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MOLDAVIJA PRIPAŽINO 
LIETUVOS RESPUBLIKĄ

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
praneša, kad gegužės 31 d Kišiniove, 
Moldavijos TSR Aukščiausioji Taryba 
18.06 vai. pripažino Lietuvos 
Respubliką.

Iš 374 ten esančių deputatų, 232 
dalyvavo balsavime. 194 balsavo už, prieš 
— 29, 9 susilaikė.

L/C

Šventojo tėvo gimtadienis
Šventojo Tėvo septyniasdešimtojo 

gimtadienio proga, Lietuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius pasiuntė 
Popiežiui tokio turinio telegramą: Savo 
bei visos Lietuvos vyskupų konferencijos, 
dvasininkijos ir bendruomenės vardu, 
siunčiu Jūsų Šventenybei karščiausius 
sveikinimus, nuolat meldžiu maloningąjį 
Dievą, prašydamas Jums ilgiausių ir 
išganingų metų, taip pat dangiškos 
malonės, globos atliekant Kristaus 
vietininko pareigas visuotinės Katalikų 
Bažnyčios gerovei ir klestėjimui.

Vincentas kardinolas Sladkevičius
Kauno Arkivyskupas

DĖKOJA UŽ GAUTUS VAISTUS
„Nuoširdžiai dėkojame už prisiųstus 

vaistus ir visokį rūpestį,“ rašo Caritas 
pirmininkė Albina Pajarskaitė iš Kauno 
Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai.

Šalia vedamo stambaus vaistų ir kitų 
medikamentų vajaus. Religinės Šalpos 
„Gyvybė Lietuvai“ komitetas perka 
dabar reikalingiausius vaistus ir kas 
savaitę perduoda į Lietuvą. Prieš porą 
dienų, Salomėjos Neries mokyklos 
mokiniai parvežė į Lietuvos komiteto 
parūpintą vaistų siuntą, t.y. 200 su viršum 
svarų penicilino vaikams.

„Salomėjos Neries mokyklos mokiniai 
sėkmingai parvežė vaistus. Juos 
perdavėm Vaistų skirstymo komisijai per 
Sveikatos ministro pavaduotoją 
panaudoti vaikų ligoninėse,“ praneša 
Pajarskaitė. „Sužinoję, į kurias ligonines 
šie vaistai pateko, Jums apie tai 
pranešime.“

„Sveikatos ministras neprieštarauja, 
kad didesniuose miestuose ir rajonų 
centruose prie vaistinių būtų įsteigti 
spacialūs Caritas vaistų skyriai, kuriuose 
vargšai su gydytojo receptu galėtų įsigyti 
vaistų,“ tęsia Pajarskaitė. 
„Medikamentus ir kitas medicinines 
priemones, kurios būtinos šiandien 
operacijoms ar ypatingoms ligoms 
gydyti, mūsų nuomone, būtų tikslingiau 
paskirstyti ligoninėms. Tai atliks Vaistų 
skirstymo komisija.“

Šiom dienom „Gyvybė Lietuvai“ 
komitetas į Lietuvą pasiuntė 6000 dol. 
vertės insulino, chirurginių siūlų ir 
vaikams penicilino.

Kaip žinia, Religinės Šalpos 
Medicininės Pagalbos komitetui 
pirmininkauja gydytojas Jonas 
Gintautas, kuris palaiko tiesioginius 
ryšius su Sveikatos Apsaugos ministru dr. 
Juozu Oleku, o Religinė Šalpa, kaip 
„Gyvybė Lietuvai“ projekto pagrindinė 
fundatorė ir vykdytoja, ūkinius reikalus 
tvarko per Caritas Lietuvoje, 
koordinuojant vaistų sandėliavimo ir 
dalinimo reikalus su Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos ministerija. Kasdieninius 
„Gyvybė Lietuvai“ reikalus 
administruoja Religinės šalpos 
darbuotoja Rasa Razgaitienė.

Norintys paremti „Gyvybę Lietuvai“ 
darbą, gali siųsti aukas: Lithuanian 
Catholic Religiuos Aid-Life for 
Lithuania, 351 Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207, U.S.A.
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Gegužės 26 d., Paryžiuje įvyko 
pirmasis Europos kraštų atstovų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo Belgijos 
LB atstovas A. Miknevičius, Vokietijos 
LB ir Lietuvių kultūros instituto atstovė 
O. Bartusevičienė, Šveicarijos LB ir 
Šveicarijos-Lietuvos Sąjungos atstovas 
A.Cantin, Prancūzijos LB atstovai R. 
Bačkis, J.C. Mončys ir prel. J. Petrošius, 
Lietuvos atstovas humanitarinei pagalbai 
Mindaugas Kuzmickas. (DBLS-gos 
atstovai J. Alkis ir P. Markevičius 
pasitarime nedalyvavo, bet pranešė, jog 
Sąjunga pilnai rems pasitarimo 
nutarimus ir prisidės sunkvežimiais bei 
pinigais prie numatomų darbų).

Pasitarime kraštų atstovai pranešė apie 
jų kraštuose pradėtus darbus telkti 
vaistus Lietuvai. Vokietijos Raudonasis 
Kryžius pažadėjo paramą, bet nori pats 
gabenti vaistus į Lietuvą; Tarptautinė 
žmogaus teisių organizacija Frankfurte 
paskyrė 8 tonas vaistų ir kiti kraštai turi 
sutelkę vaistų Lietuvai.

Paaiškėjo, kad Lietuvos lietuviai dirba

1990.IV.26 d. Maskvoje susidegino Stanislovas Žemaitis. Jo lavonas balandžio 30 d. iš 
Vilniaus buvo grąžintas į Kauną ir palaidotas gimtinėje.

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA 
KOPENHAGOJE

Pakeliui į Kopenhagos konferenciją, 
Londone sustojo Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Valdybos 
pirmininkas dr. K. Bobelis ir Dalia 
Bobelienė. Būdami Londone jie dalyvavo 
Vienybės klubo narių posėdyje, kuriame 
Dr. K. Bobelis padarė pranešimą apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje, Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimo galimybes tarptautinėje 
plotmėje ir VLIKo veiklą. Pranešimas 
buvo išsamus, aktualus ir reikšmingas.

Kitą dieną (gegužės 3 d.) dr. K. ir Dalia 
Bobeliai išvyko į Daniją dalyvauti ten 
vykstančioje konferencijoje. Jų viešnagės 
metu Londone, jais rūpinosi Europos 
Tautų Tarybos pirmininkas Zigmas 
Juras, kuris taip pat gegužės 7 d. išvyko 
dalyvauti Kopenhagos konferencijoje.

Gegužės 5-29 dd., Kopenhagoje, 
Danijoje, vyksta Europos Taikos ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos, 
Helsinkio Akto susitarimų peržiūrai. 
Žmogaus Teisių konferencija. Į ją iš 
Kanados ir JAV jau nuvyko Gabija 
Petrauskienė — PLB atstovė ir Gintė 
Damušytė — LIC atstovė. Vėliau juos 
pakeis — Viktoras Nakas ir Rūta 
Girdauskaitė. Tikimasi, kad 
konferencijoje dalyvaus ir Prancūzijos 
LB pirmininkas R. Bačkis.

PARAMA LIETUVAI
nekoordinuotai su esančiais Vakaruose. 
Jie visokiais reikalais kreipiasi 
tiesioginiai. Todėl vaistų telkime 
dalyvauja šalia kompetetingų ir 
nekompetetingi asmenys, kurių 
pastangos nėra suderintos ir todėl 
nežinomas jų surinktų vaistų likimas.

Pageidautina, kad Lietuvos Sveikatos 
ministras J. Olekas važiuodamas į 
Ženevą, atsivežtų Sveikatos Ministerijos, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, Gydytojų 
draugijos, Vaistininkų draugijos bei 
Caritas organizacijos pranešimus apie 
padėtį Lietuvoje ir mėnesiniais kiekiais 
būtiniausių vaistų trūkumus. Šias žinias 
turint būtų lengviau ir efektyviau kreiptis 
į Vakarų kraštų atitinkamas labdaringas 
įstaigas prašant jų paramos.

Birželio 11-15 d. iš Briuselio bus 
pasiųsta vaistų ir mediciniškų reikmenų 
pirmoji siunta (180 kubinių/m. dydžio). 
Vaistai ir med. reikmenys surinkti 
Belgijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje ir 
Prancūzijoje. Kiekvieno krašto stebėtojas 
užtikrins siuntų pristatymą, kad išvengus

Premjerė K. Prunskienė Berlyne
Lietuvos ministrė pirmininkė 

Prunskienė, kuri Berlyne dalyvavo 
Vokietijos katalikų visuotiniame 
suvažiavime „Katholikentag“ pasakė, 
kad Lietuva nepanaikins 
nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos 
net ir tuo atveju, jei Maskva nuspręstų 
įvesti Lietuvoje prezidentinį režimą, tai 
yra į Lietuvą atsiųstų sovietinės valdžios 
paskirtus pareigūnus kraštui valdyti. 
Nepriklausomybės atkūrimo deklaracija, 
pažymėjo Prunskienė, galėtų būti 
panaikinta tiktai liaudies referendumo 
keliu. Prunskienė dar kartą paragino 
Federacinės Vokietijos vyriausybę 
pripažinti nepriklausomos Lietuvos 
respublikos suverenitetą, išreiškė 
nusivylimą dėl to, kad Vakarų 
demokratiniai kraštai nepasiryžta 
veiksmingai paremti Lietuvos ir kitų

Žmogaus Teisių konferencijoje taip pat 
dalyvauja DBLS-gos politinio darbo 
komisijos narys Romas Kinka, kuris 
konferencijoje atstovaus ir Baltijos 
Tarybą.

neteisėto pasisavinimo ir spekuliacijos.
Sudarytas siuntas siųsti laivu į 

Klaipėdą nebuvo gautas leidimas, todėl 
jos bus vežamos sunkvežimių konvojų 
per Lenkiją. Konvojus išvyktų iš 
Paryžiaus Laisvės aikštės, Notre-Dame 
katedros. Kiekvienas sunkvežimis būtų 
papuoštas tautinėmis vėliavomis ir 
aukojusių organizacijų lozungais. 
Konvojus pakeliui į Vilnių sustotų 
Strasburge ir kitose simboliškai svarbiose 
vietovėse. Sunkvežimių konvojų lydės 
TV, radijo ir spaudos atstovai.

Pasitarime dalyvavę Europos kraštų 
atstovai nutarė, kad Europoje yra 
reikalingas Lietuvos politinio 
atstovavimo ir žinių perteikimo biuras, 
labdaringų bei ūkinių ryšių plėtojimo 
centras. Tačiau konstatavo, kad Europos 
LB yra per mažos ir finansiškai per 
silpnos, kad tokį biurą-centrą galėtų 
pačios išlaikyti.

Pasitarimui pirmininkavo Ričardas 
Bačkis, sekretoriavo — Ona 
Bartusevičienė.

Pabaltijo respublikų nepriklausomybės 
siekių, pasakė, kad Vakarų parama 
Pabaltijo kraštam paskatintų Maskvą 
nutraukti prieš Lietuvą paskelbtą 
ekonominę blokadą ir užmegzti su 
Lietuva derybas.

Būdama Berlyne, Lietuvos 
Respublikos ministrė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė vienai vokiečių 
radijo stočiai duotame interviu pareiškė, 
jog Lietuvos nepriklausomybės 
įtvirtinimas yra glaudžiai susietas su visos 
Europos laisvėjimo procesu. Jeigu visa 
Europa vis sparčiau žengia tikrosios 
laisvės linkme — kalbėjo Prunskienė — 
tai šis laisvėjimo procesas savaime liečia ir 
Lietuvą. Jei laisvėjimo procesas toliau 
vyks taip sparčiai kaip dabar, tai greitu 
laiku, galbūt po pusmečio ir Lietuva bus 
visiškai nepriklausoma.

K. Prunskienė dar kartą primygtinai 
paragino Vakarų kraštus nebūti 
abejingais Lietuvos atžvilgiu. Vakariečių 
pareiga yra visomis galimomis 
priemonėmis paremti Lietuvos siekius — 
pareiškė Lietuvos ministrė pirmininkė.

V AT. R

LIETUVOJE
Ekonominė padėtis

Priešblokadinių priemonių komisija, 
atsižvelgdama į Lietuvos žmonių 
poreikių patenkinimą blokados 
sąlygomis, pasiūlė subalansuoti maisto 
produktų tarp Lietuvos ir TSRS 
tiekimus. Pasiūlyta vyriausybei padidinti 
pieno ir mėsos produktų tiekimą 
gyventojams. Nutarta pirmiausia kuru 
aprūpinti svarbiausias visuomenės 
gyvenimo sritis. Vyriausybė informavo 
apie Klaipėdos uosto pertvarkymą, 
ruošiantis priimti naftos produktus 
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai iš 
užsienio.

Komisija pritarė Respublikos banko ir 
Finansų ministerijos siūlymui parengti ir 
išleisti Lietuvos Respublikos procentines 
obligacijas, kurias įsigydami žmonės 
paremtų Lietuvos nepriklausomybės 
įgyvendinimą.

„Jau trečias mėnuo Lietuva 
nepriklausoma ir trečia savaitė Lietuvoje 
Kremliaus blokada. Didelis slibinas 
užpuolė mažą Lietuvos valstybę“ — rašo 
mūsų tautietis iš Kauno. — Uždaromos 
įmonės ir fabrikai. Didėja bedarbių 
skaičius. Astronomiškai auga kainos. 
Mums niekas nepadeda, išskyrus mūsų 
ištvermę ir ryžtą. Nėra benzino, elektros 
energijos, nėra žaliavų, nėra prekių.

Visi Lietuvos žmonės, nežiūrint 
provokacijų ir išpuolių, laikosi 
ištvermingai. Mums nėra ko prarasti, nes 
imperija alsuoja paskutinias dienas. 
Sunki buvo nepriklausomybės pradžia 
1918 metais, bet dar sunkesnis jos 
atstatymas po 1990 m. kovo 11 dienos. 
Mes labai pergyvename dėl 38 tūkstančių 
jaunuolių, kurie šiuo metu yra 
kariuomenėje, ir prieš kuriuos taikomos 
įvairios smurto priemonės. Bet, 
neatsižvelgiant į visus sunkumus, Lietuva 
buvo, yra ir bus, nes joje gyvena ir dirba 
puikūs, darbštūs žmonės!
Teisių atstatymas

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba priėmė įstatymą, kuriuo 
atstatomos visos pilietinės teisės 
asmenims, nubaustiems už 
pasipriešinimą agresijai ir okupaciniams 
režimams.
Mirė Aleksys Churginas

Gegužės 4 d. staiga mirė Lietuvos 
rašytojas, poetas ir vertėjas Aleksys 
Churginas.

Gimęs 1912 m. birželio 7 d. Jonavoje, 
Aleksys Churginas 1931-36 m. studijavo 
Kauno V.D. universitete. 1936-39 m. tęsė 
studijas Sorbonos ir Grenoblio 
universitetuose, Prancūzijoje. 1945-48 m. 
Kauno universitete dėstė Vakarų 
Europos ir Antikos literatūrą, buvo 
užsienio literatūros katedros vedėjas.

Eilėraščius pradėjo spausdinti 1930 m. 
Parašė iš viso trylika poezijos rinkinių: 
„Sietuva“, „Sankryža“, „Blyksniai“ ir 
t.t. Daugiau nei penkiasdešimt metų vertė 
iš lotynų, anglų, ispanų, vokiečių, 
prancūzų ir rusų kalbų. A. Churgino 
vertimai — didis įnašas į nacionalinę 
kultūrą. Tarp žymesnių vertimų — 
Dantės „Dieviškoji komedija“ ir J.V. 
Gėtės „Faustas“.
K. Prunskienės mintys

Grįžus iš Skandinavijos kraštų, 
Kanados, JAV, D. Britanijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos, Lietuvos 
ministrė-pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė Vilniuje įvykusioje spaudos 
konferencijoje papasakojo savo 
įspūdžius. Štai svarbesni:

Pokalbiuose su Vakarų valstybių 
vadovais pasitikslinau, ar tai, ką 
suformulavo F. Miteranas ir H. Kolis (tai 
ir Vašingtono pozicija Lietuvos 
atžvilgiu), jie supranta kaip 
neprikausomybės atšaukimą, ar kaip jos 
įgyvendinimo pristabdymą, kad įvyktų 
derybos su Sovietų Sąjunga. Man visur 
patvirtino, kad kovo 11d. aktas teisėtas, 
nediskutuotinas, apie atšaukimą niekas 
negalvoja. Kalbama apie vienašališkų 
veiksmų pristabdymą.

Pasaulio žmonių moralinis Lietuvos 
palaikymas persiduoda parlamentams, 
valstybės organams, nes demokratinių 
valstybių vadovai nėra laisvi nuo 
visuomenės nuomonės. Taigi, moralinė 
parama perauga į politinę, pastaroji 
formuoja požiūrį į Lietuvą, kaip į būsimą 
ekonominį partnerį.
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IEŠKOME NETRADICINIŲ SPRENDIMŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
EKONOMINE PADĖTIS 
(GEGUŽES 28 DIENĄ)

40-JI BLOKADOS DIENA

Respublikos ūkis dirba didžiąja dalimi 
naudodamas iki blokados turėtas 
svarbiausių meterialinių išteklių, 
pirmiausia naftos kuro, atsargas. Jas 
papildyti padeda ypač aktyviai naujomis 
sąlygomis organizuojami tiesioginiai 
ryšiai. Tačiau jų pagalba vis tik dar 
negalima pakankamu mastu spręsti visų 
išteklių papildymą. Didelius sunkumus 
šioje srityje sudaro geležinkelių 
pervežimų blokada. Todėl, nežiūrint visų 
realizuojamų priemonių, materialinių 
išteklių atsargos vis labiau mažėja, o 
liaudies ūkis vis didesniu mastu pradeda 
jausti negatyvines tokios padėties 
pasekmes.

Reikia pažymėti ir tai, kad iki šiol, 
apskritai, pavyko išlaikyti turėtą iki 
blokados gyventojų aprūpinimo ir 
aptarnavimo lygį. Nedarbas taip pat dar 
palyginti nežymus, jis stabilus per visą 
gegužės mėnesį.

Vienok, įvertinant gana įtemptą 
padėtį, pirmiausia su naftos kuro 
ištekliais, respublikos ūkis pasiekė tą 
ribą, kai negatyvinės pasekmės dėl 
išteklių stokos gali įgauti masinį pobūdį. 
Todėl ši savaitė yra pirmoji 
ekstraordinarinių pastangų realizavimo 
savaitė.

I. KURAS IR ENERGETIKA
Gamtinių dujų tiekimas nepasikeitė, 

t.y. jis vykdomas nuo š.m. balandžio 18 d. 
TSRS organizacijų nustatyto limito ribos 
(3.8 mil. kub.m. per parą). Apskritai, 
normaliai tiekiamos vartojamos dujos iš 
TSRS naftos perdirbimo gamyklų.

Vis labiau komplikuojasi padėtis su 
benzinu ir mazutu. Atsižvelgiant į tai, 
teko įvesti trečio laipsnio automobilinio 
kuro apribojimą, paliekant jo tiekimą tik 
būtiniausiems gyvybiniams poreikiams 
(greitoji pagalba, pieno ir kitos žemės 
ūkio žaliavos įvežimas, maisto produktų 
pristatymas į parduotuves, milicija ir

Esame Europos valstybė

Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos 
kreipimasis į pasaulio krikščioniškas 
partijas ir visų konfesijų krikščionis

BROLIAI!
Kreipiamės į Jus sunkia mūsų 

gyvenimo valandą. Vadovaudamiesi 
prigimtine tautų apsisprendimo teise į 
nepriklausomybę ir mūsų tautos 
didžiosios dalies suteiktu jai mandatu, 
Lietuvos parlamentas 1990 m. kovo 11 d. 
paskelbė atkuriąs nepriklausomą 
Lietuvos Respubliką ir tuo nutraukė 
politinius ryšius su Sovietų Sąjunga, 
beveik 50 metų prievarta mus laikiusia 
savo sudėtyje pagal 1939 m. 
Ribbentropo-Molotovo pakto 
susitarimus ir po to sekusius 
inkorporavimą pateisinančius 
dokumentus. Paskelbdami 
nepriklausomybę mes žengėme žingsnį į 
Europos šalių tarpą, nes europinio 
modelio valstybių struktūroje matėme ir 
matome mūsų ateitį. Nutraukdami 
politinius ryšius su Sovietų Sąjunga, mes 
stengėmės sąžiningai ir džentelmeniškai 
išlaikyti ekonominius ryšius su ja ir 
nenutraukti jokių ekonominių sutarčių, 
sudarytų iki 1990 m. kovo 11 d.

Tačiau mūsų bendradarbiavimas su 
Sovietų Sąjunga po Nepriklausomybės 
atkūrimo tęsėsi neilgai — nuo kovo 11 d. 
iki balandžio 18 d., kai Sovietų Sąjungos 
vyriausybė, bausdama mus už siekimą 
būti laisvais ir nepriklausomais politiškai, 
pradėjo Lietuvos ekonominę blokadą, 
vienašališkai nutraukdama taip jos 
pačios puoselėjamus ekonominius ryšius 
ir atsisakydama vykdyti ekonominius 
įsipareigojimus.

Ekonominę blokadą lydi grubiais 
būdais tiekiamų ir prekybimių ryšių su 
kitomis šalimis uždraudimas, susisiekimų 

pa.). Panašus principas nuo šios dienos 
pradėtas taikyti ir šiluminės energijos 
tiekimo srityje. Todėl nutrauktas tiek 
benzino, tiek šilumos tiekimas daugeliui 
pramonės, statybos ir kitų šakų įmonių 
bei organizacijų. Nutraukiamas karšto 
vandens tiekimas miesto gyventojams. 
Šios priemonės realizuojamos kartu su 
vietos savivaldybėmis.

Rezultatai ir pasekmės. Automobilinio 
kuro sunaudojimas per parą 
sumažinamas, lyginant su pirmosiomis 
blokados dienomis, daugiau kaip 4 
kartus, o mazuto deginimas katilinėse — 
tik gyvybiniams Respublikos ūkio 
poreikiams. Šitaip dirbant, turimų 
atsargų užtektų:

autobenzino ir dyselinio kuro iki 
birželio 14-15 d.

mazuto katilinėms pagal atskirus 
miestus iki birželio 18-20 ir rugsėjo 30 dd.

Geriausia padėtis Šiauliuose, 
sunkiausia Kaune. Tai apsprendžia 
šiuose miestuose turimi mazuto ištekliai 
bei dujų panaudojimo katilinėse 
techninės galimybės. Dujinės katilinės 
dirba ir dirbs toliau dabartinio 
aprūpinimo lygyje.

Dar viena sunki artimiausios ateities 
problema — parūpinti reikiamą kuro 
kiekį žemės derliaus nuėmimo darbams, 
įskaitant ir šienavimą. Dabar turimos jo 
atsargos toli gražu netenkina netgi 
birželio mėnesio poreikių.

Energetikos ministerija parengė 
pasiūlymus Vyriausybei dėl kieto kuro 
panaudojimo galimybių veikiančiose 
katilinėse ir pas gyventojus. Vieną šios 
problemos aspektų apibūdina šie 
domenys: šiuo metu skystą kurą 
apšildymui naudoja 60 tūkstančių 
abonentų, daugiausia individualių namų 
savininkų. Keičiant į kietą kurą, jo 
papildomas poreikis galėtų sudaryti apie 
300-360 tūkstančių tonų akmens anglies 
arba 600-700 tūkstančius kub.m. malkų 
(šiuo metu Respublikoje per metus 
sunaudojama 1.8 mil. tonų akmens 
anglies ir iš visų šaltinių apie 1 mil kub.m. 
malkų). Papildomas anglies poreikis 
katilinėms 10 tūkstančių tonų (tik 
gyvybiškai svarbiems objektams). Tenka 
organizuoti kieto kuro pakurų gamyklą 

per valstybinę sieną ir tarptautinių 
komunikacijų šiurkštus apribojimas, 
pasitelkiant netgi Sovietų Sąjungos 
ginkluotąsias pajėgas. Negatyviai 
reiškiasi ir Lietuvos Respublikos 
nusitęsęs nepripažinimas iš visos eilės, 
nors mums ir palankių, Europos ir 
pasaulio valstybių. Mūsų jauna 
Respublika atsidūrė sunkioje ir 
tragiškoje ekonominėje būklėje, nes per 
50 metų besitęsiantį religinės, tautinės, 
kultūrinės ir ekonominės prievartos 
laikotarpį (1940-1990) buvusioji Lietuvos 
ūkio struktūra buvo visiškai suardyta, 
senieji ryšiai su demokratinėmis 
valstybėmis buvo paversti kolonijine 
žaliavų perdirbimo baze, įjungta į 
sovietinę ūkio sistemą.

Todėl šiandien, vienašališkai 
nutraukus kuro, žaliavų, daugelio 
būtiniausių prekių tiekimą iš Sovietų 
Sąjungos į Lietuvą (mums patiems, kiek 
tai įmanoma, sąžiningai vykdant 
buvusius ir naujus ekonominius 
įsipareigojimus) ir negalint viso to įsigyti 
iš kitų pasaulio šalių, Lietuvos žmonėms 
iškyla baisi naujo genocido grėsmė. 
Paeiliui užsidaro fabrikai ir gamyklos, 
daugėja bedarbių, yra finansinė sistema. 
Neišvengiamai artinasi diena, kai, išsekus 
kuro atsargoms, išsijungs elektros ir 
vandens tiekimo stotys, sustos duonos 
kepyklos, mėsos ir pieno perdirbimo 
įmonės, apmirs transportas — įskaitant 
maisto gabenimo, medicininės pagalbos, 
ugniagesių automobilius ir laidotuvių 
katafalkus. Pabrėžiame, kad visa tai 
daroma baudžiant mūsų tautą už savo 
apsisprendimo teisės realizavimą po 50 
metų trukusios aneksijos ir 
neatsižvelgiant į pačios Sovietų Sąjungos 
gyventojų patiriamą žalą, nes ekonominė 
blokada prieš mus atsigręžia ir prieš 

bei kieto kuro agregatų gamybos žymų 
išplėtimą.

Pripažinta tikslinga leisti, pirmiausia 
pasienio rajonų ūkiams, tiesioginiais 
mainais įsigyti naftos kuro ir kitų resursų 
(tokios galimybės egzistuoja), tačiau 
neturi nuo šito nukentėti Respublikos 
mėsos ir mėsos produktų rinkos fondai, 
t.y. gyventojų aprūpinimas.

Leidimas tiesioginiams mainams 
duotas taip pat statybinių medžiagų 
pramonės įmonėms (keisti plytas, skaldą į 
mazutą) su Kaliningrado, Baltarusijos 
rajonais.

TSRS žinybos 48-ioms, daugiausia 
sąjunginio pavaldumo įmonėms, 
esančioms Respublikos teritorijoje, įvedė 
aprūpinimo materialiniais ištekliais 
prioritetą, įskaitant ir kuro išteklius. 
Atsisžvelgdama į tai, Vyriausybė nutarė, 
kad, aprūpinti šias įmones, turi būti 
atsižvelgta ne tik į jų gamybinius 
poreikius, bet ir į jų darbuotojų bei 
šeimos narių aprūpinimo, 
infrastruktūros poreikius. Tokie 
skaičiavimai parengti ir pateikti 
atitinkamoms TSRS žinyboms. 
Nesprendžiant šių klausimų, taikomos 
sankcijos, atjungiant jas nuo Respublikos 
infrastruktūros (energija, vanduo, garas).

Pradėta organizuoti autobusinio 
užpirkimo ir pervežimo į Lietuvą 
autokaravanų už atitinkamus mūsų 
turimų kitų materialinių išteklių kiekius. 
Pirmas bandomasis autokaravanas 
Lazdijus turėjo praeiti gegužės 28 d.

Rastos galimybės gauti mazutą už 
cementą. „Akmenės cemento“ 
susivienijimas pirmiausius du ešalonus 
jau gavo. Įrodyti Respublikos mazuto 
ištekliai (12 tūkstančių tonų) Klaipėdos 
naftos bazėje, kuriuos bus galima 
panaudoti kai kurių katilinių darbui 
prailginti. Tačiau iki šiol jo paėmimas 
neišpręstas dėl trukdymų iš geležinkelio 
pusės.

Numatyta formuoti variantą, kai 
užsienio valstybės užperka naftą TSRS ir 
teikia ją Mažeikiams perdirbti.

Kainų problema. Tiesioginiai ryšiai 
tiekiant kurą reikalauja dažniausiai 
didesnių išlaidų, neretai tenka mokėti ir 
aukštesnes kainas. Ryšium su tuo,

Sovietų Sąjungą — ten taip pat 
negaunama ta produkcija, kurią 
gamindavo mūsų gamyklos ir įmonės.

Šitokios katastrofos akivaizdoje mes 
negalime likti neveiklūs ir jaučiame 
neatidėliotiną pareigą maldauti Jūsų 
pagalbos.

Tinkamą tam pagalbą mes jau esame 
gavę prieš 70 metų, kai Pirmojo 
Pasaulinio karo sūkuriuose atsidūrėme 
panašioje būklėje ir ieškojome kelią į 
Nepriklausomybę. Tada, 1917-taisiais 
metais, leidžiant popiežiui Benediktui 
XV, į kurį kreipėsi lietuvių delegacijos, 
Lietuvos gyventojai galėjo prašyti 
pasaulio vyskupų bet kurią bažnytinės 
šventės dieną paskelbti diena, kurią 
bažnyčiose būtų viešai meldžiamasi ir 
renkamos aukos lietuvių vargui 
palengvinti. Šis paraginimas paskatino 
pasaulio katalikus melstis ir aukoti 
daugiau kaip trejus metus, o tas suteikė 
neįkainuojamą dvasinę, moralinę ir 
materialinę pagalbą tada atgimstančiai 
mūsų Valstybei.

Su dėkingumu prisimindami praeityje 
parodytą gailestingumą, šiandien vėl 
tikimės Jūsų, mylimi broliai, pagalbos. 
Prašome Jus kreiptis į savo 
vyriausiuosius ganytojus, kad jie teiktųsi 
paskirti pasaulinę Dieną maldų ir aukų 
Lietuvai — tam kraštui, kurio ištikimybė 
Kristui gerai žinoma pasaulio 
krikščionims. Kreipdamiesi į 
krikščioniškų partijų vadovus, prašome 
jų daryti kuo didesnę įtaką savo 
vyriausybėms, kad jos kuo greičiau 
pripažintų mūsų Lietuvos Respubliką. 
Tuo mums irgi bus suteikta 
neįkainuojama parama, įveikiant 
ekonominės blokados gniužtus ir grįžtant 
į Europos ir pasaulio valstybių tarpą.

Tikimės iš Jūsų visokeriopos paramos!
Tepadeda Jums ir mums Visagalis 

Dievas!
Lietuvos Krikščionių-demokratų 

partijos valdyba 
Vilnius, 1990.V.29 d. 

Vyriausybė įvedė komercines kainas 
autobenzinui, numatyta tai padaryti 
dyzeliniam kurui bei nagrinėjamas 
klausimas dėl kuro reikalaujančių 
statybinių medžiagų kainų. Pažymėtina ir 
tai, kad valstybė gana žymiai datuoja ir 
akmens anglį gyventojams.

Pastaruoju metu komplikavosi 
elektros energijos tiekimas. Reikalas tas, 
kad nuo gegužės 17 d. vakaro visiškai 
sustojo Ignalinos AES: sustabdytas 
vienas energoblokas dėl nedidelės 
avarijos, o antrasis dar pilnutinai 
nepaleistas po planinio remonto. Šiuo 
metu dirba tik viena turbina iš dviejų. 
Mazuto atsargos Lietuvos VRES, 
panaudojant ir valstybinio rezervo dalį 
(30 tūkstančių tonų iš 60 tūkstančių tonų) 
beveik buvo išnaudotas, todėl ji dirba 
minimaliu pajėgumu, siekiant neprarasti 
galimybių priimti į saugyklas atvežtą 
mazutą bei teikti šilumą Kietaviškių 
šiltnamiui. Įvertinant šias aplinkybes, 
laikinai įvesti elektros energijos tiekimo 
apribojimą (maždaug 25 %), dėl to buvo 
nutrauktas elektros energijos tiekimas 
daugeliui pramonės ir kitų ūkio šakų 
įmonių ir organizacijų, išskyrus žemės 
ūkį, gyventojus ir kitus gyvybinius ūkio 
poreikius. Apribojimai veiks tol, kol 
pradės dirbti minėto Ignalinos 
energobloko antroji turbina. Tai gali 
įvykti artimiausiu metu.

Dėl minėtų priežasčių gegužės 28 d. 
pagal atitinkamų ministerijų duomenis 
statybos ir statybinių medžiagų 
pramonės, chemijos, mašinų gamybos 
kompleksų, lengvosios ir baldų pramonės 
įmonėse nedirbo daugiau kaip 180 
tūkstančių žmonių, arba apie 70% 
bendro čia dirbančiųjų skaičiaus.

II. MAISTO PRODUKTAI
Gyventojų aprūpinimas svarbiausiais 

maisto produktais apskritai yra 
sprendžiamas, nors tam tikrus 
sumkumus čia sukelia tai, kad gyventojai 
aktyviai kaupia jų atsargas. Šioje srityje 
padeda įvestas kai kurių maisto produktų 
normuotas tiekimas. Padėtis maisto 
produktų rinkoje, apskritai, 
stabilizavosi.

Pagrindinių maisto ir ne maisto prekių 
gavimas iš TSRS bei centralizuoto 
importo vykdomas beveik normaliai, 
išskyrus tuos, kurių tiekimas uždraustas, 
t.y. nutrauktas nuo blokados pradžios 
(aliejus, kava, cukrus, lengvieji 
automobiliai ir atsarginės dalys).

Iš TSRS ir toliau negaunama nuo 
blokados pradžios didžiosios dalies 
žaliavų ir komponentų maisto pramonei 
bei taros ir įpakavimo medžiagų. Tiesa, 
pastaruoju metu kai kurių medžiagų bei 
taros tiekimas šiek tiek pagerėjo. Dėl 
cukraus pusfabrikačio tiekimo 
sustabdymo anksčiau numatyto laiko 
pervesti remonto darbams visi (4) 
cukraus fabrikai. Taigi atsiranda rimta 
cukraus problema: jo atsargos nedidelės, 
įgalinančios nuo birželio mėnesio iki 
naujojo derliaus cukraus skirti po 0.5 kg. 
vienam gyventojui per mėnesį.

Kol kas sunkiai sekasi spręsti aliejaus 
problemą. Tik tiesioginių ryšių pagalba.

Pripažinta tikslingu greičiau spręsti 
stiklo taros gamybos pajėgumų išplėtimą 
Respublikoje, panaudojant tam užsienio 
techniką ir technologiją, kitas galimybes.

Pašariniai ir kiti grūdai, apskritai, 
tiekiami pagal nustatytą grafiką. Per 
gegužės mėnesį Respublikai turi būti 
patiekta 211 tūkstančių tonų pašarinių 
grūdų. Per 27 dienas Respublikos grūdų 
produktų kombinatai gavo apie 104 
tūkstančius tonų grūdų. Šiuo metu 
Klaipėdos ir Rygos uostuose pradedama 
krauti po vieną laivą 48 tūkstančių tonų 
grūdų. Grūdų tiekimų eigą Žemės Ūkio 
ministerija nuolat kontroliuoja, 
atitinkamai reguliuodama ir mėsos bei 
pieno produktų tiekimo į TSRS grafikus.

Realizuojant tiesioginius ryšius, 
Vyriausybė skyrė Žemės ūkio ministerijai 
1 tūkstantį tonų sviesto stiklinės taros 
problemai spręsti, taip pat Materialinių 
išteklių ministerijai — 1200 tonų mėsos ir 
mėsos produktų bei 300 tonų sviesto ir 
pieno produktų.

III. KITŲ MATERIALINIŲ 
IŠTEKLIŲ TIEKIMAS

Materialinių išteklių ministerijos 
duomenimis materialinių išteklių 
gavimas ir toliau siekia ne daugiau kaip 
15-20 % normalios jų tiekimo kasdieninės 
apimties.

Sunkiausia padėtis (nekalbant apie 

kurą) su atskirų metalo rūšių, medienos ir 
polimerinių medžiagų tiekimu, kuris 
centralizuota tvarka visai nevykdomas.

Įvertinant esamą padėtį su materialinių 
išteklių tiekimu, siekiama visapusiškai 
aktyvinti ir racionalizuoti tiesioginius 
ryšius su TSRS įmonėmis ir 
organizacijomis — tiekėjais. Praktiškai 
nuo blokados pradžios gana didelis 
specialistų skaičius iš atitinkamų 
Respublikos ministerijų (pirmiausia iš 
Materialinių išteklių ministerijos), 
įmonių ir organizacijų nuolat ir 
betarpiškai dirba mums resursus 
tiekiančiose TSRS įmonėse ir 
organizacijose. Dirbama šioje srityje su 
Respublikos deputatais, Lietuvos 
darbininkų sąjunga.

Sudėtingiausias klausimas — išteklių 
pervežimas geležinkeliu. Bandomos čia ir 
visuomeninių ryšių formos. Respublikos 
profsąjungų iniciatyva užmegzti 
tiesioginiai ryšiai su TSRS geležinkelio 
profsąjunga, kad bendromis jėgomis 
išspręsti konkrečius produkcijos ir 
medžiagų pervežimo klausimus. Tačiau 
vis konkrečių rezultatų dar neturime. Be 
to, geležinkelis blokuoja ne tik uždraustų 
krauti medžiagų, bet ir kitos produkcijos 
pakrovimą Lietuvos gavėjams. 
Pavyzdžiui, metalurgijos kombinatas 
sutinka krauti armatūrinį plieną, tačiau 
TSRS susisiekimo ministerija neduoda 
vagonų. 1990 m. gegužės 25 d. atsilikimas 
pagal skirtus fondus sudaro 101 toną. Iš 
Kurako šilumvežių gamyklos 
geležinkelininkai neleidžia išvežti 
Daugelių statybinių medžiagų 
gamybiniam susivienijimui skirto ir 
apmokėto šilumvežio TOM-4.

Dėl žaliavų ir medžiagų stokos 
komplikuojasi statybų vykdymas. Jau 
nebegaminamas linoleumas, ruberoidas 
ir stikloruberoidas. Baigiami armatūrinio 
plieno, kuris naudojamas gyvenamųjų 
namų konstrukcijoms, taip pat bitumo 
ištekliai. Nesant bitumo ir ruberoido 
tenka stabdyti stogų dengimo darbus.

Materialinių išteklių paieškos srityje 
konkrečiai dirbama su Latvija ir Estija, 
taip pat su Leningradu, Maskva, 
Tiumene, kitais Rusijos regionais. 
Panaudojamos čia ir kooperatyvų -j 
galimybės.

Materialinių išteklių ministerija šiomis 
dienomis pasirašo abipusio 
bendradarbiavimo sutartį su Pskovo 
srities atitinkama organizacija dėl mums 
rūpimų materialinių išteklių tiekimo, 
pasirašytas panašus susitarimas su 
Baltarusijos Valstybiniu materialinio- 
techninio tiekimo komitetu. Rengiamasi 
panašioms sutartims su Ukraina, 
Leningradu, Maskva, Baškirija, 
Uzbekija, kitais Rusijos regionais.

Tiesioginiai ryšiai apskritai padeda 
rasti kai kurių materialinių išteklių, 
vienok tai reikalauja tam tikro laiko. 
Dažniausiai tenka juos gabenti 
autotransportu, kas reikalauja 
papildomų išlaidų. Tačiau, nežiūrint į tai, 
tiesioginiai ryšiai yra viena iš svarbiausių 
darbo krypčių išteklių paieškos srityje. 
Tai ir ateities klausimas.

Atsižvelgiant į dabartinę pagrindinių 
materialinių išteklių, ypač kuro 
energetinių išteklių, situaciją, ministerijos 
ir įmonės pabandė įvertinti savo veiklos 
galimybes iki gegužės mėnesio pabaigos. 
Bėjau minėtų keturių cukraus fabrikų bei 
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos ir 
Klaipėdos celiuliozės kartono 
kombinato, iki šio mėnesio pabaigos gali 
sustoti praktiškai visos plytų ir statybinių 
medžiagų pramonės įmonės, pirmiausia 
tos, kurios naudoja daug mazuto, taip pat 
Kėdainių chemijos gamykla, Vilniaus 
„Plastos“ susivienijimas, Alytaus 
šaldytuvų gamykla, Šilutės ir Panevėžio 
baldų kombinatai, gyvenamųjų namų 
konstrukcijas gaminančios įmonės, 
gelžbetonio gamyklos.

Kai kurios perspektyvinės priemonės. 
Parengta ir rengiama eilė projektų, kurių 
realizavimas yra racionalus ir būtinas 
pasinaudojant galimais užsienio 
valstybių kreditais, ar Blokados ir kitų 
tarptautinių fondų lėšomis.

Pripažinti tikslingu sudaryti atskirą 
darbo grupę, kuri parengtų ūkio 
reformavimo programą, įvertinant 
šiuolaikinę Lietuvos ir TSRS ekonominių 
ryšių padėtį, ieškant naujų netradicinių 
sprendimų. Artimiausiu metu numatyta 
įvertinti žemės ūkio ir viso 
agrokomplekso restruktūrizacijos 
krypties ir racionalias galimybes.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
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90-MT DIENŲ
Po savaitės Šiaurės Amerikoje 

prezidentas Gorbačiovas nenoriai 
skubėjo į Maskvą, nes žinojo, kad niekas 
jo ten labai nelaukia. Prieš 
išvažiuodamas, Stanford© universitete, 
jis kalbėjo susirinkusiems amerikiečiams 
apie būsimą naująjį pasaulį, kuriame 
sąjungos bus sudaromos ne karui, o 
žmonių ir aplinkos apsaugai, kovai prieš 
badą, ligas ir nežinojimą. Jam pabaigus 
kalbėti susirinkusieji užsidegėliškai 
plojo. Jie, žinoma, nežinojo, kad tuo 
pačiu metu Lietuvos sienas saugojantieji 
Gorbačiovo KGB sargai sulaikė 15.000 
tonų naftos siuntą, kuri būtų 
palengvinusi ekonominiai užblokuotos 
Lietuvos gyventojų padėtį. Tai štai tau ir 
pažadėtas naujasis pasaulis, prasidedąs 
nuo pietinių Lietuvos sienų.

Pagaliau Moldavijos Respublika 
išdrįso ir pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę, o ir čekai, sako, norį 
pasikeisti atstovybėmis. Valio, 
Moldavijai! Gėda Vakarų valstybių 
vyriausybėm ligi šiol nepripažinusiom 
Lietuvos valstybės, bet pritariančiom 
Gorbačiovo terorui ir ekonominei 
blokadai. Broliai estai bei latviai taip pat 
turėtų paskubėti ir kaip moldavai

NEPRIKLAUSOMYBES IR VILTIES 
PAVASARIO ŽYGIS

Nėra žemiškajame pasaulyje tokios 
skaičiavimo technikos, nėra tokio 
intelekto, kurie sugebėtų susumuoti- 
suvesti į vientisą visumą tą skausmą, kurį 
žmonija patiria dėl girtybės. Motinų, 
žmonų, vaikų dvasinį skausmą! Dėl jų 
girtų vyrų, brolių, tėvų. Kiek kasdien 
kyla niekšybių! Tiesiog neįmanoma protu 
suvokti beviltiškumo gilybę! Kiek debilų, 
invalidų nepilnaverčiais žmonėmis 
gimusiųjų dėl girtaujančių gimdytojų 
kaltės! Kas galėtų surinkti ir sujungti į 
vieną visatą Motinos Tėvynės skausmą 
dėl nuolat per girtavimą žūstančių 
žmonių, žlugdomos Tautos dorovės, dėl 
plintančių nusikaltimų, dėl negimusios 
kartos žudymo! Visa tai — žmogaus 
protui neaprėpiamo masto girtavimo 
gimdomas nusikaltimas, nuodėmė — 
dvasinis sloginys, pačių žmonių 
nesąmoningai gaminamas ir nuolatinis 
didinimas. Jis begaliniai įžeidžia Viešpatį 
Dievą, slėgte slegia Tautos Dvasią ir 
neleidžia jai pakilti į atgimimo 
aukštumas.

Blaivystės sąjūdis imasi nešti kryžių, 
kad atsiprašytų ir permaldautų Dievą 
Tėvą dėl tos negandos, kad išprašytų 
Tautai Šv. Dvasios, apšviečiančios 
Tautos protą. Kad Lietuva šį nusikaltimų 
sloginį ryžtųsi bei imtųsi nusimesti! Kad 
išlaisvintų savo dvasią ir suteiktų jai 
galimybę kilti į atgimimą.

Kryžius — tai aukos ir prisikėlimo 
ženklas. Juo nešini išeiname į Baltijos 
kelią. Kad šį kelią dar stipriau 
sujungtume su tautų iškentėta nelaisvėje 
neapsakomą kančią, kad jį sujungtume su 
nepriklausomybės siekiu. Ne tik nuo 
išorinio, bet ir nuo vidinio blogio! Blogis 
neįveikiamas be aukos, be meilės. Su 
kryžiaus nešimo meile, Šv. Mišių ir kitų 
maldų auka vieningai sieksime blaivybės 
ir doros, šviesos ir tiesos karalijos 
nepriklausomoje Lietuvoje.

1990 metų birželio 2 dieną, 10.00 vai., 
Vilniaus Arkikatedroje buvo laikomos 
Šv. Mišios už tautos dvasinį atgimimą. 
Bus pašventintas kryžius. Šventaragio 
slėnyje prie Arkikatedros rinksis žmonės į 
sueigą. Iš čia dvylika dienų (birželio 2-14) 
bus nešamas kryžius į Kryžių kalną prie 
Šiaulių, Meškuičių parapijoje.

Kviečiame žmones, ypač jaunimą, iš 
visos Lietuvos dalyvauti šiame renginyje! 
Dalyvaujančiuosius prašytume iš anksto 
burtis į ekipažus ir komandas.

Prezidiumas, žinodamas renginyje 
dalyvaujančias grupes, paskirstys jas 
kelio trasoje. Pageidautina, kad 
kiekvienas būrelis būtų numatęs su 
kryžiumi pabūti pusę paros. Nakvynei 
apsistosime prie kelio esančiose 
sodybose, nakvosime palapinėse.

Numatomi pagrindiniai estafetės 
renginiai: iškilmingos pamaldos, masinės 
sueigos, skirtos Nepriklausomybės ir 
Vilties pavasario žygiui Širvintuose, 
Ukmergėje, Panevėžyje, Šeduvoje, 
Radviliškyje ir birželio 14 dieną — 
Šiauliuose ir Kryžių kalne.

Juozas Kančys
LPS vyskupo M- Valančiaus 

blaivystės sąjūdžio pirmininkas 

pripažinti Lietuvos nepriklausomybę, nes 
kuo greičiau Lietuvos Respublikos norai 
būti nepriklausomai išsipildys, tuo 
greičiau išsipildys Latvijos ir Estijos...

Iš Lietuvos „Forumo“ redaktorius 
Rolandas Barysas žaibu (faksu) pranešė, 
kad baigiantis Prancūzijos prezidento 
vizitui, gegužės 25 d. Maskvoje įvyko jo ir 
M. Gorbačiovo spaudos konferencija. 
Jos metu TSRS prezidentas pavadino 
Lietuvos parlamentarus, priėmusius 
Kovo 11 d. aktą, „grupele avantiūristų, 
spekuliuojančių šventais jausmais — 
nacionaliniais, nepriklausomybės, 
valstybingumo“. Komentuodama šiuos 
žodžius, Kazimiera Prunskienė gegužės 
28 d. pasakė žurnalistams: „Mane 
gerokai stebina valstybės, 
pretenduojančios būti Europos namų 
gyventoja, vadovo tokie pasisakymai 
lietuvių tautos išrinktų atstovų adresu. 
Tą ar kitą asmenį vadinti avantiūristu 
galima tiktai turint labai konkrečių 
argumentų. Nemanau, kad panašūs 
vertinimai, išsakyti vizito šiaurės 
Amerikoje metu, labai patiktų ir pasaulio 
visuomenei. Manau, jog taip kalbėdamas 
Gorbačiovas veikia ne savo naudai“.

Taip pat jis pranešė ir apie Maskvos 
tarptautinį aerouostą „šeremetjevo-2“, 
apie kurį tarybiniai ir užsienio turistai 
susidarę ne kokią nuomonę. Ten dažni 
atvejai, kai iš keliautojų krepšių dingsta 
asmeniniai daiktai. Šį kartą nukentėjo 
Lietuvos Respublikos premjerė 
Kazimiera Prunskienė. Grįžusi iš Vakarų 
Berlyne vykusio Katalikų kongreso, 
minėtame Maskvos aerouoste ji pasigedo 
dokumentų, papuošalų, kosmetikos, 
net... dantų šepetuko bei pastos, kuriuos 
iš lagamino ištraukė vietinė tarnautojų 
mafija.

Būdamas Amerikoje Gorbačiovas 
praleido tris dienas pasitarimuose su 
prezidentu Bushu. Po tiek laiko praleisto 
svarbiems pasitarimams abudu 
prezidentai pareiškė spaudos 
konferencijoje susirinkusiems TV, radio 
ir spaudos atstovams, jog jie 
pasitarimuose pasiekė tokį aukštą 
pasitarimų lygį, kad — dėl Lietuvos 
nepriklausomybės bei vykdomos 
ekonominės blokados ir susivienijusių 
Vokietijų priklausomumo Šiaurės 
Atlanto (NATO) ar Varšuvos paktui 
reikalų — jie nesutarė, bet pasižadėjo 
ateityje reguliariai susitikti... Politiniai 
žinovai kitaip galvoja. Jie mano, kad 
Gorbačiovas nebeturi > susitarimams 
pasiekti pakankamo mandato. Gali net 
būti, kad sekantį kartą į pasitarimus su 
prezidentu Bushu vyks naujasis 
Federalinės Respublikos prezidentas 
Boris Jelcinas...

Tegyvuoja Lietuvos Respublika!
ELR

REIKALINGI STUDENT AI DIRBTI 
LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖJ 

Šalpoj ir lice
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir 

Lietuvių Informacijos Centras skelbia 
stažus studentams, norintiems dirbti šią 
vasarą New Yorke ar Washingtone.

Vienas intemas dirbs 10 savaičių 
Šalpos-Centro būstinėje Brooklyne, kitas 
jos skyriuje Washingtone.

Pareigos New Yorke ir Washingtone: 
pakuoti knygų ir vaistų krovinius 
Lietuvai, paruošti spaudos iškarpas bei 
kitas informacijas perteikimui iš 
Amerikos į Lietuvą, prisidėti prie žinių 
rinkimo bei paruošimo proceso, jas 
skleisti spaudai anglų ir lietuvių 
kalbomis, atsakyti į bendro pobūdžio 
informacinius klausimus, kataloguoti 
nuotraukas bei atlikti kitus einamuosius 
darbus pagal vedėjų nuožiūrą.

Kandidatai į internus turi būti bent 18 
metų ir laisvai valdyti anglų kalbą. Būtų 
gerai jei turėtų mašiną, nors tai 
neprivaloma. Internal patys pasirūpina 
gyvenimo patalpomis.

Stažistui bus mokama 1750 dol. už 10 
darbo savaičių. Pirmenybė bus duodama 
studentams, turintiems nuovoką apie 
dabartinius Lietuvos įvykius.

Reziume siųsti iki birželio 12 d. šiais 
adresais: New Yorko stažui — LCRA- 
LIC, Attn. Gintė Damušytė, 351 
Highland Blvd., Brooklyn NY 11207, 
U.S.A. Washingtono stažui — LORA- 
LIC, Attn. Viktoras Nakas, 733 15th St. 
NW. Suite 940, Washington DC 20005, 
U.S.A. LIC

LLL ATVIRAS LAIŠKAS 
LIETUVOS AT

Šių metų gegužės 25 d. Maskvoje M. 
Gorbačiovas spaudos konferencijoje 
Prancūzijos prezidento Miterano 
akivaizdoje pavadino Lietuvos 
vyriausybės narius avantiūristais ir 
separatistais už Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo aktą. Užsienio diplomatai dar 
nebuvo pamiršę prieš kelias dienas 
RTFSR AT Gorbačiovo pasakytą kalbą, 
kurioje jis viešai deklaravo savo 
šovinistinį požiūrį į „mažų“ tautų ryžtą 
siekti nepriklausomybės nuo Rusijos. Dėl 
tokių Gorbačiovo pareiškimų stebėtojai 
Vakaruose atsidūrė labai keblioje 
padėtyje: kaip viršūnių susitikimo 
išvakarėse pateisinti Rusijos valdovo 
imperines ambicijas.

Visai netikėtai Maskvai ir užsienio 
diplomatams į pagalbą atėjo Lietuvos AT 
keturių asmenų delegacija, turinti mūsų 
Parlamento įgaliojimus vesti derybas 
Maskvoje. Po gan nereikšmingo 
pokalbio Kremliuje delegatai paskleidė 
žinią, kad Gorbačiovas neprieštaraująs 
mūsų atsiskyrimui ir pažadėjęs po 2-3 
metų suteikti Lietuvai visišką 
nepriklausomybę. Gegužės 25 d. du 
delegacijos nariai — teisininkas E. 
Bičkauskas ir Miškų ūkio ministras V. 
Antanaitis per Lietuvos televiziją savo 
susitikimą Maskvoje pavadino svariu 
politiniu laimėjimu. Pamaloninti 
Kremliaus šeimininko „rusiškos 
arbatos“, jie vaizdavo Gorbačiovą 
dideliu Lietuvos laisvės simpatiku. Ypač 
įkyriai Gorbačiovo „meilę“ Lietuvos 
Respublikai propagavo ministras V. 
Antanaitis. Veltui E. Bičkauskas mėgino 
atvėsinti savo kolegos entuziazmą 
teigdamas, kad Gorbačiovas yra gudrus 
politikas ir jo žodžius reikia vertinti 
atsargiai. Kada E. Bičkauskas priminė 
pašnekovui Lietuvos AT požiūrį į 
derybas su Maskva, buvęs TSRS liaudies 
deputatas V. Antanaitis suabejojo 
Lietuvos AT prerogatyvą spręsti šį 
klausimą. Ministras atkakliai piršo mintį, 
kad derybų klausimas priklauso ministrų 
kabineto kompetencijai ar, geriausiu 
atveju, visai tautai. Šio žodžiai vėl 
pakvipo bolševikiniu referendumu.

Be galo keista, kad Gorbačiovo 
pareiškimų „lietuviška“ interpretacija 
nedelsiant buvo pasigauta Vakarų 
informacijos priemonių ir žaibo greitumu 
apskriejo visą pasaulį, užgoždama tikrąjį 
Gorbačiovo požiūrį į Lietuvos 
nepriklausomybę, kurią jis išdėstė 
spaudos konferencijoje su Miteranu.

Mes nė kiek neabejojame V. 
Antanaičio, E. Bičkausko ir N. 
Medvedevo ištikimybe Lietuvos 
nepriklausomybei, tačiau jų orientacija 
dabartinėje politinėje situacijoje kelia 
rimtų abejonių. Viršūnių susitikimo 
išvakarėse turi būti atšaukti jų įgaliojimai 
vesti derybas su Maskva. To reikalauja 
Lietuvos Respublikos interesai. 
Akivaizdu, kad Gorbačiovas mūsų 
delegacijos politinį naivumą gudriai 
išnaudoja savo tikslams.

Tikime, jog mūsų nuomonė bus 
apsvarstyta Lietuvos Aukščiausioje 
Taryboje.

Lietuvos Laisvė Lyga
Gegužės 27 d.

NORI SUSIRAŠINĖTI
Gytis ir Vanda Kūrai. 233031 Kaunas, 

Gryčiupio 11-118. Lietuvos Respublika, 
nori susirašinėti su lietuviais, kurie 
nebemoka lietuviškai. Siūlo rašyti 
vokiškai. Taip pat gali atsiųsti 
įvairios lietuviškos spaudos. Labai prašo, 
kad jiems kas atsakytų.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
NEGAVOM „CEPELINŲ“

Per Sekmines, gegužės 27 d., su žmona 
nuvykome į Sodybą. Praleidome labai 
malonią dieną, bet buvo ir vienas 
nesusipratimas. Mano žmona (anglė) 
norėjo paragauti „kugelio“ ar 
„cepelino“, nes aš jai sakiau, kad tai yra 
lietuviški patiekalai, skanumynai. 
Paprašiau virtuvės vedėjos ar negalėčiau 
nors vieną „cepeliną“ nusipirkti?. Ji 
atsakė: „Ne! Pavieniui mes 
neparduodame, reikia užsisakyti stalą 
restorane ir pietus, o tada gausite“. 
Kadangi mes buvome atsivežę savo 
maistą, tad nebuvo reikalo užsisakyti 
pietų... tad nei „kugelio“, nei „cepelinų“ 
žmonai neteko paragauti. Na, tiek to. Gal 
sekančiais metais...

Ričardas Storius, Anglija
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Lietuvių
KAS— KADA—KUR?

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

Birželio 30 — Va saros 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 AID LITHUANIA FONDUI
578.85 sv. — gauti už parduotus 

marškinėlius (T-shirt), 240.00 sv. — 
Coventry DBLS skyrius (50.00 sv. — 
J.M. Clarke, 20.00 sv. — P. 
Kavaliauskas, I ir D. Gudynas, J. 
Dambrava, 10.00 sv. — V. Mineikis, S. 
Paplauskas, J. Kendalis, J. Važgauskas,
J. Jarutis, J. Gylys, A. Sirbiškis, 5.00 sv.
— V. Stirbys, K. Leiczinskas, I. 
Naujokas, I. Timmins, P. Poviliūnas, V. 
Goštautas, M. Stonys, J. Neverauskas,
K. Bieliauskas, I.M. Thamley, J. 
Koncevičius, V. Krisiulevičius)

200.00 sv. — Skautų Sąjunga, 152.10
— rinkliava Sodyboje sąskrydžio metu, 
100.00 sv. M. Gutauskienė, A. 
Černiauskas, P. Varkala, V. Sližienė, A ir 
M. Surblys, 25.00 sv. — B. Drevinskas, 
K. Jankus, 20.00 sv. — J. ir C. Karpinas, 
10.00 sv. — H. Budrys, 5.00 sv. J. Čapas, 
M.A. Marlow.

Viso ligi šiol surinkta 5138.45 sv.

AUKOS LIETUVOS
RAUDONAJAM KRYŽIUI

235.70 sv. — rinkliava Sodybos 
sąskrydžio metu, 100.00 sv. — M.H. 
Cunningham, 50.00 sv. — Skautų 
Sąjunga, 22.00 sv. — Mr. X (italas), 10.00 
sv. — R. ir K. Gear.

PAMALDOS
Eccles — birželio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — birželio 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje—birželio 10d., 14 vai., Šv. 

Elzbietoj.
Leamington Spa—birželio 10 d., 16.45 

vai., Šv. Petre.
Nottinghame — birželio 17 d., 11.15 

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

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

Šv. Onoje, 96 Bradford St.

Kronika
AUKOS SPAUDAI

P.J. Nockels — 2.00 sv.
V. Račys — 4.00 sv.
Aukojusiem nuoširdžiai dėkojame.

LONDONE
SV. KAZIMIERO PARAPIJA

METINIS SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, birželio 10 d., 17 vai., 

įvyks metinis Sporto ir Socialinio klubo 
narių susirinkimas, klubo patalpose 
345A Victoria Park Road, London E9.

Visi klubo nariai kviečiami į 
susirinkimą. Balsavimo metu bus 
reikalingos nario kortelės, todėl prašome 
jas turėti su savimi.

Pagal valstybinius įstatymus 
kiekvienais metais klubo nariai privalo 
atnaujinti nario korteles. Visi, kurie dar 
jų neatnaujino, prašomi tai padaryti prieš 
birželio 1 dieną. Pagal klubo valdybos 
nutarimą klubo narės sulaukusios 60 
metų amžiaus ir nariai — 65 metų 
amžiaus atleidžiami nuo nario mokesčio.

Klubo valdyba

PIRMOSIOS AUKOS 
LIETUVOS VAIKAMS

British-Lithuanian Relief Fund for 
Children in Lithuania gavo pirmą auką iš 
K. Tamošiūno, kuris laiške rašo:

Čia įdedu mažą auką 150.00 sv. ir tikiu, 
kad ji prisidės prie bendros visų pagalbos 
tiems kuriems labiausiai reikalingi, 
užmiršti bei nustumti. Bet mums jie yra 
nemažiau brangūs, reikalingi bendrų 
mūsų visų pastangų, kad išgelbėtume jų 
gyvybes, grąžintume jiems sveikatą — nes 
jie yra mūsų Tautos Ateitis.

Be jo, londoniškis V. Žukas paaukojo 
10.00 sv.

Visi D. Britanijos lietuviai kviečiami 
prisidėti prie fondo aukomis: British- 
Lithuanian Relief Fund for Children in 
Lithuania. 21 The Oval, Hackney Road, 
London E.2 9DT.

IEŠKOKIME PRAKTIŠKO KELIO
Prieš vykdama į Sovietų Sąjungų, 

Didžiosios Britanijos Ministrė Pirmininkė 
M. Thatcher dalyvavo BBC World Service 
radio programoje, atsakydama į viso 
pasaulio klausytojų klausimus.

Zigmas Juras iš Bromley, prie 
Londono, paskambino telefonu šiuo 
klausimu: „Lietuvių vardu jums noriu 
padėkoti už priėmimą mūsų Ministrės 
Pirmininkės K. Prunskienės, jos 
apsilankymo Londone metu. Šią savaitę 
jūs lankysitės Maskvoje ir matysitės su 
prezidentu Gorbačiovu. Ar 
pasikalbėjimo metu paklausite jo apie 
vykdomą Lietuvoje nežmonišką 
ekonominę blokadą ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą?“

Didžiosios Britanijos Ministrė 
Pirmininkė į klausimą atsakė plačiai, 
paminėdama ne tik dabartinę padėtį 
Lietuvoje, bet ir istorinę. (Jos atsakymą 
spausdiname sutrumpinę — Red.)

Taip, aš su juo kalbėsiu apie Lietuvą. 
Šis klausimas yra numatytas programoje. 
Mes Lietuvos niekada nepripažinome 
Sovietų Sąjungos teisėta dalimi. Iš 
istorijos žinome, kad Lietuva buvo 
Hitlerio atiduota Sovietų Sąjungai. Mes 
tos dovanos teisėtumo niekuomet 
nepripažinome. Tačiau reikia ieškoti

MANČESTERYJE
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

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

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

Prašome visus gausiai dalyvauti.
MLKK Komitetas

ATITAISYMAS
Tarptautinio Kryžių Žygio maldininkai 

renkasi prie LANCASTER katalikų Šv. 
Petro katedros, o ne Mančesterio...

Už padarytą klaidą atsiprašome— Red.

DERBYJE
TAUTOS ŠVENTE

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

BOLTONE
LIETUVOS ŽENKLU PARODA

Gegužės 24 d. Boltono anglų filatelistų 
Draugijos nariai buvo pakviesti 
aplankyti filatelistus Prestone. 
Boltoniškiai suruošė du parodymus — J. 
Armitage parodė keletą britų pašto 
istorijos pvyzdžių, o H. Vaineikis — 25 
lakštus su Lietuvos pašto ženklais. 
Pristatydamas savo eksponatus H. 
Vaineikis papasakojo susirinkusiems ne 
tik apie pašto ženklus, bet ir apie Lietuvos 
praeitį ir lietuvių tautos ateities 
nusivylimus ir viltis.

Prestono filatelistų prezidentas Mr. 
C.A. Church padėkojo boltoniškiams už 
atsilankymą, ypatingai H. Vaineikiui už 
lietuviškų pašto ženklų parodėlę. Jis taip 
pat paminėjo, jog Prestono filatelistai ne 
tiktai pamatė nematytų pašto ženklų, bet 
ir daug sužinojo apie lietuvių tautos 
istoriją ir kad jis yra labai pasibjaurėjęs 
britų vyriausybės elgesiu, kuri iki šiol 
Lietuvai taip mažai padėjo.

Boltono filatelistų vardu H. Vaineikis 
padėkojo prestoniečiams už malonų ir 
šiltą priėmimą.

LAIMUTIS ŠVALKUS

MANO TAUTAI
Daug vargų, daug skausmų iškentėjus, 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ųžuolas stovi prieš vėjus 
vis stipri, vis gaji, nemirtinga.

Nors tau veržia grandinėm krūtinę, 
nors daug metų tau duobę vis kasa, — 
kas įstengs numarini surakinę 
tavo amžiną, gyvąją dvasią?!

Iš kapų, iš piliakalnių kyla 
ji su dūmais nuo aukuro seno. 
Laisvės šauksmas sudrebina tylą, 
laisvės tos, kuria bočiai gyveno.

Ir jaučiu tavo plakančią širdį, 
tavo gyslomis tekantį kraują.
Ir nustebęs pasaulis vėl girdi 
tavo šauksmą gyventi iš naujo.

Jaunos kartos tau gyvastį neša, 
kaip atogrąžų amžiną žiedą. 
Kai kančioj kraujo ašaros laša, 
laisvės giesmę vėl širdys užgieda.

Daug vargų, daug skausmų iškentėjus, 
esi dvasioj jauna ir ryžtinga.
Tu kaip ąžuolas stovi prieš vėjus, 
vis gyva, atspari, nemirtinga!

būdų, kad išspręstume esamą 
komplikuotą padėtį.

Su ponia K. Prunskiene turėjau 
konstruktyvų pasikalbėjimą, iš kurio 
paaiškėjo, kad kaip aš, taip ir ji nori 
išsiaiškinti ir susitarti. Lietuva turi teisę 
būti nepriklausoma. Iš Maskvos pusės, 
yra įstatymas, pagal kurį respublikos turi 
teisę išstoti iš Sovietų Sąjungos. Tereikia 
surasti praktišką kelią susitarimui. 
Suprantama, kad tai užtruks kurį laiką, 
nes Lietuva ilgai buvo de fakto Sovietų 
Sąjungos dalis. Sudėtingų pasitarimų 
pareikalaus ir krašto apsauga, priėjimas 
prie Baltijos jūros ir panašūs reikalai. 
Šios problemos yra išsprendžiamos. Net 
ir pats prezidentas Gorbačiovas teigia, 
kad kelias Lietuvai pasitraukti iš Sovietų 
Sąjungos yra. Todėl nebūkime 
pesimistai. Perdaug neįsipainiokime į 
techninius formalumus, bet bandykime 
surasti išeitį priimtiną abiem pusėm.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS 

NUTARIMAS
Dėl viešosios tvarkos apsaugos 

užtikrinimo Respublikos miestuose
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos pagrindų įstatymo 5 
straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į 
viešosios tvarkos palaikymo aktualumą, 
siekdama plačiau įtraukti visuomenę bei 
įteisinti jos dalyvavimą šiame darbe, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba nutaria:

1. Pavesti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, 
Marijampolės, Druskininkų, Birštono, 
Palangos ir Neringos savivaldybių 
taryboms organizuoti viešosios tvarkos 
apsaugos municipalines tarnybas 
(nuovadas).

2. Viešosios tvarkos apsaugos 
municipalinės tarnybos (nuovados) dirba 
Lietuvos vidaus reikalų sistemoje bei 
tarnyboje ir vadovaujasi vidaus reikalų 
organų padalinių veiklą 
reglamentuojančiais norminiais aktais.

3. Pavesti Respublikos Vyriausybei 
organizuoti šių tarnybų apmokymą, 
instruktažą, teikti joms metodinę ir kitą 
pagalbą.

4. Nutarimas įsigalioja nuo jo 
priėmimo dienos.

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas 

Vilnius, 1990 m. gegužės 24 d.
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LIETUVOS JAUNIMO 
KREIPIMASIS

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba 1990 metų kovo 11 dieną atkūrė 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
išreikšdama ilgus dešimtmečius puoselėtą 
lietuvių tautos laisvės siekį. Tą siekį 
lietuvių tauta patvirtino daugiau nei 
dešimtmetį trukusių rezistencijos kovų 
prieš Stalino genocidą laikotarpiu. 
Tačiau mūsų tautos genocidas nesibaigė 
su Stalino mirtimi. Tautų kančios kelias 
tęsėsi iki pastarųjų dienų. Buvome 
priversti savo rankomis laidoti savo 
istoriją, niekinti tautos tradicijas, gyventi 
melo ir teroro akivaizdoje. Iš mūsų 
prievarta buvo plėšiamas tikėjimas, 
niekinama mūsų kalba. Tačiau tauta 
nepalūžo, niekuomet nesustojo kovojusi.

Tai liudija Romo Kalantos auka, 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronika ir 
kita pogrindžio veikla, šimtai kovotojų, 
sąžinės kalinių, kalintų sovietiniuose 
kalėjimuose, lageriuose ar psichiatrinėse 
ligoninėse ir nenuilstama išeivijos lietuvių 
tremtinių veikla laisvajame pasaulyje. 
Lietuvos jaunimas niekuomet neatsisakė 
laisvės, kaip aukščiausios savo teisės, ir 
visuomet tikėjo, kad sulauks 
Nepriklausomybės Atstatymo dienos.

{ teisėtus Lietuvos parlamento 
veiksmus sovietinis okupantas atsakė 
ekonomine blokada, beprecedentiniu 
Lietuvos jaunuolių grobimu ir prievarta 
tarnauti okupacinėje armijoje, 
laužydamas savo paties pasirašytus 
tarptautinius susitarimus.

Penkiasdešimt metų daugelis pasaulio 
valstybių nepripažino 1940 metais 
Sovietų Sąjungos įvykdytos Lietuvos 
okupacijos ir aneksijos. Tai buvo didelė 
moralinė parama, kuri mus stiprino, 
palaikė laisvės viltį ir tikėjimą, kad 
Vakarai mūsų antrą kartą neparduos. 
Šiandien kaip niekad mums reikalinga 
pasaulio demokratinių jėgų parama. 
Lietuvos pasirinktas kelias — taikus 
parlamentinis, grindžiamas 
tarpvalstybinėmis derybomis.

Kreipiamės į Jus, Pasaulio Jaunimo 
organizacijos, prašydami savo veikla kiek 
įmanoma paveikti savo šalies viešąją 
nuomonę ir vyriausybes, kad:

1. nedelsiant pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę ir paremtų jos teisėtą 
vyriausybę;

2. į kiekvieną Sovietų agresijos aktą 
Lietuvoje atsakytų griežtai ir 
principingai.

Jeigu lietuvių tautos siekiai nebus 
pasaulio paremti, tada privalote įvertinti 
ko gi vertos Jūsų konstitucijos, 
tarptautinės deklaracijos ir rezoliucijos, 
kuriomis vadovaujatės ir pasauliui 
skelbiate.

Tegyvuoja Nepriklausomybė ir tautų 
apsisprendimo teisė.

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Lietuvos Ateitininkų Federacija 

Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga 
.Jaunoji Lietuva“, Gediminaičiaiir Lituanica.

Naujas Europos padalinimas?
Rumunijos ambasadorius Paryžiuje 

Paleologu „Le Monde“ laikraštyje teigia, 
kad Amerikos ir Sovietų Sąjungoj 
prezidentai susitikę Maltoje pasidalino 
Europą taip: Gorbačiovas į Vakarą 
įtakos sferą sutiko perleisti Lenkiją, 
Čekoslovakiją, Vengriją ir Rytą 
Vokietiją su sąlyga, kad Juodosios Jūros 
valstybės Rumunija ir Bulgarija liks 
Sovietų įtakoje. Tokio susitarimo būvimą 
patvirtina vykę rinkimai Rumunijoje. 
Pralaimėjusios opozicinės partijos 
Rumunijoje jau seniai tvirtino, kad 
kraštą tebevaldo tie patys komunistai tik 
kitu vardu. Taip pat Bulgarijoje, 
rinkimus laimėjo buvusi komunistą 
partija pasivadinusi socialistų partija, c 
opozicinės partijos buvo persekiojamos. 
Dar prieš paskelbiant rinkimų rezultatus 
į Bukareštą atvyko aukšti sovietų 
kariuomenės pareigūnai perimti krašto 
valdymą. Kalbama, kad pati revoliucija 
nuversti Maskvai nepatikimą Ceausescu 
buvo suorganizuota Maskvoje.

Ar vertėjo kariauti?
Minint 50 metų sukaktį nuo paskutinio 

karo pradžios, anglų laikraščiuose 
pasirodė daug įvairių komentarų apie 
1940 m. įvykius. Tų metų gegužės men. 
atrodė, kad Vokietija laimi karą ir eina 
prie galutinės bei visiškos pergalės. 
Tuometinėje Britanijos vyriausybėje 
atsirado balsų, jų tarpe ir užsienio reikalą 
ministro Halifakso, kurie galvojo, kad 
išsaugojus D. Britanijos 
nepriklausomybę, reikia pradėti taikos 
derybas su Hitleriu. Dėl tokio elgesio kai 
kurie lordą Halifaksą laikė išdaviku. 
Tačiau dabar klausiama, ar pasaulis būtą 
buvęs blogesnėje būklėje nacią 
dominuojamas, negu sovietų ir ar sovietą 
okupacija buvo geresnė, nei ji būtą 
naciams valdant? Pagaliau ir Baltijos 
kraštai, ar jie būtų buvę okupuoti, jeigu 
Vakarai būtų padarę taiką su Hitleriu?.

Ar Jelcinas padės Lietuvai?
Jeigu Rusijos Federacinė Respublika 

atsiskirtų nuo Sąjungos, ko pareiškė 
norįs naujasis prezidentas Jelcinas, tai 
visa Sovietų Sąjunga subyrėtų. Naujasis 
prezidentas tuojau priėmė Lietuvos 
parlamentarus, kuriuos Gorbačiovas 
atsisakė priimti ir prižadėjo Lietuvą 
aprūpinti nafta ir dujomis. Kaip Lietuvos 
Respublika, Rusijos Federacinė 
Respublika priėmė įstatymą, pagal kurį 
Sovietų Sąjungos įstatymai Rusijoje yra 
laikomi antraeiliais. Prezidentas 
Gorbačiovas, kuris Jelcino nemėgsta ir jo 
kandidatūros būti prezidentu nerėmė, 
viešėdamas Kanadoje pareiškė 
nepasitenkinimą naujojo prezidento 
išrinkimu. Taip pat būdamas Kanadoje 
Gorbačiovas pasmerkė Lietuvos 
Parlamentą už pasirinkimą 
nepriklausomybei paskelbti 
„apgavikišką, vagišką kelią“.

Arabai protestuoja
Visos arabų valstybės yra labai 

susirūpinusios žydų emigracija iš Rusijos 
į Izraelį. Šis reikalas buvo svarstomas 
arabų valstybių atstovų Bagdado 
konferencijoje. Buvo paliesti du opūs 
reikalai: emigrantai yra apgyvendinami 
arabams priklausančiose gyvenvietėse ir, 
žydų daugėjimas Izraelyje arabams kelia 
rūpesčio, nes Izraelis stiprėja kariniai. 
Bagdado konferencija pasmerkė 
Ameriką, kuri yra Izraelio užtarėja, ir 
valstybėms, kurios rems Izraelio 
ekspansionistinę politiką, grasino 
sankcijomis.

Tuo tarpu Izraelis iš Amerikos 
reikalauja, kad jie iš Gorbačiovo 
išsirūpintų palengvinimų žydą 
emigracijai iš Sovietų Sąjungos. 
Britanijos užsienio reikalų ministras 
Douglas Hurd ragino Izraelio vadus 
tartis su palestiniečiais, kad išvengus 
susirėmimų ir aukų.

P. Afrikos nuolaidos
Sėkmingai apvažinėjęs Europą, P. 

Afrikos prezidentas F.W. de Klerk 
ruošėsi vykti į Ameriką susitikimui su 
prezidentu Bushu. Kelionę turėjo atidėti, 
nes jo atvykimui pasipriešino Amerikos 
juodieji, įskaitant buvusį kandidatą į 
prezidentus kun. Jesse Jackson, 
sakydami, kad jie suruoš dideles 
demonstracijas prieš de Klerk, kuris, 
pagal jų nuomonę, remia baltuosius.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Išvežtųjų minėjimas šiais metais įvyks 

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

Minėjimas įvyks St. James Church, 19? 
Piccadilly, W.1, šeštadienį, birželio 16 d, 
15.30 vai. Minėjime dalyvaus Baltijos 
tautų meniniai vienetai, o religinę 
apeigas atliks visų trijų valstybių kunigai.
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