 
Gdanskiečiai priėmė dvi rezoliucijas; 
pritarimo ir sveikinimo rezoliuciją 
„Sąjūdžiui“ ir rezoliuciją Lietuvos 
partinėms ir administracijos valdžioms, 
su prašymu sąžiningai, demokratiniais 
principais remti laisvėjimą ir visapusišką 
persitvarkymą Lietuvoje.

Sąryšyje su neretai pasirodančiais 
Lenkijos spaudoje priešiškais, 
tendencingais istoriniai ir dabarties 
požiūriu klaidinančiais straipsniais apie 
Lietuvą, šiuolaikinę padėtį ir vykstančius 
procesus bei lietuvių tautos laikyseną — 
gdanskiečiai pakartotinai iškėlė ir 
pabrėžė reikalą Lenkijoje gyvenantiems 
lietuviams: atsiliepti į tokius straipsnius 
replikomis ir polemika. Turime jau 
pavyzdį. Ateinančiame katalikų 
dvisavaitraštyje „Gwazda Morza“, Nr.4 
(111) 1988.11.14-22 d., buvo
atspausdintas atsiliepimas „Dla wiedzy o 
Litwinach" į žurnalisto Adam Klobowiz 
straipsnį „Žalgiris znaczy Grunvald“ to 
paties dvisavaitraščio 26 (106),
1987.XII.6-13 d. numeryje. Poleminis (ir 
šviečiantis lenkų visuomenę) straipsnis 
neabejotinai vietos lietuvininko.

Lietuvių ščecinierių skyrius
Vasario 19 d. įvyko LVKD Ščecino 

skyriaus susirinkimas skirtas Vasario 16 
d. minėjimui. Kartu buvo pravesti 
rinkimai. Sekančiai kadencijai perrinkta 
ta pati valdyba.

Stargardo Šč. įmonės yra užmezgusios 
artimus ryšius su Panevėžio gamyklomis. 
Pasirašytame susitarime numatyti dažni 
apsikeitimai su atsilankančiomis tų 
įmonių darbininkų grupėmis. Pirmieji 
buvo atvažiavę panevėžiečiai į Stargardą 
Šč. Apsilankymų programoje yra ir 
kultūriniai apsikeitimai. Stargarde Šč 
gyvenantueji liettlviai turi progą dažniau 
susitikti ir bendrauti su tautiečiais iš 
Lietuvos.

VIūsų vroclaviečių skyrius
Sausio 5 d. po pamaldų netolimoje 

Dominikonų bažnyčioje įvyko 
„praplėstas“ skyriaus susirinkimas 
būtent susirinkimas su Kalėdų eglutės 
vakaru jauniausiems. Skyriaus patalpos 
buvo gražiai papuoštos didelio formato 
Vytimi ir trispalve. Pasirodė šv. 
Mikalojus su didele raityta barzda ir 
dideliu maišu. Dėkingai reiškėsi 
jauniausieji lietuvninkai, duodami savo 
programėlę, džiugindami suaugusius 
skyriaus narius. Nuolatinis skyriaus 
fotografas V. Liegus padarė spalvotų 
nuotraukų.

Vasario 5 d. įvyko eilinis skyriaus 
susirinkimas. Programoje buvo pirm. K. 
Černeckio pranešimas apie padėtį mūsų 
draugijoje ir Lietuvoje, remiantis LVKD 
Centro Valdybos Informaciniu 
Biuleteniu nr. 5 ir A. Glušausko paskaita

ATEITININKŲ ŠVENTE
Vokietijos ateitininkų suvažiavimas 

įvyko gegužės 19-21 dienomis 
Memmingene, prel. Antano Bungos 
klebonijoje. Suvažiavimas prasidėjo 
penktadienio vakare kun. Alfonso 
Svarinsko paskaita apie Bažnyčios 
tikėjimo padėtį Lietuvoje ir jos kylančius 
reikalavimus ateitininkams. Jis iškėlė 
pavyzdžio svarbą, teigdamas, kad viena iš 
priežasčių, kodėl Lietuvoje nedaug 
žmonių lankė bažnyčią buvo ta, jog tam 
buvo maža pavyzdžių. O pavyzdžiu 
galima daug ką paveikti, to reikia 
nepamiršti viešint Lietuvoje. Esmėje 
tenykštis buldozerinis ateizmas, kuris 
visa tik griauna, bet yra matomas, nėra 
toks pavojingas, kaip Vakaruose visoki 
izmai, kurie subtilesniais keliais veikia 
žmones. Ateitininkai, paskaitinninko 
nuomone, turėtų pereiti į ofenzyvą, nes 
vien gindamiesi nieko nelaimės. Tačiau 
nederėtų vartoti prievartos, bet eiti 
radikaliu keliu. Tikinčiųjų yra 
evoliucinis, lėtos kaitos kelias. 
Ateitininkai praeityje suvaidino svarbų 
vaidmenį, jie ir okupacijos metu 
nesusikompromitavo, visada garbingai 
kovojo, priešinosi. Lietuvoje ateizmo 
padariniai pakeitė perspektyvą, žmonės 
tapo tarsi gyvuliais. Jų šūkis: kas pirmas 
perkąs kitam gerklę, tas gyvens. 
Tikinčiųjų yra visai skirtinga moralė -- 
mylėti savo artimą.

Jis taip pat palietė partizanų kovą, kaip 
kovos prieš blogį pavyzdį. Šiuo metu 
vykstantis tautinis atgimimas reikalauja 
ir moralinio-dvasinio bei religinio 
atgimimo. Be to toli nebus nueita. Naujai 
besikuriančioms jaunimo orgaizacijoms 
gręsia pavojus, jog į jas gali sueiti tokie, 
kurių tikslas bus jas sukompromituoti. 
Šiuo metu reikia gerai teoretiniai pažinti 
tikėjimą, savyje būti stipriais ir tikėjimu 
gyventi, ragino klausytojus kun. A. 
Svarinskas.

Antrąją paskaitą skaitė miunchenietis 
dr. Saulius Girnius apie Vilniaus 
vyskupiją. Jis pirmiausiai davė trumpą 
istorinę apybraižą, kaip 1388 metais 
įsteigta Vilniaus vyskupija, apėmusi visą 
LDK, laiko bėgyje buvo dalinama, 
mažėjo ir atsispindėjo šimtmečių 
politinius pasikeitimus. Jis taip pat 
palietė atskirų Vilniaus vyskupų veiklą ir 
svarbesnius įvykius. Jis palietė J. 
Radvilos, Matulevičiaus, Reinio, 
Paltaroko ir Steponavičiaus veiklą ir su ja 
surištus tiek vyskupijai, tiek Lietuvai 
lemtingus momentus.

Diskusijose paaiškėjo, kad nėra vienos 
nuomonės apie dabartinį Vilniaus 
Arkivyskupijos teisinį statusą ir kokios 
mums padėties reikėtų siekti.

Šeštadienį šv. Mišias laikė ir pasakė 
pamokslą prel. Balčiūnas. Sekmadienį 
ateitininkai dalyvavo pontifikalinėse šv 
Mišiose Ottobeureno bazilikoje, kurios 
buvo laikomos vysk. A. Deksnio 20 metų 
vyskupystės jubiliejaus proga. Jų metu 
moksleiviai ateitininkai davė savo įžodį.

Šeštadienio popietę seni ir jauni 
suvažiavimo dalyviai automobiliais 
pasileido į gražias Bavarijos apylinkes. 
Mat savotiškas Bavarijos karalius 
Liudvikas netoliese yra pristatęs labai 
gražių pilių, kurias turistai, ypač iš 
Amerikos, labai mielai lanko. Oras buvo 
labai puikus, taip, kad keliauninkai vos 

apie Kristijoną Donelaitį ir jo kūrybos 
reikšmę lietuvių kultūrai ir tautos 
atgimimui.

Kaip paprastai pas vrocloviečius, buvo 
iškilmingai paminėta Vasario 16 d., šį 
kartą prisimenant ir pabrėžiant Vinco 
Kudirkos vaidmenį Lietuvių tautiniam 
judėjimui, kuris buvo vainikuotas laisvės 
ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimu.

Kovo mėnesį nebuvo eilinio skyriaus 
susirinkimo. Patalpos ir laikas buvo 
skirtos, Vlodzimiezo Kovalskio 
pastangomis, Lietuvos Mylėtojų Klubo 
Lenkijoje Vroclavo Skyriaus 
susirinkimams. Lietuviai vroclaviečiai, 
skatinami įsijungti į viso klubo veiklą, 
nenoriai atsiliepė į kartojamus 
pasiūlymus, aiškindami, kad nėra reikalo 
tikrus lietuvius mokyti kaip reikia mylėti 
Lietuvą. Lietuvos Mylėtojų Klubas 
Lenkijoje gerai atliks savo vaidmenį, 
jeigu sąžiningai mokys lenkus ir kitų 
tautybių Lenkijos piliečius kaip reikia 
gerbti Lietuvą ir nuoširdžiai remti 
lietuvių tautos ir visų Lietuvos piliečių 
kovą dėl jų krašto suvereniteto ir 
vispusiškos gerovės. 

spėjo grįžti iškilmingai vakarienei, 
kurioje dalyvavo ir lietuviai bei vokiečiai 
svečiai atvykę į vyskupo jubiliejaus 
iškilmes.

Šeštadienio vakare Vokietijos 
ateitininkų pirmininkė M. Šmitienė 
pasveikino prel. Antaną Bungą jo 70 
metų sukakties ir pakėlimo į prelatus 
progomis. Viskas kiek suvėlinta, kadangi 
prel. Bunga dar labai judrus ir 
pagerbimams sunkiai pagaunamas. Su 
sveikinimu M. Šmitienė rišo gilią padėką 
prelatui už didelę ir nuoširdžią 
ateitininkų, ypač moksleivių globą, už 
kasmet suruošiamus ateitininkų 
suvažiavimus-šventes. Dovanų įteikė 
puokštę gėlių ir menišką drožinį.

Prel. Antanas Bunga yra gimęs 1919 m. 
sausio 5 d., Šiupylų kaime, Šiaulių 
apskrityje. 1943 metais įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. Karui pasibaigus 
atsidūrė Eichstatte, studijavo Tubingeno 
universitete filososfiją, įstojo į Bambergo 
kunigų seminariją, kur 1952 metais buvo 
įšventintas kunigu.

Trumpai talkino Sielovados butinėje, 
šešis metus kapelionavo Memmingeno ir 
apylinkių lietuviams, ruošė didelio masto 
lietuviškus minėjimus, sėkmingai 
bandydamas pasiekti ir vokiškąją 
visuomenę, organizavo vaikų stovyklas.

Perėjęs į vokiečių pastoraciją, septynis 
metus klebonavo Mittelneufnacho 
parapijoje, dirbo su jaunimu. 1967 m. 
buvo perkeltas į šv. Ulricho parapiją Bad 
Worishofeno mieste, kurioje su dideliu 
pasisekimu darbavosi iki 1984 metų, 
kada išėjo į pensiją. Už nuopelnus 
sielovados darbe Augsburgo vyskupas 
suteikė jam „Geistlicher Rat“ titulą.

Išėjęs į pensiją prel. Bunga įsikūrė vėl 
Memmingene ir sugrįžo pilnai į lietuvių 
pastoraciją. 1986 m. gegužės 21 d. jis 
buvo paskirtas Lietuvių sielovados 
delegatu Vokietijai, o 1988 metų gale 
popiežius Jonas Paulius suteikė jam 
prelato titulą. Šalia didelio grynai 
sielovados darbo, laikinai reikėjo 
aptarnauti ir Šiaurės Vokietiją, ir 
tikinčiųjų bei dvasiškių reikalų 
atstovavimo vyskupų įstaigose, prel. 
Bunga yra suorganizavęs ir visą eilę 
plačios apimties parengimų kaip šv. 
Kazimiero, Lietuvos krikščionybės, 
Eichstatto seminarijos jubiliejaus ir 
Vyskupo jubiliejų paminėjimus, 
Ateitininkų šventes.

V.B.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
GRĄŽINKIME MEMORIALINĘ 

LENTĄ
Lietuva visus kviečia apsilankyti 

Vilniuje liepos 15 d. ir kartu atšvęsti bei 
paminėti Žalgirio mūšio ir Dariaus ir 
Girėno žuvimo metines. („E.L“ Nr. 12 
(2047).

Bet Lietuva, jaunimas, „Lituanica“ 
Vilniuje nuo mūsų visų atvažiuojančių 
laukia dovanos, Dariaus ir Girėno 
memorialinės lentos, dovanotos Lietuvai 
1933 metais Jų perskridimo per Atlantą ir 
žuvimo proga.

Tad būkime kilnūs ir parodykime 
Lietuvai, kad ją mylime ir įteikime jai šią 
menką, bet kilnią dovanėlę, prisidėkime 
prie atgimstančios Lietuvos atbudimo ir 
atkūrimo.

Lietuva, bendrija, „Lituanica“, 
jaunimas — visa Tauta, laukia dovanos!

Paskubėkime.
Jonas Šalna, Vokietija

DARBAI TRIJŲ KRYŽIŲ KALNE
Trijų Kryžių kalne pradėti pagrindiniai 

paminklo atstatymo darbai. Į paruoštas 
kryžių formas buvo pilamas betono 
skiedinys.

Darbas Trijų Kryžių kalne pradėtas 
prieš du mėnesius. Henriko Šilgalio 
paruoštą rekonstrukcijos projektą 
įgyvendina Antano Juozaičio dvylikos 
šiauliečių brigada. Pastaruoju metu jiems 
padeda prie paminklo atstatymo norintys 
prisidėti Vilniaus gyventojai. Darbams 
jau sunaudota apie 30 tonų betono 
skiedinio, 100 kubinių metrų medienos, 
išleista beveik 100.000 rublių. Apmokėti 
atstatymo darbus ketina LDT Vilniaus 
Miesto Vykdomasis komitetas. 
Manoma, kad Trijų Kryžių 
rekonstruktavimo ir aplinkos tvarkymo 
darbai bus baigti iki 50-jų Ribbentropo- 
Molotovo sutarties pasirašymo metinių.

ŠIA
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR?

Birželio 17 — Išvyka į pajūrį, 
Brightone. Išvažiuojame 8.00 vai. nuo 
Sporto ir Socialinio Klubo, o 8.30 vai. — 
nuo Lietuvių bažnyčios. Užsirašyti pas S. 
Kasparą Svetainėje arba Klube pas 
Mariją Hoye.

Birželio 19 d. — priėmimas Britų 
Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville MP; ruošia 
Baltų taryba D. Britanijoje. įėjimas 11.00 
sv.

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių 
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Birželio 26 — Europos kraštų LB ir 
jaunimo sąjungos vadovų suvažiavimas 
Vasario 16 gimnazijoje.

Liepos 1 - rugpjūčio 27 - Vasario 16 
gimnazijos 1989 m. vasaros atostogos

Liepos 7-10 — Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos „Jaunųjų veiksnių" 
konferencija, į kurią kviečiami ir jaunimo 
atstovai iš Lietuvos.

Liepos 15 — 18.00 vai. Dariaus ir 
Girėno minėjimas ML klube, 121 
Middleton Rd., Crumpsail, Manchester.

Liepos 23 - rugpjūčio 6 — lietuvių vaikų 
vasaros stovykla Romuvoje. 
Hiittenfelde.

Liepos 29 iki rugpjūčio 5 d. — 
Jubiliejinė skautų stovykla Sodyboje.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje, 
Gotlando saloje.

Rugpjūčio 19 — rugsėjo 4 d. — Nidos 
spaustuvės vasaros atostogos.

Rugpjūčio 26 — Boltono Baltijos 
Tautų Komiteto dešimtmečio sukaktuvių 
koncertas ir šokiai, 99 Castle Street, 
Bolton.

Rugsėjo 9 — Baltų Židinys 1989, 
(Baltic Focus ’89), Porchester Center, 
Queensway, London W2

Spalio 15-15 — Lietuvių kultūros 
instituto mokslinė konferencija- 
suvažiavimas Romuvoje.

Lapkričio 3-5 — Vokietijos LB 
darbuotojų suvažiavimas Romuvoje.

Lapkričio 3-5 — Vokietijos LB 
darbuotojų suvažiavimas Romuvoje.

LNB DIREKTORIAI
Birželio 11 d. posėdyje LNB-vės 

direktoriai pasiskirstė pareigomis šiaip:
Pirmininkas — J. Alkis, vice

pirmininkas ir Lietuvių Namai — K. 
Tamošiūnas, finansai ir administracija — 
S. Nenortas, Sodyba — B. Butrimas, 
Spaudos skyrius J. Alkis (laikinai), 
sekretorius — A. Vilčinskas.

DBLS CV-ba
Pirmininkas — J. Alkis, vice

pirmininkė, kultūrinė ir lituanistinė 
veikla — V. Gasperienė, jaunimo reikalai 
— P. Podvoiskis, iždininkas ir 
parengimai — B. Butrimas, sekretorius ir 
politinė veikla — A. Vilčinskas, teisiniai 
ir administraciniai reikalai — S. 
Nenortas.

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 18 d., 11.15 

vai. Židinyje, minint skaudųjį ir heroišką 
birželį.

Derbyje — birželio 18 d., 14.00 vai., 
Bridge Gate.

Leeds — birželio 18 d., 13.00 vai.
Manchesteryje — birželio 25 d., 12.30 

vai.

DU YPATINGI KONCERTAI

Vilniaus techninių mokyklų liaudies 
meno ansamblis VORUTA, savo viešnagės 
Britanijoje proga koncertuos Londone ir 
Nottinghame:

Liepos 1 d. 18.00 vai. Bishopsgate 
Instituto salėje, 230 Bishopsgate, London 
EC2.

Liepos 9 d. 16.00 vai. RushclifTe Leisure 
Centre, Boundary Rd., W. Bridgford, 
Nottingham.

įėjimas 3 sv. asmeniui. Bilietai bus 
parduodami vietoje.

Kviečiame Britanijos lietuvius paremti 
Lietuvos jaunimą ir gausiai dalyvauti jų 
koncertuose, o taip pat liepos 4-7 dienomis 
Talijoje, Llangollen konkurse-festivalyje.

„VORUTOS“ ANSAMBLIO 
KONCERTAS NOTTINGHAME

Koncertas Nottinghame įvyks liepos 9 
d. Rushcliffe Leisure Centre, Boundary 
Road, West Bridgford, Nottinghame. Tai 
labai graži salė, kurioje bus malonu 
priimti mūsų svečius, pirmąjį ansamblį iš 
Lietuvos.

Šie jaunuoliai (berniukai ir mergaitės) 
pirmą kartą atvyksta j Vakarų pasaulį ir 
nori pas mus pabūti pora savaičių, kurių 
metu dalyvaus tarptautiniame festivalyje 
Valijoje.

Kreipiuosi į šeimas, gyvenančias Vid. 
Anglijoje, kurios galėtų priimti po pora 
jaunuolių keletai dienų, nes trūksta 
nakvynių. Kas galite padėti, prašom 
skambinti — Nottinghame skyriaus pirm. 
P. Anužiui. tel. 0606 392514.

Sovietų valdžia nėra labai dosni ir jie 
atvyksta be kišenpinigių. Norime jiems 
nors kiek parodyti šio krašto gyvenimą, 
kad prisiminimai liktų ilgam laikui. Tam, 
žinoma, reikia lėšų. Kai kurie aukotojai 
jau atsiliepė, bet kuo daugiau jų bus, tuo 
gražiau galėsime priimti. Todėl vėl 
kreipiuosi į visų dosnumą. Kas norėtų 
nors kiek prisidėti, aukas siųskite: V. 
Gasperienei, 107 Harlaxton Drive, 
Lenton, Nottingham NG7 1JD.

Manęs daug kas klausia: iš kur yra 
paimtas ansamblio vardas ir ką jis 
reiškia? — „Lietuvos istorija“ aiškina, 
kad „Voruta“ buvo karaliaus Mindaugo 
pilis, kažkur Aukštaitijoje ir kad ji buvusi 
labai stipri ir niekas neįstengė jos 
užkariauti..

V. Gasparienė
DBLS CV vice-pirmininke

PADĖKA

Artėjant išvykos dienai į Vokietiją, 
visiems mus rėmusiems, renkant pinigus 
kelionei, Sodyboje per Sekmines bei 
Sporto ir Socialinio klubo disko praėjusį 
šeštadienį, norime padėkoti. Su Jūsų 
pagalba mes įsigijome tautinius rūbus 
vaikinams ir pagerinome merginų.

Norėdomi Jums bent dalinai 
atsilyginti,visus kurie norėtų matyti mus 
šokant šokius, kuriuos išpildysime 
lietuvių dienų programoje Vokietijoje, 
kviečiame atvykti birželio 18 dieną 15 vai. 
į Lietuvių Namus Londone. Pirmą kartą 
viešai „Lietuvos“ tautinių šokių grupė 
šoks dzūkišką „Kadrili“. Grįžę iš 
Vokietijos, artimiausia proga susitiksime 
ir apie koncertą smulkiai papasakosime, 
pailiustruodami nuotraukomis. Iki 
malonaus susitikimo.

Paulius Markevičius

MANČESTERIS
RENGINIAI

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d., šeštadienį, 16.00 vai ML 
klubo Koordinacinis komitetas ruošia 
Mostono kapinėse, prie lietuvių 
paminklinio kryžiaus, Išvežtųjų 
minėjimą, kur bus padėtas organizacijų ir 
visuomenės bendras vainikas ir pravestas 
minėjimas, kurį praves kan. V. Kamaitis. 
Jei lis, minėjimas bus pravestas kapinių 
koplyčioje.

Prašome gausiai dalyvauti.
MLKK-nis komitetas

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovė“, Mančesterio 
skyrius, liepos 15d., 18.00 vai. ML klube, 
121 Middleton Rd., Manchester, ruošia 
Dariaus ir Girėno minėjimą.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis, o 
meninę minėjimo dalį atliks 
Nottingham© „Rūta“.

Visi tautiečiai yra maloniai prašomi 
šiame minėjime gausiai dalyvauti.

Ramovėnų valdyba

NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 9 d., sekmadienį, 16.00 vai. 
MLS klubo valdyba šaukia pusmetinį 
visuotiną narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus svarstomi klubo 
reikalai.

Klubo narius prašome dalyvauti.
Kvorumui nesusirinkus nustatytą 

valandą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, 
neatsižvelgiant į susirinkusių narių 
skaičių.

Klubo valdyba

PUIKUS KONCERTAS

Birželio 8 d. Londono lietuviai 
pergyveno nepaprastą šventę — Royal 
Festival Hall didžiojoje salėje koncertavo 
iš Vilniaus atvykęs Lietuvos kamerinis 
orkestras. Džiaugėsi ne tik londoniečiai, 
bet ir svečiai, nes atgimstančioj i Lietuva 
po ilgos pertraukos pirmą kartą pasirodė 
pasaulinėje muzikos scenoje.

Sauliaus Sondeckio diriguojamas 
puikus orkestras pradėjo koncertą 
žinomo kompozitoriaus Mocarto 
kūriniais: Symphony No.5 in B flat, K.22. 
Toliau sekė Flute Concerto in D sujaunu, 
bet labai gabiu solistu Philippe Bemold, 
ir Piano Concerto in G su puikiu solistu 
Andrejum Dievu. Po pertraukos 
orkestras grojo Mozarto „Motet 
Exsultate jubilate“ ir Čaikovskio 
Serenade in C, Op.48 su jauna soliste 
uzbekistaniete Alia Ablaberdijeva.

Kiekvienas kūrinys buvo palydėtas 
ilgais aplodismentais, o baigus programą 
jie trūko kelias minutes. Saulius 
Sondeckis buvo priverstas bisui pagroti 
dar kelis kūrinėlius, tarp jų Rossini 
Sonatą C-dur finale ir Glucko Allegretto.

Londone debiutuojantis Lietuvos 
orkestras (30 instrumentų) ir solistai 
buvo nepaprastai šiltai priimti. Tarp 
šimtų anglų bei kitataučių, koncerto 
klausėsi gausus būrys lietuvių. Visus 
sužavėjo puiki muzika.

Po koncerto Londono ir Vilniaus 
lietuviai dar ilgai šnekėjosi ir džiaugėsi 
įvykiais Lietuvoje, kurie leido šiam 
orkestrui, ligšiol apkeliavusiam daug 
pasaulio šalių, pasirodyti ir Didžiosios 
Britanijos sostinėje ir dar puikiausioje 
Londono koncertų salėje.

Linkime Lietuvos kameriniam 
orkestrui ir jo vadovui Sauliui Sondeckiui 
tolimesnės sėkmės!

Koncertas buvo suruoštas Žemės 
drebėjimo Armėnijoje nukentiejusiems 
paremti. Po koncerto orkestras grįžo į 
Vilnių.

J. Vilčinskas

Z. ir V. JURAI ATOSTOGAUJA
Zigmas ir Veronika Jurai išvyko į 

Europą ir numato aplankyti Šveicariją, 
Belgiją, Prancūziją, Vokietiją.

Nuo birželio 22 d iki 26 d apsistos 
Hūttenfelde ir dalyvaus Europos 
Lietuvių Dienose.

Ta pačia proga jie veža mirusio S.A. 
Kuzminsko biblioteką susidedančią iš 
daugelio vertingų knygų: anglų, vokiečių 
ir lietuvių kalba, knygos bus perduotos 
Vasario 16 gimnazijai.

Grįžta į Angliją birželio 26 dieną.

DERBY
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d., DBLS Derby skyrius, 
ruošia Tragiškų Birželio įvykių minėjimą, 
ukrainiečių klubo patalpose, 27 
Chamwood Str., Derby, 18.30 vai. 
Programoje: sveikinimai ir paskaita. Po 
oficialios dalies šeimyniškai 
pabendrausime ir pasikeisime mintimis 
savųjų tarpe.

Visus vietos bei apylinkių tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti. Jame bendrai 
prisiminsime ir pagerbsime šį tragišką 
įvykį.

Skyriaus valdyba

AUSTRIJA
„JAUNIMĖLIS“ 1NNSBRUKE

Gegužės 25 d. Austrijoje, Tirolyje — 
Innsbruko mieste, gastroliavo Vilniaus 
universiteto studentų ansamblis 
„Jaunimėlis“.

Ansamblis susideda iš 32 muzikantų ir 
šokėjų, kurie jau ne kartą tarptautiniuose 
pasirodymuose žavėjo žiūrovus. Ši 
folkloro grupė buvo pakviesta Innsbruko 
miesto vadovybės, kurios atstovai, 
Vilniaus universitetą reprezentuojantį 
ansamblį „Jaunimėlis“, pilnutėlje saleje 
labai šiltai pasveikino. Jaunieji 
muzikantai dainavo dainas, šoko 
kadrilius, polkas ir valsus. Jie taip pat 
žiūrovus supažindino su lietuviško kaimo 
papročiais.

Lietuvių atstovė Austrijoje Irena Joerg 
pasveikino gausiai susirinkusią publiką, 
miesto burmistrą ir žymius krašto 
vadovus.

Vilniaus universiteto studentų 
festivalis buvo užbaigtas didžiulėmis 
Tiroliečių ovacijomis ir gausios gėlių 
puokštės buvo įteiktos atlikėjams..

Sekančią dieną spauda labai palankiai 
minėjo lietuviško folkloro reprezentaciją 
kaip „Einmaliges Erlebnis in reizvollen 
national Trachten“ (vienkartinis 
išgyvenimas su puikiais tautiniais rūbais.

Irena J.

PRANCŪZIJA
MIŠIOS UŽ LIETUVĄ

Birželio 4 d. daugiatūkstantinė minia 
susirinko Notre Dame katedroj išklausyti 
J.E Jean-Marie kardinolo Lustiger 
atnašaujamų Mišių už Lietuvą, 
koncelebruojant Prancūzijos lietuvių 
katalikų misijos vedėjui kun. J. Petrošiui 
ir giedant Kauno valstybiniam chorui.

PLB-nei, Prancūzijos LB-nei ir 
Prancūzijos lietuvių katalikų misijai 
kviečiant į Mišias atėjo ir Paryžiaus 
konferencijos delegacijų bei nevaldinių 
organizacijų atstovai, jų tarpe Didžiosios 
Britanijos ambasadorius Sir Anthony 
Williams su žmona.

Pamokslo metu, kardinolas maloniai 
prisiminė savo viešnagę Lietuvoj šį 
pavasarį, užsimindamas, kad Kauno 
bazilikoje sutiko choristus ir juos 
pasikvietė giedoti. Jis išreiškė gilią 
užuojautą tiems choristams, 
nukentėjusiems nuo netikėtai įvykusios 
nelaimės jiems atvykus į Paryžių.

Vienas choristų autobusas (iš Lietuvos 
atvažiavo su trejais) per klaidą bandė 
važiuoti per žemą esantį tunelį ir 
užkliuvęs prarado dalį stogo. Smūgyje 
buvo sužeista apie 20 choristų, kuriuos 
paguldė keliose Paryžiaus ligoninėse. Ligi 
vakar dienos, ligoninėje tebuvo palikę tik 
du choristai.

Kardinolas pranešė, kad Dievas 
išklausė jo maldas, nes jam taip greitai 
teko vėl su kauniečiais pasimatyti — tik šį 
kartą Paryžiuje. Ta pačia proga, 
kardinolas pasveikino į Mišias atėjusius 
Paryžiaus konferencijos delegatus, 
linkėdamas jiems darbingos sesijos. 
Baigdamas savo pastabas, kardinolas 
palinkėjo lietuvių tautai daug laimės ir 
Dievo malonės — ir Lietuvai laisvės.

Kauno choro atliktos giesmės, 
vadovaujant muzikui Bingeliui, po Mišių 
sulaukė ovacijų. Mišioms užsibaigus, 
katedros vadovybė įteikė kiekvienam 
choristui gėlių, kurias jie simboliškai 
padėjo šv. Mergelės Marijos statulos 
papėdėje.

Po Mišių, Prancūzijos lietuviai, 
paremiant PLB-nei, surengė choristams 
priėmimą su vaišėm, į kurį atsilankė ir 
kardinolas. Choristai pirmadienį 
autobusu išvyko atgal į Lietuvą, atlikę 
eilę koncertų Paryžiaus ir apylinkės 
koncertų salėse. LIC

PASAULYJE
Po ajatolos mirties

Irano religinis lyderis ajatola 
Khomeini, 86 metų amžiaus, kuris kaip 
dvasinis Irano vadas valdė kraštą savo 
kieta ranka virš 10 metų. Jo įpėdiniu 
paskirtas pasitraukiantis krašto 
prezidentas, panašia pavarde, ajatola 
Khamenei, kuris turės titulą Imam 
(vadas). Manoma, kad tai yra laikinas 
susitvarkymas kol paaiškės, kuo baigsis 
varžytinės tarp įvairių asmenybių, kurios 
pretenduoja į valdžią. Khamenei esąs 
kiek nuolankesnis vakarams, nors jis 
buvo mirusio ajatolos mokinys ir 
pasekėjas. Nesistebima, kad buvo 
praleistas parlamento pirmininkas 
Rafsanjani, bet manoma, jo eilė dar ateis. 
Vakarai, aišku, su nekantrumu laukia 
pasikeitimo politikoje, kad galėtų 
išlaisvinti savo įkaitus Libane ir užmegzti 
normalius santykius su Iranu, nes vistiek 
tas kraštas yra labai svarbus vakarams, 
dėl šių priežasčių: ribojasi su Sovietų 
Sąjunga, turi didelius alyvos šaltinius ir 
turi daug įtakos toje pasaulio šalyje.

Britanija, kuri yra visiškai nutraukusi 
diplomatinius santykius, lauks kol bus 
nuimtas mirties sprendimas rašytojui 
Salman Rushdie. Britanijai irgi labai rūpi 
jos trijų įkaitų Libane ir vieno įkaito 
Teherane likimas. Vatikaną Teherane 
atstovauja nuncijus arkivyskupas 
Bulaitis, Londone gyvenančios Bulaičių 
šeimos narys.

Pablogėjo santykiai tarp 
Sovietų ir Britanijos

Dar taip neseniai Gorbačiovas 
Londone kalbėjo su ministre pirmininke 
Margaret Thatcher ir pietavo 
Buckingham Palace su Karaliene. 
Reikalai staigiai pasikeitė. Anglai išmetė 
11 sovietų diplomatų ir žurnalistų už 
šnipinėjimą, o rusai atsikeršydami padarė 
tą patį. Anglai tvirtina, kad jų iš Maskvos 
išmesti žmonės yra visiškai nekalti. To 
negana, sovietai užbėgo anglams už akių 
ir apkaltino juos už paslėptų mikrofonų 
įtaisymą jų prekybos atstovybėje ir kai 
kuriu diplomatų butuose. Sovietų 
ambasada net buvo sukvietusi spaudos 
konferenciją, ir pademonstravo, kaip jie 
iš sienos išlupo slaptą mikrofoną. Britų 
užsienio reikalų ministerijos ministras 
visa tai paneigė, pridėdamas, kad tokių 
mikrofonų galima čia viešai nusipirkti.

Neveš į Sibirą
Paryžiuje vyko 35 valstybių 

konferencija žmogaus teisių reikalais. 
Sovietų Sąjungą atstovavo Yuri Kashlev, 
kuris pranešė, kad pagal naują įstatymą 
deportacija į Sibirą yra panaikinama. 
Taip pat jis prižadėjo laisvesnį 
išvažiavimą į užsienį, bet tie, kurie dirba 
slaptą darbą negalės išvažiuoti, kol 
nepraeis penki metai.

Bušo iniciatyva
Iki šiol Gorbačiovas buvo pirmas su 

nusiginklavimo pasiūlymais, bet per 
paskutinę NATO konferenciją Europoje 
JAV prezidentas padarė pasiūlymus, 
kurie buvo palankiai sutikti ne vien 
vakaruose, bet ir Sovietų Sąjungoje. 
Bušas buvo labai šiltai sutiktas Londone 
pakeliui iš NATO konferencijos į 
Vašingtone. Premjerė M. Thatcher ir 
prez. Bušas vienas kitą išgyrę, 
primigtynai pabrėžė, kad specialūs 
santykiai tarp Britanijos ir Amerikos yra 
tokie, kokie buvo ir Reagano laikais.

ITALIJA
A.A VIENUOLE A. MERČAITYTĖ
Romoje mirė lietuvaitė salezietė sesuo 

vienuolė Antosė Merčaitytė. Gimusi 
beveik prieš aštuoniasdešimt metų Šakių 
apskrityje. Antosė Merčaitytė atvyko į 
Italiją 1928 metais, darbavosi įvairiuose 
saleziečių vienuolynuose Šiaurės Italijoje. 
Vėliau lietuvių saleziečių mokyklose 
Castelnuovo don Bosco, netoli Torino. 
Išėjusi į pensiją pasitraukė į salaziečių 
poilsio namus Castelgandolfe, o 
paskutinius metus gyveno salaziečių 
seserų vienuolių Romos provincijos 
namuose, kur ir mirė.

Sesuo vienuolė Antosė Marčaitytė 
buvo palaidota Romos Campo Verano 
kapinėse. Laidotuvėse dalyvavo keli 
šimtai saleziečių seserų vienuolių, tarp jų 
iš Lietuvos atvykusi Magdalena Bielskytė 
drauge su dviem kitom viešniom iš 
Lietuvos — Liucija Atkočiūniene ir Ona 
Šulauskaite. Laidotuvių liturgijai 
vadovavo lietuvių saleziečių ryšininkas 
kun. Mečislovas Burba.
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