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KREIPIMASIS Į PASAULIO 
MOTERIS IR MOTINAS

Sąjūdžio moterys, remiant kitom 
moterų organizacijom, gegužės 6 d., 
sekmadieni, Motinos dienos proga, 
surengė maldos ir protesto akcijų.

Pirmasis gegužės sekmadienis mūsų 
tautai ypatinga diena. Kaip ir daugelis 
pasaulio vaikų, šią šventą dieną mes 
nusilenkiame Motinai, jos aukai ir 
begalinei meilei, kurios jokia piktoji žemės 
jėga dar neįstengė sunaikinti.

Šiandien griūvanti imperija mus 
suspaudė iš visų pusių blokados glėbyje. 
Grasindama ginklu, panaudodama klastą 
ir jėgą, ji nori nuslopinti mūsų 
nepriklausomybę, šventą laisvės troškimą, 
mūsų paskutinę galimybę išlikti, nors 
skelbia demokratiją, laisvę, teisę į 
savarankiškumą. Argi tai ne tie patys 
bolševikiniai metodai, kurių pagalba buvo 
naikinamos tautos?

Tad negi jūs liksite abejingos, kad nuo 
žemės paviršiaus būtų nušluotos mažos 
tautos. Išnyktų Lietuva? Per šventą 
Motinos Dieną, nusilenkdamos Motinai ir 
visų Motinai Marijai, prisiminkime ir 
paremkime mūsų nepriklausomybę.

Gegužės 6 sekmadienį kviečiame visų 
tautų motinas su vaikais kartu su mumis 
protestuoti prieš blokadą ir smurtą ir visą 
dieną rinktis prie bažnyčių ir šventovių 
susikaupimui, maldai ir pasnikui.

Pasaulio motinos, prisidėkite prie mūsų. 
Prašykime Dievo ir Marijos malonės 
Lietuvai. Paremkite, palaikykite mus ir 
mūsų mažą, laisvės trokštančią tėvynę.

Lietuvos motinos
LIC

PREZ. LANDSBERGIS ATSILIEPIA 
Į KOHLIO IR MITTERRANDO

SIŪLYMĄ
Lietuvos Respublikos Aukščiausios 

Tarybos Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis gegužės 2 d. atsakė j 
Vokietijos Federacinės Respublikos 
kanclerio Helmut Kohlio ir Prancūzijos 
Respublikos prezidento Francois 
Mitterrando bendrą laišką jam ryšium su 
Lietuvos dabartine padėtimi.

Prezidentas Landsbergis pažymi, kad 
Kohl ir Mitterrand, kartu su Prancūzijos 
Valstybės Ministru M. Roland Dumas, 
yra išreiškę pageidavimą, kad prasidėtų 
pokalbiai tarp Vilniaus ir Maskvos, 
kuriais „būtų pasiekta visoms pusėms 
priimtino sprendimo“.

„Toks pat yra gilus Lietuvos 
troškimas“, rašo Landsbergis, 
„siekdama dialogo, ji patvirtina, kad 
galima derėtis visais klausimais, išskyrus 
Lietuvos valstybės 1990 kovo 11 d. 
atstatytą nepriklausomybę“

„Pasitikėdamas Prancūzija ir 
Vokietijos Federacine Respublika, taip 
pat ir kitomis Vakarų demokratijomis, 
kad jos parems Lietuvos demokratiją, 
prašome Jūsų perduoti Tarybų Sąjungos 
vadovybei mūsų sutikimą apsvarstyti 
idėją laikinai sustabdyti tas Lietuvos 
Respublikos suverenaus parlamento 
priimtų nutarimų pasekmes, kurios 
labiausiai kliūva Sovietų vadovybei,“ 
baigia Landsbergis su geriausiais 
linkėjimais.

LIC

SENATORIUS D’AMATO KALBASI 
SU PREZIDENTU LANDSBERGIU
Jonas Bobelis, ELTOS Informacijos 

Tarnyba, suorganizavo 1990 m. gegužės 1 
d. sen. Alfonse D’Amato įstaigoje 
pasikalbėjimą su Lietuvos prezidentu 
Vytautu Landsbergiu apie padėtį 
Lietuvoje.

V. Landsbergis informavo senatorių, 
kad spaudoje skelbiamas būk tai 
padidėjęs alyvos ir dujų suteikimas 
Lietuvai yra neteisybė. Tai yra melaginga 
Sovietų Sąjungos propaganda. Visi 
ekonominiai suvaržymai tebesitęsia. 
Krašte tautinis susipratimas yra stiprus ir 
dauguma lietuvių remia vyriausybės 
poziciją. Vyriausybė rengia atsakymą į 
Mitterrand ir Kolh kreipimąsi dėl derybų 
su Sovietų Sąjunga.

62-VI DIENOS
Kai balandžio 18 d. Gorbačiovas 

užsuko dujas ir alyvą, pasidarė aišku, kad 
Lietuvos Respublikos piliečiai ir 
vyriausybė turės spręsti, kaip išlikti 
gyviem ir nepriklausomiem. Balandžio 27 
d., Lietuvos Respublikos vyriausybė, dėl 
ekonominės padėties Respublikoje, 
komunikate rašo: „Lietuvos ūkio veikla 
iš turimų kuro, žaliavų ir medžiagų 
atsargų šiandien dar užtikrinama. 
Gyventojams skirtos prekės iš už 
Respublikos ribų vakar buvo tiekiamos 
normaliai.

Pamažu plečiasi tiesioginiai kontaktai 
su TSRS respublikų įmonėmis. Siekiant 
jų stabilumo ir plėtotės, Respublikos 
Prekybos bei materialinių išteklių 
ministerijos įpareigotos koordinuoti 
Lietuvos įmonių tiesioginius ryšius. Šių 
ministerijų nurodymai dėl tiekimų yra 
privalomi visoms įmonėms.

Šiandien įvyko vyriausybės posėdis. 
Realizuodama Lietuvos Respublikos 
įstatymą „Dėl laikinųjų priemonių TSRS 
vykdomos ekonominės blokados 
sąlygomis“, vyriausybė priėmė nutarimą, 
kuriuo numatomos priemonės ūkinei 
veiklai stabilizuoti ir gyventojams 
aprūpinti dabartinėje situacijoje. 
Lietuvos gyventojai su juo bus 
supažindinti per spaudą.

Finansų, Ekonomikos ir kitoms 
ministerijoms pavesta per dvi savaites 
pateikti pasiūlymus, kaip padidinti 
įplaukas į Respublikos biudžetą ir 
sumažinti jo išlaidas“.

Jeigu vyriausybės komunikate 
nesijaučia skubos, trūkumų ir pramonėje 
susidariusios kritiškos padėties 
ryškinimo, tai gal kaltas lietuviškas 
užsispyrimas ar vyriausybės nenoras 
įvertinti esamą padėtį realiai ir apie tai 
informuoti gyventojus ir užsienį. Kentėti 
trūkumus ir per daug nesiskųsti, yra 
suprantama, bet kentėti ir slėpti — yra 
klaidinga. Štai, keliom dienom vėliau, 
Lietuvos Sveikatos Ministras J. Olekas 
siunčia S.O.S. žinią iš Lietuvos, 
prašydamas vaistų ir mediciniškų 
priemonių. Žinioje sakoma: „Lietuvos 
Respublikos Sveikatos Ministras ir 
Lietuvos Medikų Sąjunga skubiai prašo 
mediciniškos pagalbos, nes Maskvos 
blokada sutrukdė pagrindinės medicinos 
tarnybos ir priemonių pristatymą. 
Sveikatos ministras J. Oleka praneša 
daktarai prižiūri tik skubos atvejus ir kad 
greitai baigiasi insulinas ir antibiotikos 
vaistai infekcinėms ligoms gydyti. Jis 
numato, kad „dėl trūkumo imunologinių 
preparatų ir švirkštų“ gyventojų tarpe 
padaugės infekcinių ligų atvejai“.

Skubiam vaistų ir medikamentų 
pristatymui į Lietuvą, yra sudaryta 
Brooklyne, JAV, esanti paramos 
organizacija, Lithuanian Catholic 
Religious Aid, vadovaujama Jono 
Gintauto. S.O.S. Lietuvai mediciniškos 
paramos prašyme sakoma „Šiuo metu dėl 
Sovietų karinės ir ekonominės blokados 
Lietuva kenčia. Visas sveikatos reikmenų 
pristatymas visiškai sušlubavo ir mes 
esame didelėje krizėje. Mums reikia 
visokių rūšių medikamentų, priemonių ir, 
labiausiai, jūsų paramos. Mes prašome 
ligonines, organizacijas, vaistines ir kitas 
mediciniškas korporacijas pasiimti globai 
(to sponsor) Lietuvos ligoninę ar kliniką. 
Mes kviečiame gydytojus, slauges ir kitus 
medicinos darbuotojus atvykti savaitei, 

(Nukelta į 3 psl.)

Po pasikalbėjimo sen. A. D’Amato 
įnešė (amendment) papildymą prie 
Senato papildomos sąmatos rezoliucijos 
4404. Papildyme kreipiamasi į 
prezidentą, kad jis nepristatytų Senatui 
įstatymo projekto įgaliojančio vykdyti 
prekybos susitarimų su Sovietų Sąjunga 
kol ekonominė blokada Lietuvoje nebus 
atšaukta ir kol Sovietų Sąjunga nepradės 
derybų su teisėtai išrinkta Lietuvos 
vyriausybe. Ši rezoliucija buvo priimta 73 
balsais prieš 24.

ELTA

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
MINISTERE PIRMININKE

Kazimiera D. Prunskienė

MP K.D. Prunskienė gegužės 9 d., 10.00 vai. pasimatė su D. Britanijos Ministre 
Pirmininke M. Thatcher jos rezidencijoje 10 Downing Street, Londone.

Nuotrauka: Dovydo Fligelio

MELDŽIASI UŽ S. ŽEMAITĮ
Romos centre, prie sovietų Aerofloto 

aviacijos būstinės, Romos lietuviai 
surengė maldos budėjimą už Stanislavą 
Žemaitį, susideginusį Maskvoje. Maldos 
budėjimui vadovavo vyskupas Antanas 
Deksnys, buvo susirinkę kelios dešimtys 
Romos lietuvių ir jų bičiulių svetimšalių.

Lietuvių kitataučių jaunimo grupė 
parengė plakatus su įvairiais šūkiais italų 
kalba už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Buvo keliolika juodais 
kaspinais perrištų Lietuvos trispalvių. 
Žmonių grupė su Lietuvos vėliavomis ir 
plakatais tuoj pritraukė praeivių dėmesį. 
Atvyko žurnalistai ir televizijos 
filmuotojai. Vyskupas Deksnys 
paaiškino žurnalistams maldos budėjimo 
tikslą, pabrėžė lietuvių tautos troškimą ir 
neginčijamą teisę būti laisva ir 
nepriklausoma. Kai kurie Romos 
dienraščiai pranešė apie lietuvių surengtą 
manifestaciją. Buvo rodoma per 
televiziją. Saulei nusileidus, budėjimo 
dalyviai uždegė žvakutes, buvo 
sukalbėtos maldos Tėve Mūsų, Sveika 
Marija ir Viešpaties Angelas malda už 
tragiškai žuvusį Stanislavą Žemaitį.

Maldoje pavedę Dievo gailestingumui 
už Lietuvos laisvę mirusiojo sielą, 
budėjimo dalyviai sugiedojo giesmę 
Marija, Marija ir Tautos himną.

Romos laikraštis Giomale Porta 
Portese išspausdino ilgą pasikalbėjimą su 
Romoje dabar viešinčia buvusia sąžinės 
belaisve Nijole Sadūnaite. Laikraštis 
pasikalbėjimo įžangoje pateikia 

Sadūnaitės biografijos svarbesniuosius 
bruožus, primena jos ryžtingą kovą už 
religinę laisvę Lietuvoje ir Lietuvos 
tikinčiųjų teises, bendradarbiavimą su 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, 
dėl to patirtus persekiojimus, areštą ir 
įkalinimą. Sadūnaitė vaizdžiai 
papasakojo Romos korespondentui apie 
lietuvių tautos dvasines ir fizines kančias 
sovietinėje spaudoje. Bolševikinė sistema, 
kalbėjo Sadūnaitė, yra pati baisiausia 
pasaulio istorijoje, nes siekia ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai sunaikinti 
žmogų, jį užvaldyti. Tačiau lietuvių tauta, 
tikėjimo stiprinama, nepasidavė šios 
sistemos užmačioms, liko ištikima 
Dievui, išsaugojo tautinę tapatybę, 
kultūrą ir kalbą ir dabar prisikelia 
naujam šviesesniam gyvenimui. Visagalis 
Dievas palaimino penkiasdešimtmetį 
užtrukusią ryžtingą lietuvių tautos kovą 
už laivę ir nepriklausomybę. Sadūnaitė 
pasakė, jog netiki Gorbačiovo pertvarka, 
tai propagandinė priemonė, siekiant 
gauti Vakarų ekonominę paramą, kad 
išgelbėti griūvančią sovietinę sistemą. 
Sadūnaitė kvietė vakariečius blaiviai 
žvelgti į įvykius Sovietų Sąjungoje, 
nepamiršti, kad tautos tebegyvena 
sovietinėje vergijoje, rūpintis, kad jos 
atgautų laisvę, bendromis jėgomis kovoti 
už moralinį ir dvasinį atgimimą sovietų 
valdomuose kraštuose. Sadūnaitė ypač 
ragino vakarus išreikšti solidarumą 
Lietuvai, paremti lietuvių laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymo pastangas.

LIETUVOJE
Baltijos bendroji rinka

Balandžio 12 dieną Vilniuje Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos vyriausybės pasirašė 
Ekonominio Bendradarbiavimo sutartį.

Vadovaudamosi respublikų 
suvereniteto principais ir siekdamos 
plėtoti joms naudingus ekonominius bei 
humanitarinius santykius, trijų Baltijos 
respublikų ministrų pirmininkai nutarė: 

sutelktomis pastangomis realizuoti 
respublikų suverenitetą, nustatyti bendrą 
ekonominę strategiją ir taktiką, kelti 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos tautų 
gyvenimo lygį;

keistis informacija ir patirtimi;
padėti kurti Baltijos respublikoms 

bendrą ekonominį kompleksą, kartu 
plėtojant ryšius su kitomis respublikomis 
ir valstybėmis.

Sutartis sudaryta laikotarpiui iki 2000 
metų. Ją pasirašė Latvijos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkas V. Bresis, Lietuvos 
Respublikos ministrė pirmininkė K.D. 
Prunskienė ir Estijos TSR vyriausybės 
pirmininkas S. Savisaaras.
Komunistų pasiūlymas

LKP CK kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos Ministrų Tarybą, siūlydami 
Vilniuje esančio V. Lenino paminklo 
postamentinį įrašą pakeisti tokiu:

„Vladimirui Leninui — pirmajam 
Tarybų Rusijos vadovui, pripažinusiam 
1920 m. liepos 12 d. nepriklausomą 
Lietuvos valstybę“.
Pašventino kertinį akmenį

Antrosios Velykų dienos pavakare 
Laisvės alėjos aikštėje, Kaune, Vytauto 
Didžiojo bažnyčios klebonas Ričardas 
Mikutavičius, dalyvaujant miniai 
žmonių, pašventino kertinį akmenį 
statomam paminklui Vytautui 
Didžiajam.

Kertinis akmuo atvežtas iš Žalgirio 
mūšio lauko, tos vietos, kur stovėjo 1410 
metais Vytauto pulkai. Paminklo 
statybai lėšas (apie 400 tūkstančių rublių) 
surinko iš Lietuvos žmonių „Aukuro“ 
klubas. Skulptoriaus Vinco Grybo 
sukurtas paminklas liejamas Vilniaus 
„Dailės“ kombinate.
Atimtas profesoriaus vardas

Vilniaus pedagoginio instituto 
mokslinė taryba, dalyvaujant 22 nariams 
(iš 31), slaptu balsavimu panaikino savo 
1976 m. rugpjūčio 27 dienos nutarimą ir 
atšaukė Mykolui Burokevičiui 
profesoriaus mokslinį vardą.

M. Burokevičius (g. 1927 m. Alytuje) 
įstojo į Sovietų Sąjungos komunistų 
partiją 1946 metais. Dirbo agitacijos ir 
propagandos darbą. 1949 m. baigė 
partinę mokyklą ir 1963 m. visuomenės 
mokslų mokyklą Maskvoje. Dėstė 
komunizmo teoriją Vilniuje ir Kaune. 
Parašė daug knygų apie komunizmo 
suklestėjimą Tarybų Lietuvoje. 
Pastaruoju laiku M. Burokevičiaus 
paskaitos sukeldavo studentų 
nepasitenkinimą. Jie dažnai atsisakydavo 
klausyti M. Burokevičiaus paskaitų ir, 
jam egzaminuojant, laikyti valstybinius 
egzaminus.

Dabar mokslinės tarybos nariai priėjo 
išvados, kad M. Burokevičius 
nekompetetingai nagrinėjo Lietuvos 
istoriją, dažnai klastodamas ją.

Kai Lietuvos komunistų partija, 
Algirdo Brazausko vadovaujama, nutarė 
atsiskirti nuo TSKP, M. Burokevičius su 
kitais įsteigė TSKP Lietuvos respublikinę 
organizaciją, paklusnią Maskvai, ir tapo 
tos partijos vadovu. Š.m. kovo 25 d. M. 
Burokevičius pakvietė Sovietų 
kariuomenę užimti Vilniaus pedagoginio 
instituto patalpas.
Grąžinti Vyskupijų rūmai

Balandžio pradžioje Telšių vyskupijos 
kurijai ir Klaipėdos prelatūrai sugrąžinti 
jai priklausę rūmai. Savuose pastatuose 
jau dirba Kauno arkivyskupijos ir 
Panevėžio vyskupijos kurijos. 
Marijampolėje baigiama įrengti patalpos 
Vilkaviškio vyskupijos kurijai. Tik 
Vilniuje vis dar neiškeltos „laikinai“ čia 
įsikūrusios įstaigos.
Stasio Šalkausko fondas

Žymaus lietuvių filosofo Stasio 
Šalkausko vardu pavadintas fondas 
įsikūrė Vilniuje. Fondo tikslas—prisidėti 
prie Stasio Šalkausko puoselėtų įdėjų 
įgyvendinimo. Fondo skyriai gali būti 
steigiami bet kurioje pasaulio šalyje.
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Balandžio 24 d. Vilniuje pasibaigė 
antrasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
suvažiavimas. Jo dalyviai nusprendė, kad ši 
organizacija netaps politine partija, bet 
toliau veiks kaip masinis, nepolitinis ir 
nepriklausomas judėjimas. Suvažiavime 
buvo patvirtinta „Sąjūdžio veiklos 
programa", kurioje atmetamas bet koks 
kompromisinis sprendimas Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu, visuomenė 
kviečiama laikytis vieningai, aukos dvasia 
įveikti iškylančius sunkumus. 
Organizacija jau nebesivadins 
„Persitvarkymo Sąjūdžiu", o tiktai 
„Lietuvos Sąjūdžiu". Yra sudaryta 
dvylikos asmenų komisija, kuri artimiausiu 
laiku išrinks naują Sąjūdžio pirmininką. 
Antrajame Sąjūdžio suvažiavime Vilniuje 
dalyvavo trys šimtai delegatų, 
atstovaujančių keliem šimtam tūkstančių 
šios organizacijos narių visoje Lietuvoje. 
Kaip pastebi spaudos agentūros, Lietuvos 
Sąjūdį, kurio veiklą apvainikavo kovo 
vienuoliktos dienos Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo aktas, remia 
žmonių masės, įvairios Lietuvoje 
veikiančios politinės ir socialinės jėgos.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO 
SUVAŽIAVIMO LAIKINOSIOS 

VEIKSMŲ PROGRAMOS 
METMENYS

Lietuvą ištiko dar vienas išbandymas 
— Maskvos organizuota blokada. 
Lietuva iškentėjo žiauresnius laikus ir 
liko gyva. Paverskime šią blokadą 
savotiška moraline skaistykla, tautos 
charakterio grūdinimu, klokime 
nepriklausomos Lietuvos pamatus.

Atminkime, kad dabar svarbiausia:
1. Ištikimybė Lietuvos 

nepriklausomybei;
2. veiksmų vienybė;
3. vidinė drausmė;
4. ori ramybė;
5. taupumas visur ir visada!!
Visuomet atminkime,
kad bet kokia „raganų medžioklė“, 

tarpusavio vaidai tokiu metu yra 
ypatingai žalingi Lietuvai;

kad turime atlaikyti blokadą, kad ir 
kiek jinai tęstųsi;

kad mūsų nepriklausomybės priešai 
klastingai kiršina mus, stengiasi 
išnaudoti mūsų silpnumą, kuris aplanko 
ir stiprias širdis.

Kviečiame visus į blaivybę, nes 
girtuokliavimas ypač gėdingas, kuomet 
Lietuva kovoja įtempusi visas jėgas.

Visas informacijos priemones 
kviečiame būti santūriomis, 
išmintingomis, kiek įmanoma 
propaguoti patarimus ir praktinius būdus

LIETUVOS SĄJŪDŽIO ĮSTATAI
Konferencija renka rajono arba miesto 

Sąjūdžio Tarybą, atšaukia ją arba jo 
narius, renka arba tvirtina Sąjūdžio 
grupių ir susivienijimų delegatus į 
Sąjūdžio suvažiavimą. Konferencija turi 
teisę rinkti kitų visuomeninių, politinių ir 
kitokių organizacijų, remiančių Sąjūdžio 
programą, pasiūlytus delegatus į 
Sąjūdžio suvažiavimą. Tokie delegatai 
negali sudaryti daugiau kaip 1/5 visų 
delegatų.

Konferencija deleguoja ir atšaukia 
seimo narius.

8. Rajono arba miesto Sąjūdžio taryba 
yra kolegialus organas, savarankiškai 
sprendžiantis Sąjūdžio veiklos 
uždavinius ir vykdantis konferencijos 
nutarimus.

į rajono arba miesto tarybą negali būti 
renkami to lygio vykdomosios valdžios 
atstovai.

9. Sąjūdžio suvažiavimas — 
aukščiausias Sąjūdžio organas. 
Suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip 
kartą per du metus. Neeilinis 
suvažiavimas gali būti sušauktas bent 1 /3 
Seimo narių reikalavimu.

Rinkimų į suvažiavimą kvotas nustato 
Sąjūdžio Seimas.

Suvažiavimas priima, keičia ir papildo 
Sąjūdžio Įstatus, Programą ir kitus 
dokumentus, išlaiko Seimo Tarybos ir 
Sąjūdžio iždo komisijos ataskaitas ir 
sprendžia visus svarbiausius Sąjūdžio 
klausimus.

10. Tarp suvažiavimų bendruosius 
Sąjūdžio veiklos ir iždo klausimus 
sprendžia ir Sąjūdžio įstatus aiškina 
Sąjūdžio Seimas, kuris šaukiamas ne

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Antrasis Suvažiavimas

blokados pasekmėms įveikti.
Lietuvos Sąjūdis grėsmės akivaizdoje 

kviečia tokiems neatidėliotiniems 
veiksmams:

1. Siūloma vyriausybei įsteigti fondą 
„Auksas Nepriklausomybei" ir 
kviečiame Lietuvos gyventojus aukoti į jį 
brangenybes.

2. Remti vyriausybės 
„Nepriklausomybės fondą“, sekti 
respublikos AT deputatų pavyzdžiu — 
aukoti dešimtadalį atlyginimo ar pagal 
išgales kitaip papildyti jį.

3. Kreiptis į TSRS demokratines jėgas, 
laimėjusias rinkimus, kviečiant 
tarpusavio pagalbai ir solidarumui.

4. Kreiptis į kūrybines, profesines ir 
politines organizacijas užsienyje, 
aiškinant susidariusią padėtį Lietuvoje ir 
kviečiant paremti mūsų 
nepriklausomybės siekį.

5. Paskelbti „Laiško į TSRS“ savaitę
— rašyti laiškus visiems savo 
pažįstamiems , aiškinti susidariusią 
Lietuvoje padėtį.

6. Būti itin korektiškais ir santūriais su 
visais kariškiais.

7. įkurti antiblokadinių idėjų banką, 
kaupti jame visus pasiūlymus.

8. Bendro turto pasisavinimas 
nepriklausomoje Lietuvos respublikoje
— tai jau vagystė iš savo kišenės.

9. Kiekviena Sąjūdžio grupė patiems 
blogiausiems atvejams sukuria savo 
veiksmų pianus.

10. Sudaryti antiblokadinę Seimo 
komisiją.

Atremkime tiesioginę agresiją atkakliu 
ir beginkliu pasipriešinimu, atsisakydami 
tarnauti brutaliai jėgai. Neužmirškime, 
kad bažnyčioje atrandame ne tik 
žmogaus ryšį su Dievu, bet ir žmogaus su 
žmogumu.

A. Čižas, A.Žebriūnas 
Posėdžio pirmininkai

Vilnius, 1990m. balandžio 22 d.

SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMO 
KREIPIMASIS 
f VISAS PASAULIO

GEROS VALIOS VYRIAUSYBES

Didžiai gerbiami valstybių vadovai!
Mes norime pranešti pasauliui, 

patikinti visus dorus žmones ir jų 
vyriausybes, kad Lietuva, nedidelė šalis 
prie Baltijos jūros, 1990 metais kovo 
vienuoliktą savo demokratiškai išrinkto

(Pradžia „EL" 17 nr.)
rečiau kaip 4 kartus per metus. Sąjūdžio 
Seimą sudaro 191 narys.

Seimo nariai renkami miestų ir rajonų 
konferencijose pagal Sąjūdžio 
suvažiavimo patvirtintas kvotas. 
Bažnyčių ir tautinių bendrijų aststovams 
suvažiavimas skiria specialias kvotas.

Lietuvos respublikos AT deputatai ir 
Vyriausybės nariai į Seimą nerenkami.

Į Seimo sesijas su patariamojo balso 
teise kviečiami dalyvauti Sąjūdžio 
programą remiantys AT deputatai.

Tarp sesijų Seimo Tarybą organizuoja 
ir kitas Seimo Statuto 
nustatytas funkcijas vykdo Seimo 
išrinkta Seimo Taryba.

Politinių partijų vadovaujančių 
struktūrų nariai į Seimo Tarybą 
nerenkami.

Seimo nutarimu gali būti panaikinta 
nusižengusio Įstatams Sąjūdžio 
struktūrinio padalinio registracija.

11. Seimo Tarybos teikimu Seimas 
tvirtina Sąjūdžio Sekretoriatą, sudarytą 
ne iš Seimo narių.

Sąjūdžio sekretoriatas vykdo Seimo ir 
Seimo Tarybos nutarimus, savarankiškai 
sprendžia einamuosius klausimus ir 
tvarko ūkinius-finansinius reikalus, už 
savo veiklą periodiškai atsiskaito Seimo 
Tarybai.

SĄJŪDŽIO FINANSINE VEIKLA
12.Sąjūdžio lėšas sudaro:
— Sąjūdžio dalyvių ir kitų asmenų ar 

organizacijų savarankiški įnašai.;
— pajamos iš leidybos, Sąjūdžio 

atributikos pardavimo, labdaringų 
renginių ir kt. šaltinių.

13. Iš savo lėšų Sąjūdis kredituoja ir 
finansuoja savo programinius siekius ir 

parlamento lūpomis paskelbė atkurianti 
savo valstybę. Istoriškai ji buvo paneigta 
visam pasauliui seniai žinomu, o neseniai 
ir TSRS vyriausybės bei dabartinio jos 
prezidento M. Gorbačiovo pripažintu 
neteisėtu Molotovo-Ribentropo paktu.

Nuo čia prasideda naujos dramos 
pirmasis aktas: Lietuva, viena seniausių 
Europos tautų, lieka vieniša, pasmerkta 
blaškytis absurdiškoje, civilizuotam 
pasauliui nesuvokiamoje situacijoje. 
Didžiųjų pasaulio valstybių vadovai 
užsimerkia, nors yra neblogai 
informuoti, kokio smurto, brutalių 
karinių ir ekonominių akcijų griebėsi vos 
ne naują mesiją vaidinantis TSRS 
Prezidentas.

Kaip krikščioniškų tradicijų tauta, dar 
kartą patikiname Jus, kad Lietuvos 
žmonės, žemdirbiai, darbininkai, 
inteligentija ir dvasininkija, šiomis 
dienomis ir mėnesiais išgyvena šiurpią, 
nuo pasaulio slepiamą, tačiau gerai 
apgalvotą, planingą agresiją, naują 
aneksiją ir okupaciją su visomis iš to 
išplaukiančiomis melo, šantažo, 
persekiojimų pasekmėmis, ką jau esame 
išgyvenę pradedant 1940 metais, ką 
patyrė mūsų tėvai, broliai ir seserys, 
vežami į Sibirą, žuvę rezistencijoj 1941- 
1956 m. nukankinti, suluošinti 
sovietiniuose lageriuose ir psichiatrinėse.

Negi galima pamiršti, kas dėjosi 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Lenkijoje? 
Skaudi Rytų Europos patirtis mus visus, 
ir Europos, ir Azijos žmones, šio to 
pamokė. Raudonoji epidemija nežino 
jokių užtvarų, nūnai ji, regis baigiasi čia.o 
rytoj, atsigavusi ir šimtą kartų stipresnė 
gali sugriauti tai , ką šimtmečiais 
puoselėjo Europos civilizacija.

Vardan visos senosios Europos, 
vardan Viduramžių, Renesanso, 
Švietimo, vardan Naujo pasaulio ir 
senosios Azijos išminties mes įsakmiai 
prašome Jus, šio pasaulio galinguosius, 
pasipriešinti visais įmanomais būdais 
tam, ką Sovietų Sąjunga daro Lietuvoje.

Už Jūsų iškovotą ir turimą laisvę ir 
demokratiją, už mūsų siekimą ir 
trokštamą elementarią laisvę būti 
šeimininkais savo žemėje. Neužmirškite 
mūsų ir nepalikite pražūčiai, kaip antrojo 
pasaulinio karo karšligėj ir po jo buvo 
palikti dešimtys milijonų Vudurio ir Rytų 
Europos tautybių žmonių. Šiandien vėl 
atsidūrėme ant gėdingų Miuncheno 
susitarimus primenančių slenksčių.

visuomeninius projektus, leidybą ir 
informacijos skleidimą, viešas akcijas, 
įsigyja technines priemones, apmoka 
labdarą ir komandiruotes, atlygina 
etatiniams darbuotojams, už samdomą 
darbą ar paslaugas.

14. Sąjūdžio nuosavybė yra visų jos 
struktūrinių padalinių piniginės lėšos ir 
turtas. Šią nuosavybę valdo patys 
struktūriniai padaliniai.

15. Sąjūdžio finansinę veiklą tikrina 
Sąjūdžio Seimo renkama Sąjūdžio iždo 
komisija.

SĄJŪDŽIO TEISINE PADĖTIS
16. Sąjūdžio Seimo Taryba, rajonų ir 

miestų tarybos bei grupių susivienijimai 
gali būti juridiniais asmenimis.

17. Sąjūdžio struktūrinis vienetas, 
turintis juridinio asmens teises, neatsako 
už kitų Sąjūdžio struktūrinių vienetų, 
juridinių asmenų turtines prievoles.

18. Sąjūdis leidžia laikraščius, 
žurnalus., knygas, plakatus ir kt. 
leidinius. Sąjūdžio struktūriniai 
padaliniai, esantys juridiniais asmenimis, 
turi leidybines teises.

19. Kitų visuomeninių judėjimų , 
partijų, susivienijimų nariai, 
dalyvaujantys Sąjūdžio veikloje, 
vadovaujasi Sąjūdžio Įstatais ir jo 
Programa.

SĄJŪDŽIO
VEIKLOS REORGANIZAVIMAS 

IR NUTRAUKIMAS
20. Sąjūdis reorganizuojamas arba jo 

veikla nutraukiama tik savo suvažiavimo 
sprendimu.

įstatai priimti 
antrame Sąjūdžio suvažiavime. 

Niekas pasaulyje taip neprimena savęs, 
pasišaukia keršto ir atpildo, kaip nekaltų 
žmonių kraujas ir neteisėtai jiems 
daromos skriausdos.

LIETUVOS JAUNIME
Daugelis jau gavote šaukimus į Sovietų 

armiją, kuri dabar terorizuoja Lietuvą. Ne 
tik iš spaudos, ne tik iš Lietuvos kalinių ir 
tremtinių, bet ir iš demobilizuotų kareivių 
žinote, ko verti okupantų žodžiai apie 
tautų brolybę, laisvę ir demokratiją.

Taip pat žinote, kad Lietuvos 
respublikos įstatymai atleidžia jus nuo 
tarnybos mums svetimoje armijoje. Jūs 
turite teisę nepaklusti okupantui, nors jis 
visokiais būdais stengiasi palaužti mūsų 
visų valią, nori pasakyti pasauliui, kad mes 
sutinkame grįžti į sovietinę „broliškų tautų 
šeimą“.

Ar mus parklupdys. priklauso ir nuo jūsų 
— ar Jūs paremsite saros Nepriklausomos 
respublikos siekius, ar pabūgę grasinimų 
nueisite tarnauti į sovietinę armiją. 
Atminkite, kad mūsų vienintelis ginklas — 
dvasios stiprybė, ištvermė ir vieningas 
troškimas išsivaduoti iš priespaudos. 
Pavergėjai tokio ginklo neturi ir negali 
turėti. Paskutinė totalitarinė imperija 
griūva, o mažytė Lietuva jau pelnė viso 
pasaulio simpatijas.

Jaunime, palenk savo širdį 
Nepriklausomai Lietuvai. Jos ateitis — ir 
tavo rankose. Savo tėvynę mes ne veltui 
vadiname Didvyrių žeme. Ji daugelį kartų 
rikiavo savo sūnus vienokiu ar kitokiu 
būdu ginti jos garbę ir nepriklausomybę. Ir 
šiuo sunkių išbandymų metu nugalėdami 
visus pavojus įrodykime, kad esame verti 
laisvės ir visų savąją Tėvynę mylinčių 
žmonių pagarbos.

A. Čižas, A. Žebriūnas
Vilnius. 1990 m. balandžio 22 d.

VAIKU AŠAROS — 
TAUTOS SKAUSMAS

Malonu buvo skaityti „E.L.“ (nr. 16) 
laiškus, kuriuose skaitytojai rašo apie 
dedamas pastangas padėti mūsų Tėvynei. 
Manyčiau, jog šiandien be išimčių, mes 
visi sunkiai išgyvename įvykius Tėvynėje. 
Neretai tenka nugirsti, jog daug žmonių 
itin jaudinasi, jog jie esą bejėgiai šiuo 
metu kuo nors konkrečiai padėti 
broliams ir sesėms Lietuvoje. Girdi, 
spauda, TV ir radio interviu ne mano 
jėgoms. Reikia išdidžiai pasidžiaugti, jog 
ir šioje srityje puikiai reiškiasi keli 
talentingi žmonės. Bet nepamirškime, 
kad kiekvienas iš mūsų galime puikiai 
pasitarnauti savo Tėvynei. Kiekvienas 
turime kokį nors talentą ir dabar jį turime 
produktyviai panaudoti.

Visiškai sutinku su J. Kiču, jog 
Sekminių sąskrydžio metu Sodyboj būtų 
renkama piniginė parama Lietuvai. 
Lietuviai yra dosnūs, ir tikiu, kad 
daugelio ranka nusileis giliai į kišenę. 
Tačiau Sodyboj visi nebūsim. Kiti apie ją 
gal net nežino, bet puikiai orientuojasi 
Lietuvos reikaluose, laiko save lietuviško 
kamieno dalimi. Reikia nepamiršti jų, ir 
nei tų anglų, kurie irgi siūlo visokiaropą 
pagalbą. Reikėtų visiems išsiųsti laišką 
paraginimą nurodant banko sąskaitos 
numerį.

Dar kita Sekminių dovana Lietuvai — 
padėti morališkai. Visiems — giminėms, 
draugams, pažįstamiems it 1.1, išsiųsti 
sveikinimus Sekminių proga. Tiesiog 
„užversti“ paštą. Paduoti ranką per 
Lamanšą. Visiems neakivaizdžiai 
dalyvauti berželių sodinimo tradicijoj.

Ir vėl sugrįžtu prie konkrečių darbų. 
Žinau, kad garbinga dėti dovaną ant 
lėkštės bendriems tautos reikalams, bet 
yra daugybė ir kitų galimybių padėti. 
Siūlau atskiroms šeimoms, grupėms, 
organizacijoms ir naujai susikūrusiems 
rateliams „adaptuoti“ našlaičių namus 
Lietuvoje ar atskirus našlaičius. O jų 
Lietuvoje daug. Pagal sociologo Vytauto 
Antanavičiaus apskaičiavimus daugiau 
kaip 2.300, o kiek dar tokių kurie turi 
tėvus, tačiau su jais negyvena. Našlaičio 
dalia visada buvo sunki, o šiuo metu ji 
kur kas sunkesnė. Galėtume pasiųsti 
vaistų, avalynės, žaislų ir bent taip 
pagerint jų sunkią dalią, ar suteikti jiems 
gražesnes atostogas.
Vytautas Antanaitis šią vaikų tragediją 
nusako šiais žodžiais: „Vaikų ašaros — 
tautos skausmas“.

Taigi šių Sekminių proga sušelpkime. 
Tegul tai būna dar vienas konkretus 
rankos ištiesimas saviesiems Tėvynėje.

Elena Gaputytė

VOKIETIJOS 
LB VEIKLA

(Pradžia „EL" 17 nr.)
Sugrįžę į savo patalpas, lietuviai parašė 

padėkos laiškus vokiečių televizijos 
darbuotojams, palankiai 
informuojantiems apie Lietuvą. Apie 
demonstraciją parašė du Hamburgo 
laikraščiai.

Balandžio 1 Ludwigsfelde (Mūnchen 
50) po trumpų pamaldų atlaikytos 
Ekumeninės pamaldos-meditacija, 
dalyvaujant daugiau nei šimtui 
pabaltiečių. Pamokslą apie pagrįstus 
pabaltiečių laisvės reikalavimus išdrožė 
latvių kunigas. Buvo giedamos lietuvių, 
latvių ir estų giesmės.

Balandžio 2 d. į „Kontinento“ 
draugijos Bonnoje surengtą „Perspėjamą 
budėjimą“ (Mahnwache), demonstraciją 
prieš Sovietų ambasadą, susirinko apie 
šimtas asmenų, daugiausia lietuvių. Vien 
iš Hūttenfeldo atvažiavo per 60 tautiečių, 
tarp jų apie 40 vyresniųjų klasių mokinių, 
apsirengusių tautiniais drabužiais. 
Prisidėjo latviai ir estai su savo 
vėliavomis. Lietuvių plakatuose buvo 
klausiama: „Ar Lietuva vėl bus 
išduota?“, „Ar Europos namuose bus 
Pabaltijo vergai?“, „Nesirūpink 
Amerika, jie bus taikiai sutvarkyti!“ ir 
panašių. Į ambasadą demonstrantų 
atstovų sovietai neįsileido, tik nuo 
viršutinio balkono viską uoliai filmavo. 
Demonstrantai kalbėjosi su vokiečių 
laikraštininkais bei tvarką palaikančiais 
policininkais ir rinko parašus. Po 
demonstracijos, informaciniai lapeliai 
buvo platinami mieste.

Prie demonstracijų už Lietuvos laisvę 
reikia priskirti ir kun. K. Senkaus 
iniciatyva Vokietijos lietuvių moterų 
klubų federacijos pirmininkės Eugenijos 
Lucienės su taklininkėmis įrengtą 
lietuviškų Velykų stalą Rottenburge 
a.N., balandžio 6-9 dienomis įvairių 
tautų Velykinių papročių parodoje 
Zehntscheur kultūros namuose. Visų 
dėmesį patraukė besipuikuojantis 
raguotis, margučiai, įvairūs kepiniai, 
gausūs gintaro dirbiniai, verbos, 
religiniai paveikslai ir kt. Stalą 
aptarnaujančios moterys, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, teikė paaiškinimus, 
dalijo informacinius lapelius ir rinko 
parašus po reikalavimu vokiečių 
vyriausybei paremti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymą.

Vokietijos LB Valdybos 
Informacijos 1990 1 j457

PADĖKA
Maloniai dėkojame Bradfordo 

„Vyties“ klubo pirmininkui V. 
Gurevičiui ir klubo valdybai už nuoširdų 
skautų priėmimą ir globą klubo 
patalpose, laike savaitgalio suvažiavimo. 
Taip pat už didelę 80 svarų auką maisto 
išlaidoms padengti.

Pasiliekam Jums visiems labai dėkingi. 
Budime!

Vadai, sesės ir broliai

AUKOS STOVYKLAI

Nuoširdi padėka Bradfordo Lietuvių 
„Vyties“ Klubo valdybai ir nariams, kur 
per klubo pirmininką buvo įteikta 103.50 
svarų auka, vasaros stovyklai paremti.

Aukojo: Bradfordo „Vyties“ Klubas 
50 svarų, Vyt. Gurevičius 15 svarų, P. 
Zdanavičius, Pr. Miliauskas (Leeds), J. 
Siauka po 10 svarų, St. Jankaitis 
(Rochdale) 5 svarai, R. Karalius 2 svarai, 
A. Brazdeikis 1 svaras ir E. Karalienė 50 
P-

Didelė padėka kan. V. Kamaičiui už 
šv. Mišių auką už Tėvynę atlaikytas 
skautų savaitgalio stovyklos Bradforde ir 
paramą skautų vasaros stovyklai 30. 35 
svarų.

Manchesterio Lietuvių Klubas per s. 
A. Jakimavičių paaukojo 50 svarų. 
Klubo pirmininkui ir valdybai bei jos 
nariams didelis skautiškas ačiū.

Nuoširdus ačiū mūsų rėmėjui D. 
Jelinskui (Manchesteris) už 10 svarų 
auką,taip pat A. Kadzioniui 
(Bradfordas) už 5 svarų ir E. Silnickienei 
už 3 svarų aukas leidiniui „Budėkime“.

v.s. B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas
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ŽMONES IR ĮVYKIAI 62-VI DIENOS 
(Atkelta iš 1 psl.)

Londono Heathrow aerouoste laukiame atvykstančios Lietuvos Respublikos 
Ministrės Pirmininkės Kazimieros Danutės Prunskienės

MP K.D. Prunskienė su „Lietuvos“ tautinių šokių grupės šokėjų palyda.

Aerouoste esančioje BBC studijoje žurnalistų kamšatis

mėnesiui ar metams su mumis dirbti ir 
tapti tarp mūsų laisvės, žinių ir patirties 
salomis. Prašome, ištieskite savo širdis ir 
rankas į Lietuvą!“

Ggeužės 8 d. iš Vilniaus buvo gauta 
žinia, kad Lietuvos Respublikos 
Parlamente gegužės 7 d., (vėlai vakare), 
buvo priimtas nutarimas.

„Valstybės komisija priešblokadinių 
priemonių planui paruošti ir vykdyti, 
atsižvelgdama į tai, kad TSRS š.m. 
gegužės mėnesį vienašališkai ženkliai 
sumažino tiekimus į Lietuvą, nutaria 
pavesti Lietuvos Respublikos 
vyriausybei:

1 Sumažinti mėsos ir pieno produktų 
tiekimą į TSRS centralizuotus fondus 
š.m.gegužės mėnesį 10%.

Nepatiektus mėsos ir pieno produktus 
paskirti Lietuvos Respublikos įmonėms 
ir organizacijoms tiesioginiams 
ekonominiams ryšiams su ūkiniais 
partneriais Tarybų Sąjungoje palaikyti.

2. Padidinti š.m. gegužės mėnesio 
Respublikos mėsos ir pieno produktų 
rinkos fondus atitinkamai 2,0 ir 0,3 tūkst. 
tonų.

3. Nustatyti, kad visų įmonių, tarp jų ir 
buvusiųjų sąjunginio pavaldumo, 
tiekimus į TSRS kontroliuoja Lietuvos 
Respublikos materialinių išteklių 
ministerija.

4. Įpareigoti Materialinių išteklių ir 
Pramonės ministerijas per tris dienas nuo 
šio nutarimo priėmimo parengti 
strateginių prekių (produkcijos), kurių 
išvežimas iš Lietuvos ribojamas, sąrašą“.

Šį nutarimą patiekė Lietuvos 
Parlamentui svarstyti Valstybinės 
Priešblokadinių priemonių planui 
paruošti ir vykdyti Komisija.

Šio nutarimo svarba glūdi tame, kad 
po 19 dienų visiškos ekonominės Sovietų 
blokados pagaliau Lietuvos Respublikos 
Parlamentas, gindamas savo piliečių 
gyvybes, sulaiko dalį maisto produktų 
siuntimus į Maskvą. Siunčiamųjų maisto 
produktų sulaikė tik dešimtąją dalį, kad 
nebadautų kitų respublikų žmonės, kurie 
yra nekalti dėl Sovietų blokados Lietuvai.

Lietuvos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos Pirmininko pavaduotojas C. V. 
Stankevičius įspėja, kad šio mėnesio 
pabaigoje Lietuva bus priversta 
pasiskelbti nelaimės ištikta zona, nes 
nebus galima užtikrinti žmonių 
gyvybiškai būtinų reikmių tenkinimo. 
Dėl degalų stokos nebefunkcionuos 
transporto priemonės, kils pavojus 
žmonių gyvybei ir sveikatai.

Priešiškos jėgos, pasinaudodamos 
esamais sunkumais, artimiausiu metu 
gali mėginti destabilizuoti padėtį 
Respublikoje, užbaigia C.V. 
Stankevičius.

Po pasikalbėjimų su spaudos, radio ir TV atstovais MP K.D. Prunskienė šokėjų 
tarpe Nuotraukos: ELR

Visa tai kas vyksta Lietuvoje, klastingo 
ir žiauraus Gorbačiovo kariuomenės 
elgesys ir ekonominė blokada, 
nenugąsdino latvių, kurie gegužės 4 d. 
paskelbė atstatantieji Latvijos 
Respubliką. Kaip ir lietuviai, latviai 
Nepriklausomybės Aktą remia 
Nepriklausomos Latvijos 1922 metų 
Konstitucija. Nuo Lietuvos Respublikos 
atstatymo akto latvių skiriasi tuo, kad jie 
paskyrė „perėjimo laikotarpį“. Tokio 
laikotarpio metu būtų tariamasi su 
Sovietų Sąjunga dėl Latvijos 
ekonominės, kultūrinės ir politinės 
nepriklausomybės ir iki to laiko, kol 
nebus susitarta, bus prisilaikoma Sovietų 
Sąjungos konstitucijos. Tačiau ir šis 
Latvijos Respublikos variantas 
Gorbačiovui nepatiko. Jis pareiškė, kad 
latviai paskelbę nepriklausomybę 
nesilaikė Sovietų Sąjungos konstitucijos, 
ir jis latviams turės pritaikyti suvaržymus 
ir net ekonominę blokadą.

Dabar kai jau visos trys Pabaltijo 
valstybės teisėtai paskelbė 
nepriklausomybę, laisvų valstybių 
vyriausybės turės apsispręsti ir nutarti ar 
pripažins Baltijos valstybių 
nepriklausomybę de facto, ar paliks jas 
Gorbačiovo malonei, su jomis pasielgti 
taip kaip jis nori. Tačiau ir Gorbačiovas 
dabar turės galutinai apsispręsti, nes jeigu 
jis iš trijų Pabaltijo valstybių skirtingų 
nepriklausomybės modelių negali 
pasirinkti vieno, tai jam nieko kito 
nelieka, o paskelbti ir pradėti trečiąją 
Baltijos valstybių okupaciją.

Atvyko „Amber Leidi“. Gegužės 8 
d., 6.20 vai. į Londono Heathrow 
aerouostą iš JAV atvyko Lietuvos 
Respublikos Ministrė Pirmininkė 

Kazimiera Danutė Prunskienė. Ją 
pasitiko būrys lietuvių, tautiniais rūbais 
pasipuošusios lietuvaitės ir šviesi, saulėta 
Anglijos vasaros diena.

Kazimiera Danutė Prunskienė gimė 
1943 m. vasario 26 d., Vasiliuškiuose. 
Kovo 17 d., 1990 m., po 50 metų Sovietų 
okupacijos, pirmojo demokratiškai 
išrinkto parlamento ji buvo paskirta 
Lietuvos Respublikos Ministre 
Pirmininke. Vilniaus universitetą ji baigė 
1965 m. ir vėliau apgynė ekonomijos 
mokslų daktaro laipsnį.

Kurį laiką ji dirbo Vilniaus 
universiteto pramonės ekonomikos 
skyriuje, o tarp 1986 ir 1988 m. ji buvo 
Lietuvos TSR Žemės Ūkio Ekonomijos 
Tyrimų Instituto direktoriaus padėjėja. 
1988 m. K.D. Prunskienė už sėkmingą 
Ekonomikos Specialistų ir Menedžerių 
paruošą buvo paskirta to Instituto 
rektore.

Lietuvos atgimimui prasidėjus K.D. 
Prunskienė buvo viena iš pirmųjų 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
steigėjų. Vėliau, spalio mėn., ji buvo 
išrinkta į Sąjūdžio vadovybę. 1989 m. 
liepos mėn. K.D. Prunskienė buvo 
pirmoji Sąjūdžio valdybos narė priėmusi 
Lietuvos SSR Ministerių Tarybos 
pirmininko pavaduotojos ekonominiams 
reikalams pareigas. Tais pačiais metais ji 
buvo išrinkta į TSRS Liaudies Deputatų 
kongresą ir TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Savo darbu Sąjūdžio organizacijoje ir 
vyriausybėje, K.D. Prunskienė rėmė 
Lietuvos ekonominę nepriklausomybę.

1989 m. Lietuvos KP atsiskyrus nuo 
TSRS KP, K.D. Prunskienė buvo viena iš 
LK Partijos vadų, bet kai ji buvo išrinkta 
į Lietuvos Parlamentą 1990 m. sausio 
mėn., ji iš LKP pasitraukė.

Atvykusią į Londoną, priėmė 
aerouosto V1P (Labai Svarbių Asmenų) 
laukiamajame. Čia po kavos puodelio 
skubėta į BBC TV/Radijo studijas 
aerouoste. Ne visi reporteriai tilpo 
mažoje patalpoje, palikti už durų pyko. 
Paklausta ar tikisi, kad Britanijos 
premjerė M. Thatcher priims ją geriau, 
nei prezidentas Bushas Vašingtone, K. D. 
Prunskienė atsakė, kad ji pirmą kartą 
apie tai girdi. Ji teigė, kad jos 
pasimatymas su prezidentu Bushu buvo 
labai vertingas, nes ji turėjo progą jam 
pranešti apie esamą padėtį Lietuvoje. Kai 
reporteris jos paklausė, ko ji tikisi iš M. 
Thatcher ir ar ji prašys prekių, Lietuvos 
Respublikos Ministrė Pirmininkė atsakė, 
kad prekės Lietuvai nors ir labai yra 
svarbios, bet ji iš M. Thatcher tikisi 
daugiau — Lietuvos vyriausybės 
pripažinimo. Taip pat šiame pasimatyme 
su spaudos atstovais paaiškėjo, kad 
Prancūzijos prezidento įgaliotas 
vyriausybės atstovas susitiks su K.D. 
Prunskiene Paryžiuje, gegužės 10 d.

Iš aerouosto Ministerė Pirmininkė 
išvyko į Londono centre esantį Hiltono 
hotelį, čia ji ir jos svečiai išbus dvi dienas 
ir naktis.

Tolimesnė Ministerės Pirmininkės 
dienotvarkė yra ši: 8.30 vai. pusryčių metu 
pasitarimas su Socialdemokratų partijos 
lyderiu dr. David Owen. 10.00 vai. 
interviu su BBC Radijo reporteriu žinių 
programai. 10.30 vai. interviu su „The 
Independent“ reporteriu Steve 
Crawshaw. 12.30 vai. pietūs Britų 
Parlamento rūmuose. 14.30 vai. 
susitikimas Lietuvos atstovybėje su 
Lietuvos Charge d'affaires Vincu 
Balicku. 15.30 vai. Pasikalbėjimas su TV 
reporteriu, 4-to kanalo programai. 18.30 
vai. Britų Parlamente susitinka Sir 
Geoffrey Pattie ir 18.45 vai. su Lordu 
Avebury, Žmogaus Teisių Grupės 
atstovu Britų Parlamente. Pasimatymas 
baigiamas bendra vakariene.

Gegužės 9 d. programa: 10.00 vai. 
pasimatymas su Britų vyriausybės 
ministere pirmininke M. Thatcher jos 
rezidencijoje 10 Downing Street. 11.00 
vai. Britų Parlamente susitikimas su 
opozicijos lyderiu Neil Kinnocku. 12.00 
vai. pasimatymas su Demokratų- 
Liberalų partijos lyderiu Paddy 
Ashdown. 12.00 vai. pietūs su Sir David 
Steel ir Russell Johnston. 14.00 vai. 
Spaudos konferencija Lietuvių 
Namuose. 15.30 vai. interviu su „The 
Daily Telegraph“ reporteriu ir kitais 
masinės informacijos atstovais. 19.00 vai. 
Ministrė Pirmininkė susitiks su lietuviais 
Lietuvių Namuose.

Laimės Lietuvos Respublikai!
ELR

ŠVEICARIJOJE
TV APIE LIETUVĄ

Prancūzų televizija perdavė tiesioginį 
televizinį pasikalbėjimą su Lietuvos 
Prezidentu Vytautu Landsbergiu. Jis 
tvirtino, kad Lietuva negali atsisakyti 
savo nepriklausomybės. Į klausimą kaip 
ilgai Lietuva išsilaikys be dujų, 
Prezidentas Landsbergis atsakė, kad 
Lietuva išsilaikys 100 metų ir ilgiau. Prieš 
okupaciją Nepriklausomoji Lietuva 
apsiėjo be sovietinio gazo. Joje nieko 
netrūko, nes viso buvo gaunama 
palaikant normalius prekybinius ryšius 
su kitais kraštais.

Šveicarijos televizija transliavo politinę 
diskusiją apie SSSR problemas ir Lietuvą.

J šias diskusijas buvo pakviestas 
Ričardas Bačkis — Prancūzijos Lietuvių 
bendruomenės Pirmininkas ir Sovietų 
Sąjungos Misijos Ženevoje politinio 
skyriaus viršininkas, taip pat istorikas 
sovietologas lankęsis Vilniuje ir 
žurnalistas briuselietis. Ričardas Bačkis 
puikiai išdėstė Lietuvos poziciją ir taikliai 
oponavo sovietiniam diplomatui, kuris 
gana kukliai apgailestavo, kad Lietuva 
neprisilaikanti Sovietų Sąjungos 
įstatymų dėl atsiskyrimo procedūros... 
išleistų deja, kaip p. Bačkis teisingai 
pastebėjo, po Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo... ir nesugebėjo pateikti jokių 
argumentų sovietinei blokadai ir 
specialių dalinių siautėjimui, Lietuvoje 
pateisinti. Lietuvą ir Ričardo Bačkio 
tvirtą laikyseną pilnai palaikė kiti du 
pokalbio dalyviai ir žiūrovai, nuolat 
skambinę į televiziją laidos metu. Jie taip 
pat apgailestavo dėl Šveicarijos 
vyriausybės pasyvumo Lietuvos 
atžvilgiu.

BELGIJOJE
Šeimos klausimais

Šių metų gegužės mėn. 17 d. Belgijoje 
įvyks Europinės svarstybos šeimos 
klausimais kilmingoje karalienės Fabiola 
globoje, dalyvaujant pasauliniam 
Motinų sąjūdžiui ir Europos socialinių, 
profesinių ir auklėjimo reikalų komisijai.

Pagrindinė svarstomoji tema: „Vaikų 
būklė su šeimos pasikeitimais“.

Šiose svarstybose yra pakviesta 
dalyvauti ir O. Bačkienė kaip pasaulinio 
Motinų Sąjūdžio tarptautinės tarybos 
narė.

LANKOSI AT DEPUTATAI
Briuselyje šiuo metu lankosi grupė 

Lietuvos AT deputatų. Lietuviai 
deputatai kreipėsi į krikščionių 
demokratų sąjūdį ir į Belgijos valdžią, 
prašydami pagalbos sovietų blokadą 
patiriančiai valdžiai. Lietuvai sovietų 
paskelbta ekonominė blokada, — 
sakoma lietuvių deputatų kreipimesi, — 
šiuo metu apima beveik visas krašto 
visuomeninio gyvenimo sritis: dėl kuro 
stokos sustabdytas transportas, trūksta 
vaistų.

ITALIJOJE
KD INTERNACIONALAS

Lietuvių atstovus Italijoje priėmė 
krikščionių demokratų Internacionalo 
vicepirmininkas, italas senatorius Angelo 
Bemassola. Susitikime dalyvavo Italijos 
lietuvių bendruomenės vicepirmininkas 
Kazimieras Lazoraitis, buvusi sąžinės 
belaisvė Nijolė Sadūnaitė, Lietuvos 
Sąjūdžiui atstovaujanti Laima Pangonytė 
ir lietuvius pas senatorių atlydėjęs italas 
krikščionių demokratų veikėjas Andrea 
Damilano. Krikščionių demokratų 
Internacionalo vicepirmininkas 
senatorius Bernassola draugiško ir 
nuoširdaus pokalbio metu išreiškė 
Lietuvai solidarumą, pažymėjo, kad 
Krikščionių demokratų Internacionalas 
remia lietuvių tautos pastangas 
įgyvendinti atkurtą nepriklausomybę, 
kuri buvo neteisėtai panaikinta ir pasakė, 
kad krikščionys demokratai dabar 
svarsto galimybes morališkai ir politiškai 
padėti Lietuvai, suteikti jai humanitarinę 
pagalbą. Senatorius pasakė, jog būtų 
naudinga, kad Lietuvos krikščionių 
demokratų atstovas ar atstovai galėtų 
atvykti į Romą ar kurią kitą Europos 
sostinę pasitarimams su Krikščionių 
demokratų Internacionalo įgaliotiniais 
dėl humanitarinės pagalbos teikimo 
Lietuvai, ir kitais klausimais. Krikščionių 
demokratų Internacionalas, taip pat 
Italijos krikščionių demokratų partija 
trokšta išplėsti ryšius su Lietuvos 
krikščionimis demokratais.

L
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Lietuviu Kronika
KAS— KADA—KUR?

Gegužės 20-24 — VII-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks 
Žmogaus teisių konferenciia CEL. nr. 24- 
2059, 3 psl.).

Birželio 30 — Vasarom atostogų 
pradžia Vasario 16-ie gimnazijoje, 
Hūttelfelde.

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

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

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

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

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.

AID LITHUANIA FUND 
PIRMOS AUKOS

150.00 sv. — A. Bieliūnas, 100.00 sv. — 
J. S. Eynon, V. Gailans, D. Gintas, S. ir P. 
Nenortai, G.A. Tydeman, 75.00 sv. A.F. 
Whitton, 50.00 sv. A. ir O. Paulauskas, B. 
Dervinskas, P.W. Unwin Meridian, 25.00 
sv. N.K. Spence, A. Jaraczewski, M. 
Chilton, 20.00 B.C. Alexander, A ir S. 
Reid, 10.00 sv. D. Fanning, B.R. Lenz, 
P.C. Burton, 8.00 sv. C.W. Owen, 5.00 sv. 
B. McRostie, Mr. X., 4.95 sv. J.M. 
Thake, 3.00 sv. A. Robinson.

Ligi šiol gauta 1045.95 sv. Aukas 
prašome siųsti šiuo adresu:

AID LITHUANIA FUND
2 Ladbroke Gardens, London W11 

2PT.

IŠVYKA LIETUVIU SODYBON
Gegužės 27 d. vykstame į Sodybą. 

Užsirašyti galima: Lietuvių Namuose pas 
VI. Veličką, o Parapijos svetainėje — pas 
S. Kasparą. Užsirašant sumokami 
kelionpinigiai 5.50 sv. asmeniui.

Nuo lietuvių bažnyčios išvažiuojama 
8.30 vai., o nuo Lietuvių Namų — 9.00 
vai. punktualiai.

(Organizatoriai užtikrina, kad iš 
važiuojančių nebus renkamos po 100 sv. 
aukos Lietuvai).

PAMALDOS
Eccles— gegužės 13 d., 12.15 vai.
Nottinghame — gegužės 13 d., 11.15 

vai. Židinyje.
Mansfielde—gegužės 13 d., 17 vai., Šv.

Pilype, 3 Chesterfield Rd., South
Nottinghame — gegužės 20 d. 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — gegužės 20 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Manchesteryje — gegužės 27 d., 12.30 

vai.

DERBYJE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 13 d., sekmadienį, DBLS-gos 
Derby skyrius ruošia Motinos Dienos 
minėjimą.

Minėjimas įvyks ukrainiečių klubo 
patalpose, 27 Chamwood Street, Derby, 
14 vai.

Po minėjimo bus skyriaus narių, 
akcininkų bei visų tų. kurie įdomaujasi 
lietuviška veikla, susirinkimas.

Susirinkime bus padarytas pranešimas 
iš DBLS suvažiavimo Londone ir 
aptariami įvairūs einamieji reikalai.

Visi vietiniai bei apylinkės tautiečiai ir 
jų svečiai yra maloniai kviečiami į 
minėjimą ir į susirinkimą gausiai 
atsilankyti. Skyriaus valdyba

TAUTOS ŠVENTE

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

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

MANČESTERYJE
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d., šeštadienį, 18 vai. skautai 
ir MLS klubas ruošia Motinos Dienos 
minėjimą.

Paskaitą skaitys H. Vaineikis. Bus 
meninė dalis. Po minėjimo motinoms bus 
arbatėlė.

Prašome visus atvykti į minėjimą ir 
prisiminti mirusias ir tebesančias 
motinas.

Rengėjai

WOLVERHAMPTONE
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 12 dieną, 18 vai., Ukrainiečių 

klube, 35 Merridale Street West, 
Wolverhampton, ruošiamas Motinos 
Dienos minėjimas.

Maloniai prašome vietinius ir iš 
tolimesnių apylinkių gausiai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

REIKALINGAS DARBININKAS
Lietuvių Sodybai reikalingas 

darbininkas, kuris sugebėtų atlikti 
eilinius namo ir laukų priežiūros darbus. 
Tiktų subrendusio amžiaus asmuo. Tartis 
su Sodybos vedėja, M. Zokiene, Headley 
Park, Near Bordon, Hants GU 35 8TE. 
Tel: 04203 2810

Taip pat norėtume pirkti akordeoną. 
Pranešti tuo pačiu adresu.

NUO KOVO 11 IKI DABAR
Video juostose yra užfiksuoti visi 

istoriniai įvykiai, kurie vyko nuo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
iki dabar. Faktai sudėti į dvi kasetes po 
dvi valandas, tekstai įgarsinti lietuviška 
muzika. Vienos kasetės kaina 14.99 sv. 
plius 1.50 p.p. Norintieji įsigyti prašom 
kreiptis šiuo adresu: P. Bulaitis, 40 
Connaught avė, North Chinford, 
London E4 7AA

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR LIETUVIU NAMU 
TEL. NR. 071-727 2470

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164

BRADFORDE
SKAUTU SAVAITGALIS

Rajono vadijai pavedus š.m. balandžio 
mėn. 21-22 d.d. Jurgio skautų patrono 
proga, ps. Irena ir Algis Gerdžiūnai, 
Bradfordo Lietuvių Klubo „Vytis“ 
patalpose, surengė savaitgalio stovyklą.

Šeštadienio vidurdienį susirinko mažas 
būrelis skautų ir devyni skautininkai. 
Klubo pirmininkas Vyt. Gurevičius 
maloniai pasitiko svečius, leisdamas 
naudotis sale ir kitais kambariais.

Tuojau imtasi darbo. Rajono vadeivė 
s. V. Gasperienė išpuošia salės sceną 
vėliavomis, skautų gairelėmis, šūkiais, 
ženklais — parengė skautišką parodėlę. 
Kiti rengia pietų stalus. Puikūs skautų 
virėjai vaišina iš po tolimos kelionės 
atvykusius brolius ir seses.

Suvažiavimo sueigą atidaro v.s. J. 
Maslauskas. Prieš gražiai papuoštą sceną 
— skautų kampelį, išsirikiavę skautai, 
saliutuoja nešamai rajono vėliavai. P.s. 
Irena Gerdžiūnienė stovyklos 
organizatorė sveikina atvykusius. 
Rajono vadas trumpai paaiškina šv. 
Jurgio šventės prasmę, tuo pačiu 
primindamas, kad lietuviai skautai, turi ir 
savo palaimintoją Jurgį Matulaitį. 
Apgailestavo, kad kai kurie broliai ir 
sesės išsiblaškę po plačiąją Britaniją 
negalėjo atvykti ir kartu pabūti su 
mumis.(Nedovanotina tiems, kurie vietoj 
skautiškos prievolės ją dar trukdė). 
Sveikino s. Eimutis Šova DBL Sąjungos 
vardu, Vyt. Gurevičiaus Klubo vardu, 
Rajono vadeivė ir vadeiva linkėdami 
sėkmingo savaitgalio.

Po sueigos skautai rengiasi vakaro 
imitaciniam laužui, kiti krauna lauželį 
klubo sodelyje, nakties programai, sesės 
su ps. Irena rengia loteriją. Skautininkai 
posėdžiauja. Aptariami įvairūs einamieji 
reikalai, vasaros stovykla „Budėkime“, 
M. Barėnienės „Lithuania“ leidinys ir kt. 
Rajono vadeiva daro pranešimą apie 
ateinančius rinkimus į LSS Vadiją. Į 
Europos vadovo postą pasiūlyta du 
kandidatai s. Eimutis Šova ir s. Vladas 
Gedmintas. Vakare dalyvaujant gražiam 
būreliui vietinių gyventojų s. Vidos 
Gasperienės pravedamas iniciatyvinis 
laužas. Jungiantis mintims su 
atgimstančia nepriklausoma Lietuva 
uždegamos trijų spalvų žvakutės. Jas 
uždega Vyt. Gurevičius, I. Gerdžiūnienė 
ir liepsnelė M. Gerdžiūnaitė. Imitacinio 
laužo šešias žvakutes uždega Rajono 
vadas . Dainos, šokiai, kiti pasirodymai 
„Taukuotas Puodas“ (V. O’Brien). 
Laužo paįvairinimui Londono šokių 
grupė „Lietuva“, kurioje šoka ir mūsų 
skautai, pašoko keletą tautinių šokių. 
Lauželis baigiamas „Lietuva brangi“...

LONDONE
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

A.A. JUOZAS BURINSKAS
Balandžio 10 d., Homerton ligoninėje, 

mirė Juozas Burinskas, 73 metų. Jis gimė 
Škotijoje. Laidotuvės vyko balandžio 19 
d. Laidotuvių šv. Mišias atnašavo kun. 
dr. S. Matulis MIC., iš Nottinghamo. 
Palaidotas Šv. Patriko kapinėse, lietuvių 
skyriuje. Paliko liūdintis brolis Viktoras 
su žmona Adele.

KRIKŠTYNOS
Balandžio 29 d., lietuvių bažnyčioje 

buvo pakrikštytas Henry Thomas 
Drummond, antras sūnus Collin 
Drummond ir Margaretos Ives- 
Ivanauskaitės. Krikšto apeigas atliko 
slovakų misijos vedėjas kun. Joseph 
Babick.

SERGA AGOTA LEKAVlClENE
Gegužės 1 d., Agota Lekavičienė buvo 

paimta į Šv. Juozapo ligoninę, More 
Street, London, E9. Dabar ji yra Šv. 
Mykolo (Michael) palatoje. Lankymas 
nuo 11 vai. iki 20 vai.

LIETUVIAI AIRIJOJE
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 

klubui pranešė, kad Cork (Irijoje) Chorų 
Festivalyje dalyvauja choras iš Vilniaus 
„Jauna Muzika“, kuriam vadovauja 
Remigijus Merkelis. Festivalis prasidėjo 
gegužės 3 d. ir baigėsi gegužės 6 d. „Jauna 
Muzika“ choras dalyvavo 
konkursiniuose ir nekonkursiniuose 
pasirodymuose. Festivalio rengėjai kvietė 
Londono lietuvius atvykti ir susitikti su 
choristais iš Lietuvos.

KULTŪRINE VEIKLA
Jau yra praėję keletą metų kai DBLS 

yra dedamos pastangos sukurti specialios 
kultūrinės paskirties vienetą, mažėjant 
kultūrinių pajėgų skyriuose.

1986 metais buvo sukurta Kultūrinė 
komisija nagrinėti ir ištirti šias 
problemas. Jas matėm jungtinių chorų 
pirmajam pasirodyme Bradforde 1982 
metais ir bandėm toliau tęsti jos kultūrinę 
veiklą. Deja jungtinių chorų pastovus 
išlaikymas buvo sunkus dėl įvairių 
priežasčių. Buvo kreiptas dėmesys į 
jaunimą ir dauguma lietuviškai aktyvių 
jaunuolių pareiškė norą dirbti centrinio 
pobūdžio veikloje. Nutarta sukurti 
ansamblį, pavadinti „Gimtine“. Su šia 
idėja buvo žengta pirmyn. Per du metus 
pamatėme spalvingesnius ir aukštesnio 
lygio pasirodymus mūsų jaunimo tarpe.

Užmegsti ryšiai su Lietuvos meninėm 
grupėm paskatino nuvykti į Lietuvą, 
pabendrauti ir pasimokyti su 
bendraminčiais. Deja, Maskvos kišimasis 
į Lietuvos vidaus reikalus sustabdė 
numatytą išvyką gegužės 13 d. Tačiau 
ateities planai eina pirmyn su tikslu 
aplankyti Lietuvą.

Ta proga teks padėkoti visiems, kurie 
morališkai ir materialiai remia šio 
ansamblio idėjos pastangas, ir tiems kurie 
eilę metų džiugino visuomenę savo 
energingumu, nenuleisdami rankų, kurie 
dabar dirba šešėlyje.

Pastaruoju laiku CV reiškia padėką 
šiems rėmėjams: 10 svarų aukojo V. 
Balčikonis, Surrey ir Coventry skyriams 
už 10 svarų aukas ansamblio reikalams.

Pavasario sąskrydis Sodyboje įvyks per 
Sekmines gegužės 27 d. Matysime 
lietuviškus tautinius šokius ir išgirsime 
dainas Sodybos pievelėje.

Vida Gasperienė
Kultūrinių reikalų vedėja

Tie kurie nebijojo nakties tamsos 
rinkosi į sodelį prie laužo. Suliepsnojo 
laužas s. Eimučiui Šovai akordeonu 
pritariant, aidi skautiškos dainos. 
Pamažu laužas gęsta.E. ir R. Šovai 
atsisveikina su skautais ir grįžta į tolimąją 
Valiją, likusieji skautai eina poilsiauti.

Sekmadienio ryte Rajono vadeiva 
kalbasi su skautais, o vėliau rengiama 
salė šv. Mišioms. Atvyksta gerb. kan. 
Kamaitis. Šv. mišios aukojamos už 
Tėvynę. Laike šv. Mišių giedos s. V. 
Gasperas ir s. V. O'Brien sudarytas 
„choras“, skaitymus skaito skautai.

Po šventų Mišių stovyklos uždarymas. 
Įnešama rajono vėliava. Vadeiva skaito 
Rajono vado įsakymus. Rajono vadas 
nuoširdžiai dėkoja kan. V. Kamaičiui už 
šv. Mišių auką, klubo pirmininkui, 
valdybai ir jos nariams už patalpas, globą 
ir piniginę paramą. Visiems vietiniams 
gyventojams už atsilankymą prie lauželio 
ir į šv. Mišias. Klubo pirmininkas Vyt. 
Gurevičius džiaugiasi skautiška veikla, 
dėkoja jos vadams už suburtą jaunimą. 
Taip pat ir ateityje kviečia vėl apsilankyti 
„Vyties“ klube.

Jam ir visiems bradfordiškiams skautai 
sušunka: „Ačiū, ačiū, ačiū!...

Rajono vadeivė dėkoja sesių vardu, 
rajono -vadeiva brolių vardu. 
Nuskambėjus paskutiniams himno 
žodžiams vėliava išnešama — stovyklėlė 
uždaryta.

Skautai, klubo valdyba ir svečiai 
renkasi prie iškilmingo pietų stalo. Kan. 
V. Kamaičiui palaiminus vaišinamės 
puikiais pietumis, p. Galbuogienė 
bradfordiškių vardu dėkoja už vaišes.

Rajono vadas S. Gerdžiūnams įteikia 
kaip padėkos simbolį mažą dovanėlę už 
įdėtą darbą, rūpinimąsi suvažiavusiais 
skautais.

Po pietų sutvarkę patalpas ir 
atsisveikinę skubame namo.

v.s. S.B. Vaitkevičius
N.B. Nors mūsų skautininkų pareiga 

dirbti skautijos labui, bet vistiek noriu 
nuoširdžiai padėkoti ps. Irenai ir s. Algiui 
Gerdžiūnams įdėjusiems tiek darbo 
superkant ir paruošiant maistą, 
surengiant dovanas turiningai loterijai , 
tuo padengiant maisto išlaidas. Mieli 
skautininkai, priimkite šią mano padėką 
vadų, sesių ir brolių vardu. Skautiškas 
ačiū p. Vaičekauskienei už 
šeimininkavimą.

v.s. S.B. Vaitkevičius

BUTAS PARYŽIUJE
Miesto centre išnuomojamas vieno 

miegamo butas. Kaina 300 sv. mėnesiui.
Kreiptis telęfonu: Auksė — 01-792 

9245

PASAULYJE
Arabai žaidžia su Vakarų įkaitais

Prieš kelis metus nekalti Vakarų 
piliečiai pagrobti Libano gatvėse yra 
tebelaikomi arabų religinių organizacijų 
kaip įkaitai, norint išsiderėti lengvatų iš 
Izraelio ir Vakarų vyriausybių. Ne visada 
yra aišku, ko tie grobikai nori. Atrodo, 
kad jie yra Irano ir Sirijos įtakoje, nes po 
pirmo įkaito paleidimo prezidentas 
Bushas dėkojo Sirijos prezidentui, o po 
antrojo, Frank Reed, paleidimo, 
prezidentas Bush padėkojo ne tik Sirijai, 
bet ir Iranui. Kokią įtaką tos dvi 
valstybės turi įkaitų grobikams, galima 
tik spėlioti. Taip pat per tas valstybes 
pasigirsta lyg ir grobikų reikalavimai, 
kuriuos išpildžius būtų ir kiti įkaitai 
paleisti. Prezidentas Bushas pareiškė, kad 
jis su grobikais nesiderės ir reikalavo, kad 
visi įkaitai būtų paleisti. Manoma, jog 
galima pagreitinti įkaitų paleidimą, jeigu 
Amerika atiduotų Iranui jų užšaldytas 
dideles pinigų sumas, o ypač, jeigu būtų 
paleistas dvasinis vadas Šeikh Obeid, 
kuris buvo pernai Izraelio pagrobtas 
pietų Libane. Įkaitais tebelaikomi 15 
vakarų valstybių asmenys, jų tarpe pats 
žinomiausias yra anglikonų arkivyskupo 
Runcie sekretorius Terry Waite.

Kur pasuks suvienyta Vokietija?
Sąjungininkų — Amerikos, Britanijos, 

Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministrai bei abiejų Vokietijų 
užsienio reikalų ministrai pradėjo tartis 
dėl Vokietijos susivienijimo ir kaip jis turi j 
būti atsiektas. Svarbu labai, ar pačios 
Vokietijos lauks, kol sąjungininkai 
susitars, nes jos jau ir be jų toli pažengė 
susivienijimo kelyje. Kancleris Kohl dar 
pasigyrė, kad jiems nereikės jokios į 
materialinės paramos iš Vakarų j 
Didžiausias klausimas — kuria linkme 
pasuks suvienyta Vokietija — į Vakarus 
ar į Rytus?

Derybos Pietų Afrikoje
Pirmą kartą po 78 metų baltųjų 

dominavimo, Pietų Afrikos vyriausybė 
pradėjo derybas su ANC, kuri dar 
neseniai buvo uždrausta ir jos delegatai 
būtų suareštuoti. Tos ANC delegacijos 
sudėtyje yra ir komunistų partijos vadas, 
lietuviškos kilmės, baltas, Joe Slovo. 
Derybos praėjo sklandžiai, nes 
prezidentas de Klerk ir ANC 
viceprezidentas Nelson Mandela savo 
įžanginėse kalbose pareiškė, kad jie nori, 
rasti taikią ir priimtiną išeitį ir nežiūrint 
rasės, dauguma valdytų. Su tuo iki šiol 
baltieji nesutinka, sakydami, kad „vienas 
asmuo — vienas balsas“ įstatymas remia 
juodųjų didžiumą ir jie reikalaus 
mažumoms — baltiesiems ir maišytos 
rasės asmenims — Pietų Afrikoje 
privilegijų. Nors derybos bus sunkios, bet 
bent šiuo metu, atrodo, abi pusės nori 
susitarti.

Rusai reikalauja Lietuvai 
nepriklausomybė

Didelį įspūdį užsieniui padarė gegužės j 
1 d. demonstracijos Maskvoje, kuriose 
grupė rusų nešė lietuviškas trispalves, 
reikalavo nepriklausomybės Lietuvai ir 
pasmerkė Gorbačiovą už Lietuvos 
ekonominę blokadą, norint badu I 
priversti lietuvius atsisakyti savo 
nepriklausomybės.

Į prezidento Mitterrand ir kanclerio 
Kohl laišką, kuriame jie kreipiasi j 
prezidentą Landsbergį, norėdami, kad šis 
atsisakytų nepriklausomybės ir pradėtų 
tartis su prezidentu Gorbačiovu, 1 
prezidentas Landsbergis atsakė, 
kviesdamas juos tarpininkauti deryboms 
tarp jo ir prezidento Gorbačiovo. Toks 
tarpininkavimas, žinoma, reikštų, kad 
prezidentas Landsbergis yra svetimos 
valstybės atstovas, norįs tartis su kitos 
valstybės prezidentu.

Egiptas susitaiko su kaimynais
Po to, kai Egiptas po nelemto karo 

susitaikė su Izraeliu, kitos arabų 
valstybės, išskyrus Saudi Arabija, su 
Egiptu nutraukė diplomatinius 
santykius. Laikui bėgant tos valstybės 
visgi atsileido ir pradėjo su Egiptu tartis, 
nes Egiptas yra galingiausia arabų 
valstybė. Sirija buvo viena iš 
paskutiniųjų, kuri susitaikė. Sirijos 
sostinėje Damaskus labai iškilmingai 
buvo priimtas Egipto prezidentas 
Mubarak, kuris dabar siekia sutaikyti du 
aršius priešus: Sirijos prezidentą Assad su 
Irako prezidentu Hussein, o taip pat ir su 
PLO vadu Yasser Arafat, kuris irgi yra 
Sirijos prezidento nemalonėje.
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