
LIETUVOS MALDININKAI 
MELDŽIASI LENKIJOJE 
Popiežius Jonas Paulius II 

Lomžoje tūkstančiams lietuvių 
maldininkų išreiškė solidarumą 
Lietuvai ir viltį, kad netrukus galės 
ją aplankyti.

Popiežius į Lomžą atvyko 
birželio 4 d. ir po atviru dangum 
atnašavo Mišias lenkams bei 
lietuviams maldininkams. Lenkų 
PAP agentūros žiniomis, maždaug 
14 tūkstančių maldininkų atvyko 
iš Lietuvos. Associates Press teigė, 
kad jų buvo 20000. Į Lomžą, kuri 
yra maždaug 60 mylių nuo 
Lietuvos-Lenkijos sienos, 
suvažiavo ir Lenkijoje gyveną 
lietuviai.

Birželio 5 d. ryte Lomžos Šv. 
Mykolo katedroje popiežius 
susitiko su daugiau kaip 3000 
lietuvių. Pagal spaudos 
pranešimus, daug lietuvių buvo 
susitelkę prie šventovės gatvėse.

„Lietuva, girdžiu Tavo balsą, 
balsą tautos prie Baltijos jūros,“ 
— sakė popiežius maldininkams. 
Jis kalbėjo prie altoriaus ant kurio 
buvo Vatikano, Lietuvos ir 
Lenkijos vėliavos. „Reaguoju į šį 
balsą iš čia, kur esu taip arti... 
Popiežius yra su Jumis.“

„Iš šios katedros siunčiu 
maldas, kad galėčiau aplankyti 
Lietuvą“. Popiežius, dalį savo 
kalbos pasakęs lietuviškai, 
prižadėjo, kad tiksliau lietuviškai 
kalbės kai atvyks į Lietuvą.

Maldininkus į Lomžą atlydėjęs 
kardinolas Vincentas Sladkevičius 
popiežiui pasakė: „Žinome, 
kokios kliūtys užstoja Jums kelią 
ir tikimės, kad jau kitais metais 
Jūsų palaimintos kojos stovės ant 
lietuviškos žemės“.

Lomžos vyskupas Julius 
Paetzas, kurio vyskupijoje gyvena 
tūkstančiai Lenkijos lietuvių, 
išreiškė viltį, kad jie galės būti 
taikos ir susitaikymo „tiltu“ tarp 
lenkų ir lietuvių tautų.

Prieš iškilmes katedroje. 
Popiežius susitiko privačiai su 
maža delegacija iš Lietuvos, kuriai 
turėjo vadovauti AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Jam 
negalėjus išvykti dėl įtemptos 
padėties Vilniuje, su popiežiumi 
pusvalandžiui susitiko J.E. 
kardinolas Sladkevičius, AT 
vicepirmininkas Česlovas 
Stankevičius, vicepremjeras 
Zigmas Vaišvila, Švietimo ir 
kultūros ministras Darius Kuolys 
bei buvusi Lietuvos premjerė 
Kazimiera Prunskienė. Lietuvių 
delegacija pakvietė popiežių 
aplankyti Lietuvą.

(Nukelta į 3 psl.)

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Baltų Tarybos rengiamas 

birželio trėmimų minėjimas įvyks 
birželio 15 d., 11 vai., Anglikonų 
Southwark katedroje, London 
Bridge, SEI.

Iškilmingas pamaldas laikys 
estų, latvių ir lietuvių kunigai. 
Dalyvaus pabaltiečių chorai ir kiti 
menininkai.

Minint šį žiaurų trėmimų 50- 
metį, kviečiami visi lietuviai 
dalyvauti ir pagerbi žuvusius 
Sibiro gulaguose.

Katedra pasiekiama 
autobusais: 17, 21, 40, 43, 48, 35, 
47, 133 iš įvairių Londono 
vietovių. Geležinkeliu ir 
požeminiu — London Bridge 
stotis.

Gegužės 26 d. Anglijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės aukšti pareigūnai. Gegužės 31 d. Lietuvių 
Namuose jie susitiko su Lietuvos Atstovu Didžioje Britanijoje V. Balicku, DBLS-gos ir LNB-vės valdybomis, ir 
Londono lietuviais. Nuotraukoje: (iš kairės) Ekonomikos ministerijos kainų departamento direktorius Rimantas 
Stanikūnas, Ekonomikos ministro pareigas einąs Vytas Navickas, Prekybos ministras Albertas Sinevičius, 
Lietuvos atstovas Didžioje Britanijoje Vincas Balickas ir Lietuvos informacijos centro Londone vadovas Kęstutis 
Stankevičius. Nuotrauka: ELR

REZOLIUCIJA BRITŲ 
PARLAMENTE

Britų parlamento narė 
Margaret Ewing birželio 5 d. 
pasiūlė „Early Day Motion“ 
rezoliucijos projektą, kuriame 
sakoma, jog Britų parlamentas 
yra susirūpinęs, kad nors 
prezidentui Gorbačiovui buvo 
paskirta Nobelio Taikos premija, 
sovietų kariuomenė neduoda 
ramybės taiką mylintiems 
Lietuvos piliečiams; kad 
(parlamentas) apsvarstęs sovietų 
pranešimą pateisinantį sausio 
mėnesio sovietų kariaunos 
veiksmus Vilniuje, kur žuvo 13 
civilių, griežtai prieštarauja 
balandžio 10-15 d. liudijimams 
padarytiems Baltijos respublikas 
lankantiems Britų parlamento 
nariams, ir reikalauja, kad Britų 
vyriausybė sovietų organams 
aiškiai pasakytų, jog nuolatinis 
jėgos panaudojimas prieš laisvę 
demokratiniais būdais siekiančius 
pabaltiečius Didžiajai Britanijai 
yra nepriimtinas, ir prieštarauja 
tarptautiniam susitarimui, 
garantuojančiam žmogaus ir 
apsisprendimo teisę.

Rezoliuciją (EDM) iki šiol savo 
parašais parėmė šie 
parlamentarai: Mrs. Margaret 
Ewing, Sir Bernard Braine, Mr. 
Paul Flynn, Mr. David Trimble, 
Dr. Dafydd Elis Thomas, Mr. 
Menzies Campbell, Mr. Seamus 
Mallon, Mr. George Howarth, Mr. 
Max Madden, Mr. Paul Boateng, 
Mr. Alan Williams, Mr. Terry 
Rooney, Mr. Mark Wolfson, Mr. 
Huw Edwards, Mr. Jim Sillars, 
Mr. Andrew Welsh, Mr Alex 
Salmond, Mr. Dick Douglas, Mr. 
Dafydd Wigley, Mr. leuan Wyn 
Jones, Mr. Peter L. Pike, Mr. 
Thomas Graham, Mr. Peter Hain, 
Mr. James Wallace, Mr. Malcolm 
Bruce, Mr. Doug Hoyle, Mr. 
Anthony Beaumont-Dark, Mr. Jim 
Marshall, Mr. Alun Michael, Ms. 
Joyce Quinn.

Gegužės 11 d., 17 vai., Britų 
parlamentarai Mrs. Margaret

Papildomi sovietų daliniai Lietuvoje

Šiomis dienomis Vilniuje ir kai 
kuriuose kituose Lietuvos 
miestuose pastebėtas papildomų 
sovietų armijos dalinių atvykimas 
ir jau esamų dalinių 
suaktyvėjimas. Šie reiškiniai kelia 
nerimą Lietuvoje. Kalbama, kad 
birželio mėn. naktimis sovietai 
bandys nuversti landsberginę 
valdžią. Kiti šaltiniai praneša, kad 
panašias žinias išgirdę Maskvoje į 
Vilnių atvyko kai kurie užsienio 
korespondentai. Dar kiti 
pasakoja, kad pirmadienio nakties 
akcijos, t.y. sovietų armijos 
tikrinimo punktai sostinėje, buvo 
„repeticija“.

Trečiadinį ir ketvirtadienį 
nežinomas skaičius sovietinių 
„specnaz“ tipo desantininkų, ar 
„raudonųjų berečių“, atvyko į 
Vilnių. Lietuvos televizijos 
operatorius nufilmavo keliais 
sunkvežimiais atvykstančius šiuos 
apsišarvavusius desantininkus 
prie „OMON“ — ,juodųjų 
berečių“ — centrinės įstaigos 
Vilniaus Antakalnio rajone. 
„Specnaz“ desantininkai yra 
pavaldūs TSRS KGB.

Trečiadienį devyniolika „Ural“ 
tipo karinių sunkvežimių su 
civiliškai apsirengusiais vyrais 
pravažiavo Panevėžio miestą ir 
traukėsi toliau į šiaurę. 
Ketvirtadienį kita karinių mašinų 
kolona važiavo nuo Molėtų

Ewing, Mr. Paul Flynn ir Mr. 
Quentin Davies parlamento 
rūmuose kviečia visų partijų 
parlamentarų susirinkimą, 
kuriame bus sudaryta Didžiosios 
Britanijos visų partijų 
parlamentarų grupė „Friends of 
Baltic Republics“ (Baltijos 
Respublikų Bičiuliai). Į 
susirinkimą buvo pakviestas ir 
Lietuvos informacijos centro 
Londone vadovas Kęstutis 
Stankevičius. ELR 

Vilniaus link, nors pasak įvairių 
šaltinių, jų paskirtis nebuvo 
žinoma: tai galėjo būti ir eilinis 
dislokavimas.

Vyriausybinio spaudos biuro 
žiniomis, šiandieninė Lietuvos 
televizijos informacinė laida 
„Panorama“ pranešė, kad į 
Vilniaus pagrindinę sovietų 
armijos bazę Šiaurės miestelyje 
atvyko apie 100 ginkluotų 
desantininkų, o prie „OMON“ 
bazės pastebėti kariniai 
sunkvežimiai su civiliškai 
apsirengusiais „sportinės 
išvaizdos“ vyrais.

Manoma, kad Vilniaus 
aerouoste ruošiamasi priimti 
papildomus dalinius. 
„Panoramos“ žiniomis, aerouosto 
vyriausybė kreipėsi į kelias 
Vilniaus gamyklas skubiai atsiimti 
krovinius iš aerouosto sandėlių. 
Tai reikštų, kad sandėliai bus 
skiriami karinėm reikmenim. Taip 
pat minima, kad kaimynninėj 
visasąjunginėj įmonėj Kirtimuose 
tuštinami sandėliai, norint juos 
perleisti atvykstantiems 
kareiviams, karinei technikai ir 
šovinių atsargom.

Lietuvos Krašto Apsaugos 
Departamentas (KAD) pranešė, 
kad birželio 6 d. apie 22.val. 
(Vilniaus laiku), prie šalia 
Aukščiausios Tarybos esančio 
tunelio sovietų armijos kariai 
šaudė į orą, o 23.30 vai. tame 
pačiame tunelyje girdėjosi 
sprogimas. KAD žiniomis, apie 
10.30 vai. prie Pabradės sovietų 
kariai sustabdė automobilius ir 
tikrino dokumentus.

Karinė vadovybė Maskvoje ir 
Vilniaus garisono Majoras 
Vladimiras Uskopčikas aiškina, 
kad visos viršminėtos akcijos yra 
susijusios su jaunuolių 
pavasariniu šaukimu į armiją.

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVOJE
Konferencija Hagoje

Olandijos mieste Hagoje įvyko 
tarptautinė konferencija 
„Žmogaus ir tautos teisės“, 
kurioje nagrinėti Baltijos 
respublikų ir TSRS santykiai. 
Lietuvos delegacijai 
konferencijoje vadovavo AT 
deputatas V. Čepaitis.
Nauji banknotai

Nuo birželio I d. Sovietų 
Sąjungoje išleisti nauji 5 rb 
banknotai. Vėliau bus išleisti 3 rb, 
10 r b ir 25 rb banknotai. Seni 
banknotai taip pat galios, kol 
susidėvės.
Politikos institutas

Vilniuje įkurtas Lietuvos 
tarptautinės politikos institutas. 
Tai nevalstybinė mokslo įstaiga, 
kurios tikslas — analizuoti 
tarptautinę padėtį, informuoti 
visuomenę ir padėti Lietuvos 
žmonėms savarankiškai susivokti 
užsienio politikoje. Tarp instituto 
steigėjų paminėtini A. Eidintas, P. 
Gylys, A. Januška, R. 
Mikutavičius, E. Nekrašas, R. 
Ozolas, J. Paleckis, R. 
Paulauskas, L. Truska, P. 
Vaitiekūnas, R. Žepkaitė.
Valstybės laikraščio kritikai

Gegužės 8 d. grupė deputatų 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
sakoma, jog valstybės laikraščio 
„Lietuvos aidas“ turinys daugeliui 
Lietuvos žmonių kelia 
susirūpinimą. Nei laikraščio 
redakcija, nei AT vadovai 
nereaguoja į deputatų priekaištus, 
kuriuose buvo pabrėžiama 
neobjektyvi, perdėm 
ideologizuota „Lietuvos aido“ 
pozicija. Laikraštis paprastai
pritaria kraštutinių dešiniųjų
politinių jėgų nuostatoms. Tuo 
būdu „Lietuvos aidas“,
deklaruodamas vienybę, iš tikrųjų 
atlieka skaldytojo darbą.

Pareiškimą pasisakiusieji sako, 
kas laikraštis, kuris atspindi tik 
dalies AT nuomonę, negali būti 
vadinamas valstybiniu. 
Pareiškimą iš AT tribūnos 
paskelbė prof. K. Antanavičius.

Svečias iš Vokietijos
Lietuvoje viešėjo tarptautinio 

Frydricho Eberto fondo ekspertas 
Rytų Europos klausimais 
Alfredas Christijanas Dyboldas. 
Jis pasakė, kad atvyko į Pabaltijo 
respublikas susipažinti su politine 
padėtimi, užmegzti tiesioginius 
ryšius su kai kuriais politikos bei 
visuomenės veikėjais.
Televizijos plėtimas

Kauno radijo ir televizijos 
pardavimo centre baigta montuoti 
palydovinių programų priėmimo 
antena. Tai 7,5 metro skersmens 
unikali antena, kurią Lietuvos 
televizijai perdavė JAV konsulato 
Leningrade atstovas. Tokios 
antenos taip pat padovanotos 
latvių ir estų televizijoms.

Nuo birželio mėnesio Lietuvos 
gyventojai galės matyti programą, 
perduodamą per palydovą 
,,“Intersat-6“.
Nauja bažnyčia

Kretingos rajone, Jokūbave, 
pašventintas kertinis būsimos 
bažnyčios akmuo. Senųjų maldos 
namų, sudegusių karo pabaigoje, 
vietoje iškils nauja bažnyčia. Jos 
projektą paruošė architektas 
Edmundas Giedrimas.
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NAUJOJI ENCIKLIKA
Gegužės 2 d. buvo paskelbta 

Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
naujoji Enciklika darbo 
klausimais, pavadinta pirmaisiais 
jos žodžiais „Centesimus Annus" 
— šimtieji metai. Tai bus jau 
devintoji dabartinio Popiežiaus 
enciklika ir trečioji skirta darbo 
pasauliui bei socialinėm 
problemom. Dvi pirmosios Jono 
Pauliaus II-ojo enciklikos darbo 
klausimais buvo „Laborem 
exercens“, paskelbta 1981 m. ir 
„Sollecitudo rei socialis“ — 1987 
m. Pirmoje socialinėje enciklikoje 
„Laborem exercens" gilinamasi į 
žmoguas ir darbo santykius 
Evangelijos mokslo šviesoje, 
antroje enciklikoje „Sollecitudo 
rei socialis“ aptariami žmogaus 
santykiai su aplinka ir moderniąja 
technologija. Tarp kita ko. šiame 
dokumente griežtai pasmerkiamas 
turtingųjų kraštų abejingumas 
ūkiniai neišsivysčiusiem. 
neturtingiem kraštam, nurodoma, 
kad ekonominė pažanga, gerovė 
turi būti kuriama turtingiem 
kraštam bendradarbiaujant su 
neturtingomis šalimis. Trečioji 
dabartinio Popiežiaus socialinė 
enciklika „Centesimus Annus“ 
yra skirta Leono XHI-ojo 
enciklikos „Rerum Novarum“ 
šimtmečiui paminėti. „Rerum 
Novarum“ enciklikoje buvo 
pirmą kartą nuodugniai ir 
visapusiškai išdėstyta Bažnyčios 
pažiūra į socialinius, į darbo 
pasaulio klausimus, aptarti visi 
aktualieji tuometiniai 
darbininkijos klausimai, privatinė 
nuosavybė, atlyginimas už darbą, 
darbo organizacijos ir kita. Jonas 
Paulius Il-asis Leono XIII-ojo 
encikliką aptarė kaip pasaulinės 
reikšmės įvykį, giliai paženklinusį 
visą socialinį gyvenimą. Šio įvykio 
šimtmečiui paminėti paskelbta 
nauja Enciklika, kurioje 
pagilinamas Bažnyčios socialinis 
mokslas, atsižvelgiant į 
pasikeitusius laikus. Kaip pažymi 
Vatikano radijo dienraštis, naujoji 
Jono Pauliaus II-ojo socialinė 
Enciklika „Centesimus Annus“ 
dar kartą liudija Bažnyčios 
ypatingą rūpestį darbo pasauliu, ir 
kaip tikimasi, padeda kurti 
humaniškesnę krikščionišką 
visuomeninę santvarką.

Antroje naujosios Enciklikos 
dalyje apžvelgiami po „Rerum 
Novarum“ įvykę socialiniai 
pasikeitimai iki dabartinių laikų. 
Antrasis Enciklikos skyrius 
pavadintas : Žvelgiant į dabartines 
naujoves. „Rerum Novarum“ 
paskelbti dėsniai, rašo Jonas 
Paulius II-sis, nebuvo vėlesniais 
laikais reikiamai pritaikyti. 
Vadinamas „realusis socializmas“ 
padarė esminę, antropologinio 
pobūdžio klaidą: pamiršo 
žmogaus asmens antgamtinę 
paskirtį. Čia Popiežius įspėja 
žmoniją, ypač gi tuos, kuriems 
patikėtas žmonių ir tautų likimas, 
pasimokyti iš netolimos praeities 
klaidų, primena, kad 
neteisingumas ugdo neapykantą, 
įspėja apsisaugoti nuo neapykantą 
ir smurtą kurstančių idealogijų.

Trečiame naujosios Enciklikos 
skyriuje aptariami reikšmingi 
įvykiai 1989 m. ypač centro ir rytų 
Europoje. Tuose įvykiuose Jonas 
Paulius II-sis įžvelgia Enciklikos 
„Rerum Novarum“ sukelto 
istorinio proceso kulminacinį 
tašką, atkreipia dėmesį, kad tuose 
įvykiuose svarbu, dargi lemtingą 
vaidmenį, suvaidino Bažnyčia, 
kuri ryžtingai gynė ir puoselėjo 
pagrindines žmoguas teises. Tarp 
kitų veiksnių, nulėmusių 
totalistinių režimų žlugimą. Jonas 

Paulius II-sis pamini darbininkų 
mases, pasipriešinusias 
idealogijai, kuri tariamai 
atstovavo darbo žmonėm ir 
pretendavo kalbėti jų vardu. 
Popiežius toliau įspėja, kad 
negalima vertinti žmogaus vien 
pagal ekonominį mastą ar pagal 
tai. kuriai socialinei klasei jis 
priklauso. Žmogus turi būti 
vertinamas kaip Dievo kūrinys. 
Popiežius toliau pažymi, kad 1989 
m. įvykius taip pat nulėmė 
Bažnyčios skelbiama evangelinė 
dvasia, atmetanti smurtą ir 
raginanti dialogu ir derybomis 
spręsti visas problemas. Tokiu 
būdu pasiekti laimėjimai, rašo 
Popiežius, tebūnie įspėjimu 
vadinamo politinio realizmo 
šalininkams, kurie politiniame 
gyvenime atmeta teisės ir moralės 
dėsnius.

Ketvirtame Enciklikos skyriuje 
kalbama apie aktualiąsias 
dabartinės ekonomikos 
problemas — privačią nuosavybę, 
kapitalą ir kita, ekonominių 
veiksnių santykį su žmogumi. Jei 
praeityje produkcijos lemiamas 
veiksnys buvo žemė, vėliau 
kapitalas, darbo įrankiai, šiandien 
svarbiausias produkcijos veiksnys 
yra pats žmogus, jo patirtis, 
turimos mokslinės žinios, 
organizaciniai sugebėjimai, jo 
sugebėjimas suvokti ir suprasti, 
kuriuo būdu gali ir turi būti 
patenkinti darbo žmonių 
poreikiai. Kitas svarbus 
produkcijos veiksnys yra žmonių 
tarpusavio solidarumas, gėrybių 
paskirstymas. Kiekvienas žmogus 
yra pašauktas duoti tam tikrą savo 
darbo dalelę visuotinės gerovės 
labui. Deja, rašo Popiežius, 
šiuolaikiniame pasaulyje dar labai 
trūksta solidarumo dvasios ir ne 
tiktai vadinamo Trečiojo pasaulio 
atžvilgiu, bet net ir vadinamame 
Pirmajame pasaulyje, kur 
ekonomika yra toli pažengusi 
pirmyn.

Trečioje Enciklikos dalyje ir 
penktame jos skyriuje žvelgiama į 
ateities uždavinius, į valstybės 
uždavinius darbo žmonių 
atžvilgiu. Bažnyčia vertina 
demokratinę sistemą, bet 
nepaliaujamai primena, kad 
tikroji demokratija galima tik 
teisinėje valstybėje ir remiantis 
teisingu žmogaus asmens 
supratimu. Deja, ir demokratinėse 
valstybėse ne visuomet 
atsižvelgiama į žmonių poreikius, 
visuomenės reikalavimai ne 
visuomet sprendžiami pagal 
teisingumo ir moralės dėsnius. 
Tokios padėties akivaizdoje 
Bažnyčios vaidmuo yra aiškus: 
Bažnyčia gerbia demokratinės 
santvarkos autonomiją, bet 
drauge yra įsitikinusi, kad turi 
aiškiai pasisakyti dėl vienokių ar 
kitokių jos sprendimų 
visuomeniniame gyvenime. 
Bažnyčia nepaliaujamai primena 
ir gina žmogaus asmens orumą, 
kurio pilnatvė pasireiškia 
Įsikūnijusio Žodžio paslaptyje. Ši 
mintis pratęsiama šeštame ir 
paskutiniame Enciklikos skyriuje 
„Žmogus yra Bažnyčios kelias“. 
Visas Bažnyčios socialinis 
mokslas nuo Enciklikos „Rerum 
Novarum“ iki dabartinių laikų 
remiasi žmogumi, skatina gerbti ir 
saugoti žmogaus asmens orumą, 
žmogaus teises. Bažnyčios 
socialinis mokslas yra ne kas kita, 
kaip evangelizacijos priemonė, yra 
Dievo skelbimas žmonijai. 
Socialiniu mokslu Bažnyčia 
skelbia kiekvienam žmogui jo 
išganymo Jėzuje Kristuje paslaptį, 
tuo pačiu padeda žmogui atrasti

LIETUVIŠKOS NUOTRUPOS
Vokietijos knygų rinkoje 

pasirodė naujas Pabaltijo 
klausimu leidinys. Autorius — 
Rytprūsių vokiečių savaitraščio 
„Das Ostpreussenblatt“ politinio 
skyriaus redaktorius Onsgar 
Graw. Vokietis labai nuodugniai 
paliečia paskutinius įvykius 
Vilniuje. Rygoje bei Taline, 
matydamas Pabaltijos tautose 
nerpiklausomybės kovą. Tad ir 
savo leidinį autorius pavadino 
,,Der Freiheitskampf im 
Baltikum“ (Laisvės kova 
Pabaltijyje). A. Graw skaitytoją 
nukelia į vokiečių ordino laikmetį, 
atnešusį Pabaltijo tautoms kultūrą 
ir pažangą. Stalino metus jis 
vadina „kruvinu laikotarpiu" 
(vokiečių ordinas kultūrą ir 
krikščionybę taip pat nešė kalaviju 
— K. B.). Vokietis dėmesį atkreipė 
į Klaipėdą, kuri gali būti tiltu tarp 
lietuvių ir vokiečių, o 
Karaliaučiaus apygarda gali tapti 
ketvirta pabaltijo valstybe.

Įžangą leidiniui parašė 
Kazimiera Prunskienė 
pažymėdama, kad taika Europoje 
bus tik tada atsiekta, kai lietuviai, 
latviai ir estai atsieks pilną ir 
pagrindinę apsisprendimo teisę.

Ansgar Graw ,, D e r 
Freiheitskampf im Balticum“, 
Straube Verlag, Erlangen, 178 psl. 
Kaina 25 DM.

Gegužės 16 d. netolimam nuo 
Vasario 16 gimnazijos 
Mannheimo mieste pasirodė 
Vilniaus „rok" muzikos grupė. 
Deja, ji nesusilaukė didelio 
susidomėjimo, o spaudos 
puslapiuose — gan aštrios 
kritikos. Girdi, viso pasaulio 
„rok“ grupių kalba yra anglų, o 
tuo tarpu >„Foje“ dainavo 
lietuviškai, o tekstai daugumoje 
lietė pasipriešinimą priespaudai ir 
1.1. Lenkų bei rusų grupės jau 
perėjo prie anglų kalbos, tad ir 
lietuviams reikėtų sekti jų 
pėdomis, norint išplaukti į 
tarptautinę areną.

Malonu iš vokiškos „Elta- 
Pressedienst“ skaitytojų susilaukti 
gražių atsiliepimų, ne vieną kartą 
atsakyti ar net patenkinti jų 
prašymus lietuvišku reikalu. 
Suminėsiu du paskutinius gegužės 
14 ir 17 d. laiškus: Pirmame 
Heilbronno miesto skaitytoja 
rašo: „Der Fels“ („Uola“ — 
katalikų mėnraštis, leidžiamas 
Regensburge — K.B.) kovo mėn 
laidoje tilpo Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslas. Jis yra labai 
gražus, turi didelį religinį atspindį! 
Prašiau redakcijos šį brangų 
paveikslą man atsiųsti. Deja, „Der 
Fels“ neturi, tad kreipiuosi į 
Tamsta“.

Dar tą pačią dieną nukreipiau 
vokietę į atitinkamus antrašus.

Antras laiškas taip pat buvo 
prašymas. Tai Miuncheno 
universiteto politinių mokslų 
M. B. studentės, gyvenančios 
Freisinge. Ji pradėjo ruošti 
diplominį darbą, iškeldama 
Lietuvos nepriklausomybės siekį 
ir kovą, tačiau šiam diplominiam 
darbui neturi daug medžiagos. 
Kiek turėjau vokiškų ir angliškų 
leidinių — taip pat tą pačią dieną 
išsiunčiau, nurodydamas dar kitus 
antrašus.

Be jokių abejonių. Lietuvos 
klausimą į Vokietijos visuomenę, j 
tarptautinę areną, įnešė mūsų 
pavergtoji tauta. Vokiška, 
austriška, šviecariška bei angliška 
spauda pilna straipsnių apie mūsų 
tėvynę (randu taip pat ir 

patį save, suvokti savo paskirtį.
V AT. R

Apie sveikatos stovi Lietuvoje
Seselė ir gydytoja Danutė 

Šlapkauskaitė lankėsi Vokietijoje. 
Ji sutiko „Europos Lietuvio" 
skaitytojams paaiškinti apie 
sveikatos stovį Lietuvoje. Su sesele 
Danute Šlapkauskaitė kalbėjo kun. 
K. Senkus.

Jūs esate tyrimo instituto 
Vilniuje bendradarbė, kas yra tas 
tyrimo institutas?

Pulmonologijos ir ftiziatrijos 
mokslinio tyrimo institutas 
Vilniuje — ankstesnis 
Tuberkuliozės mokslinio tyrimo 
institutas. tik pakeistas 
pavadinimas. Tai kartu mokslinė 
ir gydymo įstaiga tuberkuliozės ir 
kitų plaučių ligų atveju. Instituto 
moksliniai bendradarbiai 
konsultuoja, tiria ir gydo ligonius 
iš visos Lietuvos, kai kitose 
tuberkuliozės ligoninėse, 
dispenseriuose susidaro 
problemų. Dažniausiai esti 
neaiškumų diagnostikoje: ar 
plaučių tuberkuliozė, ar Sibiro 
kasyklų dulkės, ar... taip 
nepageidaujamas vėžys ir 1.1. 
Instituto patalpos ir įrengimai 
kuklūs, bet stropūs ir nuoširdūs 
gydytojai, moksliniai 
bendradarbiai. Gėriui „žalią 
šviesą“ — tokia ir instituto 
direktorės prof. med. dr. D. 
Gaidamonienės pozicija. Gyvuoja 
„Caritas“ grupė, antri metai 
meldžiamės naujai įrengtoje 
koplyčioje, kiek pasiekia mūsų 
rankos ir širdys judiname ir 
socialines problemas.

Kaip ir kokiu tikslu Jūs atvykote 
į Vokietiją?

Į Vokietiją atvykau padedant 
bažnytinėms organizacijoms, 
leidžiant sveikatos apsaugos 
ministerijai susipažinti su 
tuberkuliozės problemų 
sprendimo metodika, pasidalinti 
medicininio darbo patirtimi. 
Nerašytas tikslas, bet šiandien 
drįstu apie tai kalbėti: artimiau 
pažinti ir religinį Vokietijos 
gyvenimą. Kadangi be Bažnyčios 
pagalbos nebūčiau įvykdžiusi nei 
pirmojo uždavinio, nemanau, kad 
kam nors užkliūtų ir antrasis.

Koks Lietuvoje žmonių sveikatos 
stovis apskritai?

Lietuvos žmonių sveikata? Gal 
kiek panaši kaip žirnių prie kelio. 
Esame kiek suvargę, bet ir 
užsigrūdinę. Atsigausime. Tik 
oro... tik saulės... tik 
tenegniugždo, te netrypia 
svetimieji.

Kaip plačiai Lietuvoje paplitusi 
TBC (plaučių) liga? Kaip ten prieš 
jų kovojama?

amerikiečių karių dienraštyje 
„Stars and Stripes), kuri beveik 
kiekvieną dieną atžymi įvairių 
Pabaltijo valstybių įvykius, 
talpindama taip pat nuotraukas. 
Ilgesni straipsniai randami 
Miuncheno, Frankfurto, Bonnos, 
Stuttgarto ir kitų miestų 
dienraščiuose. įvykiai 
nufilmuojami televizijos 
korespondentų, ne vieną kartą 
rodomi televizijoje pasikalbėjimai 
su V. Landsbergiu.

Manding, pasirodo ir 
kurijoziniai aprašymai. Štai 
Mannheimo dienraštyje gegužės 
24 d. tilpo platus Maskvos 
korespondento straipsnis Sovietų 
Sąjungoje erotinių filmų klausimu 
bei pasireiškusią „sexwelle“ (sekso 
bangą) Pabaltijo valstybėse. 
Vokietis rašo, kad 42 procentai 
latvijos gyventojų nori legalizuoti 
viešuosius namus ir prostituciją, 
27 proc. yra priešingi, 31 proc. 
neturi nuomonės.

K. Baronas

Apie tuberkuliozę Lietuvoje jau 
galime kalbėti neslėpdami tiesos: 
serga tūkstančiai suaugusių, 
pasitaiko ir vaikų tuberkuliozės, 
net meningitų. Kaip kovojama? 
Ligoniai izoliuojami ir gydomi 
stacionaruose, kontaktiniai bei 
rizikos grupių asmenys, ypač 
vaikai, gauna profilaktinį 
gydymą. Naujagimiai ir vyresni 
vaikai, paaugliai kas 5-7 metai 
prieš tuberkuliozę skiepijami. 
Stengiamės kuo anksčiau 
diagnozuoti tikrinant 
profilaktiškai rentgeno- 
fluorografo pagalba suaugusius, 
tuberkulino mėginiais — vaikus.

Kokią pagalbą Vakarų žmonės 
galėtų suteikti Lietuvai kovoje su 
ligomis, pavyzdžiui prieš 
tuberkuliozės ligą?

Tuberkuliozės gydyme išlieka 
principas: stiprinti žmogaus- 
ligonio organizmą, silpninti jo ligą 
sukėlusias bakterijas. 
Tuberkuliozės bakterijas įveikia 
tik kartu keli ir ilgai — apie metus
— vartojami vaistai. Kai permažai 
vitaminų, prieštuberkulioziniai 
vaistai kenkia kepenims, gydymas 
sutrinka. Vakarų pasaulyje yra 
vitaminų įvairiose formose, yra ir 
įvairių prieš tuberkuliozinių 
preparatų: vaikams — sirupo 
pavidale, suaugusiems — 
kombinuotų su vitaminais 
tablečių, injekcijoms skirtų 
preparatų ampulėse; sako 
nepritrūksta nei rifampicino, nei 
pyrazinamido. Jei vis kartosis 
prieštuberkuliozinės — BCG 
vakcinos ir tuberkulino trūkumas, 
šių profilaktinių priemonių 
vaikams teks rimtai prašyti iš 
Vakarų.

Kaip Jums sekėsi Vokietijoje? Ar 
bent dalinai atsiekėte, ko tikėjotės?

Kaip man sekėsi Vokietijoje? 
Labai ačiū Jums, gerbiamas 
Lietuvių katalikų misijos Vade ir 
Globėjau, gerai. Džiaugiuos 
patyrusi ne tik man aktualias 
medicinos naujoves, bet ir 
neabejingumą tautų ir atskirų 
žmonių likimams. Ekumeninis 
religinis gyvenimas artimai susijęs 
su medicinine, materialine ir 
dvasine parama.

Susipažinau su seselėmis 
pranciškonėmis iš Siessen, kaip 
gegužiukas pasidžiaugiau jų namų 
šiluma, gyvybinga dvasia. Radau 
čia siūlo galą ir link mano 
mylimųjų fokoliarų.

Pagaliau medicina ir religija 
buvo neatskiriamos Vokietijos 
gydytojų misijų institute — 
DIFAM Tiubingene. Pagal 
„gailestingojo samariečio“ idėją 
jautėsi ekumeninė dvasia bei noras 
padėti ir svetimtaučiams.

Daug daug ačiū, lieku skolinga 
kolegoms, vokiečiams ir 
lietuviams, gerb. kun. M.M. K. 
Senkui, kolegei Birutei ir dr. J. 
Norkaičiams. Ačiū ir katalikų 
MA „KAAD“, ačiū „Caritas“, 
kurių iniciatyva galėjau įžengti į 
Vokietijų.

Leiskite atskirai keletą žodžių 
tarti mane kalbinančio gerb. kun. 
K. Senkaus adresu. Laiškai, 
skambučiai, žmonės, problemos...
— reikia tai pamatyti iš arti. Nori 
padėti Lietuvai, nori padėti 
besikreipiantiems lietuviams; 
bandys padėti vienas... visiems. 
Dievo Apvaizda tepadeda jam. 
Bet kaip galime padėti mes?

Kaip iš narvelio ištrūkę 
paukščiukai bandome paskraidyti 
po Europą, bet labai 
neskubėkime. Sustokime ir 
pažiūrėkime. Paklausykime ir 
pamąstykime. Pasidalinkime ir 
pasisemkime ir dvasinių turtų.
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ŽMONES IR ĮVYKIAI

Birželio 1 d. Baltic-Info-Centre Belgijos LB-nės pirmininkė St. Baltus 
Lietuvos Respublikos AT pirmininkui V. Landsbergiui įteikė dovanėlę.

Dalis lietuvių svečių susitikime su Lietuvos Vyriausybės atstovais Lietuvių 
Namuose.

Lietuvos Vyriausybės atstovai atsako į klausimus.

Prekybininkas G. Oniūnas kalbasi su Rimantu Stanikūnu ir Albertu
Sinevičium. Nuotraukos ELR

VOKIETIJOJE
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
Romuvos Lietuvių Moterų 

Klubas, vadovaujamas 
pirmininkės Eugenijos Liucienės, 
gegužės 4 d., Hūttenfelde, suruošė 
Motinos dienos minėjimą.

Po pamaldų kaimo katalikų 
bažnyčioje, pilies salėje įvyko 
minėjimas. Jį atidarė klubo 
pirmininkė Eugenija Liucienė, 
visus nuoširdžiai pasveikino ir 
pristatė programos išpildytojus. 
Ypatingai pagarbiai pirmininkė 
pasveikino visas motinas.

3 metų Laura Šiugždinytė, 3 
metų Daina Šmitaitė ir 5 metų 
Lina Šmitaitė pasveikino 
vyriausią minėjime dalyvavusią 
moterį, 92 metų senutę ir įteikėjai 
puokštę gėlių.

Po atidarymo kalbėjo Lietuvos 
parlamento narys Antanas Račas 
apie motinas, apie Motintj Tėvynę 
ir apie paskutinius įvykius 
Lietuvoje. Šią programos dalį 
užbaigė Laimutė Lipšytė 
eilėraščiu apie motiną.

Meninę dalį išpildė ansamblis 
„Vienkiemis“ iš Lentvario, iš 
Lietuvos.

Po minėjimo buvo galima 
pabendrauti, užkąsti ir išgerti.

Buvo suorganizuotos dvi 
parodos. Pirmoji buvo Meilės 
Veršelienės paveikslų paroda. 
Dailininkės kūriniai yra 
abstraktūs paveikslai, kuriuose 
jaučiama 19-ojo amžiaus pabaigos 
ir 20-ojo amžiaus modernistų 
įtaka. Ji dažniausiai vartoja 
aliejaus, akvarelės ir akrilio 
technikas, tačiau taip pat ji maišo 
ir kelias technikas viename 
kūrinyje. Ypatingai dėmesio verta 
yra pačios dailininkės sukurta 
trijų dimensijų aliejinė technika, 
kurios dar neteko matyti išeivių 
lietuvių dailininkų paveiksluose.

Antroji — buvo lietuviškų 
tautinių juostų paroda. Juostas, 
išaustas rankdarbių menininkės P. 
Damijonaitienės iš Vilniaus, buvo 
galima užsisakyti. Dailininkė 
Domijonaitienė su savo juostomis 
yra žinoma Lietuvoje ir užsienyje. 
Ji yra jau net ir Amerikoje su savo 
juostomis buvusi. Dabar ji 
aplankė ir Vokietijos lietuvius.

Minėjime ir parodose buvo apie 
400 tautiečių ir svetimtaučių. 
Lietuviai buvo suvažiavę iš visos 
Vokietijos, buvo net svečių iš 
Tėvynės Lietuvos.

Tuo pačiu metu gimnazijoje 
viešėjo ir mergaičių krepšinio 
komanda iš Lietuvos. Viena iš 
trenerių—dviguba aukso medalio 
laimėtoja olimpinėse žaidynėse — 
Angelė Rupšienė. Mergaitės 
Vokietijoje žaidė prieš 
Heidelbergo amerikiečių 
gimnaziją ir Viernheimo klubų 
komandas. Visas rungtynes didele 
persvara laimėjo.

Motinos dienos minėjimas ir 
meno parodos buvo didelis 
pasisekimas. Visi paruošimo, 
pravedimo ir sutvarkymo darbai 
buvo atlikti veiklaus Romuvos 
Lietuvių Moterų Klubo narių ir jo 
nenuilstančios pirmininkės 
Eugenijos Liucienės. Jau dabar 
Vokietijos lietuviai laukia 
sekančių metų Motinos dienos 
šventės.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Gegužės 25 d. įvyko Romuvos 

Lietuvių Moterų klubo visuotinis 
narių susirinkimas. Klubo 
pirmininkė Eugenija Liucienė 
pranešė apie praėjusių dviejų metų 
klubo veiklą ir apie gegužės 4 d. 
įvykusį Motinos dienos minėjimą.

Didžiausias klubo užsiėmimas 
yra drabužių rinkimas Lietuvai. 
Jau vieną kartą buvo išsiųsta

Konferencija Lenkijoje
Europos Saugumo ir 

bendradarbiavimo Konferencija 
(Helsinkio akto) kultūriniais tautų 
reikalais įvyko 1991 m. gegužės 28 
— birželio 7 dienomis Krokuvoje, 
Lenkijoje. Lietuvos interesus 
atstovavo Lietuvos švietimo 
ministras Darius Kuolys (dvi 
dienas), informacinio biuro 
atstovas Varšuvoje Edvardas 
Borisovas bei VLIKo atstovai dr. 
K. Bobelis ir J. Bobelis.

Atstovai iš Lietuvos dalyvavo 
kaip Lenkijos delegacijos svečiai. 
Dr. K. Bobelis ir J. Bobelis 
dalyvavo kaip NGO delegatai 
Lietuvos reikalams. Šeimininkai 
lenkai maloniai priėmė lietuvius. 
Lenkijos ministras pirmininkas 
Jan K. Bieleckis išreiškė protestą 
dėl grubios Sovietų kultūros 
ministro N. Gubenkos kalbos 
smerkiančios tarp kitų įvykių 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvos 
laisvės siekimą. VLIKas įteikė 
konferencijai atitinkamą 
pareiškimą.

Konferencijos metu vyko 
įvairių tautybių kultūriniai 
pasirodymai, juose dalyvavo 
Vilniaus Akademinis Dramos 
teatras, vadovaujamas režisieriaus 
Jono Vaitkaus, su J. Sobolio 
„Geto“ ir A. Mickevičiaus 
„Vėlinės“ spektakliais. Abu

ŠVEICARIJOJE
LANKĖSI JAUNIEJI 

LIETUVOS LIBERALAI
Gegužės 26-31 dienomis 

Ženevoje, Jungtinių Tautų 
Organizacijos kvietimu ir globoje, 
vyko tarptautinė jaunimo studijų 
savaitė. Joje dalyvavo atstovai iš 
11-kos šalių. Lietuvą atstovavo 
studentai vilniečiai Jurga 
Brazaitytė, Jonas Cekuolis ir 
Leonardas Rinkevičius.

Delegatai buvo nuodugniai 
supažindinti su JTO veikla. 
Išklausyta visa eilė paskaitų. 
Aplankytos JTO rūmų salės ir 
visos įžymybės. Jie taip pat lankėsi 
Tarptautinio Raudono Kryžiaus 
komitete.

Jurga Brazaitytė ir Jonas 
Čekuolis, kaip Lietuvos liberalų 
sąjungos, kuri turi 10 deputatų 
Lietuvos parlamente, nariai, 
užmezgė naudingus ryšius su 
Ženevos jaunaisiais liberalais, jų 
vicepirmininku Thierry 
Aeschbacher ir kitais. J.M.

siunta į Lietuvą padėti ten 
vargstančiom šeimoms. Gauta 
gražių padėkos laiškų ir 
fotografijų. Akcija tęsiama 
toliau...

Į Schwetzingeną yra atvykusi 
Lietuvos konservatorijos studentė 
Violeta Urmanavičiūtė dalyvauti 
ten organizuojamame G. Rossini 
konkurse. Studentei paremti 
Romuvos Lietuvių Moterų klubas 
paskyrė 100 DM pašalpų.

Po pirmininkės, kasininkės ir 
revizijos komisijos pranešimų 
buvo naujos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai. Nauja 
valdyba: Eugenija Liucienė — 
pirmininkė, Vida Sabienė — 
sekretorė, Ona Šiugždinienė — 
kasininkė. Į revizijos komisiją 
išrinktos Laimutė Veršelienė ir 
Vida Endrikaitienė.

Po susirinkimo vakare klubo 
narės dalyvavo vyskupo Antano 
Deksnio 60 metų kunigystės 
jubiliejaus proga 
suorganizuotame pagerbime. Ten 
Romuvos Lietuvių Moterų Klubo 
vardu jubiliatą pasveikino ir 
dovanėlę perdavė klubo sekretorė 
Vida Sabienė.

Petras Beržas 

vaidinimai buvo profesionaliai 
atlikti ir publikos buvo šiltai 
priimti. Gegužės 5 d. įvyko 
Giedrės Kaukaitės dainų rečitalis. 
Jai akompanavo Gražina Kučytė- 
Landsbergienė. Taip pat dalyvavo 
smuikininkas Raimundas 
Katilius.

Uždaromoje konferencijos 
sesijoje kalbėjo JAV 
viceprezidentas Dan Quayle. 
Vilniaus Akademinio teatro grupė 
gegužės 5 d. Krokuvoje surengė 
įspūdingą demonstraciją prie 
Sovietų Sąjungos konsulato ir 
Forum viešbučio, kurią plačiai 
rodė Lenkijos televizija. 
Demonstracijos metu buvo 
perskaitytas protestas prieš 
Sovietų Sąjungos kultūros 
ministro N. Gubenko pareiškimą 
dėl įvykių Lietuvoje. 
Demonstracija buvo baigta 
Lietuvos himnu. VLIKo atstovai 
dr. K. Bobelis ir J. Bobelis aktyviai 
dalyvavo demonstracijoje.

Gegužės 5 d., 8 vai., Lomžoje, 
popiežius Jonas Paulius II šv. 
Mišių metu kalbėjo lietuviškai. 
Labai gražų, tautiniai patriotinį 
žodį tarė kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. Tarp dalyvių matėsi 
vysk. A. Deksnys, vysk. A. 
Vaičius, prel. L. Tulaba ir kt. 
Didžiulė dalyvių minia po šv. 
Mišių sugiedojo giesmę Marija, 
Marija ir Lietuvos himną, šį įvykį 
buvo galima stebėti per Lenkijos 
televiziją. VLIKo ELTA

LIETUVOS MALDININKAI 
MELDŽIASI LENKIJOJE

(Atkelta iš 1 psl.)
Pasimatyme dalyvavę pranešė, 

kad popiežius pasisakė už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
dalyvaujantiems priminė, kad 
patys sovietai yra pasmerkę 1939 
m. Molotovo-Ribbentrpo paktą. 
Jis taip pat yra įsitikinęs, kad 
Lietuvos klausimas turi būti 
sprendžiamas taikingu būdu ir 
užtikrino delegaciją, kad Lietuvos 
statusas yra vienas iš pagrindinių 
temų jo diskusijose su Maskva dėl 
galimos jo kelionės į Sovietų 
Sąjungą. LIC

PAPILDOMI SOVIETŲ 
DALINIAI LIETUVOJE 

(Atkelta iš 1 psl.)
Reaguojant į šiuos nerimą 

keliančius karinius veiksmus, 
Sąjūdis suorganizavo budėjimą 
prie Parlamento rūmų. Įvairių 
Lietuvos rajonų gyventojai pagal 
nustatytą tvarką renkasi budėti, 
ypač nakties metu. AT 
informacijos biuro žiniomis, 
birželio 7 d. rytą prie Parlamento 
buvo 500 budinčiųjų. AT 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kreipėsi į Lietuvos 
žmones ir prašė, kad prie 
Parlamento budėtų iki birželio 12 
d., kada įvyks Rusijos Federacijos 
prezidento rinkimai.

Kai kurie šaltiniai Vilniuje 
teigia, kad prieš išvykdamas į 
Norvegiją, TSRS prezidentas 
Gorbačiovas sušaukė TSRS 
Gynybos ministrą Jazovą, Vidaus 
reikalų ministrą Pugo ir KGB 
vadą Kryuchkovą ir juos 
prisaikdino, kad jo išvykimo metu 
jie nenaudotų karinės jėgos 
Lietuvoje.

Birželio 7 d. 21 vai. 
Nepriklausomybės aikštėje 
susirinko keli tūkstančiai žmonių 
dalyvauti pamaldose ir sutikti iš 
Lomžos grįžusius Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios hierarchijos ir 
valstybės atstovus. Šv. Mišiose ir 
mitinge dalyvavo Lietuvos AT 
pirmininkas V. Landsbergis ir J.E. 
Kardinolas Sladkevičius. LIC
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Lietuvių Kronika
AUKOS SPAUDAI

B. Krikščiūnas — 4.00 sv.
A. Stašaitis — 4.00 sv.

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
PADĖKA

Lietuvių Namų bendrovės 
vardu nuoširdžiai dėkoju 
Veronikai Jurienei, Antanui ir 
Genei Ivanauskams už Jų įdėtas 
pastangas ir darbą Lietuvių 
Sodyboje.

K. Tamošiūnas

LONDONE
LANKYSIS SVEČIAI

Birželio 21 d., penktadienį, 
19.30 vai., Lietuvių Namuose, 
Londęne lankysis Lietuvos 
vyriausybės energetikos ministras 
dr. Leonas Ašmantas, 
Ekonomikos Instituto narys dr. 
Edmundas Smilga ir Klaipėdos 
eksporto įmonės direktorius 
Martinas Gusetinas.

Kviečiame lietuvius atvykti, 
išklausyti pranešimus ir su svečiais 
pabendrauti.

DBLS-gos direktorių valdyba

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Birželio 16 d., sekmadienį, 11 

vai., Londono lietuviškoji 
parapija minės žiauriųjų trėmimų į 
Sibirą 50 metų sukaktį, kaip 
Tremtinio Dieną, pamaldomis.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Prisiminkime tas 
liūdnas birželio mėnesio dienas.

t ŠV. KAZIMIERO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS
Birželio 29 d., 18 vai., Parapijos 

menėje, 21 The Oval, London E2, 
įvyks metinis narių susirinkimas, 
kuriame bus pranešta apie klubo 
veiklą ir renkama nauja klubo 
valdyba.

Po susirinkimo bus pagerbti 
Petrai ir Pauliai.

Kviečiame klubo narius 
dalyvauti.

LAIDOTUVES
Birželio 18d., 11 vai., Londono 

lietuvių bažnyčioje bus laikomos 
pamaldos už mirusius Praną 
Gudiškį (mirė gegužės 30 d.) ir 
Petrą Jonaitį. Po pamaldų jie bus 
laidojami 12.15 vai. Manor Park 
kapinėse.

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 16 d.,

11.15 vai., Židinyje. Minint 
skaudųjį-didvyrišką Birželį.

Derbyje—birželio 16d., 14val., 
Bridge Gate.

Nottinghame — birželio 23 d.,
11.15 vai., Aušros Vartuose.

Leicesteryje — birželio 23 d., 14 
vai., Švč. Širdyje, Mere Rd.

Nottinghame — birželio 30 d.,
11.15 vai., Aušros Vartuose.

BAZARAS EALINGE
Vaikų fondo ruošiamas bazaras 

įvyks birželio 22 d., (o ne birželio 14 
d., kaip buvo skelbiama), 11 vai., 
Welsh Chapel Hall, Ealing Green, 
High Street. Vaikų fondo vadovybė 
prašo visus prisidėti prie bazaro 
pasisekimo aukomis, daiktais, 
loterijos fantais ar maistu 
užkandžių stalui. Pinigus ir daiktus 
galite įteikti fondo vadovybei 
sekmadieniais Londono parapijos 
menėje.

Vaikų fondo vadovybė visiems 
aukotojams ir lankytojams iš 
anksto dėkoja.

VAIKŲ FONDAS
BRITISH-LITHUA NIA N 

RELIEF FUND FOR 
CHILDREN IN LITHUANIA

Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero klubas, sveikindamas 
Vaikų fondą vienerių metų 
sukaktimi, paaukojo 500.00 sv.

Fondui taip pat aukojo 100.00 
sv. — A. Rawlins-Balnius iš 
Londono, 25.00 sv. — V. Jasaitis 
iš Bedfordo, 20.00 sv. — V. 
O’Brien, a.a. Prano Gudiškio 
atminimui, 10.00 sv. — L. Luisisiš 
Londono.

Sveikiname sukaktuvininką. 
Vieni metai tėra trumpas laikas, 
bet atlikti jo darbai šalpai yra 
svarbūs ir dideli.

Aukos visuomet laukiamos! Be 
aukotojų negalėtume atlikti 
labdaros darbų. Aukas siųskite: 
British-Lithuanian Relief Fund 
for Children in Lithuania, 21 The 
Oval, London E.2 9DT.

ATVYKS VILNIAUS 
UNIVERSITETO TEATRAS 
Liepos 5-13 dienomis Londone 

viešės Vilniaus universiteto 
teatras. The Questors Theatre 
sekretorius praneša, kad atvyks 27 
asmenų grupė. Londone įvyks trys 
spektakliai, pagrindinis — liepos 6 
d. The Questors teatre, Mattock 
Lane, Ealing, W5.

LIETUVIŲ PARAPIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 
Birželio 29 d., 16 vai., Parapijos 

menėje, 21 The Oval, London E2, 
įvyks parapijos narių metinis 
susirinkimas.

Visi parapijiečiai kviečiame 
susirinkime dalyvauti.

METINIS SUSIRINKIMAS
Sporto ir Socialinio klubo narių 

susirinkimas įvyks birželio 23 d., 
17 vai., klubo patalpose, 345A 
Victoria Park Road, E9.

Bus padaryti pranešimai apie 
1990/91 metų klubo veiklą, 
renkama klubo valdyba 1991/92 
metams.

Klubo nariai kviečiami 
dalyvauti.

BRADFORDE
pabaltieCių vakaras
Pabaltiečių, lietuvių latvių ir 

estų komitetas surengė metinį 
Baltų koncertą-vakarą birželio 1 
d. latvių klubo salėje.

Meninę programą užpildė 
lietuvių šokėjų grupė „Lietuva“ iš 
Londono ir dainininkų sudėtinė 
Londono-Nottinghamo grupė 
„Harmonija“.

Taip pat dalyvavo estų 
daininkai ir šokėjos. Latviai, dėl 
susidariusių aplinkybių, 
programoje nedalyvavo.

į pirmą „ugnį“ įšoko mūsų 
„Lietuva“ — šaunus, be 
priekaištų, sulydytas, prityręs 
vienetas. Jį suorganizavo šiam 
vakarui A. Blinstrubas. 
Akordeonu grojo J. Horwill.

Mūsų „Harmonija“, šį kartą 
nors mažoje sudėtyje: V. 
Gasperienė, Bishop, J. Alkis ir V. 
O’Brien, dainavo visi kartu ir 
keisdami sąstatą: trio, moterų 
duetu, vyrų duetu, ir pagaliau V. 
Gasperienė ir J. Alkis dainavo 
solo. Pianinu akompanavo V. 
O’Brien.

Gausūs vakaro dalyviai buvo 
nustebinti lietuvių menišku 
programos atlikimu ir šventiška, 
šiam vakarui tinkama, išvaizda. 
Visus galima buvo įstatyti į 
televizijos ekraną. Tai buvo 
visiems dėmesio bei malonumo, o 
lietuviams pasididžiavimo teikiąs 
mūsų meniškų pajėgų 
demonstravimas Bradforde, po 
ilgesnės pertraukos.

Taip pat ir estų veteranai — 
dainininkai ir šokėjos, ypač 
,,pletkininkių-gandonešių“ 
įscenizavimas, nusipelnė karštų 
aplodismentų.

Įžanginį ir baigminį žodį tarė 
Pabaltijo komiteto pirmininkas 
G. Tomson. Programos žiūrėjo 
atvykęs Bradford© miesto 
burmistras ir tarė palankų 
padėkos žodį.

Po koncerto vyko šokiai, 
loterija ir jaukus pabaltiečių 
bendravimas.

Pabaltijo komitete A. Traška ir 
S. Grybas atstovauja Vyties klubą 
ir DBLS-gos Bradfordo skyrių.

Šio vakaro lietuvių programos 
dalyvius, atvykusius į Vyties 
klubą, sutiko pirmininkas V. 
Gurevičius, o pavaišino M. 
Grybienė.

A. Bučys

MANCHESTERYJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 15 d., šeštadienį, 16 vai. 

MLK koodinacinis komitetas 
rengia Mostono kapinėse prie 
lietuvių paminklinio kryžiaus 
Išvežtųjų minėjimą, kuriame 
dalyvaus organizacijos su 
vėliavomis ir bus padėtas bendras 
vainikas. Minėjimą praves kan. V. 
Kamaitis.

Prašome gausiai dalyvauti.
MLK koordinacinis komitetas

NOTTINGHAME
JONINES IR PETRINES

Nottingham© moterų draugija 
birželio 22 d., 18.30 vai., Latvių 
klube, 1A Standhill Rd., Carlton 
Hill, Nottingham, ruošia Jonines 
ir Petrines.

Įėjimas 4 svarai asmeniui. 
Užsirašyti iki birželio 20 d. 
Skambinkite 505686.

Kviečiame visus tautiečius 
apsilankyti.

Moterų draugijos valdyba

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

ŠKOTIJOJE
ATVYKSTA „RASA“

Liepos 20-28 dienomis 
Edingurge, Škotijoje, įvyks 11-sis 
Tarptautinis Tautinių Šokių 
Festivalis, kuriame dalyvaus 
Kauno Tautinių Šokių grupė 
„Rasa“. Šokėjai ir palydovai, 33 - 
jų asmenų grupė, į D. Britaniją iš 
Kauno atvyks autobusu. „Rasą“ 
iškvietė ir ja Škotijoje rūpinsis 
Dunedin Dancers Edinburge.

BELGIJOJE
LANKĖSI LIETUVOS 

AT PIRMININKAS 
V. LANDSBERGIS

Gegužės 31 — birželio 1 
dienomis Briuselyje viešėjo 
Baltijos respublikų vadai: 
Lietuvos — V. Landsbergis, 
Estijos — E. Ruutel ir Latvijos — 
A. Gorbunovas. Jie gegužės 31 d. 
dalyvavo Benelux kraštų 
parlamento vasaros sesijoje. 
Benelux kraštų komisijai 
vadovavo M. Polis, o nariais buvo 
De Bremaeker, Jung, Laverge, 
Moors, Redemeijer ir Van der 
Werflf.

Senato salėje, Briuselyje, visą 
dieną trukusioje plenume sesijoje 
buvo nagrinėta padėtis Pabaltijo 
respublikose, galimybės atidaryti 
informacijos centrus ir priimta 
rezoliucija, kurioje minima, kad 
reikia padėti Pabaltijo kraštų 
išsivystymui, o nepriklausomybė 
turi būti atsiekta derybomis su 
Sovietų Sąjunga, bet ne jėga.

Šioje sesijoje dalyvavo visų 
Benelux kraštų parlamentarai ir 
užsienio reikalų ministras M. 
Eyskens, kuris atsisakė susitikti su 
Pabaltijo respublikų vadais, nes 
buvo užsiėmęs su Sovietų 
Sąjungos ambasadoriumi... Apie 
šį įvykį buvo komentuojama 
gegužės 1 d. vykusioje Senato 
salėje spaudos konferencijoje, 
kurioje dalyvavo kelių TV stočių ir 
laikraščių žurnalistai bei 
stebėtojai.

Baltijos respublikų vadus 
iškvietė ir jais rūpinosi Benelux 
kraštų komisiją.

Belgijos pabaltiečiai garbingus 
svečius pasitiko aerouoste su 
vėliavomis ir gėlėmis. „Aeroflot“ 
lėktuvas pirmą kartą skrido 
Vilnius-Bruxelles reizu. Su jais 
atvyko ir tarptautinių ryšių 
informatorius M. Kuzminskas, 
Krikščionių Demokratų partijos 
lyderis E. Klumbys ir prezidento 
palydovai.

Birželio 1 d. Baltic Information 
Centre buvo suorganizuotas 
priėmimas, kuriame Belgijoje 
gyvenantieji pabaltiečiai galėjo 
susitikti su savo vadais. Šio centro 
šeimininkai ir iniciatoriai — 
Tarptautinės krikščionių 
Demokratų partijos atstovai 
Pierre Louis iš Briuselio ir A. 
Venskus iš Paryžiaus. Europos 
parlameto narys mielai atvėrė 
duris ir parūpino išlaidų 
padengimą. Didžiausią 
dienotvarkės organizavimo darbą 
atliko tautiečiai E. Šiugžda ir R. 
Markvėnas, kurie jau nuo praeitų 
metų lapkričio mėnesio nulatiniai 
dirba Pabaltijo informacijos 
centre

Belgijos ir Olandijos lietuvių 
būrelis Bendruomenės vardu 
svečiams įteikė dovanų. Birželio 1 
d. iš Briuselio Zawentem 
aerouosto lietuviai su vėliavomis 
svečius išlydėjo.

LIETUVIŲ TRISPALVE 
WATOU MIESTE

Tradiciniame grigališkos 
muzikos festivalyje Flandrijoje 
dalyvo „Contores Chorales 
Capellae Casimiri“ iš Vilniaus. Šis 
choras buvo belgų šiltai priimtas.

St. B.

PASAULYJE
Gorbačiovas ir žudynės Vilniuje
Po sausio 13-tos žudynių 

Vilniuje buvo klausiama, kas davė 
įsakymą sovietų kariams taip 
nežmoniškai elgtis? Buvo sakoma, 
kad tai padarė vietiniai vadai 
Lietuvoje, nors ne visi tam tikėjo. 
Toks klausimas yra keliamas ir 
dabar, kai Sovietų Sąjungos 
prokuroras Nikolai Trubin 
išteisino tuos žudikus ir apkaltino 
Lietuvos vyriausybę 
nekonstituciniu elgesiu ir lietuvius 
„teroristus“ sukėlusius prie 
televizijos bokšto riaušes, kurias 
sovietų kariuomenė turėjo 
numalšinti. Gynėjai, būk tai 
daugumoje „girti“ šaudė į minią ir 
kariškius, nukovė 13 civilių ir 
vieną KGB karininką, ir sužeidė 
78 karius. Kyla klausimas, kodėl 
sovietų prokuroras padarė šį 
melagingą pareiškimą ir kodėl 
šiuo metu, kada buvo 
sprendžiama, ar pakviesti 
Gorbačiovą į 7 didžiųjų (G-7) 
konferenciją? Spėliojama, kad 
norėta tuo Gorbačiovą 
sukompromituoti, nes kaip galima 
kviesti asmenį, kuris pateisina 
žudikus, o jei tai daro ne jis, tai 
kaip galima su tokiu asmeniu 
tartis, jeigu jis nepajėgia atsispirti 
prieš vadinamus 
„konservatorius“ (užkietėjusius 
komunistus).

Sausio 13-tos žudynės yra 
liudininkų parodymais ir filmomis 
dokumentuota. Neseniai britų 
televizijos programoje 
„Everyman“, buvo rodomas labai 
įspūdingas filmas apie žudynes 
Vilniuje.

Sovietai nenori būti socialistais
Devynių pasirašiusių 

bendradarbiauti respublikų vadai, 
Gorbačiovo pakviesti, buvo 
susirinkę vyriausybės viloje prie 
Maskvos ir nutarė išmesti 
„socialistinių“ vardą ir dabar 
vadintis Sovietų Suverenių 
Respublikų Sąjunga. Sakoma, 
kad vardo pakeitimas nereiškia 
socialistinių idėjų paneigimą.

Etiopijos vargai
Naujas Etiopijos vadas Meles 

Zanawi skundžiasi, kad buvusio 
diktatoriaus Mengistu, kuris 
dabar patogiai įsitaisė Zimbabve 
gyventi, marksistinė vyriausybė 
kraštą taip nualino, jog dabar 7 
mln. žmonių badauja. Užsienio 
šalpos organizacijos praneša, kad 
badaujančius žmones yra labai 
sunku pasiekti, nes automašinos 
dažnai yra užpuolamos banditų. 
Naujasis Etiopijos vadas 
pažadėjo leisvą spaudą ir teisę 
demonstruoti...

Kaimyninėje Mozambique 
valstybėje vyksta civilinis karas 
tarp vyriausybės ir Pietų Afrikos 
remiamų Renamo sukilėlių. Ir čia 
kenčia žmonės ir badauja. Daug 
pabėgo į kaimyninę Malawi, .kuri 
jau nebepajėgia daugiau jų 
priimti. Malawi taip pat siaučia 
AIDS ligos epidemija. Pagal 
Pasaulinės Sveikatos 
Organizacijos pranešimą 37 
procentai gyventojų yra apsikrėtę 
AIDS liga.

Pakvietė Gorbačiovą
Neseniai įsisteigusio Europos 

rekonstrukcijos ir vystymo banko 
direktorius Jaques Attali pakvietė 
Gorbačiovą atvykti į Londoną ir 
ateinantį mėnesį dalyvauti Banko 
pasitarime. Spėjama, kad 
Gorbačiovas gali būti pakviestas 
ir į 7 didžiųjų (G-7) konferenciją, 
kuri tuo pat metu vyks Londone. 
Britanijos premjeras John Major 
bus tos konferencijos pirmininkas. 
Prezidentas Bush, atrodo, sutinka, 
kad M. Gorbačiovas būtų 
pakviestas, bet Japonija tam 
prieštarauja.
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