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TAUTOS GEDULO, VILTIES IR PASIRYŽIMO DIENA
Birželio 14 d. lietuvių tauta atžymės 

1941 metų trėmimų pradžią. Gedulo dieną 
visose Lietuvos bažnyčiose šv. Mišių metu 
bus perskaitytas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios ganytojų žodis ir Lietuvos 
kardinolo ir vyskupų kreipimasis. Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia taip pat paruošė 
atsišaukimą „Tremtiniai ir Katalikų 
Bažnyčia“ ir pareiškimą „Atnaujinamas 
Lietuvos pasiaukojimas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai“. Visi dokumentai gauti 
per Lietuvos Informacijos Centrą New 
Yorke.

Birželio 2 d., po šv. Mišių, nuo Vilniaus 
Katedros prasidėjo Nepriklausomybės ir 
Vilties Pavasario žmonių procesija, kuri 
neša kryžių į Kryžių kalną. Taip pat 
kryžius neša tikintys iš Klaipėdos ir 
Kauno. Numatyta, kad visi susitiks prie 
Kryžių kalno birželio 14 d.

TREMTINIAI IR KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

Šių metų 14 dieną antrą kartą oficialiai 
atžymime 1941 metų trėmimų pradžią — 
Gedulo ir Vilties dieną. Tai buvo masinio 
tautos naikinimo pradžia, aukų skaičius 
siekė trečdalį tautos. Motinos su mažais 
vaikais buvo tremiamos į Altajaus kraštą, 
Tomsko, Irkutsko sritis, į Tolimuosius 
Rytus prie Chabarovsko, į Šiaurę prie 
Laptevų jūros ir Igarkos, į pietus 
Tadžikijoje prie Kurgen-Tiobe. Vyrai, 
atskirti pražūčiai į Archangelsko 
pelkynus, Belemorkanalą, Norilsko ir 
Rešotų konclagerius. Pokaryje prasidėjo 
masiniai areštai ir žudynės. Budeliai 
ypatingą dėmesį skyrė dvasios 
ugdytojams — Bažnyčios tarnams, 
mokytojams, siekė išnaikinti organizuotą 
tautos dalį — Lietuvos karius. Kunigai 
buvo neapkenčiami už jų ištikimybę 
tautos idealams, už jų organizuojantį 
vaidmenį, išsaugojant krikščioniškos 
moralės principus, tautos dorovę, kalbą, 
papročius, lietuvišką raštą. Didelis 
Bažnyčios autoritetas kėlė okupantų 
įniršį, Bažnyčios tarnai buvo pirmaisiais 
įrašyti į pasmerktųjų sąrašą. Dalis jų 
žuvo, iki galo atlikę savo žmogiškąją ir 
ganytojišką pareigą kaip a.a. 
arkivyskupas Mačislovas Reinys, dalis 
dešimtmečiais gyveno tremtyje savo 
Tėvynėje, kaip Vilniaus arkivyskupas 
Julijonas Steponavičius ir daugelis kitų 
ištremtų, kalintų ir kitaip traumuotų 
tautos ir Bažnyčios sūnų.

Tolimose Sibiro platybėse, mes 
tremtiniai ir pelitiniai kaliniai, todėl 
išlikome gyvi, kad tvirtai tikėjome į Dievą 
ir laisvę, meldėmės Aukščiausiajam, 
reikšdami pasitikėjimą Dievo apvaizda, 
artėjančia laisve, pasimatymu su Tėvyne 
su artimaisiais. Ne veltui bausdavo 
dainuojančius „Leiskit į Tėvynę“ 10-čia 
metų lagerio, o už giesmę „Marija, 
Marija“ atseikėdavo visus 25. Budeliai 
gerai žinojo švento žodžio jėgą.

Todėl tremtinių bendrijos, vienijančios 
Lietuvoje beveik 130.000 buvusių 
tremtinių ir politinių kalinių, siekia šią 
gedulingą birželio 14 dieną atiduoti į 
Bažnyčios rankas, kartu su ja 
apraudojant ir pagerbiant mūsų bendras 
aukas. Taip buvo pernai, 1989-aisiais 
metais, kai birželio 14 dieną buvo 
pašventintas atstatytas Trijų kryžių 
paminklas Vilniuje, aukotos gedulingos 
mišios katedros aikštėje. Kiti renginiai 
skirti šiai dienai atžymėti, kaip tremtinių 
meno ir trėmimo autentinių daiktų 
ekspozicijų atidarymas muziejuose, 
koncertas-rekviem, mokslinė 
konferencija, mitingai N. Vilnioje ir 
Kalnų parke vyko birželio pirmoje pusėje 
iki 13 dienos imtinai. O Gedulo dieną 
visoje Lietuvoje buvo šventinami 
paminklai, suaukojamos šv. Mišios 
tautos kankiniams atminti.

Šiais metais birželio 14 diena, — 
ypatinga, ji sutampa su gražia katalikų 
švente — Devintinėmis, kada laisvose 
šalyse vadinama Dievo Kūno procesija 

išeina į papuoštas gatves ir aikštes. Tose 
procesijose dalyvaus krikščioniškos 
visuomenės draugijos bei organizacijos 
su savo vėliavomis, taip pat valstybės 
valdžios atstovai. Numatoma Lietuvoje 
iškilmingai atnaujinti reikšmingą aktą — 
Lietuvos tautos pasiaukojimą Jėzaus 
Kristaus meilei ir Globai. Tai padarys 
Vilniuje mūsų Bažnyčios Hierarchai, 
dalyvaujant Respublikos valdžios 
atstovams. Sunku pervertinti šio akto 
reikšmę nelengvomis sukarintos 
ekonominės blokados dienomis. Ir tautos 
vienybė, išreikšta kartu su Valstybės 
valdžios ir katalikų Bažnyčios atstovais, 
bus dar vienas mūsų tvirto apsisprendimo 
įrodymas, mūsų pasitikėjimo, rimties ir 
tvirtybės ramstis.

Tačiau tremtiniai artimai bendrauja su 
Bažnyčia ne tik šią gedulingą birželio 
dieną. Grįžę į Lietuvą tremtiniai dažnai 
neturintys jau nei sveikatos, nei atimųjų 
labai pageidaudavo turėti ne tik 
kambarėlį tremtinių bendrijoje, kur 
galėtų pasišnekėti apie savo žemiškuosius 
rūpesčius — butą, darbą, pensiją, vaistus, 
bet ir prieglobstį savo iškankintai dvasiai. 
Ir Bažnyčia iš karto atsiliepė į mūsų 
prašymą — Vilniaus Arkikatedroje 
Bazilikoje pašventinta Tremtinių ir 
kankinių koplyčia, kurios altorių puošia 
nuostabus viduramžių meno kūrinys — 
Jėzaus Kristaus kančia, Švento Tėvo 
dovanota Lietuvos Bažnyčiai Krikšto 
jubiliejui paminėti. Ir bet kuriuo metu 
užėjęs į mūsų koplyčią matai palinkusį 
maldoje iškankintą Sibiro tremtinį, 
siekiantį Viešpaties palaimos. Visa 
Lietuva laukia Elektrėnuose statomos 
bažnyčios, kuri turės Lietuvos Kankinių 
bei Tremtinių vardą.

Pagerbdami gražią Motinos dienos 
šventę, mes šaukiamės išmintingo

Lietuvės tremtinės Vilniuje prie Parlamento rūmų. Nuotrauka: R. Eidukevičiaus

Dėl Estijos respublikos, Latvijos 
respublikos ir Lietuvos respublikos 
nuolatinių gyventojų teisių ir laisvių 
vieningo įstatyminio reguliavimo principų.

Baltijos Valstybių Tarybos Delegacijų 
Susitikime įvykusiame 1990 m. birželio 6 
d. Jūrmaloje dalyviai pareiškia, kad jų 
valstybių nuolatinių gyventojų teisių ir 
laisvių vieningo įstatyminio reguliavimo 
pagrindas yra Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo pasitarimo valstybių 
atstovų Vienos susitikimo dalyvių 
baigiamasis dokumentas, taip pat būti 
pripažinti tarptautiniai susitarimai.

Jos išreiškia savo šalių pasirengimą 
prisijungti prie Tarptautinio akto dėl 

ganytojiško žodžio, paguodžiančio 
netektyje ir sutvirtinančio tikėjimą. 
Rūščią rugpjūčio 23-sios dieną mes 
kviečiame Bažnyčią suteikti mums 
stiprybės sunkioje kovoje už tautos 
išlaisvinimą nuo užgrobėjų, nes šioje viso 
pasaulio tautų interesų painiavoje tik 
Viešpaties Dievo tvirta pagalbos ranka 
gali mus išvesti į tikėjimo, doros ir laisvės 
šviesą.

Bažnyčios sūnūs važiuoja su mumis į 
tolimuosius Sibiro kampelius, kad 
suteiktų paguodą ir stiprybę 
artimiesiems, perlaidojant žuvusius į 
Lietuvos žemę. Net tolimojoje Tiksi, 
Lenos Žiotyse Dievo tarno ranka lydėjo 
iškastus iš amžino įšalo ir vežamus į 
Lietuvą jos vaikus. O Krasnojarsko 
krašto Rešotų konclagerio 7 režiminio 
lagerio, vadinamo Kraslag 235/7, 
kapuose pastačius iš geležinkelio bėgių 
paminklą buvusiam tautos žiedui ir 
pašventinus jį, į katalikų kunigą kreipėsi 
dešimtys vietinių gyventojų-rusų su 
prašymu pakrikštyti jų vaikus. Krikšto 
apeigos, atliktos ošiant taigos medžiams 
prie rūstaus Lietuvos inteligentijos aukų 
paminklo, suteikė tai vietovei ypatingą 
dvasingumą. Čia dabar ateina vietiniai 
gyventojai kaip į šventą vietą, net visose 
apylinkėse jie pastatė rodykles su 
užrašais, nukreipiančiais į paminklą.

Gražiausi ir prasmingiausi paminklai 
žuvusiems tremtiniams, politiniams 
kaliniams ir rezistentams atminti statomi 
dažniausiai greta bažnyčios, šventoriuje. 
Štai Vilniaus Kalvarijų bažnyčios 
šventoriuje gegužės 3 dieną buvo 
pašventintas paminklas lenkų tautybės 
tremtiniams, kurie jau nuo 1939 metų 
kentėjo nuo bolševikinės priespaudos. Visi 
geležinkelio bėgiai iki Vorkutos, 
Volgogrado, Astrachanės, Saratovo, 

BALTIJOS VALSTYBIŲ TARYBOS PAREIŠKIMAS
pilietinių ir politinių teisių, socialinių ir 
kultūrinių teisių, fakultatyvinio 
protokolo prie Pakto dėl pilietinių ir 
politinių teisių, bei kitų atitinkamų 
tarptautinių dokumentų.

Estijos respublika, Latvijos respublika 
ir Lietuvos respublika rengdamos vidaus 
įstatyminius aktus, vadovausis šiuose 
dokumentuose įtvirtintomis normomis, 
tarp jų ir tomis, kurios numato užsienio 
šalių piliečių ir asmenų be pilietybės teisės 
ir laisvės.

Delegacijų susitikimo dalyvės yra tos 
nuomonės, kad Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje gyvenančių TSRS piliečių 
teisių ir laisvių nustatymas yra vienas iš 
derybų su TSRS objektu, ir svarstant šį 

Kutaisi apylinkių buvo nukloti tos 
tautos kalinių kauleliais. Bažnyčia, 
vienijanti įvairių tautų kankinius jų 
kilniuose siekiuose, ne tik teikia paguodą 
kenčiantiems, stiprina tikėjimą Dievo 
anvaizda, bet ir telkia tautas jų kovoje 
prieš blogį, smurtą ir neteisybę.

Bažnyčios vadovaujamas tremtinių- 
piligrimų žygis į Lenkiją pas Čenstochavo 
Dievo Motiną sutelkė net šiais sunkiais 
laikais virš 500 piligrimų iš Lietuvos. Jie 
dalyvavo Sibiro kankinių ir Katynės 
aukų muziejaus atidarymo iškilmėse, 
meldėsi ir atgailavo kartu su Lenkų 
Katalikų Bažnyčios Vadovais, prašydami 
Lietuvai laisvės ir stiprybės.

Tremtiniai ir politiniai kaliniai dažnai 
grįžo į Tėvynę jau be sveikatos, be 
šeimos, be aiškios socialinės padėties. Jie 
niekam nebuvo reikalingi, niekas 
nesiruošė jais rūpintis. Tik Bažnyčia 
ištiesė savo tvirtą ranką. Ir dabar 
Katalikiškos organizacijos šelpia 
tremtinius pinigais ir vaistais, su 
bažnyčios vienuolyno ir katalikiškų 
moterų organizacijų pagalba rengiamasi 
įsteigti Katalikiškąją ligoninę Vilniuje, 
vėliau ir kituose Lietuvos miestuose.

Tautos vienybė, tvirti dvasiniai ryšiai 
tarp tremtinių ir Bažnyčios, tikėjimas 
Dievo apvaizda ir malone liūdną Gedulo 
dieną leidžia vadinti Gedulo ir Vilties 
diena, Lietuvos atgimimo, laisvės ir 
nepriklausomybės diena. Mūsų Viltis — 
tai tautos dvasinis atgimimas, 
pasiryžimas siekti laisvės ir Dievo 
malonės, dorovingas ir garbingas 
gyvenimas. Ir šiame kelyje daug iškentėję 
tremtiniai ir jų artimieji su meile ir viltim 
žvelgia į savo Dvasios Ganytojus, 
ištikimus Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
sūnus. Ričardas Saulius Žukauskas 
Vilniaus tremtinių bendrijos koordinatorius

klausimą jos sieks, kad būtų saugomi ir 
vystomi ekonominiai, socialiniai, 
kultūriniai ir humanitariniai Baltijos 
valstybių nuolatinių gyventojų ryšiai su 
jų istorine Tėvyne.

Delegacijų Susitikimo dalyvės imsis 
priemonių realizuoti baigiamojo akto ir 
Madrido Baigiamojo akto dėl 
nacionalinių mažumų nuostatas, bei 
sudaryti sąlygas, skatinančias 
nacionalinių mažumų etninį, kultūrinį,

kalbinį ir religinį savitumą.A. Riuitelis
Estijos Respublikos A T Pirmininkas

A. Gorbunov
Latvijos Respublikos AT Pirmininkas

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos A T Pirmininkas

LIETUVOJE
Vizitas pas kardinolą

Gegužės 22 dieną Lietuvos ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
aplankė kardinolą Vincentą Sladkevičių.

Lietuvos katalikų Bažnyčios vyskupų 
konferencijos rezidencijoje įvyko 
pokalbis apie šiandieninę Lietuvos 
padėtį. Aptarti aktualiausi tautos ir 
Bažnyčios gyvenimo klausimai. Premjerę 
lydėjo užs. reikalų ministras A. 
Saudargas.
Dovana M. Gorbačiovui

Pasikalbėjime su Varšuvos laikraščio 
„Pravo i žycie“ bendradarbiu, buvęs užs. 
reikalų ministras Juozas Urbšys pasakė, 
jog jis, M. Gorbačiovo vizito Lietuvoje 
proga, padovanojo aukštam svečiui savo 
„Atsiminimų“ knygos vertimą į rusų 
kalbą. Autoriaus dedikacijoje jis įrašė:

„Didžiai gerbiamam Michailui 
Sergejevičiui Gorbačiovui. Leiskite 
pasiūlyti Jūsų maloniam dėmesiui knygą, 
pasakojančią apie Lietuvos karčius 
pergyvenimus 1939-1940 , metais. 
Kaunas, 1990 m. sausio 13 d. J. Urbšys.“

Kaip žinoma, J. Urbšio „Atsiminimai“ 
buvo parašyti 1982 metais ir po šešių 
metų išleisti Lietuvoje ir užsienyje.
Pirmasis pašto ženklas

Pagal Lietuvos ryšių ministerijos 
užsakymą, Kauno „Spindulio“ 
spaustuvė atspausdino pirmuosius 
atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
respublikos pašto vokus. Juos puošia 
originalus Lietuvos pašto ženklas, kurio 
projektą sukūrė jauna dailininkė Violeta 
Skabeikienė. Ant voko atvaizduotas 
ąžuolas su Gedimino stulpų emblema. 
Užrašas skelbia „1990.111.11. atkurtą 
nepriklausomą Lietuvos respubliką“.

Kol Lietuva nėra oficialiai priimta į 
pasaulinę pašto sąjungą, šie vokai su 
Lietuvos pašto ženklu skirti 
korespondencijai tik Lietuvos ribose. 
Siunčiant juos už Lietuvos ribų, reikės 
atitinkamai priklijuoti papildomai TSRS 
ženklų už 5 ar 50 kapeikų.
Naujas Kauno burmistras

Keliais turais vykę Kauno miesto 
burmistro (dabar vadina meru) rinkimai 
pasibaigė mokslininkoVidmanto 
Adomonio laimėjimu. Už jį balsavo 47 iš 
98 sesijoje dalyvavusių deputatų. 
Vidmantas Adomonis gimė 1947 m. 
Kaune. Nepartinis. Biofizikas, dirba 
Kauno medicinos akademijoje.
Svečiai iš Danijos

Lietuvoje lankėsi Danijos Raudonojo 
kryžiaus atstovai. Jie domėjosi, kaip 
Lietuvos gydymo įstaigos aprūpinamos 
medikamentais ir medicinos aparatūra, 
kokia pagalba reikalinga. Svečiai lankėsi 
Vilniaus ir Kauno medicinos įstaigose. 
Praktika inžinieriams

Kauno politechnikos institutas yra 
priimtas į Tarptautinę studentų techninės 
patirties mainų asociaciją, kuri jungia arti 
60 pasaulio šalių aukštąsias mokyklas. 
KPI jau gavo pasiūlymų šių metų 
studentų praktikoms Vak. Vokietijoje, 
Danijoje, Suomijoje ir kitur.
Neleido Švedų

Lietuvoje buvo numatyta didelė švedų 
kultūros šventė. Kelionei į Vilnių ruošėsi 
solidi delegacija — Švedijos instituto, 
užsienio reikalų ministerijos, kitų įstaigų 
atstovai. Deja, sovietai nedavė vizų. 
Tačiau tarpininkaujant estams, švedai 
atsiuntė Vilniaus universiteto mokslinei 
bibliotekai 800 knygų kolekciją. Dovana 
turėjo būti iškilmingai įteikta vizito 
proga.
Lietuviška komercija

Vilniuje prasidėjo komercinė prekyba. 
Universalinė parduotuvė „Vaiva“ išsyk 
pakeitė viską: prekių asortimentą, 
pirkėjus, darbo stilių ir pinigų apyvartą. 
Per pirmąją dieną komercinėmis 
kainomis parduota prekių už 206 
tūkstančius rublių. Niekas nesitikėjo 
tokio žmonių antplūdžio. Žmonės pirko 
brangiausias prekes: iki trijų tūkstančių 
kainuojančius indų servizus, daugiau kaip 
tūkstančiu įvertintus moteriškus 
švarkelius, kostiumėlius ir megztinius.
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1940 m. OKUPACIJOS PRADŽIA SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PILIEČIŲ IR GYVENTOJŲ ŽINIAI
SOVIETU SĄJUNGOS

REIKALĄ VIMA1 LIETUVAI

Kaunas, VI. 15. E. Visų Lietuvos 
Respublikos piliečių ir gyventojų žiniai.

Šių metų birželio 14 d. 23 vai. (mūsų 
laiku) Sovietų Sąjungos liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas ir užsienių 
reikalų komisaras Molotov įteikė 
Lietuvos užsienių reikalų ministrui 
Urbšiui Maskvoje ultimatumą, kuriuo 
buvo reikalaujama iki birželio 15 d. 10 
vai. ryto (Maskvos laiku) įvykdyti šiuos 
tris reikalavimus:

1. Kad tuojau būtų atiduoti teismui 
vidaus reikalų ministras Skučas ir 
valstybės saugumo departamento 
direktorius Povilaitis, kaipo tiesioginiai 
kaltininkai provokacinių veiksmų prieš 
Sovietų įgulą Lietuvoje.

2. Kad tuojau būtų suformuluota 
Lietuvoje tokia vyriausybė, kuri sugebėtų 
ir būtų pasiryžusi laiduoti garbingą 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutarties įgyvendinimą ir 
ryžtingai sutramdyti sutarties priešus.

3. Kad tuojau būtų laiduotas laisvas 
praleidimas į Lietuvos teritoriją Sovietų 
kariuomenės dalinių jiems išskirstyti 
svarbiausiuose Lietuvos centruose 
tokiame kiekyje, kurio pakaktų, kad būtų 
laiduotas Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
savitarpio pagalbos sutarties vykdymas ir 
provokaciniai veiksmai, nukreipti prieš 
Sovietų įgulą Lietuvoje.

Sovietų Sąjungos vyriausybė šių 
reikalavimų įvykdymą laiko tata 
elementarine sąlyga, be kurios negalima 
pasiekti to, kad Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos savitarpinės pagalbos sutartis 
būtų vykdoma garbingai ir sąžiningai.

Sovietų Sąjungos vyriausybė laukia 
Lietuvos vyriausybės atsakymo iki 
birželio 15 d. 10 vai. ryto. Negavimas 
Lietuvos vyriausybės atsakymo iki to 
termino bus vertinamas kaip atsisakymas 
nuo įvykdymo aukščiau nurodytų 
Sovietų Sąjungos reikalavimų.

Įteikto ultimatumo pradžioje buvo 
plačiai išdėstyti jo motyvai, daugumoje 
mūsų visuomenei jau žinomi iš spaudoje 
paskelbto „Tasso“ komunikato apie 
Sovietų Sąjungos karių dingimą 
Lietuvoje ir kai kuriuos kitus dalykus.

Gavusi žinią apie šį ultimatumą, 
Lietuvos vyriausybė tuojau susirinko 
posėdžio, kuriam pirmininkavo pats 
respublikos prezidentas. Tame posėdyje 
buvo nutarta visus Sovietų Sąjungos 
vyriausybės mus priimti ir apie tai ją per 
ministrą Urbšį Maskvoje nurodytu laiku 
painformuoti. Ministro pirmininko 
Merkio vadovaujama vyriausybė tuojau 
atsistatydino. Naują vyriausybę sudaryti 
Respublikos Prezidentas pavedė 
generolui Raštikiui. Generolas Raštikis 
tuojau ėmėsi vyriausybės sudarymo 
darbo. Tačiau Maskvoje mūsų ministrui 
Sovietų Sąjungos liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas ir užsienių reikalų 
komisaras Molotov pareiškė, kad 
Raštikis Sovietų Sąjungos vyriausybės 
nepatenkina ir kad dėl premjero ir kitų 
vyriausybės narių reikia su Sovietų 
Sąjungos vyriausybe susitarti.

Greitai po to ministras Urbšys telefonu 
pranešė, kad Sovietų Sąjungos 
kariuomenės daliniai šiandien, birželio 15 
d. 14 vai. nurodytose vietose peržengs 
Lietuvos respublikos sieną ir vyks į 
nurodytus svarbesnius Lietuvos centrus. 
Apie tai vėliau buvo pranešta atvira 
telegrama, kuri yra paduota skyrium 
ELTOS biuletenyje.

Lietuvos vyriausybė, visu rimtumu 
įvertindama šitaip susidėjusią situaciją, 
tuojau davė per savo organus įsakymus 
bei nurodymus, kad atvykstant į Lietuvą 
Sovietų Sąjungos kariuomenė būtų 
sutikta taip, kaip to prašo Sovietų 
Sąjungos vyriausybė.

Į Kauną specialiu lėktuvu iš Maskvos 
atskrenda aukšti Sovietų Sąjungos 
vyriausybės atstovai, su kuriais mūsų 
vyriausybė tikisi draugingai susitarti dėl 
visų klausimų iškilusių ryšium su nauja 
situacija.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir visi 
mūsų krašto gyventojai yra prašomi 
laikytis kuo ramiausiai, eiti savo 
kasdieninius darbus. Šiuo metu 
svarbiausias dalykas yra išsaugoti mūsų 
krašto rimtį, tvarką ir darbo drausmę.

A. MERKIO KALBA

Kaunas. VI. 16. E. Einąs respublikos 
prezidento ir ministro pirmininko 
pareigas A. Merkys šiandien, birželio 16 
dieną, 16 valandą per Kauno radiją 
pasakė tokią kalbą:

,.Brangūs lietuviai ir visi Lietuvos 
Respublikos gyventojai, nepaprastai 
greita tarptautinių įvykių raida 
paskutinėmis dienomis atsiliepė ir mūsų 
krašte. Pranešimais per radiją ir spaudą 
jūs visi esate painformuoti apie tuos 
pagrindinius įvykius, kurie šiomis 
dienomis palietė mūsų kraštą.

Turėdami galvoje pagrindinius 
gyvybinius mūsų tautos gyvenimo 
reikalus, būtent taikos ir ramaus 
kūrybinio darbo būtiniausias sąlygas, 
mes turime vertinti ir šią naujai 
susidariusią situaciją. Mes esame įsitikinę, 
kad Sovietų Sąjungos kariuomenės 
atvykimas į Lietuvą yra įvykęs kaip tik 
dėl pačios Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
didesnio saugumo sumetimų. Todėl 
kariuomenė pas mus atvyko kaip 
draugiška sąjunginė kariuomenė. Taip ji 
mūsų kariuomenės buvo sutikta, taip yra 
ir traktuojama. Visi krašto gyventojai šitą 
dalyką turi tik taip suprasti ir vertinti. 
Savitarpinės pagalbos sutarties akimis 
žiūrint, šis mūsų sąjunginės kariuomenės 
jėgų padidinimas Lietuvoje dabartiniais 
laikais yra visai suprantamas.

Mūsų vidaus socialiniai, kultūriniai, 
ekonominiai ir politiniai reikalai tuo 
neturėtų būti paliesti. Pagrindinis 
dalykas, kuris rūpi krašto vyriausybei, 
yra tvarkos bei rimties išlaikymas, 
normalaus darbo mažiausias 
nesutrukdymas visose valstybinėse 
įstaigose bei įmonėse ir visame 
privačiame ūkyje.

Lietuvos ūkio ir kūrybinio darbo 
sąlygos nebus sutrukdytos, visiems 
pareigūnams uoliai einant savo pareigas., 
kaip iki šiol, ir plačiai visuomei klausant 
jų nurodymų. Todėl normalus darbas 
įstaigose, įmonėse, dirbtuvėse, 
fabrikuose, ūkiuose ir namuose turi būti 
ir toliau ramiai dirbamas. Tai pagrindinis 
šio momento reikalavimas.

Garbinga, sena, graži lietuvių tautos 
istorija, jos didieji laimėjimai visose 
srityse, atgavus nepriklausomybę, 
lietuvių tautos sugebėjimas kūrybiškai 
pasireikšti visose gyvenimo srityse yra 
giliai įsmigę mūsų sąmonėje.

Baigdamas noriu pareikšti, kad aš nė 
kiek neabejoju, jog mūsų krašto 
vyriausybė sugebės gyvybinius jo 
reikalavimus tinkamai suderinti su šio 
meto tarptautinių santykių raidos 
diktuojamomis sąlygomis.

Todėl daugiau pasitikėjimo savimi, 
daugiau realumo vertinant padėtį. Šiuo 
metu ypač reikia vengti nepagrįstų 
gandų, kurie kelia paniką ir nusiminimą. 
Priešingai, į ateitį reikia žiūrėti su 
pasitikėjimu ir apie padėtį reikia klausyti 
tik atsakingų bei autoritetingų šaltinių 
teikiamų informacijų.

VYRIAUSYBES PAREIŠKIMAS

Kaunas VI. 15 d. E. skelbiamas toks 
vyriausybės pareiškimas:

„Atsižvelgiant į tarptautinės padėties 
plėtojimąsi Europoje vykstančio karo 
akivaizdoje, šioje Europos dalyje taikai 
palaikyti ir saugumui sustiprinti buvo 
reikalinga padidinti Sovietų Sąjungos 
kariuomenės įgulas Lietuvoje, kurių jau 
čia buvo einant Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos Respublikos savitarpinės 
pagalbos sutartimi.

Birželio 15 d. 15 vai. naujos Sovietų 
Sąjungos kariuomenės dalys, kaip jau 
buvo pranešta, peržengė Lietuvos sieną ir 
šiuo momentu vyksta įvairiomis 
kryptimis į joms nustatytas vietas 
Lietuvoje.

Lietuvos vyriausybė kviečia Lietuvos 
piliečius laikytis ramiai, dirbti savo 
įprastinį darbą, padėti palaikyti tvarką 
savo susiklausymu ir vykdyti pareigūnų 
įsakymus.

Lietuvos vyriausybė pasitiki, kad 
Lietuvos piliečiai, ir praeityje įvairiomis 
svarbiomis aplinkybėmis parodę savo 
politinę išmintį ir rimtį, pagrįstą Tėvynės 
meile ir jos reikalų supratimu, ir šiuo 
svarbiu momentu taip pat elgsis, kaip 
dera drausmingos tautos nariams ir savo 
tėvynės piliečiams.“

PASKYRĖ LIETUVOS ATSTOVU
Venezuelos LB miega, tik dėka dr. 

Vytauto Dambravos, kurio straipsniai 
beveik kiekvieną dieną pasirodo 
Venezuelos laikraščiuose, mes bent 
spaudoje atrodome veiklūs. Tą betgi 
mato ir pripažįsta svetimieji, bet 
lietuviai...

Mūsų dideliam pasitenkinimui nuo 
1990 m. kovo 11 d. jis yra paskirtas 
Lietuvos Respublikos Diplomatinės 
Tarnybos atstovu Venzueloje. Padėka 
priklauso dr. Bačkiui ir St. Lozoraičiui už 
šį paskyrimą.

Kunigo A. Svarinsko 11 dienų viešnagė 
Venezueloje dr. V. Dambravos buvo 
panaudota Lietuvos reikalui ir kaip 
niekur kitur ta proga Venezuelos 
laikraščiuose buvo atspausdinta daugiau 
nei 20 straipsnių. Kun. A. Svarinskas, 
didelis kovotojas už Bažnyčios ir 
Lietuvos laisvę, tačiau kai kurie jo 
pasisakymai — liečiamieji Sąjūdžio 
veikėjus ar Lietuvos komunistus, pvz: 
„komunistas niekada nebus tikras 
Lietuvos patriotas“, — yra diskusiniai.

Kun. A. Svarinskas Caracas 
gubernatoriaus buvo apdovanotas 
aukščiausiu žymeniu — Gran Cordon. 
San Casimiro miesto bažnyčioje kun. A. 
Svarinskas koncelebravo Mišias, kuriose 
dalyvavo apie trys tūkstančiai 
maldininkų.

Už ekonominę blokadą ir nedavimo į 
Lietuvą vykti vizų Venezuelos politikų ir 
spaudos darbuotojų pagarba M. 
Gorbačiovui stipriai smuko.

Julius VaisiQnas, Venezuela

UZ GERUMĄ — PIKTUMAS
Virš 40 metų vergaujame Rusijai. 

Šimtai tūkstančių išvežtų dirbo be 
atlyginimo sunkiausius darbus Sibiro 
taigose. Daugybė žmonių mirė nuo šalčio 
ir bado, sunkaus darbo. Kiti grįžo be 
sveikatos paguldyti savo kaulus į tėvų

NAUJI KUNIGAI
Per Šeštines Kauno arkikatedroje 35- 

iems Kauno Tarpdiecezinės Kunigi} 
Seminarijos auklėtiniams buvo suteikti 
diakono šventinimai. Gegužės 27 d. 19 
naujų diakonų buvo įšventinti kunigais: 
Kauno arkivyskupijai įšventinti 3 nauji 
kunigai, Vilniaus arkivyskupijai 6, po tris 
kunigus Panevėžio, Telšių ir Vilkaviškio 
vyskupijoms, Kaišedorių vyskupijai 
įšventintas vienas naujas kunigas.

Nors šiuo metu Lietuvos katalikai yra 
atgavę daugiau teisių, nors mokyklose 
leidžiama dėstyti tikybą, Bažnyčia dar 
susiduria su dideliais sunkumais. 
Pagrindinė kliūtis Bažnyčiai vystytis — 
tai kunigų stoka. Vien tik nepilną pirmąjį 
šių metų pusmetį Lietuvoje mirė 9 
kunigai, o praėjusiais 1989-ais metais iš 
viso mirė 19 Lietuvos kunigų. Kas užims 
jų vietas, jei šiemet įšventintų kunigų 
skaičius nepasiekia nė dvidešimties?

MINISTRO URBŠIO TELEGRAMA
Kaunas. VI. 15. E. Lietuvos užsienių 

reikalų ministras Urbšys iš Maskvos 
birželio 15 d. apie 14 vai. atsiuntė tokią 
telegramą: „Sovietų sąjungos liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas ir užsienių 
reikalų komisaras Molotovas įteikė 
tokius reikalavimus:

1. Sovietų Sąjungos kariuomenė 
birželio 15 d. 3 vai. popiet pereis Lietuvos 
sieną šiose vietose — Eišiškiuose, 
Druskininkuose, Gudagojo stotyje, 
Druskininkėliuose, Dūkšte ir Pabradėje.

2. Atskiros Lietuvos sieną perėjusios 
Sovietų Sąjungos kariuomenės dalys 
įžengs į Vilnių, Kauną, Raseinius, 
Panevėžį ir Šiaulius.

3. Kiti Sovietų Sąjungos kariuomenės 
dalių išskirstymo punktai bus nustatyti 
susitarus iš Sovietų Sąjungos pusės 
generolui Pavlovui ir iš Lietuvos pusės — 
generolui Vitkauskui.
4. Generolas Pavlovas su generolu 
Vitkausku susitiks Gudagojo stotyje 
birželio 15 d. 8 vai. vakaro; 
nepageidaujamiems nesusipratimams ir 
konfliktams išvengti Lietuvos valdžios 
organai tuoj įsako kariuomenei ir 
gyventojams netrukdyti Sovietų 
Sąjungos kariuomenės judėjimo Lietuvos 
teritorija.“

„XX AMŽIUS", 1940 VI.15, Nr. 135 
(„XXAMŽIAUS“ faksimilę atsiuntė 
„EL“ skaitytojas Kazys Bendoraitis iš 
Vokietijos. Ačiū jam — RED.). 

žemę. Imperinis režimas iščiulpė iš 
Lietuvos žmonių paskutinį kraujo lašą. 
Užteršė gamtą ir aplinką. Iškirto miškus, 
nuniokojo visą turtą, ir pavertė į vieną 
didžiulį ubagų lagerį. Ir dar jiems to 
negana. Dabar kada pasisakėme, kad jau 
gana mums kentėti, kad norime būti 
laisvi, uždėjo mums ekonominę blokadą, 
tikslu priversti mus vergauti ir toliau.

Norėdami apmulkinti laisvąjį pasaulį, 
jie siūlo Lietuvai penkių metų laukimo 
laiką. Maskva nepaisė Lietuvos 
Konstitucijos kai ją užgrobė. Pasak 
Gorbačiovą ir kitų trumparegių Vakarų 
vadovų, toksai planas išgelbėtų Rusijos 
imperiją. Čia yra gryna apgaulė, klasta, 
triukas. Pagal rusų konstituciją gauti 
nepriklausomybę, tai tas pat, jei lieptų 
pačiam pereiti Atlantą. O ką jis darys su 
savo imperija po penkių metų. Maskva nė 
negalvoja apie tikrąjį respublikų 
išstojimą. Rusai visada ras būdų kaip 
užkirsti kelią į nepriklausomybę.Jeigu 
Maskva siekia Lietuvos 
nepriklausomybės po penkių metų, tai 
tegu garantuoja tai su didžiųjų valstybių 
parašais. Dabar mes turime galimybę 
derėtis. Mes turime nepriklausomybę nuo 
1918 metų ir reikalaujame atitraukti 
Raudonąją Armiją, užbaigti okupaciją 
Lietuvoje, o visa kita susitvarkysime 
patys.

Vakarų pasaulis gerbia Gorbačiovą už 
išlaisvintus Balkanus ir Rytinę Vokietiją. 
Bet iš tikrųjų jis tai padarė, nes buvo 
priverstas.Maskva pramatė, kad 
tolimesnis satelitų dainavimas ir 
Varšuvos paktas gali padegti ne tik 
Balkanus, bet ir pačią Rusiją.

Nors Gorbačiovas balansuoja ant 
tirpstančios ledo lyties, neaišku kiek jis 
dar išsilaikys. Beveik visi savižudžiai 
pasirenka kulką ar virvę, bet ne badą. 
Šiandien Rusijos žmonės išbadėjusiais 
rūsčiais veidais praleidžia valandas prie 
pustuščių parduotuvių. Įdomu, ar ilgai 
tai tęsis?

Varšuvos paktas visai beveik 
neegzistuoja. Jei įvyktų karas, tai 
Varšuvos pakte paliktų tiktai generolai ir 
pulkininkai, kareiviai išsibėgiotų.

Jeigu Lietuvai bus suteikta bet kokia 
nepriklausomybė, tai tik sąlyginė. Be 
abejo bus paliktos rusų kariuomenės 
bazės, naudojamas Klaipėdos uostas, gal 
ir Lietuvos geležinkeliai. Tokia 
nepriklausomybė būtų tik laikina. Geriau 
negu nieko, bet gero nebūtų. Kai rusų 
armija bus Lietuvoje, ramybės nebus, nes 
mes tą patyrėme 1940 metais.

Slaviško komunizmo taktika sekti ir 
įtarti kiekvieną, su silpnesniu nesiderėti, 
bet tvarkytis triuškinančių tankų 
pagalba. Tokias mažas tautas jie užima 
per vieną dieną, o kai ateina laikas 
išsikraustyti, jie tą daro daugelį metų.

Nesvarbu ką jie darys, kankins, 
guminėm lazdom kapos, vyriausybę ir 
parlamentą išvaikys, bet vistiek mes 
būsime vieną dieną laisvi.

J. Domeika, Anglija

PARAMA LIETUVAI
Mintis padovanoti autobusiuką 

Vilniaus Carito skyriui kilo dar prieš 
Kalėdas „Libertas“ leidyklos 
konferencijos metu. Tačiau tik neseniai 
pavyko ją įgyvendinti.

Kunigo K. Senkaus paprašytas Vok. 
Carito direktorius Viurtembergo kraštui 
Dr. Hans-Peter Rieder kreipėsi į 
autofirmos Mercedes-Benz vadovybę su 
prašymu per Liet. Kat. Misiją Stuttgarte 
Lietuvos Caritui padovanoti 
autobusiuką. Jie sutiko parduoti už pusę 
kainos. Kitą dalį sumokėti pažadėjo 
Vokietijos Carito direktorius.

Balandžio 24 d. transportinio 
autobusiuko Mercedes-Benz 208 D 
raktai buvo simboliškai perduoti kunigui 
K. Senkui, Liet. Kat.Misijos 
Rottenburgo-Stuttgarto vyskupijos 
vedėjui, o per jį — Lietuvos Caritui. Tuo 
metu Stuttgarte viešėję Zinas Kazėnas ir 
Gintaras Jaškūnas sutiko dovaną 
pristatyti į Vilnių. Į autobusiuką dar buvo 
pakrauta ir kitų dovanų paaukotų iš 
žmonių.

Marcedes-Benz firmos atstovas 
Direktorius Wilderich Graf v. 
Walderdorflf išlydėdamas autobusiuko 
palydą, palinkėjo gero kelio ir dar paliepė 
atnešti porą kanistrų benzino — kovai su 
energetine M. Gorbačiovo blokada.

Autobusiukas su dovanomis (tarp

ATVYKO HENRIKAS ANTANAITIS

Birželio 3 d. iš Hamburgo į Londoną 
atvyko Australijos jaunimo ir skautų 
veikėjas Henrikas Antanaitis, pasitarti su 
DBLS-gos ir Britanijos jaunimo sąjungos 
valdybomis dėl ruošimo ir dalyvavimo 
1991 m. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese, P. Amerikoje.

Henrikas Antanaitis atvyko kviesti 
Britanijos lietuvių jaunimą VII-me 
Jaunimo Kongrese gausiai dalyvauti. Jis 
taip pat susirišo su vietinėmis kelionių 
įstaigomis, norėdamas sudaryti 
ekonomiškomis kainomis ir 
palankiausiomis sąlygomis nuvykti į VII- 
jį kongresą.

Manoma, kad gali susidaryti 20 
asmenų grupė, įskaitant ir turistus, 
norinčius nuvykti į Pietų Amerikoje 
ruošiamą Jaunimo Kongresą ir 
paatostogauti.

Henrikas Antanaitis, apsilankęs 
„Europos Lietuvio“ redakcijoje pareiškė, 
kad jis būdamas Australijos Dienų 
ruošos komiteto pirmininkas maloniai 
kviečia Didžiosios Britanijos, Europos ir 
kitų kraštų lietuvius atvykti į Melbourne 
ruošiamą Australijos lietuvių šventę — 
Australijos Lietuvių Dienas. Jos tęsis visą 
savaitę nuo gruodžio 26 iki gruodžio 31 
d., 1990 metų pabaigoje. Dienų
programoje bus šie parengimai: teatras, 
meno ir literatūros vakaras, dainų ir 
šokių šventės, jaunimo talentų vakaras 
bei įvairūs Jaunimo Sąjungos, Australijos 
Krašto Tarybos, Inžinierių/Architektų, 
Šaulių ir svečių bei dalyvių iš Lietuvos 
suvažiavimai. Kas dar norės ilgiau 
pasilikti galės dalyvauti Skautų 
Rajoninėje stovykloje, kuri vyks 1991 m. 
sausio 2-10 d.d. Australijos oro 
susisiekimo bendrovė QANTAS, 
norintiems keliauti, padės su skrydžiais į 
Australiją!

MIRĖ ANTANAS GUSTAITIS
Gegužės 19 dieną Bostone, JAV, po 

širdies operacijos mirė rašytojas ir poetas 
satyrikas Antanas Gustaitis.

Gimęs 1907 m. kovo 12 d. Gustaičių 
kaime, Marijampolės apskr. , Antanas 
Gustaitis 1928-32 metais Kaune 
studijavo pedagogiką, lietuvių literatūrą 
ir germanistiką. Dalyvavo B. Sruogos 
teatro seminare, vėliau dėstė kalbas, 
1939-40 m. vadovavo Kauno radiofonui. 
Nuo 1949 m. gyveno ir dirbo Bostone. 
Čia atvyko iš Revensburgo (Vokietijoje) 
perkeltųjų asmenų stovyklos, kur 
gyvendamas dalyvavo drauge su Pulgiu 
Andriušiu, B. Brazdžioniu ir H. Kačinsku 
daugelyje literatūros vakarų. Puikiai 
skaitydavo savo eilėraščius, persunktus 
kandžiu humoru. Dar 1956 metais buvo 
išleistas jo pirmasis poezijos rinkinys 
„Anapus teisybės“. Po to sekė visa eilė 
kitų jo satyros kūrinių.

Liūdinti liko velionio žmona 
Aleksandra, sūnus Algimantas, draugai 
ir tūkstančiai gerbėjų.

kurių ir garso įrengimai šv. Kazimiero 
bažnyčiai) balandžio gale sėkmingai 
pasiekė Vilnių.

Malonu, kad Lietuvos problemoms 
neabejingi ir kitų tautų žmonės. Kunigas 
Senkus pažymi, kad žmonės teiraujasi 
kuo galėtų padėti mūsų smaugiamai 
Tėvynei. „Libertas“ firmos prezidentas 
ponas H.J. Zahorka Sindelfingene prie 
Stuttgarto sakė, kad bet kokia 
materialinė parama, bet laiku suteikta, 
yra didžiulė moralinė parama. Tebūnie 
išreikšta nuoširdi padėka Vok. Caritui, 
Mercedes-Benz firmai, kunigui K. Senkui 
ir visiems kitiems prisidėjusiems prie 
pirmos dovanų siuntos iš Stuttgarto į 
Vilnių. Z. Kazėnas
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LIETUVIAI DEPUTATAI APSILANKĖ
EUROPOS PARLAMENTE

Praėjusiais metais atsikūrusios 
letuvos socialdemokratų partijos 
rmininkas prof. Kazimieras 

Antanavičius, Parlamento Ekonominės 
komisijos pirmininkas, ir LSDP 
vicepirmininkas deputatas dr. Vytenis 
Andriukaitis pirmą kartą lankėsi 
Europos Parlamente gegužės mėnesio 
sesijos metu. Terminus sutarė ir 
deputatus lydėjo Pasaulinės Pabaltiečių 
Santalkos VLIKO ir LSDP Užsienio
Delegatūros atstovas prie Europos 
Parlamento Kasparas Dikšaitis.

Šalia Socialistų frakcijos pirmininkavo 
ir valdybos narių susitiko deputatai ir su 
kitų frakcijų pirmininkais ir valdybos 
nariais, kaip antai su Žaliųjų frakcijos 
pirmininku Alexander Langer — 
neformalios Baltų grupės pirm. Niels 
Anker Kofoed, Amnesty International 
atstovu, parlamento prezidentu patarėju 
užsienio politikos klausimams anglu G. 
Harris, Europos Bendrijos 
Socialdemokratų partijų konfederacijos 
generaliniu sekretoriumi Frank Axel 
Henisch ir kt. Susipažinta ir su Otto von 
Habsburg.

Nemažai laiko buvo paskirta 
susitikimams su Socialistų frakcija ir jos 
atstovais. Pietų metu buvo proga išsamiai 
pasikalbėti su tautinių grupių 
pirmininkais Eisso Woltjer (olandas). 
Joseph Verde i Aldea (ispanas) ir Kirsten 
Jensen (danė). Įvykusiame Socialistų 
frakcijos susirinkime pirmininkas Jean- 
Pierre Cot pasveikino ir pristatė svečius iš 
Lietuvos. Prof. K. Antanavičius padarė 
pranešimą apie Lietuvos padėtį ir 
parlamento bei vyriausybės poziciją. 
Frakcijos nariai turėjo progos užduoti 
klausimų.

Tiek socialistų, tiek ir kitos Europos 
Parlamento frakcijos pasisako už 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybę, bet 
nenori pakenkti ir Gorbačiovui.

Pozityvus buvo taip pat susitikimas ir 
su visa Vaivorykštės (regionalistų) frakcija 
kuri birželio mėnesį numato siųsti 
delegaciją į Vilnių. Susitikime dalyvavo ir 
tuo metu Europos parlamente 
besilankanti Krikščionių demokratų 
frakcijos pakviesta Lietuvos parlamento 
deputatų grupė: Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Algirdas Saudargas, 
Krikščionių demokratų partijos 
pirmininkas Egidijus Klumbys, užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas Emanuelis 
Zingeris, prezidiumo narys Gediminas 
Vagnorius: grupę lydėjo ilgametis ir 
Lietuvai nemažai pasidarbavęs VLIKO

PALAIDOJO LATVIJOS 
KARDINOLĄ

Kardinolas Vincentas Sladkevičius 
gegužės 28 d., Rygos katedroje vadovavo 
iškilmingoms, gedulingoms pamaldoms 
už mirusį Latvijos kardinolą Vaivods. 
Drauge su kardinolu Sladkevičium, 
Mišias koncelebravo visi Lietuvos ir 
Latvijos vyskupai.

Mirusio kardinolo Vaivods laidotuvės 
įvyko gegužės 29 d. Laidotuvių 
pamaldoms vadovavo Popiežiaus 
atstovai — Lenkijos primas kardinolas 
Glemp ir apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas Colasuonno. 

Linguist For The BBC
BBC Monitoring, part of the BBC World Service, is looking for a linguist with a first-class 
command of Lithuanian, Russian and English. Working in a news environment, you will be 
monitoring radio broadcasts and press material in Lithuanian and Russian, selecting material 
from them and translating it quickly and accurately into idiomatic English for use by the BBC 
Newsrooms as well as by Government and commercial customers.

In addition to first-class command of these languages and demonstrable translation ability, 
you will need in-depth knowledge of Lithuanian, Soviet and international affairs.

Shift and weekend work is involved. The salary is £13,300 - 517,879 per annum plus an 
allowance of 5709 per annum. Based Caversham Park, Reading.

For further information and an application form contact (quote ref. 2190/IX) Personnel 
Officer, BBC Monitoring, Caversham Park, Reading RG4 8TZ, England. Tel: 0734 472742 
ext. 332.

Application forms to be returned by June 28th.
HE ARE AN EQUAL OPPORTUNITIES EMPLOYER
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atstovas Vakarų Europoje inž. Adolfas 
Venskus iš Paryžiaus.

Neformalios Baltic Intergroup 
pirmininkas danas, liberalas, N.A. 
Kofoed pasiūlė, kad Lietuvos 
Parlamentas turėtų bandyti užmegzti 
ryšius su Europos Parlamentu. Jo 
manymu, Lietuva turėtų bandyti gauti 
stebėtojo statusą Europos Taryboje.

Otto von Habsburg pranešė, kad 
generaliniu Baltic Intergroup 
sekretoriumi šiuo metu yra Liberalų 
frakcijos darbuotojas Richard Moore.

Šios sesijos metu Europos Parlamente 
lankėsi Algirdas Brazauskas ir Justas 
Paleckis, jun. lydimi A. Klimaičio.

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
LIETUVIŲ DIENOS

,,Lietuvių Dienos“ žurnalo 
lietuviškame skyriuje rašo: Kas slepiasi 
po kauke? Editos Nazaraitės — Kovo 11- 
oji — Lietuvos šventųjų diena. Senatoriai 
už Lietuvą. Kunigo Virginijaus Veilerto 
—Telšių ir Klaipėdos ganytojas 
(vyskupas Antanas Vaičius).

Gražina Tulauskaitė — Dangus kad ir 
žemėj žydėtų (eilėraščiai). Pabaltiečių 
delegacija pas JAV prezidentą Bush. 
Jono Česnulevičiaus — Pas mus viskas 
geriau; (satyrinis apsakymas). Stasio 
Santvara — Stasio Baro dalia 
(septyniasdešimtojo gimtadienio proga).

Skyriuje anglų kalba rasite: Vyskupas 
Antanas Vaičius. Pulgio Andriušio — 
Autobuse. Vyto Beliajaus — Čigonas 
(trumpas apsakymas). Profesorius grįžta 
į Lietuvą (Emanuelis Jarašūnas). Dalytės 
Trotmanaitės — Momentas, kurio mes 
laukėme. Violės Arbaitės — Pasigendam 
Amerikos paramos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo reikale. 
Lana Kirkland (Amerikos darbo Unijų 
prezidento) — Laiškas JAV prezidentui 
Bush. Prof. Vytauto Stasiulevičiaus 
laiškas kongresmenui Christopher Cox. 
Čikagos miesto rezoliucija Lietuvos 
reikalu. Lietuvos ministrų sąrašas.

Viršelyje vyskupo Antano Vaičiaus 
nuotrauka. Užpakalinį viršelį puošia 
nuotraukos iš lietuvių demonstracijų. 
Žurnalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis.

Prenumerata — 20 dol. metams. 
Kanadoje—30 dol. (Can.) Prenumeratas 
siųsti: Lietuvių Dienos, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029.

VII PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

VII PLJK ruošos komiteto pirmininkė 
Ariana Rastauskaitė iš Buenos Aires, 
Argentinos praneša, kad numatyta ši 
Kongreso eiga:

1991 m. guodžio 15 d.: Kongreso 
atidarymas Buenos Aires.

Gruodžio 17-24 dd.: Studijų Dienos 
atstovams.

Gruodžio 24-25 dd.: Bendros Kūčios ir 
Kalėdos.

Gruodžio 26 d.: kelionė į Montevideo, 
Uruguay.

Gruodžio 27-30 dd.: Talentų Vakaras, 
ekskurijos Montevideo.

97-NIOS DIENOS
Šį savaitgalį minėsime dvigubą šventę: 

1941 m. Tragišką Birželį ir 50 metų 
sukaktį nuo 1940 m. pirmos Sovietų 
okupacijos. Tai traumuojantys, liūdni ir 
širdį skausmo plėšiamieji minėjimai. 
Tauta šių įvykių niekada nepamirš. Juos 
minės žinodama, kad tuo metu neutralią 
Lietuvos Respubliką, sulaužydama su ja 
pasirašytą nepuolimo sutartį, užpuolė 
imperialistinė Sovietų Sąjunga, be 
gailesčio sunaikino trečdalį jos gyventojų 
ir 50 metų brutaliai terorizavo 
pavergtuosius — lietuvių tautą.

Kovo 11 d. atstačiusi nepriklausomybę 
Lietuvos Respublika vėl pergyvena 
Sovietų Sąjungos primestą ekonominę 
blokadą. Okupacinės kariuomenės 
savivaliavimas, intimidacija ir grasinimai 
nepakeitė Lietuvos Respublikos 
parlamentarų, vyriausybės ir gyventojų 
nusistatymo, visomis galimomis jėgomis 
ginti naujai atstatytą nepriklausomybę.

Prezidentas Gorbačiovas vakar 
(birželio 12 d.), pasikvietęs Baltijos 
Respublikų prezidentus jiems pažadėjo 
ypatingą vietą būsimoje Sovietinių 
Respublikų federacijoje. Pirmą kartą 
prezidentas Gorbačiovas tarėsi su 
Lietuvos Respublikos prezidentu 
Vytautu Landsbergiu. Šiandien (birželio 
13 d.) prezidentas Landsbergis Lietuvos 
Respublikos Parlamentui praneš apie 
Gorbačiovo padarytus pasiūlymus. 
Parlamentas turės nutarti. Tačiau 
ekonominė blokada tęsiama. Kyla 
klausimas, kas privertė Gorbačiovą tartis 
su Baltijos Respublikų prezidentais? 
Politiniai komentatoriai teigia, kad 
prezidento Gorbačiovo padėtis sunkėja 
dėl Sovietų Sąjungoje blogėjančios 
ekonominės padėties, prezidento Jelcino 
reikalavimų, vykstančių religinių ir 
etninių neramumų pietinėse 
respublikose, Vokietijų suvienijimo ir 
Baltijos Respublikų noro atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Visos šios priežastys, 
jeigu laiku nebus išspręstos, gali 
pareikalauti dabartinę vyriausybę ir jos 
vadą prezidentą Gorbačiovą 
atsistatydinti. Nors čia nepaminėta, bet 
didelę įtaką gali turėti prezidento Busho 
ir prezidento Gorbačiovo susitarimai 
Washingtone.

Amerikos vizito metu vienoje spaudos 
konferencijoje prezidentas Gorbačiovas 
buvo paklaustas apie esamą ryšį tarp 
Amerikos su Maskva pasirašyto 
prekybos susitarimo ir Lietuvos 
klausimo. „Amerikos balso“ radijo 
pranešimu, prezidentas Gorbačiovas 
kelis kartus pabrėžė, kad ryšio esama tik 
su Sovietų Sąjungos įstatymu. Baigiantis 
konferencijai vėl iškilo Lietuvos 
klausimas. Sovietų Sąjungos prezidentas 
pakartojo, kad Lietuvos klausimas turi 
būti išspręstas pagal Sovietų Sąjungos 
konstituciją. Kalbėdamas apie Lietuvą jis 
ją pavadino Lietuvos TSR. Kai Senato 
mažumos lyderis respublikonas Robert 
Doulas pareiškė, kad kongresui svarstant 
dvišalį prekybos susitarimą bus keliami 
klausimai apie Baltijos valstybes ir jų 
nepriklausomybę, prezidentas 
Gorbačiovas jam priminė, kad tai esąs 
„mūsų vidaus reikalas“. Anot Kremliaus 
vadovo, kalbant apie Pabaltijo faktorių 
reikia pasakyti, kad esame atsidūrę 
spąstuose dėl tam tikros grupės žmonių 

veiksmų, kurie patys sulaužydami 
žaidimo (politinio) taisykles ir 
nesilaikydami konstitucinių realijų 
atsidūrė spąstuose. Pasigyręs, kad daug 
laiko praleidžiama Sovietų parlamente 
svarstant įvairias su naujai iškylančia 
federacija surištas problemas, jis aiškino, 
kad Lietuvoje vykusiuose rinkimuose 
trečdalis gyventojų neužbaigė šio proceso 
ir po dviejų savaičių turėjo ruošti antrą 
rinkimų turą. Tuo pačiu metu turėjo 
prasidėti neeilinis liaudies deputatų 
suvažiavimas tam, kad įsteigus 
prezidento institutą. Taigi lietuviai 
nutarė pakeisti savo sprendimą, sušaukė 
rinkimus dviem savaitėm prieš 
suvažiavimą, kad sukurtų dirbtinę padėtį 
ir konfrontuotų suvažiavimą su įvykusiu 
faktu. Sovietų lyderis toliau aiškino: jie 
išsirinko parlamentą ir susirinkę naktį 
balsavo už atsiskyrimą nuo Sąjungos. Į 
tai labai stipriai reagavo mūsų 
visuomenė. Tai buvo savotiškas naktinis 
perversmas. Trunka mėnesius nutarti, 
kas gali dalyvauti rinkimuose, o štai jie 
susirenka naktį, pakelia rankas ir 
paskelbia: mes jau nebe Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. Tai absurdas.

800.000 nelietuvių gyvena šioje 
Respublikoje, toliau tęsė Gorbačiovas, 
1940 metais šeši Baltarusijos rajonai buvo 
perduoti Lietuvai. Klaipėda dėl karo 
pasekmių buvo priskirta Kaliningrado 
sričiai. Stalinas atėmė Klaipėdą nuo 
Kaliningrado ir perdavė Lietuvai, kad ji 
turėtų išėjimą į jūrą. Kai tik lietuviai 
balsavo, po kelių dienų susirinko 
Baltarusijos Aukščiausioji Taryba ir, 
nors mes prašėme to nedaryti, nutarė 
susigrąžinti Baltarusijos žemes. 
Klaipėdoje buvo neramumų. Liaudis 
priėmė rezoliuciją, reikalaujančią 
sugrąžinti prarastas žemes. Lenkai irgi 
kėlė klausimą sakydami, jog jie irgi nori 
likti Rusijoje. Ką gi darysime su šiais 
nelietuviais, kaip spręsime gynybos, jūrų 
pajėgų, ryšių, sienų klausimus? Kas gali 
taip elgtis, kaip jie pasielgė?

Toliau Kremliaus lyderis tvirtino, kad 
Lietuvos parlamentarai nėra tikri, kad 
juos žmonės parems. Aš asmeniškai esu 
tikras, tęsė Gorbačiovas, kad žmonės jų 
nerems. Ką gi Lietuva darys? Šimtmečiais 
ji šalia Rusijos. Ji orientuota į Rusijos 
rinką, turi ekonomikos santykius, ypač 
dabar. Ekonominis bendradarbiavimas 
su kitomis respublikomis siekia 50%. O 
ką kalbėti apie 90% naftos, gamtines 
dujas, medvilnę? Visa tai juk suteikia 
Rusija ir kitos respublikos. Taigi visas 
šitas reikalas yra ne kas kita, kaip 
avantiūra, separatistinė veikla. Trečiasis 
liaudies deputatų suvažiavimas nutarė, 
kad šie sprendimai neteisėti, ir davė 
prezidentui mandatą atstatyti 
konstituciją.

Tai štai kaip prezidentas Gorbačiovas 
galvoja apie lietuvius ir jų pastangas 
išsilaisvinti iš Sovietinės okupacijos. Bus 
sunkios, labai sunkios derybos!

Tegyvuoja Lietuvos Respublika!
ELR

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
NOBELIO TAIKOS PREMIJOS 

KANDIDATAS
Aštuoniolika amerikiečių senatorių 

pasirašė ir pasiuntė laišką Norvegijos 
Parlamentui, siūlydami šių metų Nobelio 
Taikos premiją paskirti Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Landsbergiui. 
Amerikiečiai senatoriai laiške Norvegijos 
Parlamentui rašo, jog Vytautas 
Landsbergis didžiai pasitarnavo taikos 
reikalui, nes kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą niekada 
nekurstė neapykantos ir smurto 
priemonių panaudojimo, bet priešingai, 
pats taikingai veikė už tautos laisvę ir 
nepriklausomybę ir savo pavyzdžiu kitus 
skatino vien tik taikingomis priemonėmis 
siekti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir įtvirtinimo. Kaip pastebi 
apžvalgininkai, savo tvirta ir nuoseklia 
laikysena Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu, savo tvirta ir nuoseklia 
laikysena Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu, santūriu, bet drauge ir ryžtingu 
principingumu Vytautas Landsbergis yra 
tapęs už savo teises taikingai kovojančios 
lietuvių tautos gyvu simboliu.

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

VOKIETIJOJE
PARAMA LIETUVAI

Sovietų Sąjungos prieš Lietuvą 
vykdoma ūkinė blokada apima ir vaistų 
tiekimą. Todėl pasidarė sunku suteikti 
normalų medicininį aptarnavimą. 
Ligoninės negali priimti dalies net sunkiai 
sergančių ligonių. Katastrofiškai 
atsiliepia insulino, antobiotikos, 
vienkartinių švirkštų ir rentgeno 
kontrastinių preparatų trūkumas. Nuo 
šių trūkumų nukenčia silpniausios 
visuomenės dalys: ligoniai, vaikai, 
invalidai, seneliai.

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministras J. Olekas kreipėsi į 
užsienį prašydamas paramos. Į šį 
prašymą atsiliepia ir visi lietuviai 
pasaulio šalyse. AT pirmininkui parašius 
ir Sveikatos apsaugos ministrui įgaliojus 
Vokietijoje vaistų telkimą organizuoja 
Lietuvių kultūros institutas. Tam 
sudaryta gydytojų patariamoji komisija 
(med. daktarė Regina Odinienė, Dana ir 
Ira Gotšalkaitės, Lida Hermanienė) ir 
pradėti pirmieji darbai.

Kreipiamės į visus Vokietijos lietuvius 
ir prašome paremti iniciatyvą „Vaistai 
Lietuvai“. Jūsų prašome:

1. Kreipkitės į Jums pažįstamus 
gydytojus, vaistines ir kt. prašydami 
vaistų. Vaistus nors ir mažais kiekiais 
siųskite: Litauisches Kulturinstitut, 
Romuva, 6840 Lampertheim-Hūttenfeld. 
Iš ten jie sunkvežimiais bus gabenami į 
Lietuvą. (Planuojama plati Europos 
lietuvių akcija).

2. Praneškite mums Jūsų apylinkėje 
esančių labdaros darbą dirbančių 
organizacijų adresus, kad mes galėtume į 
jas kreiptis. Jeigu Jūs kreipsitės, 
praneškite mums.

3. Remti galite pinigais. Aukas siųskite 
LKI banko sąskaitom Nr. 8 0107.06 
Volksbank Kreis Bergstrasse, 6840 
Lampertheim (BLZ 509 914 00), 
pažymint „Vaistai Lietuvai“ arba 
„Arzneimittel fūr Litauen“. Aukos gali 
būti nurašomos nuo mokesčių.

4. Painformuokite kuo plačiau savo 
kaimynus ir pažįstamus apie šią 
iniciatyvą. Į LKI kreipimąsi jau atsiliepė 
įvairios organizacijos, įmonės ir pavieniai 
asmenys, kurie pažadėjo savo apylinkėse 
telkti vaistus. Paramą pažadėjo ir 
Vokietijos Raudonasis Kryžius bei 
tarptautinė žmogaus teisių organizacija.

Pirmieji atsiliepė: iš vaistų gamyklų — 
Grunenthal, Stolberg; iš gydytojų (šalia 
Miuncheno daktarų) — dr. H. Lorenzas 
ir dr. E. Hillmer, Altenkirchen; iš 
vaistininkų — P. Vaitiekūnas, 
Molbergen; iš privačių asmenų — V. 
Vykintienė-Povilavičienė, Memmingen; 
iš aukojusių pinigus — dail. A. Dargis, 
Friedrichshafen.

Pirmąjį koncertą, kurio pelnas buvo 
skirtas „Vaistai Lietuvai“ akcijai, 
atsisakęs savo honoraro, atliko Vilniaus 
styginis kvartetas (A. Vainiūnaitė, P. 
Kunca, D. Katkus, A. Vasiliauskas) š. m. 
gegužės 18 Kiolne (organizavo fleitistas 
P. Odinis).

Gegužės 26 d. Paryžiuje įvyko pirmasis 
„Parama Lietuvai“ Europos kraštų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
Šveicarijos, Belgijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos LB atstovai kartu su atstovu iš 
Lietuvos. Didžiosios Britanijos Sąjunga 
pažadėjo visokeriopą paramą. Aptarti 
ateities bendri žygiai, telkiant vaistus 
Lietuvai. Pirmoji vaistų siunta į Lietuvą 
išeina birželio 12 d. antroji — liepos 
mėnesį.

V. Bartusevičius

ITALIJOJE
„VYDRAGA“ ROMOJE

Gegužės 28 d. iš Sicilijos autobusu į 
Romą atvyko Lietuvos muzikos 
draugijos folkloro ansamblis „Vydraga“. 
Ansamblio nariai, viso apie 20 asmenų, 
keliauja drauge su latvių folkloro grupe. 
Folklorininkai Romoje apsistojo šv. 
Kazimiero kolegijos svečių namuose, kur 
Romos lietuviams ir jų svečiams atliko 
liaudies muzikos, dainų ir šokių pynę. 
Kitą dieną, apžiūrėję Romos įžymybes, 
„Vydragos“ ansamblio nariai drauge su 
latviais folklorininkais dalyvavo 
Popiežiaus bendroje audiencijoje.

„Vydragos“ ansamblis iš Romos gegužės 
30 d. per Veneciją vyksta atgal į Lietuvą.
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Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ar leidėjo nuomonę.

Lietuvių Kronika
KAS— KADA—KUR?

Birželio 30 — Vasaros atostogų 
pradžia Vasario 16-je gimnazijoje, 
Huttelfelde.

Liepos 22 — rugpjūčio 5 — Lietuvių 
vaikų vasaros stovykla Romuvoje, 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Liepos 28 — rugpjūčio 4 — 41-ji 
tradicinė skautų stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 30 - rugpjūčio 13 — Nidos 
spaustuvės vasaros atostogos.

Rugpjūčio 5-12 — XXXVII Europos 
lietuvių studijų savaitė Einsiedelne, 
Šveicarijoje.

Rugsėjo 3 — Mokslo metų pradžia 
Vasario 16-je gimnazijoje, Hūttenfelde, 
V. Vokietijoje.

Spalio mėnesį įvyks du didesnio masto 
koncertai — Bradforde ir Nottinghame. 
Apie tai dar informuosime.

Spalio mėn. 6 d. Wolverhamptone įvyks 
DBLS Tarybos Posėdis-Suvažiavimas.

Spalio 12-14 — Lietuvių kultūros 
instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Romuvoje, V. Vokietijoje.

Spalio 20 — Boltono lietuvių metiniai 
šokiai Ukrainiečių Klube, 99 Castle St. 
Bolton.

Spalio 26-28 — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas.

AUKOS SPAUDAI
J. Sasnauskas — 5.00 sv.
J. Žaliauskas —5.00 sv.
A. Broszat — 20.00 DM.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame, 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 

AUKOS TAUTOS FONDUI
E. Žilius ir P. Vičas — po 5.00 sv. 
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKA TAUTINĖS
PARAMOS FONDUI

M. Valikonis aukojo 50.00 sv.
Dėkojame TPF V-ba

NOTTINGHAME
JONINIŲ POBŪVIS

Birželio 30 d., Latvių klube, 
Nottinghamo Moterų Draugija ruošia 
Joninių pobūvį.

Bus programa ir turtinga loterija. 
Įėjimas 4.00 sv. asmeniui. Užsirašyti pas 
Draugijos nares arba pas G. 
Aleknavičienę telefonu 583065. Pradžia 
18.30 vai.

Nottinghamo Moterų Draugijos V-ba

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — birželio 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birminghame — birželio 17d., 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Nottinghame — birželio 24 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Corbyje — birželio 24 d., 14 vai., Šv.

Patrike, Gainsborough Rd.
Northamptone—birželio 24 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — liepos 1 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leicesteryje — liepos 1 d., 14 vai., Švč. 

Širdyje, Mere Rd.

AUKOS AID LITHUANIA FONDUI 
Fondui aukojo 200.00 sv. — J. ir A. 
Micuta; 100.00 sv. — Bradford Latvian 
Welfare Fund; 50.00 — J. Kuliukas, 
DBLS Sodybos skyrius, A. Gaidelis; 
40.00 sv. — V. Paulauskas, J. Tamulaitis; 
20.00 sv. — J.A. Collins; 10.00 sv — J. 
Sankauskas, A. ir O. Paulauskas.

Ligi šiol viso surinkta 5728.45 sv.

AUKOS LIETUVOS 
RAUDONAJAM KRYŽIUI

Aukas prisiuntė: 131.00 sv. — J. 
Jakimavičius (aukos surinktos Lucas 
Diesel Systems fabrike, Gillingham, 
Kent); 50.00 sv. J. Kuliukas; 25.00 sv. 
G.D. Purcell.

Viso ligi šiol surinkta 3253.70 sv.

A.A. VYTAUTAS BROKAS
Birželio 3 d. staiga mirė Vytautas 

Brokas, gyvenęs 9, Mathew Way, 
Corshaw, Wilts. Velionis paliko žmoną 
Albiną, sūnus Romualdą ir Liliu.

PADĖKA
Skautų vasaros stovyklai remti su 

geriausiais linkėjimais sesėms ir broliams 
gautos aukos: Dr. J. ir M. Mockus — 50 
sv., A. Dziuvė— 50 sv., DBLS Sodybos 
skyrius per kasininką V. Balčikoni — 15 
sv., K. Tamošiūnas — 10 sv.

Mieliems mūsų rėmėjams nuoširdus 
skautiškas ačiū. Jūsų nuolatinė parama, 
duoda galimybę jau 41-mą kartą rinktis į 
gražiosios Sodybos skautų kalnelį, įsigyti 
daugiau skautiško patyrimo ir žinių apie 
mūsų atgimstančią Nepriklausomą 
Tėvynę Lietuvą, pagyventi tikrai 
Lietuviškoj skautiškoj šeimoj.

Didelė padėka mūsų skautiško leidinio 
„Budėkime“ rėmėjams už gautas aukas: 
kun. dr. P. Duknys — 50 austr. dol., R. 
Popikienė, A. Klimas, DBLS Coventry 
skyrius per Ireną Timmins po 5 sv.; E. 
Vainorienė — 2 sv. ir J. Šukaitis 1 sv. 
Visiems ačiū. Vis budžiu!

v.s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

MANČESTERYJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d., sekmadienį, 16 vai. 
MLKK Komitetas ruošia Mostono 
kapinėse prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus Išvežtųjų Minėjimą.

Dalyvaus organizacijos su vėliavomis 
ir bus padėtas bendras vainikas 
išvežtiesiems, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir čia palaidotiems tautiečiams 
prisiminti.

Prašome visus gausiai dalyvauti.
MLKK Komitetas

MINĖJIMAS
Liepos 21 d. 18 vai. Mančesterio LK, 

121 Middleton Rd., Manchester, LVS- 
gos „Ramovė“ Mančesterio skyrius 
rengia
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ

Programoje H. Vaineikis skaitys 
paskaitą, o meninę dalį atliks „Rūta“ iš 
Nottinghamo.

Visi tautiečiai yra maloniai kviečiami 
kuo gausiau šiame minėjime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164

LONDONE
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

AUKOS VAIKAMS 
(British-Lithuanian Relief Fund 

for Children in Lithuania).

Wolverhamptono Janina ir Danielius 
Narbutai atsiuntė 100 svarų auką.

Pavasario sąskrydžio metu lietuvių 
Sodyboje per fondo valdybos nares B. 
Černienę, H. Piščikienę, V. Puidokienę 
fondui aukojo 20.00 sv. — V. Milvydas, 
15.00 sv. — B. ir J. Čemiai; po 10.00 sv.: 
D.H. Silius, P. Gudiškis, S. Kurtinaitis, J. 
Tamošiūnas, V. Grygelis, V. O’Brien, V. 
Gasperienė, B. Kavaliauskas, J. 
Šlepertas, J. Čemis, S. ir M. Blotniai, M. 
Zokienė, Z. Žebelys, P. Kavaliauskas, J. 
Gudaitis; po 5.00 sv.: J. Mažulis, J. Gipas, 
H. Andrijauskas, V. Girėnas, A. Valentą, 
S. Karalevičius, T. Stendel, N. Rataitis, 
A. Kasperavičius, L. Songaila, V. Cekys, 
J. Millar, A. Černiauskas, K. Makūnas, J. 
Kvietkauskas, R. Kinka, I. Gabraitis, Z. 
Vilkauskas, P. ir B. Varkala, A. 
Ivanauskas, V. Olensevičius, S. Mockus, 
S. Blotnys, V. Puidokienė, T. Lekavičius, 
P.V. Bulaitis, I. Gineikis; po 3.00 sv.: J. 
Levinskas, J. Bundonis, R. Balčikonis; po 
2.00 sv.: S. Connor, T. Grygelis, P. ir A. 
Podvoiskis, S. Ciulesie, O.P. Paužolis, T. 
įves, S. Dobbs, J. Black; po 1.00 sv.: A.M. 
Silnickas, A. Kuliukas, A. Strikaitytė, S. 
Bosikis, J. Andrijauskas, F. Silius, V. 
Sturg, A.R. Motuzą, J. Kukštas, E. 
Stanners, K. Blažys, F. F. Kirk, P. 
Bilinskas, J. Žilinskas.

2.50 sv. — aukojo J. Pakalnis, 1.80 sv.
— R. Skėrius, 8.50 sv. — įvairios kitos 
aukos.

Viso lietuvių Sodyboje surinkta 384 sv. 
ir 30 penų. Fondo vadovybė yra dėkinga 
visiems aukojusiems. Norintieji prie 
fondo veiklos prisidėti prašomi aukas 
siųsti: Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania, c/o Lithuanian 
R.C. Church, 21 The Oval, London E2 
9OT. Norintieji smulkesnių informacijų 
prašomi skambinti 081-579 4657.

S.K.

DERBY ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ LOTERIJA

33-oji Derby arklių lenktynių loterija 
baigėsi. Grąžindami bilietus šie asmenys 
prisidėjo prie aukų: Petronėlė 
Ritbergevienė, Lietuvių Sodyboje — 32 
svarus, Česlovas Budrys, Upminster — 
20 svarų. , Stasys Karalevičius, Lietuvių 
Sodyba — 20 svarų. Po 15 svarų : J. 
Eigminas ir J. Žemaitis, 10 sv. — K. 
Tamošiūnas, po 5 sv.: S. Butvilą, J. 
Kvietkauskas, A. Grėsmanskas, 2 sv. — 
A. Žurenka.

Dėkojame ir šiems loterijos 
talkininkams: B. Baniui, P. Dzidolikui, 
M. Galvinauskienė. P. Gramauskienė, A. 
Gramauskienei, A. Jakimavičiui, S. 
Jezerskiui, J. Kvietkauskui, J. Šukaičiui, 
V. Veličkai, P. Zdanavičiui. Jų didžiulis 
indėlis į šį darbą nulėmė loterijos sėkmę.

Padėka visiems talkininkams, 
aukotojams, bilietų pirkėjams.

S. Kasparas, Loterijos vedėjas

LAIMINGI BILIETAI
Aromatic 3943 — J. Kvietkauskas, 

Slough. Bastille Day 0145 — M. Parulis. 
Blue Stag 0035 — (?). Bookcase 4112 — 
Robinson, Wolverhampton. Digression 
2076 — V. Chadauskas, Manchester. 
Duke of Paducah 3258 — M. Kurila, 
Glasgow, Scotland. Elmaamul 3369 — 
Nottinghamo Moterų Draugija. Kaheel 
3007 — Leeds 582345. Karinga Bay 3714
— A. Žemaitis, Eastwood, Essex. 
Linamix 4316 — K. Tamošiūnas. 
Missionary Ridge 1994 — (?). Mr. 
Brooks 0272 — P.F. Levonowich, 
London. Quest for Fame 3849 — M. 
Galvinauskienė, Gloucester. Razeen — 
1344 — (?). River God 1470 —(?). Sober 
Mind 2576— K. Straskys, Derby. Treble 
Eight 3253 — kun. J.Me. Andrews, 
Bellshill, Scotland. Zoman — 0713 — (?).

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Išvežtųjų minėjimas šiais metais įvyks 

kitoje vietoje. Šiemet sukanka 50 metų 
nuo Lietuvos okupacijos ir tikimasi, kad 
kuo daugiau tautiečių atsilankys į 
minėjimą.

Minėjimas įvyks St. James Church, 197 
Piccadilly, W.1, šeštadienį, birželio 16 d., 
15.30 vai. Minėjime dalyvaus Baltijos 
tautų meniniai vienetai, o religines 
apeigas atliks visų trijų valstybių kunigai.

BRADFORDE
PADĖKA

Bradfordo apylinkės vardu dėkoju 
Latvian Welfare Fund už 100.00 svarų 
auką Lietuvos Paramos Fondui.

R. Grybas, Sekretorius

NAUJAS KOMITETAS
1990 metų Gegužės 7-tą dieną Estų 

klube estai, latviai ir lietuviai nutarė 
išrinkti Bradfordo ir apylinkės Baltijos 
valstybių koordinacinį komitetą. Į 
valdybą išrinkti išvardinti žmonės: G. 
Tomson (latvis) Pirmininku, S. Billington 
(estė) Sekretore, A. Traška (lietuvis) Vice 
pirmininku, V. Sambrook (estė) 
Vicepirmininke, K. Šneideris (latvis) 
Iždininkas, J. Gravenieks (latvis) Ryšių 
reikalai., L. Ottan (estė), R. Grybas 
(lietuvis), A.Miilma (estas) ir K. Zeltins 
(latvis) specialūs reikalai.

Komiteto pareigos — vystyti Baltijos 
valstybių kultūrinį bendradarbiavimą 
Bradforde ir apylinkėje.

Kartu įdedamas čekis Lietuvos 
paramos fondui — 100.00 svarų.

R. Grybas

BIRMINGAME
PALAIDOTAS VINCAS ZOKAS
1990 m. gegužės 9 d., septynis 

mėnesius išgulėjęs ligoninėje, mirė Vincas 
Zokas. Sirgo Parkinsono liga. Velionis 
gimė Suvalkijoje, 1914 m. rugsėjo 4 d. 
1947 m. iš Vokietijos atvažiavo į Angliją. 
Čia 1960 m. vedė lietuvaitę Amildą 
Ritbergerytę šv. Andriaus bažnyčioje, 
Selle Oak.

Vincas buvo uolus katalikas ir 
susipratęs lietuvis. Gyveno ramiai, 
kukliai. Dievas palaimino Vincą ir 
Amildą gražia šeima: sūnumi ir dviem 
dukrelėmis.

Palaidojome Vincą 22 gegužės 
Woodlands kapinėse, Chelmsley Wood. 
Susirinko gražus būrelis lietuvių ir 
kitataučių draugų. Laidojimo pamaldas 
atliko kun. A. Geryba. Po jo pamokslo 
Steven Page angliškai padėkojo lietuvių 
dalyviams ir išreiškė užuojautą gedinčiai 
šeimai. Kapuose po maldų ir giesmės 
kalbėjo p. Jezelskis, jautriai 
prisimindamas velionės tautiškumą, 
religingumą ir draugiškumą.

Už velionį buvo atlaikyta daug šv. 
Mišių. Mes jį prisimename.Prisimename 
jo paliktus bei liūdinčius artimuosius — 
žmoną Anamildą, sūnų Antaną, dukras 
Elenutę ir Marytę, brolį Joną — ir su 
prisikėlimo viltimi tiesiame jiems gilią 
užuojautą.

Tegul ilsisi mirties nugalėtojo 
Viešpaties ramybėje. kun. A. Geryba

LEIGH
PARAMA LIETUVAI

Per savo reguliarius susiėjimus vietiniai 
lietuviai aptaria ir vietines problemas ir 
situaciją Lietuvoje. Per porą paskutinių 
tokių susirinkimų diskusijos buvo apie 
kokiu būdu jie konkrečiai galėtų paremti 
savo tautiečius Tėvynėje. J. Arbačiauskas 
palaikydamas ryšį su žinomu daktaru 
Lietuvoje, paaiškino apie tragišką 
situaciją šalies ligoninėse ir apie visokių 
net paprasčiausių vaistų trūkumą. Planai 
dėl vaistų vajaus buvo diskutuojami ir 
buvo nutarta stengtis į tokį vajų įtraukti 
visus šiaurės Anglijos tautiečius.

Poroje tokių diskusijų dalyvavo ir į jas 
pakviestas Boltono lietuvių pirmininkas 
H. Vaineikis.

BOLTONE
SKYRIAUS VEIKLA

Birželio 2 d. boltonoškiai dar kartą 
buvo susirinkę savo einamųjų reikalų 
aptarti. Susirinkimą atidaręs skyriaus 
pirmininkas H. Vaineikis išdėstė ateities 
veiklos planus. Jis ragino gausiai 
dalyvauti Išvežtųjų minėjimuose Boltone 
ir Mančesteryje, nepamiršti dalyvavimo 
„Church in Need“ procesijoje 
Lankasteryje ir atsilankyti į Dariaus ir 
Girėno minėjimą Mančesterio lietuvių 
klube. Jo pranešimai sukėlė labai daug 
gyvų diskusijų.

Sis boltoniškių susirinkimas skyrėsi 
nuo kitų kadangi jis įvyko Onutės ir 
Juozo Eidukų namuose. Onutė šventė 
savo gimimo dieną, tai susirinkime 
dalyvavusieji buvo labai maloniai priimti 
— buvo ir pavalgidinti ir šauniai 
pavaišinti.

Onutei Eidukienei linkime ilgiausių 
metų!

PASAULYJE
Atmetė Lietuvos prašymą

Europa apsidžiaugė, gavusi iį 
paskutinės marksistinės Europos 
valstybės Albanijos prašymą įstoti j 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferenciją stebėtojo teisėmis. Tą$ 
prašymas buvo vienbalsiai priimtas 
Žmogaus Teisių konferencijoje 
Kopenhagoje. Toje konferencijoje taip 
pat dalyvavo lietuviai. Jie taip pat norėjo 
įteikti panašų prašymą, bet konferencijos! 
pirmininkas Danijos užs. reikalą' 
ministras atsisakė tą prašymą 
teisindamasis, kad neturi jokios! 
galimybės tą padaryti. Tokiu būdui 
konferencija išvengė ginčų dėl Lietuvos,I 
Vokietija ir Lietuva dominuoja derybose

Prezidentų Busho ir Gorbačiovo 
susitikime Amerikoje suvienytos 
Vokietijos ir Lietuvos reikalai buvo 
svarbiausi dienotvarkės punktai, dėl 
kurių taip ir liko nesusitarta. Neatrodo, 
kad tie klausimai bus greitai išpręsti. 
Vakarai nori, kad suvienyta Vokietija 
liktų NATO nariu, nors jie sutinka su 
kitomis nuolaidomis, kaip pav. nelaikyti 
kariuomenės Rytų Vokietijoje, o Maskva 
tam priešinasi. Rusai mano, kad 
Vokietija galėtų priklausyti abiem: 
NATO ir Varšuvos paktams, bet visa 
bėda, kad Varšuvos Paktas jau yra beveik 
palaidotas. Gorbačiovas nors ir yra 
valdžioje, tačiau jau nebeturi tokio 
stipraus užnugario, kokį turėjo anksčiau, 
Gorbačiovo padėtis atrodo beviltiška: 
ekonominis gyvenimas dar labiau 
pablogėjoje pasiūlytos reformos nebuvo 
priimtos, respublikos reikalauja 
nepriklausomybės ar autonomijos. 
Žinoma, didžiausias jo priešas Rusijos 
Federacijos prezidentas Boris Yeltsin, 
sudaro didžiausią kliūtį Gorbačiovo 
reformoms pravesti. Jis atsisakė įvesti 
Kremliaus reformas kainų pakėlimui ir 
prižadėjo aprūpinti Lietuvą alyva ir 
dujomis, tuo sugriaudamas Gorbačiovo 
blokadą. Jis net kalbėjo apie Rusijos 
federacijos išstojimą iš Sovietų Sąjungos, 
apie tai jau ir Ukraina kalba. Kas tada 
liktų iš Sovietų Sąjungos?

Ar bus teisiami nusikaltėliai?
Po to, kai Britanijos Lordų rūmai 207 

balsais prieš 74 atmetė Žemųjų rūmą 
priimtą įstatymą teisti tariamus karo 
nusikaltėlius, vyriausybė atsidūrė 
kryžkelėje: ji gali tą įstatymą vėl pristatyti 
parlamentui ir jei jis tada būtų priimtas, 
įstatymas įsigaliotų be Lordų rūmą 
sutikimo. Iš kitos pusės, vyriausybė 
galėtų tą įstatymą palaidoti, 
pasiteisindama, kad ji padarė viską, bet 
nenori eiti į konfliktą su Lordų rūmais.

Tas įstatymas sukėlė daug ginčų ne 
vien parlamente, bet ir spaudoje, 
televizijoje, radijuje ir kitur. Klausiami 
kodėl Žemieji Rūmai priėmė įstatymą 
didele balsų dauguma, gi Lordų Rūmai 
tokia pat didele balsų dauguma tą 
įstatymą atmetė. Spėliojama, kad 
Žemųjų Rūmų nariai yra priklausomi 
nuo rinkėjų, kur žydai turi daugiau j 
įtakos, gi lordai rinkėjų neturi. Taip pat 
ginčijamasi, semitizmas padidėtų ai 
sumažėtų, tą įstatymą priėmus. Jau dabar 
antisemitizmas išėjo į viešumą ne vien 
Sovietų Sąjungoje, bet ir Prancūzijoje. 
Vokietijoje, Anglijoje ir kt. Kai kas teigia, 
kad žydų užsispyrimas ieškoti kaltininkų 
kurie skriaudė žydus prieš pusę šimto 
metų, tik gali padidinti antisemitizmą ir 
net prezidentas Bushas, sutikdamas 
sudaryti palankią prekybos sutartį su 
Sovietų Sąjunga, iš pradžių pastatė dvi 
sąlygas — Lietuva ir žydų emigracija, bet 
vėliau apleido Lietuvą ir paliko tik žydų 
emigraciją. Kongresas turės tą prekybos 
sutartį priimti, ir galvojama, kad jie 
pareikalaus iš Gorbačiovo nuolaidą 
Lietuvos atžvilgiu.

Sovietai nori parduoti salas
Pranešama, kad per paskutinį 

prezidentų susitikimą Amerikoje 
Gorbačiovas užsiminęs Bushui, jof 
Sovietai gal sutiktų perleisti Japonijai 
keturias arti Japonijos esančias Hokaidą 
salas, kurias po karo užėmė sovietai 
Neabejojama, kad už tai sovietai 
pareikalaus ekonominės Japonijos 
paramos.

DERBYJE
TAUTOS ŠVENTE

Tautos šventė (sąskrydis) įvyks 
Derbyje rugsėjo 8 d. Sąskrydžio ruošima 
rūpinasi Derbio skyrius CV globoje.
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