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ANTROJI GORBAČIOVO 
BLOKADOS AUKA 

LIETUVIS SUSIDEGINO 
VENGRIJOJE

Lietuvos Respublikos parlamento 
informacijos biuras Vilniuje pranešė, kad 
gegužės 10 d. vakare, Vengrijoje, 
susidegino kitas lietuvis.

Viktoro Baumiso turimomis žiniomis, 
susideginimas buvęs politinis aktas. Jį 
įvykdė 46 metų amžiaus skulptorius iš 
Vilniaus — Rimantas Daugintis, 
„Lakštingalos“ skulptūros autorius.

Rimantas Daugintis prieš tris dienas 
mašina iš Vilniaus išvyko į Vengriją 
dalyvauti skulptorių suvažiavime. Jis 
susidegino (80% kūno apdegė) prie 
Vengrijos-TSRS sienos Zahorny 
miestelyje, turinčiame 30.000 gyventojų. 
Šiuo metu skulptorius guli Budapešto 
ligoninėje. LIC

LENKAI ATSISAKO VILNIAUS
Lenkijos užsienio reikalų ministras 

Krzysztof Skubiszewski, lankydamasis 
Londone, gegužės 10 dieną davė interviu 
anglų dienraščiui „The Independent“, 
kuriam pasakė, jog Lenkija neturi jokių 
teritorinių pretenzijų į buvusias rytines 
sritis.

Ministras pasakė, jog daug lenkų vis 
dar turi „emocinius prisirišimus“ prie 
rytinių teritorijų, kurios per pokarinį 
Europos padalinimą tapo Sovietų 
Sąjungos dalimi. Ligi 1939 m. Lvovas ir 
Vilnius buvo laikomi kaip dviejų 
svarbiausių Lenkijos universitetų 
miestai. Bet tai istorija. „Vilnius, — 
pasakė jis, — yra lietuvių miestas, 
daugiau nebe lenkų miestas.“

Atvykęs į Britaniją privataus vizito, K. 
Skubiszewski davė aiškią paramą 
Lietuvos poslinkiams į nepriklausomybę. 
Jis pasakė: „Mes remiame Lietuvos 
apsisprendimą — įskaitant 
nepriklausomą valstybingumą“.

Toliau K. Skubiszewski pasakė, kad jis 
neseniai priėmė Lietuvos užsienio reikalų 
ministrą Algirdą Saudargą oficialiai, kaip 
užsienio reikalų ministrą, ne kaip privatų 
asmenį, tuo būdu pareikšdamas didesnį 
pripažinimą negu yra parodžiusios kitos 
šalys.

Kalbėdamas apie Varšuvos paktą, iš 
kurio Lenkija neskuba išeiti, K. 
Skubiszewski pasakė, jog jis numato 
greitą jo galą. Todėl tos mirties nėra 
reikalo skatinti. ELR

LIETUVIAI REKRŪTAI
Spaudos agentūrų žiniomis, nuo šių 

metų kovo vienuoliktos dienos, kai 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė 
valstybinės nepriklausomybės atkūrimą, 
apie 760 lietuvių jaunuolių dezertyravo iš 
raudonosios armijos. Tarp jų 85-ki buvo 
sovietų areštuoti, o apie du šimtai vėliau 
laisvanoriškai sugrįžo į savo dalinius. 
Apie dvidešimt jaunuolių prieš mėnesį 
buvo suimti vienoje Vilniaus 
psichiatrinėje ligoninėje, kur buvo 
laikinai prisiglaudą. Į ligoninę grubiai 
įsiveržę raudonarmiečiai juos sučiupo ir 
vėliau išvežė karinei tarnybai į Magadano 
sritį.

DANIJOS RAUDONASIS KRYŽIUS 
TIRIA PADĖTI LIETUVOJE

Danijos Raudonasis Kryžius gegužės 6 
d. į Lietuvą pasiuntė savo delegaciją, kuri 
Vilniuje sieks betarpiškai patirti 
Lietuvoje susidariusią sanitarinę padėtį 
po Maskvos paskelbtų ekonominių 
suvaržymų. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius prieš kelias dienas kreipėsi į 
Dainijos Raudonąjį Kryžių ir prašė 
pasiunti įvairių vaistų — penicilino, 
insulino, vienkartinio naudojimo 
švirkštų ir kitko. Mes esame pasiryžę 
pasiųsti į Lietuvą vaistų ir sanitarinių 
reikmenų, jei paaiškės, kad vaistai yra 
skubiai reikalingi ir kad jų trūkumas yra 
susijęs su Sovietų Sąjungos prieš Lietuvą 
paskelbta ekonomine blokada. Danų 
delegaciją į Lietuvą mano palydėti pats 
Danijos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas Pedersen.

MEDICININE PAGALBA LIETUVAI
Gegužės 4 d. Lietuvos sveikatos 

ministras J. Olekas su Lietuvos Medikų 
Asociacija apeliuoja į pasaulį dėl 
medicininės pagalbos Lietuvai

Sovietų ekonominė blokada, aiškina 
Olekas ir Lietuvos Medikų Asociacijos 
pirmininkas A. Marcinkevičius, yra 
iššaukusi krizės stovį Lietuvos gydymo 
sistemoj. Blokadai prasidėjus, sumažėjo 
medicininė pagalba ir reikmenų rezervas. 
J. Olekas praneša, kad gydytojai yra 
priversti ribotis greitąja pagalba ir kad 
insulino ir antibiotikų kiekiai 
katastrofiškai mažėja. Jo tvirtinimu, 
užkrečiamų ligų skaičius kils dėl švirkštų 
ir kitų medicininių reikmenų stokos.

Lietuvos medikai prašo, kad pasaulis 
ištiestų savo rankas ir širdis į Lietuvą, 
parūpinant jai vaistų, reikmenų ir 
medicininių instrumentų.

Atsiliepiant į prašymą, Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos (LKRŠ) 
globoje įsisteigė Medicininės pagalbos 
komitetas, kuriam vadovauja New 
Yorko Brookdale Hospital Tyrimų 
skyriaus viršininkas dr. Jonas Gintautas, 
talkinant VPA bendrovės pirmininkui 
Viktorui Pauliui. Komiteto iniciatyvinė 
grupė gegužės 2 d. LKRS patalpose New 
Yorke apsvarstė medicininės pagalbos 
Lietuvai galimybes. Pasitarime dalyvavo: 
dr. Jonas Gintautas, Jonas Kazickas, 
Daiva Kazienė, Andrew Akstin ir 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
štabas: kun. Kazimieras Pugevičius, 
Marijona Skabeikienė, Gintė Damušytė 
ir Rasa Razgaitienė. Į komitetą įeina ir 
dr. Daiva Bajoriūnaitė, Sloan Kettering 
ligoninės endokrinologė.

Komitetas medicininės pagalbos 
klausimu tariasi tiesiogiai su Lietuva, 
tarptautinėm transporto firmom ir su 
humanitarinėm organizacijom.

LIETUVOS LAISVES DIENA
Sekmadienį, gegužės 20 d., Pasaulio 

Lietuvių Centras kartu su JAV Lietuvių 
Bendruomene, Amerikos Lietuvių 
Taryba, Vyriausiuoju Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu bei Lietuvių 
,,hotline“ paminės Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą.

Lietuviai, kitų etninių grupių atstovai, 
vietos visuomenininkai bei gyventojai 
dalyvaus šiame renginyje, skirtame 
paremti Lietuvai — išdidžiai, tačiau 
mažai ir labai nuskriaustai tautai.

Šv. Mišios— 11 vai., po jų Amerikos 
lietuvių visuomenė priims Illinois 
valstybės rezoliuciją ir kelių politinių 
vadų pareiškimus, skirtus paremti 
Lietuvai. Laisvės dienoje dalyvauti 
pakviesti kongresmenai Richard Durbin, 
senatoriai Alan Dixon ir Paul Simon bei 
kiti. Vėliau bus surengta gegužinė ir 
atvirų durų diena (open house): bus 
galima apžiūrėti Pasaulio Lietuvių 
Centrą, aplankyti Lietuvių tautinį dailės 
muziejų, Vilniaus bažnyčių architektūros 
parodą ir Lietuvių „hotline“.

Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Kazimiera Prunskienė bodama 
Londone per „Europos Lietuvio“ redaktorių VI. Dargj visiems skaitytojams ir 
bendradarbiams perdavė nuošidžiausius sveikinimus bei linkėjimus ir pasakė: 
„kad šiuo lemtingu, tiesiog istoriniu laiku yra svarbu visiems būti vieningiems. 
Premjerė taip pat pridėjo, kad ji skaito „Europos Lietuvį“.

Gegužės 27 — Pavasario Sąskrydis Sodyboje

Visi lietuviai kviečiami į Pavasario Šventę Sodyboje! Pagrindinė Šventės diena 
— gegužės 27 dieną, Sekminių sekmadienį. Šių metų šventės programoje: 
Mišios prie paminklinio kryžiaus, tautiniai šokiai, loterijos, įvairios įdomybės, 
bendri šokiai nuo 15.00 vai. Kunigaikščių salėje, bus renkamos aukos. 
Sekmadienį ir pirmadienį lietuviški valgiai: blynai, cepelinai, auselės, burokėlių 
sriuba ir kiti skanumynai. Veiks abu barai. Visi labai kviečiami! Atvažiuokite 
visi ir atsivežkite dar daugiau! Vietos, maisto ir gėralų pakaks!.

Norintieji smulkesnių informacijų kreipkitės telefonu: 04203 2810

Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė K. Prunskienė su Ponia Balickiene Lietuvių 
Namuose Londone. Jas lydi dr. J. Kazickas.

69-NIOS DIENOS
1972 m. gegužės 14 d. Kauno Muzikos 

teatro sodelyje, protestuodamas prieš 
Sovietų okupaciją, Romas Kalanta 
apsipylė benzinu, užsidegė ir mirė. 
1990.IV.27 Maskvos miesto centre 
susidegino Stanislovas Žemaitis.

Nuo 1944 m. vasaros pasitraukę iš 
Lietuvos prieš 46 metus, laukdami 
pasikeitimų Tėvynėje mes šokome, 
dainavom, buvome politiniais 
tremtiniais, veikėm, apkalbėjom vienas 
kitą, gimdėm, mirėm, laidojom... Išlikę 
laukėm. Paskutinių 10 dienų laikotarpyje 
įvyko tai, ko mes 46 metus laukėme, ko 
niekas dar vakar netikėjo, kad tai gali 
įvykti. Gegužės 10 d., Lietuvių Namuose, 
pasimatėme su Lietuvos Respublikos 
Ministre Pirmininke. Istorinis momentas 
tautos, valstybės, žmogaus gyvenime...

Nuo pat Premjerės atvykimo į 
Londoną momento, jos milžiniškose 
pastangose atstovaujant lietuvių tautą 
bei valstybę svetimųjų tarpe, ligi pat jos 
išvykimo į Prancūziją, „Europos 
Lietuvis“, jei ir ne pirmose eilėse, 
neatsiliko nuo kitų, neatsitebėdamas jos 
energija, entuziazmu ir meile Lietuvai. 
Manau, kad visa tai atisispindės jo 
puslapiuose.

Antras labai svarbus įvykis šios 
savaitės bėgyje įvyko Taline, Estijoje. Čia 
gegužės 12-13 dienomis susirinkusios 
Baltijos valstybių galvos: Estijos 
Respublikos prezidentas Arnold Ruutel, 
Latvijos Respublikos prezidentas 

Anatolis Gorbunovs ir Lietuvos 
Respublikos prezidentas Vytautas 
Landsbergis, sekmadienį, bendra 
telegrama pranešė Gorbačiovui, kad 
Baltijos valstybės nepriklausomybės 
reikalu tarsis bendrai. Tame pačiame 
posėdyje jie pareiškė, kad atgaivina 
Baltijos Valstybių Tarybą, kuri buvo 
sukurta 1934 m. Ženevoje (panaikinta 
1940 m. sovietams okupavus Baltijos 
kraštus) ir reikalauja, kad šie kraštai būtų 
atstovaujami Jungtinėse Tautose ir 
Europos Taikos ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoje (CSCE). Baltijos 
Valstybių Taryba susideda iš valstybių 
prezidentų, ministrų pirmininkų, 
užsienio reikalų ministrų ir susirenka 
pasitarimams reguliariai arba 
pareikalavus.

„Tai yra pirmasis žingsnis į priekį 
derinant Baltijos valstybių užsienio 
politiką“, pareiškė prezidentas Vytautas 
Landsbergis. „Trys Baltijos respublikos 
siekia nepriklausomybės, — sako trys 
prezidentai, — tai vieninteliai kraštai 
Europoje, kurie Antrojo pasaulinio karo 
metu, ne dėl savo kaltės praradę 
nepriklausomybę, dar jos nėra atgavę“.

Į trijų prezidentų telegramą 
Gorbačiovas dar neatsakė, tačiau jis 
piktai pareiškė (per TV programą), kad 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybių 
paskelbimas yra neteisėtas. Nors jis 
Estijos ir Latvijos vyriausybių 
politinėmis ir ekonominėmis 
sankcijomis, blokada dar negrasina, jo 
pareiškimas kelia rūpesčio, nes kaip ir 
Lietuvai, prieš ekonominę blokadą, jis 
paskelbė, kad jos nepriklausomybės 
atstatymas nėra teisėtas, nesilaiko sovietų 
konstitucijos. Jeigu Vakarai iki šio 
mėnesio pabaigos Gorbačiovo 
neprikalbės pradėti derybas su Baltijos 
kraštais, ar bent vienu iš jų, tai galima 
tikėtis, kad ekonominė blokada bus 
paskelbta ir Estijos bei Latvijos 
respublikom.

Čia verta paminėti, kad Gorbačiovas 
jam padarytos nuoskaudos nepamiršta: 
kai gegužės 1-mos šventės proga Makvoje 
atitrūkusi žmonių grupė protestuodami 
prieš Gorbačiovo tarnų elgesį Lietuvoje 
bei reikalaudami jai nepriklausomybės, 
privertė jį ir jo bendradarbius pasitraukti 
iš Lenino mauzoliejaus tribūnos 
Maskvoje. Pranešama, kad Sovietų 
parlamentas gegužės 12 d. svarstė 
įstatymą, pagal kurį, jeigu bus priimtas, 
kiekvienas, kuris įžeis Gorbačiovą, bus

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVOJE
Dainų šventė įvyks

Kaip žinoma, 13-oji tautinė dainų 
šventė Vilniuje rengiama liepos 5-8 
dienomis. Pastarųjų dienų politiniai 
įvykiai pasiruošimo darbų nenutraukė. Į 
šventę pakviesta daug svečių: daininkai ir 
šokėjai iš Lenkijos, Tarybų Sąjungos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir 
kitų šalių lietuvių bendruomenių 
atstovai.

Šventės organizacinio komiteto 
pirmininko pavaduotojas Vytautas 
Gaidamavičius pasakė komiteto 
posėdyje: „Dainų šventė — mūsų 
tautinio susitelkimo, dvasios stiprybės 
simbolis, todėl įvyks bet kokiomis 
sąlygomis.“ Šiuo metu tęsiasi 
saviveiklininkų atranka, baigiami siūti 
tautiniai kostiumai, pakeliui į spaustuvę 
— Žaliojo ąžuolo emblema pažymėti 
leidiniai. Komiteto posėdyje buvo 
apsvarstyti transporto, dalyvių 
maitinimo bei kiti organizaciniai 
klausimai.
Pertvarkytos profsąjungos

Vilniuje įvykęs Lietuvos laisvųjų 
profsąjungų suvažiavimas nutarė įkurti 
Lietuvos Profesinių sąjungų 
konfederaciją. Pagrindinis jos tikslas — 
išsaugoti fiziškai ir dvasiškai sveiką 
žmogų, jį apginti, išvadavus pirmines 
profsąjungines organizacijas iš 
administracijos įtakos. Forumas 
patvirtino LLPSK bendrąją programą ir 
koncepciją.

Suvažiavimo darbe dalyvavo Lietuvos 
parlamento, įvairių Lietuvos politinių 
partijų, sąjungų, Sąjūdžio ir draugijų 
atstovai.
Naujas Vilniaus burmistras

Balandžio 19 d. vykusiame Vilniaus 
miesto Liaudies deputatų tarybos 
posėdyje iš trijų kandidatų naujuoju 
savivaldybės tarybos pirmininku 
išrinktas Arūnas Grumadas.
Vėl „Metalas“

Lietuvos Ministrų Tarybai pritarus, J. 
Greifenbergerio santechnikos dirbinių 
gamyklai grąžintas senas pavadinimas 
„Kauno gamykla „Metalas“.
Nepriklausomybės Fondas

Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai pavedus, Ministrų Taryba įsteigė 
Lietuvos nepriklausomybės fondą.

Vilniaus bankuose fondas turės 
sąskaitas įnašams rubliais ir užsienio 
valiuta. Panašios sąskaitos netrukus bus 
atidarytos JAV, Kanados, Švedijos, 
Australijos ir kitų šalių bankuose.

Šis fondas dabar jaunai Lietuvos 
valstybei itin reikalingas — ir ne tik 
didėjančios ekonominės blokados 
akivaizdoje. Jis gali tapti žymia 
paspirtimi įtvirtinant Lietuvos 
valstybingumą, sprendžiant opias visai 
visuomenei ir žmogui problemas. 
Lietuvos parlamentas ir vyriausybė 
kreipiasi į geros valios žmones, į įmones, 
firmas, organizacijas, prašydami ir šiuo 
būdu paremti Lietuvos nepriklausomybę. 
Maisto produktų normavimas

Nuo gegužės 1 dienos Lietuvoje įvestos 
kai kurių maisto produktų pardavimo 
normos. Pagal jau išdalintus cukraus 
talonus, gegužės ir birželio mėnesisias 
vienam gyventojui skiriama: miltų — 2 
kg., kruopų — 2 kg., makaronų — 1 kg., 
cukraus — 2 kg., druskos — 1 kg., 
margarino arba taukų — 250 gr.
Gyvybės auka

„Tiesa“ (IV.29) atspausdino Maskvoje 
susideginusio Stanislovo Žemaičio laiško 
žmonai nuotrauką ir jo šeimos 
fotografiją. Laiške jis tarp kitko sako: 
„Daugiau aš gyventi negaliu, kaip 
okupantai užsuka kranus, siautėja 
desantai, žmonės palieka be darbo...“

Laikraščio korespondentas sako, kad 
tai auka ant Lietuvos nepriklausomybės 
aukuro. AT pirmininkas V. Landsbergis, 
pareikšdamas šeimai užuojautą, 
pareiškė, kad Lietuvai dabar reikalingas 
labiau negu bent kada kiekvienas 
žmogus.
Pieno produktų nestinga

Marijampolės pieno perdirbimo 
kombinato direktoriaus pavaduotojas J. 
Šneideris pasakė, kad įmonė dirba 
normaliai. Amksčiau produktus teikė 
Leningradui ir Maskvai, bet blokada 
nutraukė tuos ryšius. Dabar gaminiai 
tiekiami vartotojams Lietuvoje.
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Mes pasiruošę deryboms Sovietinė propaganda
Britų parlamente

Nepriklausoma Lietuva - realybė sekančiais metais
(Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Kazimieros Prunskienės 

interviu su „The Independent" redaktorium, 1990.V.9)
Gegužės 9 d. Lietuvių Namuose 

Londone Lietuvos Respublikos ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
susitiko su Didžiosios Britanijos spaudos 
atstovais.

Tautine simbolika ir gėlėmis išpuoštoje 
salėje Londono Lietuvių Namų istorijoje 
pirmą kartą įvyko tokio garbingo ir 
aukšto rango svečio priėmimas iš 
Lietuvos. Nedidelė salė sunkiai talpino 
visus norinčiuosius. Manoma, kad 
susitikime dalyvavo per 60 įvairių 
laikraščių, žurnalų, televizijos ir radijo 
kompanijų atstovai. Tai D. Britanijos 
nacionalinių dienraščių „The Times“, 
„The Independent“, „The Guardian“, 
Reuters žinių agentūros, BBC Radijo ir 
TV, SKY TV bei kitų vietinės reikšmės 
leidinių korespondentai. Spaudos 
konferenciją vedė DBLS pirmininkas 
Jaras Alkis, vertėjavo Romas Kinka.

Spaudos konferencijos pradžioje 
didžiausias, žurnalistų dėmesys buvo 
nukreiptas į neseniai įvykusį Lietuvos 
ministrės pirmininkės susitikimą su D. 
Britanijos ministre pirmininke Margaret 
Thatcher. K. Prunskienės nuomone, 
susitikimas pavyko. Ji mano, kad M. 
Thatcher suprato konflikto vykstančio 
tarp Lietuvos ir Maskvos tikrąją esmę ir 
neliks nuošalyje. K. Prunskienė nesiėmė 
spręsti kokią konkrečiai misiją turėtų 
atlikti M. Thatcher. Ji pastebėjo, kad tai 
pačios D. Britanijos pirmininkės reikalas 
kokiu būdu prisidėti prie mažos tautos 
išlaisvinimo, nes būdų yra daugybė.

Buvo nemažai paklausimų susijusių su 
Helmut Kohl ir Franęois Mitterrand 
laišku Vytautui Landsbergiui. K. 
Prunskienė pažymėjo, kad Lietuvos 
vyriausybei yra priimtinas pasiūlymas eiti 
į derybas, tačiau bet kokių derybų esmė 
— nepriklausomybės neliečiamumas. 
Ministrė pirmininkė akcentavo, kad 
Lietuva jau seniai pasiruošusi deryboms, 
tik deja, su ja niekas neina į kalbas iš 
Maskvos pusės.

Buvo domėtasi ar Lietuva nenori 
pasinaudoti Tarptautiniu teismu Hagoje. 
K. Prunskienė atsakė, kad tai nėra pats 
geriausias kelias, yra ir kitų labiau 
priimtinų lietuviams.

Daugelis domėjosi, ką galvoja 
Lietuvos vyriausybė dėl pasaulinio 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
paskelbimo nepripažinimo. K. 
Prunskienės nuomone, Lietuva 
nepripažįstama nepriklausoma 
respublika, nes didžiųjų valstybių 
vadovai mano, kad tai gali pakenkti

Visur buvau, viską mačiau
Premjerei esant Londone, ją vežiojo Vladas Gedmintas. 

Štai jo įspūdžiai

Šeštadienis, 1990.V.6
Kai Londono Lietuvių Maironio 

mokyklos mokytojas nusileido laiptais į 
rūsyje esančią raštinę, joje jis rado 
posėdžiaujančius Sąjungos šulus. Labai 
įsigilinusius ir įtemptai besitariančius 
apie Lietuvos Respublikos Ministrės 
Pirmininkės atvykimą į Londoną.

Prisistatęs kas aš esu ir pasakęs, kad 
apie aukšto svečio atvažiavimą pirmą 
kartą girdžiu, pareiškiau kad ir aš 
norėčiau prie jos pasitikimo darbų 
prisidėti, ir pradžiai pasiūliau jiems 
pasinaudoti mano kilnojamu telefonu. 
Pasirodo, jiems tokio aparato labai 
reikėjo. Jau norėjau išeiti, kai išgirdau 
juos kalbant, kad jiems yra reikalingas 
geras automobilis premjerei važinėti. 
Kokia laimė. Aš gi tokį turiu! Tik prieš 
savaitę iš krautuvės atsiėmiau gražų, 
juodą, blizgantį automobilį. Vėl jiems 
pasisiūliau, kad galiu padėti. Jie taip pat 
su džiaugsmu mano pasiūlymą priėmė ir 
prasitarė, kad ligi visiškos laimės jiems 
tetrūksta tik šoferio. Paskambinau savo 
sekretorei ir pranešiau jai, kad porą dienų 
atostogausiu, ministrę pirmininkę 
vežiosiu.

Antradienis, 1990.V.8.
4.30 vai., tik paukščiams pradėjus 

čiulbėti, turėjau keltis. Tada pagalvojau, 
kad šoferio gyvenimas nėra geras, nei 
lengvas. Tačiau, ne visi šoferiai gali 
Lietuvos Premjerę vežioti. Tuojau 
gyvenimas pagerėjo ir įsėdęs į automobilį 

Michailui Gorbačiovui. Ji pažymėjo, kad 
toks mąstymas tai nepakankamas 
supratimas ir žinių stoka apie respublikos 
gyvenimą. Lietuva yra pilnai pasiruošusi 
egzistuoti kaip savarankiška valstybė be 
Maskvos globos, nors daugelis valstybių 
to ir nepastebi. Ji akcentavo, kad 
Lietuvos vyriausybė kontroliuoja visą 
civilinį gyvenimą. Maskvos žinioje yra tik 
— okupacinė Raudonoji armija ir kai 
kurios sąjunginio pavaldumo įmonės.

Buvo paklausimų ir apie dabar 
vykstančią ekonominę blokadą 
Lietuvoje, vyriausybės vykdomas 
priemones ją kuo lengviau išgyventi, 
žmonių reakciją. Lietuvos ministrė 
pirmininkė pastebėjo, kad toks ciniškas 
sovietų vyriausybės poelgis labiau 
žmones suvienijo. Ekonominė blokada 
taikoma prieš Lietuvą tai ne vien bausmė 
mūsų respublikai, tai bausmė visam 
Sovietų ūkiui. Nuo to kenčia daugybė 
Rusijoje veikiančių įmonių. Iš Lietuvos 
iškeliauja visos maisto prekės, kurios yra 
skirtos kitų respublikų žmonėms, nors 
atgal į Lietuvą grįžta tik tušti prekiniai 
vagonai. Lietuviai prekes išsiunčia iš 
respublikos ne todėl, kad yra altruistai, 
bet todėl, kad jos skirtos ne Kremliui, o 
paprastiems žmonėms. K. Prunskienės 
nuomone, ekonominės blokados 
taikymas teikia vilčių, kad Lietuvoje 
nebus naudojama jėga. Blokados galima 
pati blogiausia pasekmė— Lietuvos ūkio 
merdėjimas, ekonominė krizė. Ministrė 
pirmininkė taip pat kalbėjo ir apie vaistų 
ir medicininių reikmenų trūkumą, taip 
pat apie pradėtus žygius šioms kliūtims 
nugalėti JAV, Norvegijoje, apie ieškomas 
abiems pusėms naudingas sutartis.

K. Prunskienė visą laiką pabrėždavo, 
kad šiandien Lietuvai svarbiausia — 
tarptautinis nepriklausomybės atstatymo 
pripažinimas. Jo sulaukus greičiau ir 
sėkmingiau pradės spręstis respublikos 
vidaus ir užsienio problemos.

D. K.

DG ELENOS CIPLIJAUSK1ENES 
STIPENDIJŲ FONDAS

DG Prof. Dr. Ciplijauskaitė savo 
motinos atminimui įsteigė stipendijų 
fondą. Stipendija yra kasmetinė 1.500 
dolerių, skiriama studentui ar studentei, 
rašančiam daktaratą iš Lietuvos istorijos 
arba prof. dr. Pauliaus Rabikausko, S.J., 
(Pontificia Universita Gregoriana, 
Roma) vadovybėje rengiantiems spaudai 
Lietuvos istoriją liečiančius dokumentus 

išvykau į aerouostą Premjerės pasitikti.
Atskrido lėktuvas. Pasitikome 

atvykusius ir perėjome į labai svarbiems 
žmonėms priimti kambarius, juose jau 
pilna žurnalistų ir fotografų. Ministrės 
Pirmininkės vizitas prasidėjo. Po 
priėmimo pervežiau Premjerę į BBC TV 
studijas aerouoste. Čia vėl kamšatis. 8.30 
vai. Premjerė su dr. David Owen 
pusryčiaus Hiltono viešbutyje, kuris yra 
miesto centre. Kelio visos trys linijos 
užimtos važiuojančių. Laužau įstatymus 
ir važiuoju prie pagrindinio kelio esančiu 
keleliu ir aplenkęs visas mašinas 
pasiekiau viešbutį tik 20 minučių 
pavėlavęs.

Visi skuba. Ministrė Pirmininkė 
išskubėjo į posėdį. Man teko sunešti 
lagaminus. Prie Premjerės kambario jau 
eilės žurnalistų. Viešbučio tarnautoja 
pamačiusi mane, perdavė man savo 
pareigas organizuoti ir kalbinti 
nerimaujančius spaudos atstovus.

Pietums visus vežu į Parlamento 
rūmus, kur Ministrė Pirmininkė susitiko 
su parlamento nare Edviną Currie. R. 
Kinka manęs nepamiršo ir pakvietė 
pietums, pristatydamas lietuvių 
delegacijos atstovu. Prasidėjo mano 
bėdos. Valgiau kartu su valstybiniu 
tarnautoju, kuris į mane kreipėsi su 
įvairiais klausimais. Neprisipažinau, kad 
aš tesu šoferis, todėl daug kalbėjau. Jeigu 
kada paaiškės, kad. Ministrės 
Pirmininkės vienas iš palydovų suklydo, 
tai bus mano kaltė. O jei ne, tai skaitysiu,

Šių metų balandžio 26 dieną Britų 
parlamento rūmų didžiojoje salėje 
pranešimą apie paskutinių įvykių 
vystymąsi Rytų Europoje ir Sovietų 
Sąjungoje padarė ambasadorius 
Londone H. E. Mr. Leonid Zamyatin.

Susirinkimą pravedė ir ambasadorių 
publikai pristatė grafas Bessborough. 
Tribūnoje buvo atstovaujamos visos 
britų politinės partijos. Kaip paprastai 
šiose European-Atlantic Grupės 
parengimuose vyrauja diplomatinės 
tarnybos atstovai, įvairiausių komitetų 
įgaliotiniai ir E.A. grupės nariai.

Pasirodo, kad ambasadorius H. E. 
Leonid Zamyatin savo diplomatinėje 
tarnyboje užėmė visą eilę pareigų. Ilgai 
buvo TASS vyriausiuoju direktorium, 
vadovavo tarptautinės informacijos 
tarnybai, nuo 1976 metų jau yra Centro 
komiteto nariu, apdovanotas dviem 
Lenino ordinais ir kitokiais atžymėjimais.

Jo kalba daugiausiai lietė Vakarų ir 
Rytų Vokietijos susijungimo klausimus, 
bendros Vokietijos neutralitetas, NATO 
organizacija, nusiginklavimas ir pan. 
Pačios Sovietų Sąjungos ekonominius 
sunkumus ir kas kart daugiau 
pasireiškiančius demokratinius judėjimus 
Sovietų Sąjungoje nelietė. Gana ilgai 
kalbėjo apie Lietuvą, apie šiuo metu ten 
vykstančius pasikeitimus. Jis jautė 
pareigą paaiškinti kai kurių įvykių 
neteisingą komentavimą britų 
visuomenei per spaudą ir televiziją.

Palietė įvykius nuo 1940 metų, aišku, 
viską interpretuodamas ir aiškindamas 
per Sovietų akinius. Stebino toks 
neteisingas istorijos ir dabartinių įvykių 
komentavimas Lietuvoje. Užbaigdamas 
kalbėti apie Lietuvą pabrėžė, kad Lietuva 
yra daugianacionalinis kraštas ir didžioji 
dalis gyventojų nenori atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos. Jo žiniomis, 
tik 25 proc. Lietuvos gyventojų balsavo 
už nepriklausomybę ir išstojimą iš 
Sovietų Sąjungos. (Iš kur gavo šią 
statistiką nepaaiškino — Z.J.). Jo 
pranešimas apie Lietuvą buvo labai 
vienašališkas ir neatitiko tikrovės. 
Žinoma, tai suprantama, nes didelę dalį 
savo karjeros ambasadorius praleido 
dirbdamas propagandos ir neteisingos 
informacijos skyriuose.

Romos archyvuose. Suinteresuoti 
studentai prašomi kreiptis į Lietuvos 
Katalikų Mokslo Akademijos Centro 
Valdybą, Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italija.

kad atstovo pareigas gerai atlikau.
Į vieną TV pasikalbėjimą Ministrę 

Pirmininkę išsivežė kitas šoferis. Iš 
pradžių, net supykęs buvau. Maniau 
šoferių profsąjungai skųstis. Bet vėliau, 
kai turėjau Premjerę iš „Wells Street“ 
stoties parvežti, supratau, kodėl manęs 
neprašė. Privažiavimas yra sunkus ir 
klastingas; aš ir vėl turėjau įstatymus 
laužyti, vienos linkmės gatve atbulas 
važiuoti.

Tai laimė. Jau trys metai kaip gyvenu 
Londone, o Lietuvos Atstovo Londone, 
Charge d’affaires, Vinco Balicko 
nebuvau susitikęs. Dabar esu pakviestas. 
Trumpai, bet visus labai gražiai priėmė. 
Deja ir čia aš neprisipažinau, kad tesu tik 
„šoferis“.

Vakarienės metu stebėjausi Ministrės 
Pirmininkės gabumu, kai iš abejingų 
parlamentarų ir net lordų ji Lietuvos 
naudai sugebėjo teigiamą rezoliuciją iš jų 
gauti. Ir man • teko pakraščiuose 
politikuoti, šiuo kart su „Gall-Up“ 
bendrovės direktorium.

Vėlai vakare maniau, kad mano darbas 
pasibaigė. Pasirodė, kad dar ne! Reikia 
daugiau informacijų. Važiuoju į Lietuvių 
Namus kopijoms padaryti. Jau 
vidurnaktis, o popieriaus pritrūko. 
Supykęs išvažiavau į namus pailsėti. 5.00 
vai. jau atsikėliau ir su savu popierium 
atvažiavau baigti kopijas atšviesti.

Treečiadinis, 1990. V.9.
Viešbutyje nuotaika elektrinė. 

Šiandien „Amber Leidi“ susitinka su 
Britanijcr. „Iron Leidi“. Nenoriu 
pavėluoti į 10 Downing Street. 
Persistengiau. Atvykome 15 minučių 
anksčiau. Visiems suėjus į vidų, aš 
kalbinau susirinkusius fotografus ir 
žurnalistus. Nežinau, ar tai buvo šoferio

Atvirai išreikšdama savo pasitikėjimą 
ateitimi Lietuvos Ministrė Pirmininkė 
vakar pareiškė, kad Lietuva bus tikrai 
nepriklausoma — tarptautiniai 
pripažintais pasais ir sienomis ateinančių 
metų pabaigoje.

K. Prunskienė, kuri susitiks su 
Margaret Thatcher užtikrino „The 
Independent“, kad bandymai panaikinti 
Lietuvos žingsnius į nepriklausomybę 
reikštų „katostrofą Sovietų Sąjungai“.

Daug aiškiau negu anksčiau ji siūlė 
„mūsų aiškų pasiryžimą siekti 
kompromisų abiem specialių interesų 
srityse“ ypač sienų ir gynybos 
klausimuose.

Ji pabrėžė, kad formalus kovo 11-tos 
Nepriklausomybės paskelbimas nebus 
atšauktas. Dauguma Vilniaus lankytojų 
sutinka, kad Maskvos grasinimai tik 
sustiprina žmonių pasiryžimą.

K. Prunskienė yra ekonomistė (ir 
atsiskyrusios Lietuvos Komunistų 
partijos narė), savo pažiūras, pagal 
Vakarų terminologiją, ji apibudino kaip 
„centrines“. Ji norėtų įvesti „socialinės 
pakraipos rinkos ekonomiką“, artimai 
surištos su kitomis Pabaltijo 
respublikomis ir Skandinavija.

Ji sutiko, kad kai paliečiamas 
Pabaltijos atsiskyrimo klausimas, 
dauguma vakariečių pirmiausiai galvoja 
apie grėsmę Gorbačiovui. Bet pabaltiečių 
lojalumas Gorbačiovui negali būti 
totalus. Gorbačiovas atkimšo butelį, bet

Po ambasadoriaus kalbos sekė įvairūs 
klausimai. Buvo paklausimai apie 1940 
metų Lietuvos okupaciją, ekonominę 
blokadą. Ambasadoriaus žiniomis, 1940 
metų okupacija įvyko tik Lietuvos 
gyventojų pageidavimu. Jis nesutiko, kad 
Pabaltijo kraštai buvo jėga okupuoti. 
Blokada? Jokios blokados nėra, yra 
sumažintas kai kurių žaliavų pristatymas, 
kurių trūksta visai Sąjungai, todėl ir 
Lietuvai atitenka mažiau.

Iš pradžių jo atsakymai buvo gana 
ramūs, bet jiems nesibaigiant jis pradėjo 
nervuotis ir klausimams nesibaigiant, 
pradėjo atsakinėti standartiniu sovietų 
atsakymu, kad viskas bus išpręsta 
diskusija ir taikiai, remiantis Sovietų 
konstitucija ir nustatyta respublikoms 
išstojimo iš TSRS tvarka.

Lietuvos įvykiais ypač aktyviai 
domėjosi BBC World service ir BBC rusų 
sekcija. Z. Juras

Vicepirmininkas, Europos Tautų 
ryšių palaikymo taryboje

pareiga? Turėdamas dar minutę 
paskambinau savo sekretorei, kuri 
žymiai geriau nusimano, kad parūpintų 
Ministerės Pirmininkės tolimesnei 
kelionei bilietus. Ta pačia proga, 
būdamas bankininku, galėjau 
pasitarnauti ir iškeisti dolerinius čekius į 
vietinę valiutą.Štai tau ir šoferis, atlikąs 
bankininko, politiko ir sekretoriaus 
pareigas.

Pasitaikė, kad susitikau liberalų vadą 
Paddy Ashdown ir David Steel. Mažą 
įspūdį jie man padarė, gal todėl, kad 
mažai balsų gauna.

Po pietų Ministrę Pirmininkę, jos brolį 
Rimantą Stankevičių ir dr. Juozą 
Kazicką nuvežiau į Lietuvių Namus, kur 
vyko pagrindinė spaudos konferencija, o 
vėliau — priėmimas. Atlikęs dar kelis 
užsimetusius darbelius, užbaigiau šoferio 
darbą ir laukiau visuomenės su Lietuvos 
Respublikos Ministre Pirmininke 
susitikimo priėmime, nes tada buvau 
pasiryžęs atsiimti atlyginimą už 
šoferiavimą. Kai paprašiau atlyginimo, 
R. Stankevičius apstulbęs paklausė, ko aš 
reikalauju. Sakau jam, kad norėčiau su 
Ministre Pirmininke su visa šeima 
nusifotografuoti. R. Stankevičius 
nusišypsojo ir mano prašymą tuojau 
išpildė. Šis momentas ir tos dvi dienos 
pasiliks mano atmintyje amžinai. Galiu 
pridėti, kad Lietuvos Respublikos 
Ministrė Pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė savo darbą atliko ir naštą 
nešė be priekaištų. K. Prunskienė, 
moteris-vadovė, visiems, kurie norėjo, 
Lietuvos laisvės troškimus išdėstė 
logiškai, be sentimentų ir aiškiai. 
Turint tokius vadovus Lietuvos 
Respublikos pilnos nepriklausomybės 
atgavimas, tėra trumpo laiko klausimas.

Vladas Gedmintas „Šoferis" 

iš dėkingumo jam, mes negalime 
paaukoti savo laisvę. Paskutiniais 
mėnesiais su augančiais demokratiniais 
judėjimas Rusijoje pačių rusų apie save 
„nuomonės radikaliai pasikeitė“.

Iki šiol Prunskienė mano, „Vakarai 
mus laikė TSRS dalimi — nors buvo 
simboliško kriticizmo“. Dabar Vakarai 
atbudo. Ji buvo patenkinta praeitos 
savaitės pasikalbėjimu su prezidentu 
Bushu Washingtone. Ji nesitikėjo jokių 
garantijų, „bet aš buvau išklausyta“.

Britanija, kaip ir JAV, pabrėžia, kad 
Prunskienė yra priimama kaip „laisvai 
išrinkta Lietuvos tautos atstovė“, ne kaip 
valstybės vadas. Bet lietuviams tas 
nesvarbu, nes jie nori tiesiogiai perduoti 
savo nuomonę, ir jie traktuoja tuos 
susitikimus kaip pripažinimą, kad 
lietuviai nėra vien tik ardantys 
triukšmadariai. Prunskienė gali susitikti 
su prezidentu Franęois Mitterrand ir V. 
Vokietijos kancleriu dr. Helmut Kolh 
šios savaitės pabaigoje.

K. Prunskienė pabrėžė, kad Lietuva ir 
jos kaimynai nesiveržė į priekį pavojingu 
greičiu. „Mes nežiūrime į 
nepriklausomybės paskelbimą, kaip į 
pilną veiksmą tiesiai įgyvendinantį tą 
nepriklausomybę“ ji atsakė, „mes 
sutinkame su Vakarais, kad greitis gali 
būti nustatomas.“

Ji, kaip ir jos kolegos kitose Pabaltijo 
respublikose, pabrėžė, kad naujasis 
Sovietų įstatymas apie atsiskyrimą, 
negali galioti Pabaltijyje. Kadangi 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo nelegaliai 
prijungta prie TSRS (pagal slaptus 
Nacių-Sovietų protokolus), nutarimai 
gali būti tik kaip ir kaip greitai, o ne — ar 
nepriklausomybė turi būti sugrąžinta.

Ji sutiko, kad visos dabartinės 
permainos galėtų būti jėga panaikintos. 
„Okupacija galėtų būti atnaujinta. Bet tai 
būtų be vilties. Vakarų strategija remia tą 
iliuziją, kad rusai yra tokie stiprūs, kad jie 
galėtų tai padaryti. Bet atsirastų 
komplikacijų“.

K. Prunskienė, kuri taip pat susitiko su 
visais opozicijos partijų vadais 
Britanijoje — pasakojo apie augantį 
Maskvoje, Leningrade ir daugelyje kitų 
miestų solidarumą su Pabaltijo kraštais.

Steve Crawshow
East Europe Editor The Independent

69-NIOS DIENOS
(A tkelta iš 1 psi.) 

baudžiamas 3.000 rublių bauda, dviem 
metais darbo stovykla, arba trimis metais 
kalėjimu. Jeigu toks įžeidimas bus 
padarytas spaudoje, tai kalėjimo bausmė 
bus šeši metai. Štai tau ir glasnost! Vėl 
areštuos, teis ir trems žmones, nes tokių, 
kurie jį įžeis bus daug, ypatingai 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Lietuvos Respublikoje sovietų 
kariuomenė nerimauja. Lietuvos 
Respublikos informacijos biuro žiniomis, 
gegužės 12 d., 1.10 vai. 112 kariuomenės 
mašinų iš „Šiaurės miestelio“, sovietų 
kariuomenės bazės Vilniaus mieste, 
išvažiavę pasuko gatve pro Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios Tarybos 
pastatą. Mašinų kolonos gale matėsi keli 
lengvieji tankai.

Žymiai blogiau Taline, kur gegužės 15 
d. kelių tūkstančių pro-sovietinė minia 
bandė užimti Estijos Parlamento rūmus. 
Prezidentas Ruutel per radiją, 
sakydamas, jog nedraugiški piliečiai 
bando užimti parlamentą ir nuversti 
naująją vyriausybę, kreipėsi į Estijos 
gyventojus, prašydamas jų pagalbos. 
Pranešama, kad susirinkus didelei 
draugiškai miniai, padėtis aprimo. 
Panašus bandymas užimti Latvijos 
Parlamento rūmus vyko ir Rygoje. Čia 
sakoma, nedraugiškoje minioje matėsi 
daug sovietų kariškių.

Šie įvykiai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje vyksta tuo metu, kai Maskvoje 
vieši JAV Valstybės Sekretorius J. Baker, 
kuris susitinka su sovietų užsienio reikalų 
ministru Ševerdnadze paruošti galutinius 
planus prezidento Busho ir prezidento 
Gorbačiovo susitikimui Amerikoje 
gegužės mėn. pabaigoje. Ar šie įvykiai 
Pabltijyje pakankamai paveiks 
didžiuosius ir ar jie įtrauks į numatomų 
pasitarimų tvarkaraštį ir Pabaltijo 
Respublikų nepriklausomybės 
pripažinimą?

Stiprinkime Lietuvos Respubliką!
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Lietuvių Namuose priėmimo metu. Iš kairės: Ponia Balickienė, Lietuvos Respublikos 
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Spaudos konferencijos metu: DBLS-gos pirmininkas J. Alkis, Premjerė K. Prunskienė ir 
vertėjas R. Kinka.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 
NEATŠAUKIAMA

Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis 
Paryžiaus dienraščiui „Le Figaro“ 
duotame interviu, pakartojo, kad Lietuva 
yra pasirengusi visais klausimais vesti 
derybas su Maskva, išskyrus 
nepriklausomybės klausimu. Lietuvos 
vyriausybė galėtų apsvarstyti pasiūlymą, 
kad nepriklausomybė būtų 
įgyvendinama palaipsniškai, 
pereinamajame laikotarpyje. Vytautas 
Landsbergis teigiamai įvertino 
Prancūzijos respublikos prezidento ir 
Federacinės Vokietijos kanclerio jam 
atsiųstą laišką, kuriame kviečiama 
derybų keliu išspręsti Lietuvos klausimą. 
Lietuva yra psirengusi bet kuriuo metu 
užmegzti darybas su Maskva, bet iš 
Maskvos nėra jokių atsiliepimų. 
Prezidentas Landsbergis išreiškė viltį, 
kad Prancūzija ir Vakarų Vokietija ir 
toliau rūpinsis, kad Lietuvos klausimas 
būtų išspręstas dialogo keliu. Viskas gali 
būti derybų objektu, išskyrus 
nepriklausomybę, pakartojo prezidentas 
Landsbergis. Jei Lietuva net ir laikinai 
atsisakytų nepriklausomybės, tai reikštų, 
kad ji savanoriškai įsijungia į Sovietų 
Sąjungos sudėtį.

Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius užsienio spaudai anglų 
kalba duotame interviu pasakė, kad 
lietuvių derybose su Maskva viskas gali 
būti svarstoma, išskyrus 
nepriklausomybės paskelbimą. Lietuva 
niekuomet neatsisakys 
nepriklausomybės, pabrėžė kardinolas 
Sladkevičius. Ji ilgus dešimtmečius laukė 
nepriklausomybės atkūrimo. Kardinolas 
Sladkevičius pažymėjo, kad Lietuvos 
Bažnyčia remia Persitvarkymo Sąjūdį, 
dabar pasivadinusį Lietuvos Sąjūdžiu, ir 
jo užsibrėžtus tikslus ir kad Lietuvos 
klausimu reikia siekti kompromisinio 
sprendimo, tačiau Maskva negali 
reikalauti, kad Lietuva panaikintų kovo 
vienuoliktą dieną paskelbtą 
nepriklausomybės atstatymo deklaraciją. 
Tikiuosi, pasakė kardinolas, kad 
susilauksiu dienos, kai Lietuva bus 
nepriklausoma. Mes galime palaukti 
vienerius ar dvejus metus, bet ne ilgiau. 
Paklaustas, ką manąs apie galimą 
Popiežiaus kelionę į Lietuvą, kardinolas 
Sladkevičius pasakė, kad jo įsitikinimu, 
dabartiniu metu tokia kelionė nebūtų 
tikslinga. „Mes trokštame ir norime, kad 
Popiežius atvyktų į Lietuvą, kai ji bus jau 
nepriklausoma“. VATR

Spaudos, radijo ir TV' atstovai spaudos konfemcijos metu Lietuvių Namuose Londone

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI

Gegužės 3 d. LLL surengė 
sankcionuotą mitingą Lietuvos 
Aukščiausiajai Tarybai paremti. 
Oratoriai kalbėjo apie LKP bandymą 
diskredituoti Aukščiausiąją Tarybą, 
pakeisti jos Pirmininką, Premjerę. Buvo 
kalbėta ir apie Lietuvos televizijos 
redaktorės Nijolės Steiblienės darbą. 
Š.m. gegužės 1 d. apie 21 vai. iš Kazanės 
atskridęs lėktuvas atvežė Šakių rajono 
gyventojo Arūno Bucevičiaus, nuo 
praėjusių metų lapkričio mėn. tarnavusio 
Rusijos kariuomenėje, lavoną. Tarp 
sutinkančių lėktuvą buvo trys Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai: 
Aleksandras Ambrazevičius, Laima 
Andrikienė ir Saulius Šaltenis. Nei mūsų, 
nei deputatų prie lėktuvo neleido.

Panoramoje mes matėme atskridusį 
lėktuvą. Ekrane švystelėjo kelių žmonių 
veidai. Kodėl pilietė Steiblienė įsakė 
operatoriui nefilmuoti mūsų mitingo? 
Kodėl televizijos žiūrovai napamatė 
karste gulinčio jaunuolio veido su fizinės 
prievartos ženklais? Mes manome, kad 
tai dar viena paslauga Maskvai.

Mitingą prie kareivio karsto nufilmavo 
Lietuvos kino studijos operatorius. 
Pilietė Steiblienė galėjo panaudoti jo kino 
juostą. Tačiau redaktorė to nepadarė.

LLL mitingas (V.3) priėmė rezoliuciją, 
kurioje konstatuojamas faktas, kad 
Lietuvos Radijo ir Televizijos darbui iki 
šiol tebevadovauja LKP. Rezoliucija 
reikalauja, kad Lietuvos Respublikos 
Radijas ir Televizija priklausytų mūsų 
Parlamentui ne tik teoretiškai, bet ir 
praktiškai.

LLL prašo Aukščiausiąją Tarybą leisti 
jos atstovams papasakoti per televiziją 
Lietuvos piliečiams apie gegužės 3 d. LLL 
organizuoto mitingo tikslus, atsakyti į jų 
klausimus. Antanas Terleckas

Lietuvos Laisvės Lygos vardu

LENKIJOJE ŠVEICARIJOJE
PUNSKO LIETUVIAI

UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ
Suvalkijos ir Lenkijos lietuviai Punske, 

Lenkijos-Lietuvos pasienyje, surengė 
mitingą už Lietuvos nepriklausomybę. 
Spaudos agentūrų žiniomis mitinge 
dalyvavo tarp trijų ir penkių tūkstančių 
žmonių, skandavusių šūkius „Laisvę 
Lietuvai“, „Niekas nesužlugdys mūsų 
svajonės būti nepriklausomai Lenkijos 
lietuvių mitingas už Lietuvos 
nepriklausomybę buvo surengtas tuo 
metu, kai Punske buvo susirinkusi grupė 
žmogaus teisių gynėjų iš Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lenkijos. 
Jie buvo numatę posėdžiauti Vilniuje, bet 
sovietam atsisakius išduoti įvažiavimo į 
Lietuvą vizas, nusprendė susirinkti 
Punske, Lietuvos-Lenkijos pasienyje. 
Žmogaus teisių gynėjų susitikime Punske 
dalyvavo trys Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos ir Lietuvos Sąjūdžio atstovai. 
Tai buvo parengiamasis susitikimas, 
besiruošiant tarptautinei žmogaus teisių 
konferencijai Vilniuje, šių metų rugsėjo 1- 
4 dienomis. Konferencijai Vilniuje yra 
parinkta tema: Mažumų teisės ir mažų 
tautų teisė į laisvą apsisprendimą.

KULTŪROS ŽIDINYS SEINUOSE

Seinai yra giliai įsirėžę į Lietuvių tautos 
kultūros istoriją. Čia 1826-1919 metais 
veikė kunigų seminarija, kuri davė mums 
daug šviesių protų. Čia mokėsi tokie 
kultūros šulai kaip Vincas Kudirka. 
Vincas Mykolaitis-Putinas, kun. J. 
Totoraitis ir daugelis kitų. Seminarijoje 
slapta virte virė tautinio atgimimo 
švietėjiškoji veikla. Ši mokslo įstaiga XIX 
amž. pabaigoje ir XX amž. pradžioje tapo 
lietuviškos spaudos iš Prūsų į Lietuvą 
pergabenimo baze. Seinuose 1906-1915 
metais veikė lietuviškoji spaustuvė, kuri 
atliko monumentalų darbą žadinant ir 
keliant tautinį susipratimą. Iš čia išeidavo 
septyni lietuviški laikraščiai ir knygos 
lietuvių, esperanto bei lenkų kalbomis. 
Seinų seminarijos ir spaustuvės veikla 
buvo plačiai žinoma ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų.

1918-1920 metų įvykiai lėmė, kad 
Seinai atsidūrė Lenkijos teritorijoje. 
Prasidėjo šio lietuviško kultūros židinio 
merdėjimas. Nelengvi buvo čionykščiams 
lietuviams tarpukario, karo ir pokario 
laikotarpiai. 1957 m. įsikuria Lietuvių 
visuomeninė kultūros draugija, o jos 
Centro valdybos būstinė 1959 m. Čia taip 
pat įsikuria ir „Aušros“ redakcija. 
Lietuviai atkunta, pagyvėja jų kultūrinis 
gyvenimas. Aplinkiniuose kaimuose 
kuriasi saviveiklos ansambliai, vyksta 
koncertai, bet patys seiniškiai į tą veiklą 
kažkaip neįsijungia. Jų pagyvėjimas 
pastebimas tik pastaraisiais metais. J 
saviveiklą įtraukiami ir vaikai, ir 
jaunimas, ir vyresnieji: šokama, 
dainuojama, vaidinama. Deja, sąlygos 
veiklai yra labai kuklios. Visų pirma nėra 
patalpų repeticijoms ir pasirodymams, 
todėl seiniškių koncertai vyksta 
aplinkiniuose kaimuose tik vasarą ir tik 
kluonuose. Nėra kur šaukti ir visuotinių 
Seinų krašto lietuvių susirinkimų savo 
gyvybiniems reikalams aptarti. Siekdami 
šią padėtį gerinti, 1988.X1.13 d. Seinuose 
susitiko LVKD CV prezidiumo nariai su 
Seinų krašto aktyviąja visuomenės 
dalimi. Diskusija parodė didelį jos 
dalyvių rūpestį susiklosčiusia padėtimi 
Seinijoje ir norą gerinti esamą būklę. 
Taigi susirinkimo metu įsisteigė Lietuvių 
kultūros židinio Seinuose visuomeninis 
statybos komitetas. J jo sudėtį įėjo: 
Algirdas Skripka — pirmininkas (Seinai), 
Algirdas Nevulis — pirmininko 
pavaduotojas (Seinai), Onutė 
Kalinauskienė — sekretorė (Seinai), 
Juozas Leončikas — iždininkas (Seinai) 
bei nariai: Aldona Leončikienė (Seinai), 
Juozas Kasperavičius (Seinai), Jonas 
Kuliešius (Žagariai), Juozas Masionis 
(Rimkežeriai), Česlovas Zdanavičius 
(Klevai), Teresė Klimansarienė 
(Dusnyčia), Bronius Žukauskas 
(Burbiškiai), Vitas Grigutis (Seinai), 
Juozas Jankauskas (Suvalkai), Vincas 
Maksimavičius (Rakelija), Linas 
Kalinauskas (Seinai).

Komitetas iškart ėmėsi darbo. Jau 
paruošti ir užtvirtinti įstatai, taigi 
Komitetas yra juridiškai įteisintas. Iš 
vidaus reikalų ministro gautas leidimas 
iki 1990 m. balandžio pabaigos pravesti 
tarp LVKD narių ir jos simpatikų

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITE

Šveicarijos LB Valdyba pakartotinai 
praneša išeivijos lietuvių visuomenei, kad 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaite 
šiais metais yra ruošiama Šveicarijoje, 
Einsiedeln, rugpjūčio 5-12 dienomis.

Dar nevėlu užsirašyti, padarykite tai 
dabar, nes likusių vietų skaičius yra 
ribotas.

Registravimo mokestis yra 100 Šv. 
Frankų asmeniui. Registruotis galite pas 
ŠLB sekretorę I. Kaestli-Augevičiūtę, 23 
Burglerstrasse, 3006 Bem, Šveicarija. 
Tek: 031 440011.

piniginę rinkliavą šiai statybai (įmokėti j 
Komiteto banko sąskaitą galima ir po šio 
termino). J pagalbą Komitetui žada ateiti 
ir netolimi mūsų kaimynai iš Lietuvos, 
būtent, Alytaus rajono „Saulės“ kolūkio 
pirmininkas Jonas Jurevičius subūrė apie 
dešimt bendraminčių, kurie nori 
konkrečiai labai svariu įnašu mums 
padėti realizuoti šį sumanymą. Tai būtų 
apie 60-70% visos investicijos įnašas. 
Mums patiems reiktų prieš tai nupirkti 
sklypą ir padaryti pamatus, įsigyti 
medžiagas koncertinei salei, ją pastatyti, 
įvesti vandentiekį ir centralinj apšildymą, 
na, ir, aišku, pastatytą objektą tinkamai 
įrengti. Pastato ilgis 42.5 m., plotis 21.5 
m., o statyba vyktų dviem etapais 
(antram etapui liktų koncertinė salė). 
Užbaigus statybos darbus objektas būtų 
perduotas naujai įsikūrusiai, 
savarankiškai, nuo valdžios organų 
nepriklausomai visuomeninei kultūrinei 
organizacijai (atrodo, jinai gaus vysk. 
Baranausko vardą). Jame numatoma 
LVKD CV būstinė, patalpos „Aušros“ 
redakcijai ir vieta spaustuvei, kur būtų 
spausdinama „Aušra“ ir kita literatūra, 
kartu ir lenkiška.

Šiuo metu mums svarbiausias sklypo 
pirkimas. Dėl įvairių priežasčių ši 
problema nėra lengva. Tokį sklypą jau 
turime numatę (per 4000 kvadratinių 
metrų) ir pravedu kalbas su jo savininku, 
kuris sutinka parduoti, bet tik už valiutą, 
o ne lenkiškus zlotus (šiuo metu Lenkijoje 
gigantiškos infliacijos rimtesnės 
transakcijos vyksta tik valiuta). Čia ir 
visa bėda. O reikia surinkti apie 8000 
dolerių. Taigi Komitetas kreipiasi į 
tautiečius, kuriems nėra abejingas Seinų 
krašto lietuvių likimas, paremti Lietuvių 
kultūros židinio statybą.

Rėmėjų pavardes su padėkos žodžiais 
skelbsime „Aušroje“, taip pat rašysime 
apie vykdymą. Taigi, mieli Tautiečiai, 
lauksime Jūsų atsiliepimo.

Už Lietuvių kultūros židinio Seinuose 
visuomenini statybos komitetą.

Algirdas Skripka, pirmininkas

K. PRUNSKIENE KANADOJE
Lietuvos ministrė pirmininkė 

Kazimiera Prunskienė Kanadoje lankėsi 
Ontario provincijos Parlamente, 
pasimatė su provincijos ministru 
pirmininku Petersonu, kuris viešnios 
garbei surengė pietus. Juose dalyvavo 
nemažai parlamentarų ir vietos politinių 
veikėjų. Prunskienė nušvietė Lietuvos 
dabartinę padėtį, išreiškė įsitikinimą, kad 
kai kurios sovietinės respublikos ir 
autonominės sritys betarpiškai suteikė 
Lietuvai ekonominę pagalbą, žaliavų ir 
kitų produktų. Tuo tikslu jau yra 
užmegzti ryšiai su pramonės įmonėmis 
Maskvoje ir Leningrade. Tų miestų 
savivaldybėse dabar yra įsitvirtinusios 
demokratinės jėgos draugiškai 
nusiteikusios Lietuvos atžvilgiu, 
remiančios Lietuvos nepriklausomybę, 
trokštančios palaikyti su Lietuva 
prekybinius santykius. Pasikeitimas 
prekėmis yra abiem šalim naudingas, 
Maskva ir Leningradas gauna iš Lietuvos 
maisto prekių. Prunskienė toliau pasakė, 
kad Lietuvos vyriausybė yra pasirengusi 
sulėtinti ir laikinai nutraukti kai kuriuos 
veiksmus, susijusius su nepriklausomybės 
paskelbimu, jei tarptautinė bendruomenė 
suteikia Lietuvai tam tikrų garantijų, 
Prunskienė pabrėžė, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo aktas yra 
neliečiamas, negali būti nei kalbos apie jo 
atšaukimą ar panaikinimą. Ontario 
ministras pirmininkas pasakė, kad 
provincijos valdžia yra pasirengusi 
suteikti Lietuvai pagalbą, numato vėliau į 
Lietuvą pasiųsti delegaciją, kuri 
apsvarstys su pagalbos teikimu susijusias 
konkrečias problemas.
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Lietuviu
KAS— KADA—KUR?

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

Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks 
Žmogaus teisių konferencija <EL. nr. 24- 
2059, 3 psl.).

Birželio 30 — Vasaros 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 mėnesį įvyks du didesnio masto 
koncertai — Bradforde ir Nottinghame. 
Apie tai dar informuosime.

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

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

Spalio 26-28 — Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojų 
suvažiavimas.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Magdalena ir dr. Jonas Mockus, 

itsiuntę 200.00 sv., kviečia ir kitus 
išeivius remti brolių ir sesių Lietuvoje 
oolitinę kovą už nepriklausomybę.

DBLS Stoke-on-Trent skyriaus nariai 
aukojo: K. Kamarauskas — 20.00 sv., Z. 
Kalsevičius, Br. ir Br. Puodžiūnai ir 
Skyriaus valdyba — po 10.00 sv., P. 
Vencaitis, M. Sveikutis, A. Jurgelevičius, 
A. Petronis ir VI. Dargis — po 5.00 sv.

Iš viso Br. Puodžiūnienė surinko 75.00 
sv.

K. Skudutis — 30.00 sv.
Ričardas Skirius-Morgan — 10.00 sv.
Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 

įuoširdžiai dėkoja.
TFA D. Britanijoje

IŠVYKA LIETUVIŲ SODYBON
Gegužės 27 d. vykstame į Sodybą. 

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

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

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

PAMALDOS
Nottinghame — gegužės 20 d., 11.15 

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

Jridge Gate.
Manchesteryje — gegužės 27 d., L .30 

vai.

Leigh — gegužės 27 d., 16.30 vai.
Bradforde — birželio 3 d., 12.30 vai.
Eccles— birželio 10 d., 12.15 vai.

K ronika
PIRMOJI STAMBI AUKA 
LIETUVOS R. KRYŽIUI

Lietuvos R. Kryžiaus patikėtiniai gavo 
pirmą stambią auką LR kryžiaus 
darbams Lietuvoje paremti. 500.00 sv. 
paaukojo P. Gimys.

Savaitės bėgyje įvyko pasitarimas su 
Britų Raudonojo Kryžiaus atstovais. 
Britai buvo paprašyti, kad pritartų 
Lietuvos R. Kryžiaus pastangoms 
susigrąžinti pilno nario teises 
tarptautiniame R. Kryžiaus draugijų 
Komitete. Šiuo metu Lietuvos RK 
komitetą atstovauja sovietai. Daromi 
žygiai, kad tarptautinis komitetas galėtų 
palaikyti tiesioginius ryšius su Lietuvos 
R.K.

Britai taip pat pažadėjo teigiamai 
atsižvelgti į Lietuvos R.K. prašymus 
paramos specifiniuose labdaros 
darbuose.

Kadangi šiuo metu Lietuvos R.K. 
tarptautiniame Komitete atstovauja 
sovietai, tai banko sąskaita L. R. Kryžiui 
bus atidaryta LITHUANIAN RELIEF 
(GB) vardu. Todėl aukas Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui prašome siųsti šiuo 
adresu. LITHUANIAN RELIEF (GB), 
2 Ladbroke Gardens, London W11 2PT.

AUKOS AID LITHUANIA FUND

500.00 sv. — P. Gimys.
320.05 sv. — suaukojo K. Prunskienės 

priėmimo dalyviai Lietuvių Namuose.
100.00 sv. — Mr. & Mrs. A. 

Janušauskas.
20.00 sv. — Mr. X., 10.00 sv. — Mr. 

Guillermond, 7.50 sv. — Miss Yates.
Ligi šiol gauta 2003.50 sv. Aukas 

prašome siųsti: AID LITHUANIA 
FUND, 2 Ladbroke Gardens, London 
Wil 2PT.

KAM ĮDOMU IR VERTINGA?

Lietuvoje vykstantieji įvykiai yra 
plačiai garsinami britų spaudoje, radijo ir 
TV. Angliškai kalbantieji asmenys norėtų 
bendrai su lietuviais dirbdami padėti 
Lietuvai ir lietuviams Tėvynėje. Jeigu 
toks bendradarbiavimas su vietiniais 
būtų jums įdomus, kviečiame birželio 2 d. 
(šeštadienį), susirinkti 13.30 vai. Lietuvių 
Namuose, Londone, su tikslu sudaryti 
(arba atgaivinti buvusią?) Anglo- 
Lithuanian Friendship Society. 
Norintieji daugiau informacijų prašomi 
paskambinti Nijolei: 071-727 2470.

Iniciatoriai

ATŠAUKIAMI PARENGIMAI

Dėl ekonominių ir politinių sankcijų, 
Tarptautinis „ROCK’90“ Vilniaus 
Festivalis atšaukiamas.

Tačiau, „Centro“ organizacijos 
direktorius Gintautas Babravičius 
praneša, kad vietinių pajėgų muzikos 
festivalis įvyks 1990 m. birželio 15 d. ir 
kad visos pajamos bus paaukotos 
priešblokadiniam fondui.

Tradicija tapęs, sekantis „ROKO“ 
festivalis įvyks 1991 m. birželio mėn.

NAUJAS „EL“ REDAKCIJOS 
IR SĄJUNGOS FAXO NUMERIS 

071-221 6164

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

MANČESTERYJE
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 5 d. skautai ir MLS klubas 
surengė ML klube Motinos minėjimą, 
kuriame dalyvavo vietos ir apylinkės 
lietuviai.

Minėjimą atidarė ir pravedė s. A. 
Jakimavičius. Prieš pradedant minėjimą, 
pakvietė uždegti tautinių spalvų 
žvakutes: geltoną — Aldona 
Padvoiskienė, žalią — ps. Ireną 
Gerdžiūnienė, raudoną — Elena 
Žebeiienė. Ps. I. ir s. A. Gerdžiūnai 
visoms motinoms įteikė sveikinimo 
korteles ir gyvų gėlių. Salėje stovėjo 
žalumynais ir tautine juosta perjuosta 
kėdė, kuri simbolizavo Motiną Lietuvą.

Paskaitą skaitė H. Vaineikis, kuris 
savo kruopščiai paruoštoje paskaitoje su 
didele pagarba ir meile paminėjo mūsų 
daug vargo patyrusias motinas, 
beauginant ir auklėjant jaunąsias kartas 
nenormaliose gyvenimo sąlygose. Joms 
skiriamas didvyrės vardas, pagarba ir 
meilė, nes jos to pilnai užsitarnavo. 
Paskaita įdomi, išklausyta su giliu 
dėmesiu.

Minėjimas baigtas sugiedant „Sveika 
Marija“.

Po minėjimo motinoms buvo surengta 
arbatėlė, kurią paruošė ps. L ir s. A. 
Gerdžiūnai, padėjo V. Chadauskas, 
finansavo klubas.

Visi žmonėjosi iki vėlaus laiko.
A. P-kis.

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

MLKK Komitetas ruošia Mostono 
kapinėse prie lietuvių paminklinio 
kryžiaus Išvežtųjų Minėjimą.

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

Prašome visus gausiai dalyvauti.
MLKK Komitetas

KLUBO SUSIRINKIMAS
Liepos 1 d., sekmadienį, 16 vai., MLS 

klubo valdyba šaukia pusmetinį 
visuotiną narių susirinkimą, kuriame 
valdyba ir Revizijos komisija padarys 
pranešimus ir bus svarstomi klubo 
reikalai.

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

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

NOTTINGHAME
MOTINOS DIENA

Lietuvių pasirinktas laikas paminėti 
motinas yra gražiausias pavasario mėnuo 
— gegužis. Kada atgimstanti gamta 
pasipuošia pirmais pavasario žiedais, 
kada kartu su gamta pabunda ir žmonių 
prislėgti jausmai. Minint motinas 
visuomet grimstame į praeitį. Meilė 
motinai yra surišta su gražiausiais 
vaikystės prisiminimais, su vaikiškom 
išdaigom, su motinos kietos rankos 
plaštaka. Bet motina visuomet mintyse 
lieka kaip uola. Saugi, į kurią visuomet 
gali atsiremti sunkioje valandoje. Todėl 
motina ir pasilieka visuomet svarbiausias 
asmuo žmogaus gyvenime.

Nottinghame motinas paminėjome 
gegužės 5d. latvių klubo patalpose, Nott. 
Moterų draugijos suruoštame pobūvyje, 
praleisdami keletą valandų savųjų ir 
svečių iš Lietuvos būryje. Svečiai kartu su 
mumis paminėjo šią svarbią lietuvių 
tautai dieną.

Paskaitą skaitė lietuvaitė Rita 
Woodward, pati neseniai apsigyvenusi 
Anglijoje. Išsamiai pasakojo apie 
motinos reikšmę tautos gyvenime ir jos 
svarbą šeimos buityje.

Meninę programą atliko Nottinghamo 
„Rūta“, kuri iš dueto jau pasidarė 
kvartetas. Dainas paįvairino jų vadovė 
Genė Aleknavičienė feljetonu, o mažoji 
Laura Woodward, paskaitininkės duktė, 
padeklamuodama motinai skirtą 
eilėraštį. Katučių susilaukė ir 
paskaitininkės mamytė, ką tik atvykusi iš 
Lietuvos pasisvečiuoti pas savo 
dukrą.

Minėjimą užbaigė Moterų draugijos 
pirmininkė Genė Aleknavičienė. Buvo 
sugiedotas Lietuvos Himnas.

Programą pravedė naujasis DBLS

PASIKEITIMAI DBLS-GOS
CENTRO VALDYBOJE

Nuo balandžio 30 d. DBLS CV 
Iždininko pareigas eina Paulius 
Kamarauskas.

J. Alkis, pirmininkas

DRAMOS SKAITYMAS
Gegužės 20 d., 19.30 vai., Lyric teatre, 

esančiame Kings Street, Hammersmith, 
aktorė Živilė Šlekytė-Stanton ir grupė 
kitų aktorių skaitys dramą.

Londono lietuviai prašomi gausiai 
dalyvauti.

BUTAS PARYŽIUJE
Miesto centre išnuomojamas vieno 

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

9245

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.

LONDONE
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJA
Šių metų 33-sios Derby arklių 

lenktynių loterijos visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvos katalikų Bažnyčios 
paramai, kuri bus perduota tiesioginiai 
Lietuvai katalikų Bažnyčios vadovybei 
— Vyskupų konferencijai.

Su grąžintais bilietais gautos šios 
aukos: K. Šaknaitis 10.00 sv., B. 
Totoraitis iš Darlington 5.00 sv., J. 
Bubilius iš Heme Bay 5.00 sv., P. 
Milašius iš Škotijos 1.00 sv. Aukotojams 
rengėjai yra dėkingi.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Gegužės 6 d., Motinos Dienos 

pamaldose, vėliau svetainėje dalyvavo 
mūsų seno veikėjo Jono Babiliaus sesutė 
Magdalena Stasiukonienė su sūnumi 
Kazimieru, kuris Svetainei padovanojo į 
linino audeklą jaustą Maironio eilėraštį. 
Taip pat lankėsi Roma Baužinskienė su 
sūnumi Ramūnu iš Klaipėdos.

MOTINOS DIENA
Londono lietuviškoje Šv. Kazimiero 

parapija kartu su Lietuva atšventė 
Motinos Dieną, gegužės 6 d. 
iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo Slovakų Misijos vedėjas 
Londone kun. J. Babick. Jį eisenoje prie 
altoriaus atlydėjo „Lietuvos“ tautinių 
šokių grupės jaunimas pasipuošęs 
tautiniais rūbais.

Parapijos choras vedamas J. Cemio 
Motinos Dienos proga pasirodė su nauja 
giesme.

Tautinių šokių grupės šokėjai visas 
dalyvaujančias motinas papuošė 
mažomis gėlių puokštėmis. Šv. 
Kazimiero klubo valdybos moterys F. 
Senkuvienė, H. Piščikienė, B. Černienė, 
Z. Grupiljonienė vaišino motinas su 
skaniais sumuštiniais, o baras — su 
gėrimais.

Pobūvio metu Romas Kinka pranešė 
apie Lietuvos ministrų kabineto 
pirmininkės Kazimieros Prunskienės 
vizito D. Britanijoje tvarkaraštį, kas ir 
kur įvyks.

DERBYJE
TAUTOS ŠVENTE

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

BIRMINGHAME
Mirė Vincas Zokas

Gegužės 9 d. mirė Vincas Zokas. 
Laidotuvės įvyks gegužės 22 d., 15 vai., 
Woodland Cemetery, Chelmsley Wood, 
Bacons End, Birmingham. Iš miesto 
centro Bull gatvės kapinės pasiekiamos 
94 ir 962 autobusais.

Nottinghamo skyriaus pirmininkas Algis 
Važgauskas. Po programos užkąsta ir 
atsigerta, o vėliau ir uždainuota.

Henrikas Gasperas

PASAULYJE
Vakarų elgesys 1918 ir 1990 m.

Kai Lietuvos ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė važinėja po 
pasaulį, ieškodama užtarimo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimui ir kai 
Maskvos gatvėse net patys rusai 
demonstruoja su lietuviška vėliava, 
reikalaudami nepriklausomybės 
Lietuvai, Vakarų valstybių vadai bijosi 
oficialiai priimti premjerę Prunskienę, 
kad nesupykintų Gorbačiovo. Visai 
kitaip Vakarai elgėsi 1918 m., tada, kad 
padėtų Baltijos tautoms apsiginti nuo į 
priešų ir išlaikyti paskelbtą 
nepriklausomybę, britai pasiuntė net 
savo laivyną. Tokį palyginimą padarė j 
„The Daily Telegraph“ bendradarbis j 
Christopher Booker, labai 
apgailestaudamas, kad Britanijos 1 
vyriausybė 1990 m., Baltijos tautoms, 
siekiančioms nepriklausomybės, nedavė 
didesnio padrąsinimo.

Premjerę Prunskienę pagaliau priėmė 
prezidentas Bushas, kaip lietuvių tautos 
rinktą atstovę ir rado ją „labai 
imponuojančia moteriške, iškalbinga ir 
diplomatiška“. Kazimiera Prunskienė 
tačiau turėjo atsiprašyti už prezidento 
Landsbergio apkaltinimą, kad 
prezidento Busho atsisakymas taikyti 
sankcijas Sovietų Sąjungai, yra lygus 
„antram Miunchenui“, kada Vakarai 
1938 m. nusileido naciams.

Karo nusikaltimų įstatymas kabo ore
Nežiūrint to, kad Britanijos 

Parlamentas didele balsų dauguma 
priėmė įstatymą, leidžiantį Britanijos 
teismuose teisti tariamus nacių karo 
nusikaltėlius, spėjama, kad Lordų Rūmai 
šį įstatymą atmes, o po to ir vyriausybė, 
turėdama gerą pasiteisinimą, Lordų 
Rūmų nutarimą, to įstatymo atsisakys. 
Lordų Rūmuose svarbią rolę vaidino 
konservatorių lordas Campbell, kuris 
pasiūlė parlamentui atmesti tą įstatymą, 
nes nusikaltimų metu kaltinamieji 
nebuvo britų piliečiais ir todėl nebuvo 
prisiekę karalienei, ir kad už tariamus 
nusikaltimus, padarytus kituose 
kraštuose prieš 40 metų, teismas negali 
garantuoti teisingą bausmę, jeigu teismas 
ir rastų juos kaltais.

Ginčai dėl įkaitų Libane
Britanijoje nesiliauja ginčai dėl 

vyriausybės laikysenos britų piliečių, 
laikomų įkaitais Libane, likimo. 
Vyriausybė yra kaltinama nenoru tuo 
reikalu tartis su Sirija ir Iranu, kurie 
manoma, turi daug įtakos į įkaitų 
grobikus. Tačiau vyriausybė teigia, kad ji 
yra nuomonės, kad negali būti jokių 
derybų su grobikais, kurie, tikėdami 
išsiderėsią norimą kainą, būtų padrąsinti 
pagrobti kitus įkaitus. Po dviejų 
amerikeičių įkaitų paleidimo, prezidentas 
Bushas užtikrino, kad grobikams nieko 
nebuvo pažadėta. Tuo tarpu Libanas, 
sakoma, daugiau įkaitų nepaleis, kol 
Amerika nesutiks atsilyginti.

Britanijos vyriausybė įkaitų reikale yra 
ypatingai sunkioje padėtyje, nes ji neturi 
diplomatinių santykių nei su Iranu, nei su 
Sirija.

Reikalauja reformų Afrikoje
Pranešama, kad Afrikos kontinento 

neturtingos valstybės yra susirūpinusios, 
dėl vykstančių pasikeitimų Rytų 
Europoje. Jos mano, kad Vakarų 
valstybės gali, siunčiamą medžiaginę 
paramą Afrikai, nukreipti į Rytų Europą. 
Britanijos finansų ministeris John Major 
Afrikos neturtingąsias valstybes įspėjo, 
kad jeigu jos nori gauti Vakarų paramą 
— turi persitvarkyti Rytų Europos 
pavyzdžiu, įvesti griežtesnę tvarką 
ekonominiuose reikaluose ir sumažinti 
prabanginių projektų ir kariuomenės 
išlaikymo išlaidas.

Alkoholis nemalonėje
Britanijoje futbolo rungtynių metu 

žiūrovai dažnai sukelia dideles riaušes, 
pridaro žalos ir priešinasi policijai. Dėl 
tokio žiūrovų elgesio, britų futbolo 
klubai negali žaisti futbolo rungtynių 
Europos kontinente. Ar jie vėl bus 
priimti, pareis nuo to, kaip futbolo 
komandų pasekėjai pasielgs Italijoje per 
vyksiančias pasaulines futbolo žaidynes. 
Bendra nuomonė vyrauja, kad alkoholis 
yra šio blogo elgesio dalinis kaltininkas, 
tačiau italų pareigūnai atsisakė visiškai 
uždrausti alkoholio naudojimą 
pasaulinių futbolo žaidynių metu.
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