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LIETUVA NIEKADA NEBUS 
RYTŲ IMPERIJOS DALIS!

1992 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
priėmė Konstitucinį Aktą (Nr. 1-2622) dėl Lietuvos Respublikos nesi- 
jungimo į postsovietines Rytų sąjungas.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba,
remdamasi 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. aktais dėl 

Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo ir 1991 m. vasario 9 d. visos 
tautos pareikšta valia ir

matydama pastangas bet kokiu pavydalu išsaugoti buvusią SSR 
Sąjungą su visais jos užkariavimais ir ketinimus įtraukti Lietuvą į postso
vietinio Rytų, bloko gynybines, ekonomines, finansines ir kitokias 
“erdves”, nutaria:

1. Puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, 
anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesi- 
jungti į jokias buvusias SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, 
karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas bei sandraugas.

2. Veikla, kuria siekiama įtraukti Lietuvos valstybę į šio Konstitucinio 
akto pirmajame straipsnyje nurodytas valstybių sąjungas ar sandraugas, 
yra laikoma priešiška Lietuvos nepriklausomybei ir atsakomybė už ją 
nustatoma pagal įstatymus.

3. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių Rusijos, 
Nepriklausomų Valstybių Sandraugos ar į ją įeinančių valstybių karinių 
bazių ir kariuomenės dalinių.

Konstitucinį Aktą pasirašė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis.

LAIKMEČIO SUNKUMAI 
IR DIRBTINĖS KLIŪTYS

Gegužės 16 d. Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius įteikė savo 
atsistatydinimo pareiškimą AT 
pirmininkui V. Landsbergiui. 
Gegužės 26 d. "Lietuvos aidas” 
atspaudino jo pareiškimą dėl krašte 
susidariusios padėties, privertusios jį 
atsistatydinti.(Paskutinėmis 
žiniomis, premjero atsistatydinimas 
nepriimtas).

Šiandien itin akivaizdu, jog 
nepajėgdamas pozityvia veikla 
įveikti Vyriausybės bei siekdamas 
bet kokiu būdu pasiskirti valdomus 
ir korupcijai pasiduodančius 
vadovus, prosovietiškas kairiųjų 
politinių jėgų blokas vykdo politiką, 
priešišką valstybei, žmonių gerovei. 
Tačiau šiandien taip pat aišku, kad 
Lietuvos žmonės jau skiria 
neišvengiamus laikmečio sunkumus 
nuo dirbtinių kliūčių, kuriomis 
sąmoningai siekiama apsunkinti 
Vyriausybės ir gyventojų padėtį, 
Lietuvos piliečiai jau pastebi 
destruktyviai veikiančias jėgas. 
Daug netvarkos Lietuvoje ne dėl to, 
kad Vyriausybė nesugebėtų su
tvarkyti valstybės, bet todėl, jog jai 
buvo neleidžiama tinkamai dirbti. 
Pakanka prisiminti Vyriausybės 
teikimu daug kartų Aukščiausiojoje 
Taryboje svarstytus, bet nepriimtus 
įstatymo projektus dėl savivaldybių 
valdymo pertvarkos, kai kurių savi
valdybių paleidimo, vykdomosios 
valdžios ir teisėtvarkos struktūrų 
reorganizavimo, Vyriausybės teisių 
bei papildomos pareigūnų 
atsakomybės reformos metu, ope
ratyvinės veiklos tiriant 
nusikaltimus. Tvarkai reikia 
valdžios, bet ne vidinių riaušių. 
Politinių interesų vediniems poli
tikams reikia tvarkos, o kartu ir tvir
tos valdžios.

Civilizuotame pasaulyje visuoti
nai priimta, jog politikas ar valstybės 
pareigūnas dėl nevykusios veiklos ir 
juo labiau dėl netinkamų poelgių, 
nelaukdamas, kol kils viešas skan
dalas arba bus paduotas teikimas 
atleisti, atsistatydina pats.

Tik suklusti bei susimąstyti 
verčia tai, kai Aukščiausiosios 
Tarybos kairioji dauguma nepaiso ar 
net ignoruoja Vyriausybės vadovo 
teikimą už neveiklumą, priešiškus 
mūsų valstybei veiksmus, šiurkščius 
pažeidimus atleisti iš pareigų mi
nistrą, kitą pareigūną. Tuomet neten

ka stebėtis, kad pamiršęs, o gal 
pamynęs savigarbą pareigūnas slepia 
pavaldžiose struktūrose valstybei 
pavojingus ekonomikos pažeidimus, 
skleidžia melą, siekdamas tik vieno - 
pats save išteisinti.

Suprantamas tuomet ir ener
getikos vadovo poelgis sau priskirti 
kitų žmonių darbus, pastangas, noras 
teigti, jog jis par ūpino, kad Lietuvoje 
netrūktų kuro, energijos. Realybė 
byloja kitką. Kol šis ministras tik 
būkščiai žvalgėsi į Rytus ir į LDDP 
vadovus, siekusius bet kuriuo būdu 
įtikinti, jog atsikūrusi Lietuva 
pražus, už jį dirbo kiti. Tačiau kai šio 
pareigūno neveiklumą 1992 m. ėmė 
keisti priešiška valstybės interesams 
veikla ir dėlto realiai iškilo pavojus, 
jog pritruksime elektros energijos, 
sužlugs apsirūpinimas nafta, parei
kalauta, kad Parlamentas atleistų 
ministrą iš pareigų. Beje, artėja 
birželio pradžia, o energetikos 
vadovas užsispyrusiai nesistengia, 
kad būtų pasirašytos ūkinės sutartys 
dėl tolimesnio naftos tiekimo pagal 
pasirašytus Lietuvos ir Rusijos vy
riausybių protokolus dėl eksporto 
kvotų.

Kodėl taip beatodairiškai 
Aukščiausiojoje Taryboje daugumą 
turintis kairiųjų blokas siekia 
apdumti Lietuvos žmones, 
paklupdyti Vyriausybę, akivaizdžiai 
gina ne tik energetikos, bet ir 
Lietuvos banko vadovus? Atsakymų 
ilgai ieškoti netenka. Visiems aišku, 
jog Centrinis bankas ir Lietuvos 
energetika gali daryti lemiamą įtaką 
mūsų valstybės gyvenimui tuo atve
ju, jei šios strategiškai svarbios žiny
bos tampa valdomos iš šalies. Štai iš 
kur toks užsispyrimas ir trukdymas 
pakeisti energetikos ministrą, kuris 
daug prisidėjo prie to, jog neleisti
nais būdais iš Lietuvos būtų 
išvežamas kuras, bet nė piršto 
nepakrutino, kad 1992 metais į mūsų 
valstybę būtų atgabenta nors viena 
tona naftos. Maža to, energetikos 
vadovai buvo tiesiog sučiupti už 
rankos bandant sustabdyti elektros 
tiekimą pramonei, šilumą gyvento
jams, jiems sutrukdyta pusvelčiui 
eksportuoti mūsų elektros energiją 
ne ten, kur reikia. Galime kon
statuoti, jog visus tuos metus 
priešintasi svarbiausių energetinių 
objektų statybai, savų naftos ver
slovių plėtojimui...

(Bus daugiau)

Lietuvos Respublikos ambasadorius V. Balickas ir Ponia dalyvavo 
birželio 14 d. referendume. Londono balsavimo apylinkėje dalyvavo 45 
asmenys ir visi pasisakė už svetimos kariuomenės išvedimą. Kitose bal
savimo apylinkėse irgi visi balsavo už kariuomenės išvedimą. ELR

ŽEMĖ PAVOJUJE
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininko V. 
Landsbergio kalba, sakyta 1992 m. 
birželio 12 d. Jungtinių Tautų 
Aplinkos ir Vystymosi konferenci
joje Rio de Janeiro, Brazilijoje. 
Kalba buvo sakyta angliškai, čia 
spausdiname jos lietuvišką vari
antą, kurį "EL” faksu pranešė 
Lietuvos misija JTO.

Pone Generalinis Sekretoriau, 
Ekscelencijos, Ponios ir Ponai,

Prieš ketverius metus, 1988 m. 
birželį, Lietuvoje kilo pertvarkos 
arba reformų Sąjūdis, kuris 
neprievartinės, neginkluotos, 
politinės kovos būdais stebėtinai 
greit atkūrė pavergtos šalies 
nepriklausomybę.

Tada, 1988 m., Vilniuje buvo 
pagamintas dokumentinis filmas, 
kurį užsakė dar Maskvos TV, ta
čiau jo nerodė. Filmas vadinosi 
“Kieno yra mūsų žemė?” Jo 
pabaigoje mes matėme seną 
ūkininką, kuris vėl atgavo savo 
žemę, prieš_40 metų atimtą sovietų 
valdžios. Ūkininkas ėjo žeme ir 
arė, rankomis tvirtai laikydamas 
senovišką plūgą, kurį traukė ne 
arklys, bet... traktorius! Paradoksas 
ir kartu racionalus sprendimas, 
neturint arklio ir negaunant 
šiuolaikinių žemės ūkio padargų. 
Tokia ūkio realybė... Tačiau 
didžiausia dvasinė, net egzis
tencinės prasmės realybė buvo to 
seno žmogaus susikaupęs laimin
gas veidas ir akys. Jis vėl eina savo 
žeme, jis vėl gyvena!

Tokie žmonės visada kultivavo 
žemę, gerino ją ir gražino, bet 
nenaikino.

Lietuvos žemę po Antrojo 
pasaulinio karo naikino sovietų 
ideologija ir kolonijinė politika, 
taip pat ekologinis aklumas ir 
prievartos instinktai.

Prievarta prieš gamtą, prieš 
gyvybę, prieš gyvenimą. Šian
dienos prioritetas prieš rytdieną 
darė mano kartos žmonėms nesu
laikomai slenkančios globalinės 
katastrofos įspūdį. Ir iš to įspūdžio, 
iš to šaltinio, greta kitų, galų gale 
kilo mūsų pasipriešinimo, gelbė
jimosi ir išsivadavimo judėjimas... 
Bet kildavo ir visai fatališkų 
minčių apie žūtbūtinę planetos 
kovą su viena jos gyventojų rūšimi 
- žmonėmis. Jeigu žmonėms, 
atrodė, skirta sunaudoti, suvalgyti 
savo planetą, kaip vabalai suvalgo 
medžio lapus, tai ir planeta turėjo 
gintis. Kuo? - katastrofomis, kli
mato kitimu, ozono skylėmis ir 
pačių žmonių beprotybe. Nejau 
žmogus tėra žemės planetos liga? - 
klausdavome vieni kitų. Nejau 
žemė pasveiks tik tada, kai 

nusikratys žmogaus?
Ir tokios globalinio fatalizmo 

mintys keldavo norą priešintis 
dalykų eigai.

Mes kovojome dėl nepriklau
somybės, suvokdami ją kaip 
atsakomybę už tą planetos 
gabalėlį, kuriame gyvename. 
Dabar mes matome, kad iškovotoji 
laisvų žmonių atsakomybė yra 
daug didesnė, negu realios ga
limybės greit pagydyti sužalotą 
gamtą.

Kita vertus, dar ne visa Lietuva 
yra išlaisvinta, ir tai apriboja 
garantijas, kurias mūsų šalis gali 
duoti kartu su įsipareigojimais.

Jūs turite žinot, Ponios ir Ponai, 
kad buvusi SSRS kariuomenė, kuri 
dabar yra Rusijos kariuomenė, ligi 
šiol jėga užima, tai yra okupuoja 
be jokio teisinio pagrindo, be jokio 
susitarimo ar leidimo, daugiau 
negu 1% Lietuvos teritorijos. Ta 
kariuomenė, kuri įžengė į Lietuvą 
pagal nusikalstamą Molotovo- 
Ribbentropo slaptą susitarimą, ligi 
šiol yra pasiėmusi daugiau negu 
73.600 ha mūsų žemės. Iš jų 
56.300 ha yra miškai. Suverenios 
lietuvos valstybės valdžiai, nors ji 
atsakinga pasaulio bendrijai pagal 
Branduolinio ginklo neplatinimo 
sutartį (Nuclear Nonproliferation 
Treaty), neleidžiama žinoti, ką 
tuose miškuose Rusijos ka
riuomenė laiko ir ką daro. Mes 
konstatuojame tik miškų kirtimą, 
pasmarkėjusį po to, kai su Rusijos 
prezidentu B. Jelcinu sausio 17 d. 
Maskvoje susitarėme, kad ka
riuomenės išvedimas turi prasidėti 
greitai.

Išvedimas dar vis neprasidėjo, 
bet miškai kertami, bazėse degina
mi naftos produktai ir cheminės 
medžiagos - galbūt naikinamas 
cheminis ginklas. Lietuvos 
pareigūnams neleidžiama to kon
troliuoti. Tas pats liečia Rusijos 
karinius aerodromus Lietuvoje, 
naudojamus naujoms nelegalioms 
invazijoms. Tų aerodromų žemė 
daug kur yra užteršta nebepataiso
mai.

Aš galėčiau kalbėti šia tema, 
kuri yra mano pagrindinis rūpestis, 
bet pabrėšiu vien tai, kas čia, 
šitame susitikime, yra svarbiausia. 
Tai Lietuvos valstybinis, ekono
minis ir ekologinis statusas, turbūt 
unikalus kaip ir mūsų likimas - 
kartu su kitom dviem Baltijos val
stybėm.

Mes esame nepriklausoma šalis, 
kuri atgavo nepriklausomybę po 
visų 1940 m. prasidėjusių oku
pacijų; po 50 metų užtrukusio 
Antrojo pasaulinio karo, Lietuva 
yra laisva Jungtinių Tautų narė, bet

RUSUOS 
EKONOMINĖS 
PROBLEMOS

Prezidentas B. Jelcinas su oficia
liu vizitu lankosi JAV-ose. Tai bus 
pirmasis Rusijos-JAV aukščiausio 
lygio susitikimas. Vienu iš jo tikslų 
yra strateginės ginkluotės apribojimo 
sutarties pasirašymas. Tačiau 
šiandien, kai nebėra “šaltojo” karo, 
ši problema, ko gero, nėra pati svar
biausia. Į pirmą planą iškyla Rusijos 
ekonominės problemos.

Kaip žinia, viena iš Tarptautinio 
Valiutinio Fondo (IMF) pagalbos 
Rusijai sąlygų yra jos pramonės pri
vatizavimas, ir Rusija, įstodama į 
IMF, pasižadėjo tai padaryti kuo 
greičiau. Vienok pastaruoju metu 
pastebimi kai kurie nukrypimo nuo 
šios linijos pažymiai. Pavyzdžiui, 
aršus ekonominių reformų ir privati
zavimo šalininkas, premjeras J. 
Gaidaras susilaukė “pastiprinimo” - 
jo pavaduotoju ir Rusijos centrinio 
banko pirmininku buvo paskirti 
senos sistemos specialistai, artimi 
centralizuotos ekonomikos idėjai. 
Manoma, jog tai spaudimo, kurį iš 
Rusijos konservatorių pusės jaučia 
B. Jelcinas, rezultatas.

Pastarųjų įvykių kontekste B. 
Jelcinui būtų buvę gana sunku 
pasiteisinti - tiek prieš IMF, tiek 
prieš Vakarus apskritai - dėl ekono
minių reformų eigos sulėtinimo. 
Tačiau laimei, prieš pat jo kelionę į 
JAV Rusijos parlamentas vistik 
suspėjo priimti privatizavimo 
įstatymą. Jis numato, jog jau spalio 1 
d. pramonės įmonės Rusijoje pradės 
pardavinėti savo akcijas. Tiesa, tai 
neliečia kai kurių karinių ir žaliavų 
gamybos įmonių - jos liks valstybės 
kontrolėje. Be to, įstatyme nenu
matyti tam tikri apribojimai užsienio 
investitoriams ir numatyta teisė 
įmonėje dirbantiems įsigyti 51% 
akcijų. Įdomu pastebėti, jog privati
zacijos procese bus naudojami 
lietuviško tipo investiciniai čekiai, 
kuriuos gaus kiekvienas gyventojas. 
Planuojama iki 1994 m. pabaigos 
privatizuoti 35% Rusijos valstybinių 
įmonių.

Taigi, B. Jelcinas turės kuo pasi
girti, o pačioje Rusijoje, kolkas, tik 
infliacija, infliacija ir nieko daugiau.

ELR

dar ne visai išlaisvinta! Štai kas 
turi būti padaryta ir pabaigta pir
miausia.

Mes nesame besivystanti 
Trečiojo pasaulio šalis, bet 
buvome paversti gruoboniškos, 
ekonomiškai nefunkcionalios ir 
antiekologinės imperijos pusiau 
kolonija, todėl dabar esame PERE
INAMOSIOS EKONOMIKOS 
šalis, kuriai reikia tam tikros 
paramos.

Mes norime vykdyti ir 
vykdysime tarptautinius ekolo
ginius įsipareigojimus, bet ir čia 
mums reikia paramos.

Vieni mes neužtikrinsime nei 
branduolinės jėgainės saugumo, 
nei iškelsime iprito bombas iš 
Baltijos jūros, kurias ten prie mūsų 
krantų palaidojo sovietų armija po 
Antrojo pasaulinio karo.

O pirmiausia mums reikia tarp
tautinės paramos visiškai 
išsilaisvinti iŠ svetimos ka
riuomenės, kuri ligi šiol neteisėtai 
užima ir teršia Lietuvos teritoriją, 
orą, vandenis. Mūsų žemė dar ne 
visa yra mūsų, ir tai negali būti 
toleruojama.

Mes norime, kad visa mūsų 
žemė būtų ir laisva, (...) ir švari. 
Mes kovojame dėl to ir kovosime 
toliau visomis taikiomis 
priemonėmis. Mes buvome visai 
vieni, o dabar jau esame ne vieni. 
Tą rodo Jūsų dėmesys, Ponios ir 
Ponai, už kurį aš nuoširdžiai 
dėkoju.
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NAUJIENOS ETERIO BANOOMIS SEPTYNIOS DIENOS
Praėjus rinkimams į šalies par

lamentą, Britanijos spaudoje 
pasirodė straipsnių, kuriuose 
būkštauta dėl galimų pakitimų 
BBC televizijos ir radijo viršūnėse. 
Mat, rinkiminės kampanijos eigoje 
žurnalistai ne kartą buvo kaltinami 
dviejų stambiausių partijų: konser
vatorių ir leiboristų šališkumu, 
komentuojant vienos ar kitos 
politinės jėgos pareiškimus. 
Rinkimų išvakarėse gyventojų 
apklausos rezultatams rodant ga
limą leiboristų pranašumą, kai 
kurie televizijos ir radijo žurnalis
tai, tarp kurių yra nemaža kairiųjų 
pažiūrų, ėmė linkti į leiboristų 
pusę, tuo sukeldami konservatorių 
pyktį. Nelauktai ir prieš specialistų 
prognozes konservatoriams 
laimėjus rinkimus, spaudoje 
pasirodė svarstymų apie galimą 
vyriausybės atpildą.

Nors Britanijoje yra radjio ir 
televizijos stočių, priklausančių 
privatiems asmenims, didžiausią 
informacijos srautą pateikia BBC, 
finansuojamas vyriausybės ir nere
tai panaudojamas kaip politikos: 
tiek vidaus, tiek ir užsienio įrankis. 
Didžiulį užsienio politikos darbą 
atlieka BBC pasaulinė tarnyba, 
transliuojanti savo programas po 
visą Žemės rutulį įvairiomis 
pasaulio kalbomis. Neseniai joje

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
KVIEČIA PANEVĖŽIO 

MERGAIČIŲ GIMNAZIJA
Nuo 1905 m. Panevėžyje 

prasidėjo mergaičių mokymas. 
1915 m. rugsėjo mėn. Panevėžyje 
kūrėsi pirmoji Lietuvoje lietuviška 
gimnazija, kurioje formavosi ir 
mergaičių klasės, jų inspektorė 
buvo darbščioji pedagogė-rašytoja 
B. Petkevičaitė-Bitė, beje, viena iš 
ilgametės mūsų mokyklinės mer
gaičių uniformos autorių. Mer
gaitės mokėsi vyrų gimnazijoje 
kartu su berniukais, tik savo laidas 
skaičiavo atskirai. Didelis džiaugs
mas visoms - 1932 m. pagal 
architekto V. Landsbergio-Žem
kalnio projektą pastatyti “šviesūs, 
gražūs gimnazijos rūmai” (čia 
mokytojavusios poetės S. Neries 
žodžiai dienoraštyje). Naujosios 
gimnazijos atidarymo rūpesčiai 
gulė ant direktoriaus J. Elisono, 
inspektorės M. Giedraitienės, 
vėliau, nuo 1935 m. iki bolševikų 
okupacijos, - mokyklos direktorės 
pečių.

Šių metų spalio 10 d. mokykla 
pažymės naujų gimnazijos rūmų 
atidarymo 60-metį, ta proga bus 
išleista knyga “Panevėžio mer
gaičių gimnazija”, kurioje spausdi
nami buvusių mokinių ir mokytojų 
atsiminimai - profesorių Vandos 
Zaborskaitės ir Alos Demidavi- 
čiūtės-Baubinienės, iš San Paulo 
rašo H. Didziulytė-Mušinskienė, iš 
Vilniaus istorikė, buvusi mokytoja 
O. Maksimaitienė, mokytoja E. 
Gabulaitė, J. Dičius ir kt.

Šiuo metu mokykloje vėl 
pradėjo mokytis mergaičių klasės - 
jų turime 10 - atkuriama gimnazi
ja. Kultūros ir švietimo ministerija 
patvirtino spacialų humanitarinės 
krypties planą - su choreografija, 
muzika, etika, teatro ir krašto 
istorijos pamokomis, sustiprintu 
anglų kalbos mokymu.

Mokykla kviečia atsiliepti ir 
atvykti 1992 m. spalio mėn. 10 d. 
savo vaikus, pabirusius plačiai po 
Lietuvą ir visą margą pasaulį - 
rašykite mums adresu: 2-oji 
vidurinė mokykla, Smėlynės g. Nr. 
29, 5319 Panevėžys, Lithuania. Jei 
kas galėtų šelpti knygos leidimą, 
mokyklos aprūpinimą vadovėliais, 
knygomis, garso aparatūra, kopi
javimo aparatais, kompiuteriais, 
medicinos aparatūra, pranešame 
valiutinę sąskaitą: Account No. 
5189 000 333 001 (67084196) 
130080002, The Bank of 
Lithuania, Panevėžio 2-oji 
vidurinė mokykla. 

duris atvėrė ukrainiečių sekcija, 
kurios pirmoje laidoje nuskambėjo 
ir Britanijos premjero John Major 
žodžiai. Britanijos politinis 
pasaulis susidomėjęs ir susirūpinęs 
stebi dviejų buvusios Sovietų 
Sąjungos milžinų - Rusijos ir 
Ukrainos žodinę dvikovą, neri
maudamas, kad ji neperaugtų į gin
kluotą susirėmimą. Programos 
ukrainiečių kalba pagalba matyt 
bus pasistengta, iš vienos pusės, 
sumažinti įtampą tarp dviejų slavų 
tautų, o iš kitos pusės, užtikrinti 
Britanijos įtaką jaunai Ukrainos 
valstybei.

Panašiai kaip ir puvusiose 
komunistinio pasaulio valstybėse, 
turėdama savo rankose didžiąją 
dalį televizijos ir radijo stočių. 
Britanijos vyriausybė nevengia 
įsikišti į “ketvirtosios valdžios” 
vidaus reikalus, nušalindama 
nepatinkamą vadovybę ar regu
liuodama programų turinį.

Pažvelgus, pavyzdžiui į 5 svar
biausių BBC radijo stočių sąrašą 
nesunku pastebėti aiškų jų diferen- 
ciavimą. Viena stotis skirta dau
giausia jaunimui ir transliuoja pop 
muziką, kita stotis - lengvojo žanro 
muzikinius kūrinius, trečia stotis - 
klasiką ir panašiai.

Tiek televizijos, tiek radijo pro
gramose nemaža vietos skiriama

Gyvenantiems Lietuvoje - 
mokyklos sąskaita Lietuvos banko 
Panevėžio skyriuje Nr. 142471.

E. Urbonas
Panevėžio 2-osios vidurinės 

mokyklos direktorius.

MOKSLAS LIETUVOJE
Jei norite, kad jūsų vaikai ar 

vaikaičiai geriau pažintų Lietuvą, 
išmoktų lietuvių kalbą ir studijuotų 
Tėvynėje, leiskite juos į Kauno 
technologijos universitetą. Pas mus 
ruošiami šių specialybių inžinie
riai: mechanikos, elektro
mechanikos, elektronikos, staty
bos, informatikos ir cheminės tech
nologijos. Įvykdžius 4 metų nus
tatytą programą, suteikiama 
bakalauro kvalifikacija. Po to gali
ma pasirinkti studijų kryptį... 
diplomuoto inžinieriaus (1 metai) 
arba magistro (2 metai). Magistrai 
gali tęsti studijas doktorantūroje.

Nemokančius lietuvių kalbos 
kviečiame į užsienio studentų 
fakultetą, kuriame paskaitos skai
tomos anglų ir prancūzų kalbomis. 
Po bendrųjų studijų ir pramokus 
lietuvių kalbos, studijas galima 
tęsti pasirinktame fakultete. Į 
užsienio studentų fakultetą 
numatoma priimti ir Lietuvoje bai
gusius bei gerai užsienio kalbas 
žinančius moksleivius, kurie po to 
galėtų vykti tobulintis į kitų šalių 
universitetus.

Studentai apgyvendinami ben
drabučiuose, jiems mokama artima 
pragyvenimo minimumui stipendi
ja. Mokestis už mokslą tik $3000 
per metus.

Mokslo metų pradžia spalio 1 d. 
Dokumentai tie patys, kaip ir sto
jant į jūsų šalių universitetus. 
Esant galimybei prašome 
supažindinti su šia informacija ir 
kitų valstybių lietuvių ben
druomenes.

Teiraukitės ir dokumentus 
siųskite: KTU užsienio ryšių 
skyrius, Donelaičio 73, Kaunas, 
3006, Lietuva.

Prof. K. Kriščiūnas, Rektorius
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naujienoms, informacinėms, doku
mentinėms šviečiamojo pobūdžio 
laidoms. Televizijos ir radijo 
kanalais taip pat perduodamos 
mokomosios programos, taip vadi
nami Atvirieji universitetai, ku
riuos stebėdami ir klausydami 
tūkstančiai Britanijos gyvenotojų 
gali studijuoti jiems patinkančią 
discipliną namuose. Šios mokomo
sios laidos yra sudėtinė Britanijos 
vyriausybės švietimo politikos 
dalis ir visos tiek televizijos, tiek 
radijo stotys yra primygtinai ragi
namos kuo daugiau panašių laidų 
įtraukti į savo programas.

Neseniai dėl to kilo konfliktas 
su populiariausia BBC radijo I-ąja 
stotimi, transliuojančia daugiausia 
pop muziką ir skirtą jaunimui. Jos 
vadovybei pateikta rekomendacijų 
praturtinti laidų turinį naujomis 
diskusijomis, dokumentinėmis pro
gramomis, kuriomis ir taip yra per
krautos kitos radijo stotys. 
Rekomendacijos sulaukė aktyvaus 
pasipriešinimo iš radijo klausytojų 
ir stoties vadovybės pusės, 
išryškindamos vidines kovas BBC 
viduje, stočių vadovų konfliktus su 
vyriausybės atstovais. Jų pasek
mėje pasirodė svarstymai apie kai 
kurių radijo stočių, visų pirma, jau
nimo muzikos, galimą privatizaci
ją- _

Žinoma, jog nesutarimai tarp 
vyriausybės pareigūnų ir žurna
listų, programų turinio klausimais 
yra mažiau aštrūs negu kivirčai 
politiniais motyvais. Tačiau ir pa
staruoju atveju pasistengta rasti 
sutarimą. Naujoji konsevatorių 
vyriausybė jau pirmomis dienomis 
po rinkimų, paskubėjo nuraminti 
laukiančių atpildo žurnalistus, tuo 
pačiu aiškiai parodydama, jog nėra 
linkusi pyktis su “ketvirtąja 
valdžia”. Įvykiai buvusio komunis
tinio pasaulio valstybėse (nuo 
Adrijos ir Juodosios jūros iki 
Baltijos krantų) rodo, kad čia nau
jieji vadovai neretai renkasi kitą 
dialogo su masinėmis informacijos 
priemonėmis kelią.

Alvydas Medalinskas
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Andrius Alekna, Ramygalos 
61-60, Panevėžys 5308, Lithuania.

LIETUVISKUIU
STUDIJŲ SAVAITĖ

Europos lietuviškųjų studijų savaitė įvyks rugpjūčio 16-23 
dienomis Austrijoje, Tirolyje. Pilnas pragyvenimas dienai, vienam 
asmeniui, kainuos 470 austrų šilingų arba 68 DM, ar 41 (JAV) 
doleris. Kambariai dviems asmenims su visais patogumais. 
Norintys turėti atskirą kambarį, turės mokėti 10 DM daugiau.

Rgistruotis pas Irena Joerg, A-6473, Wenns 62, Austria ir 
įmokėti 100 DM registracijos mokestį (jaunimui 50 DM).

Pinigus siųsti: Litauische Studienwoche, Volksbank Kreis 
Bergstrasse Kt. Nr. 8934002 BLZ, 50991400, 6840 Lampertheim.

39-toje Studijų Savaitėje dalyvaus šie prelegentai: Kazimieras 
Motieka - AT pirmininko pavaduotojas, ministras Darius Kuolys, 
ministras Algirdas Nasvytis, ambasadorius Vaidotas Antanaitis, 
deputatė Laima Andrikienė, prof. Alfred Bammesberger, dr. 
Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius, lektorius Vincas 
Natkevičius, kompozitorius Ričardas Kabelis.

Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila 
Mackelienė.

Moderatoriai: dr. Jonas Norkaitis, dr. Kęstutis Girnius, dr. 
Alfonsas Kušlys, dr. Kęstutis Ivinskis.

“Gėrio ir blogio kova” - šitaip 
viename atsišaukime išspaus
dintame “Lietuvos aide” (06 02) 
traktuojama dabartinė politinė 
situacija Lietuvoje. Komunistai, 
kuriems buvo atleista, “ne 
minutėlės nebuvo sutikę atgai
lauti ir eiti su tauta”. Tiksliau, 
tai, matyt, reikėtų suprasti kaip 
valstybės institutą be opozici
jos, bet kitaip manančių, - visi 
vieningi, ete... Bet tai jau buvo 
visas pusšimtis metų. Ir gal dėl 
to žmonės pademonstravo 
savo abejingumą “teisiesiems” 
per prezidentinį referendumą. 
Atsišaukimas ragina šaukti 
“Seimą be bolševikų” (užtat 
“tikrai demokratinį”, kaip 
rašoma atsišaukime). Šiuo 
metu Lietuvos parlamente susi
darė tokia situacija, kada vadi
namoji opozicija esamai 
valdžiai - kairieji, paėmė dau
gumą. Tai traktuojama kaip 
“šliaužiantis perversmas" - 
komunistų revanšas, grįžimas į 
praeitį. Bet kur buvo pažeisti 
įstatymai? Jei yra opozicija, 
natūrali ir jos galimybė tapti 
valdžia. Teigiama, jog kairieji 
nori grąžinti Lietuvą į NSV. Tai 
“šėtono užmačios", “blogio 
kova” ir pan. O kodėl nepasa
kius - “tai politinio oponento 
klaidingas politinis ar ekono
minis sprendimas”? Laikraščiai 
spausdina foto su gulinčiais 
kryžiumi žmonėmis prie AT 
rūmų. “Penkiais autobusais 
atvažiavę žmonės visą dieną 
ėjo aplink Parlamento pastatą, 
giedojo šventas giesmes, 
gulėjo kryžiumi prie AT durų. 
Jie skandavo “Komunistai lauk”, 
nešėsi įvairius plakatus" - infor
muoja “Lietuvos aidas” (06 03). 
Tos pačios dienos “Tiesa” taip 
pat spausdina foto, kurioje 
grupė moterėlių pasistačiusios 
Marijos statulėlę meldžiasi prie 
AT pastato. Tokiais veiksmais 
bandoma pakeisti Lietuvos 
politinę padėtį, išspręsti proble
mas. Apskritai, skaudu, kad 
dabartinė valdžia remiasi būtent 
iracionaliai pasaulį suvokian
čios tautos dalimi. Ar teisumas 
įrodomas gulint žemėje, badau
jant, meldžiantis? Ar tokiu būdu 
mes sutvirtinsim Lietuvos val
stybę, pakelsim jos ekonomiką? 
Jei teisus tas, kuris sugebėjo 
kryžium išgulėti valandą, tai jis 
rizikuoja, kad jo oponentas 
įstengs išgulėti dvi valandas... 
Tačiau laimi, atrodo, tie, kurie 
išvis negulinėja ir neverkšlena, 
o dirba. Jei mes “puošim” 
Lietuvą viduramžiškais cim- 
boliukais, mes iš tiesų galime 
pralošti komunistams ir valdžią, 
ir nepriklausomybę. - Aut.

VLIKas baigė savo veiklą. Jo 
paskutiniame suvažiavime

Vilniaus senamiestyje, miesto 
centre, ilgesniam laikui 

išnuomuojamas vieno miegamo
jo butas su visais patogumais. 

Nuoma £45 savaitei. 
Kreiptis į "EL" Redakciją. 

Vilniuje dar buvo reiškiama 
nuomonių, kad “VLIKą reikia ne 
uždaryti, o tik sustabdyti jo veik
lą" - “Respublika” (06 02). šios 
mintys nesvetimos ir pačiam 
VLIKo pirmininkui K. Bobeliui - 
rašoma tame pat laikraštyje. 
Tačiau VLIKas jau nebegali 
laisvinti laisvos Lietuvos. 
Formalioji jo darbo pabaiga - 
liepos 1-oji. VLIKo vicepir
mininkas dr. A. Budreckis 
Tiesos" (06 02) koresponden
tei pasakė: “nemanykite, kad 
mes, vaizdžiai tariant, jau 
uždarome savo krūmelį, su
dėjom savo palapines ir 
išeinam į dimisiją. Veiklą 
tęsime, tik kita plotme. O jeigu 
svetima jėga dar kartą 
okupuotų Lietuvą, jeigu apimtų 
kitos krizės, VLIKas grįžtų į 
politinę areną. Tai numatyta ir 
naujame Tautos fondo statute” 
- rašoma Tiesoje”.

“Respublika” (06 02)
išspausdino kryžiažodį “Per 
KGB - į Prezidentus!”, kurį 
išsprendusiam - 25 tūkstančiai 
rublių! Reikėjo demaskuoti 
visus KGB agentus pagal 
pateiktus jų slapyvardžius, 
pavardes (didžioji dauguma jų 
AT deputatai...) ir tokiu būdu 
sužinoti “realiausią kandidatą į 
Lietuvos prezidentus”. Kitos 
dienos numeryje skelbiami ir 
nugalėtojai - trys gydytojai. 
Kryžiažodį jie sprendė pus
trečios valandos. Prezidento 
pavardė - Zingeris. Tai AT de
putatas, Lietuvos žydų ben
druomenės garbės pirmininkas 
Emanuelis Zingeris. Ką tuom 
“Respublika” norėjo pasakyti? 
Gal sugėdinti mus, lietuvius, 
kad vieni kitus “išsidemaskuo- 
dami” paliksim AT tuščią, su 
keliais tautinių mažumų atsto
vais? Kad vien tik žydų tau
tybės gudruolis įstengė išlikti 
nesusitepęs su KGB? Tačiau 
šioje “raganų medžioklėje” lygi
nant su kitais dienraščiais 
“Respublika” bene pati akty
viausia... Greičiausiai čia norėta 
paskleisti užuominą, jog dėl 
visų bėdų ir rietenų Lietuvoje 
kalti - žydai. Jie, na dar komu
nistai. Tai sena giesmė, ne ką 
geresnė už gulėjimą kryžiumi. 
Žydų bendruomenė gana 
sėkmingai tvarko savo reikalus 
Lietuvoje, ir niekam ne paslap
tis dabartinės valdžios simpati
jos tautinėms mažumoms, tame 
tarpe ir žydams. Kalbama apie 
vienybę ir toleranciją, ir čia pat 
ieškoma priešų, atpirkimo ožių. 
Ir rimtai ir humoro forma, - Aut.

Parlamento valymas Lietu
voje tęsiamas. Sekanti - AT 
deputatė K. Prunskienė. 
Aukščiausiajam Teisme pradė
ta nagrinėti jos byla. K. 
Prunskienė - Gintarinė lėdi - 
kaltinama sąmoningu ben
dradarbiavimu su KGB. Tačiau 
atsakovei neatvykus į Teismą ir 
per tarpininkus nurodžius svar
bias priežastis, byla buvo 
atidėta iki šio mėnėsio 25 
dienos. Apie tai informuoja visi 
pagrindiniai dienraščiai.

“Lietuvos aidas” (06 02) skel
bia premjero potvarkį įre
gistruoti keletą naujų religinių 
bendruomenių Lietuvoje. Jų 
nemažai - tai ir Budos garbinto
jai, ir Naujieji apaštalai, ir 
pagonys. Lietuvoje toliau 
sėkmingai sklis "Geroji nau
jiena”, “Meilės žodis”. Atrodo, 
kad naujų religijų kūrimu, tiesos 
ieškojimu daugiausia susirūpinę 
jaunimas. Ar tai rodo oficialios 
katalikų Bažnyčios artėjančią 
krizę? - Aut.

“Respublika” (06 05) skelbia 
lentelę, kurioje palyginamas 
valandinis darbo užmokestis 
įvairiose šalyse. Aukščiausias 
Šveicarijoje - 15,64 dolerio, o 
žemiausias lietuvoje - 0,23 dol.

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI ANTRASIS 
NIURNBERGAS?

ROMOS BAŽNYTINIU MOKSLŲ 
ĮSTAIGŲ BIBLIOTEKOS

Birželio 14 d., Southwark katedroje įvyko Birželio deportacijų 
minėjimas. Jį suruošė Didžiosios Britanijos Baltų Taryba. Programoje 
dalyvavo latvių, estų ir lietuvių jungtinis choras ir solistai. Pianinu skam
bino Virginija Zdanytė. Pamokslą pasakė Keston College direktorius ka. 
Michael Bordeaux, MA BD. Nuotraukoje: P. Markevičius į katedrą įneša 
trispalvę.

KLAIPĖDOS "ŽILVINAS" ANGLIJOJE
"Žilvino" liaudies šokių ansamblis buvo įkurtas 1950 m. Tai vienas iš 

populiariausių ansamblių Lietuvoje. Liepos mėn. "Žilvinas" vieši D. 
Britanijoje ir koncertuos:

Liepos 3 d., 19.30 vai. - Maidstone Girl's Grammar School,
Liepos 4 d., 16 vai. - Canterbury Dominican Priory,
Liepos 6 d., 19.30 vai. - Sittingbourne Highsted School,
Liepos 7-11 d.d. - EISTEDDFOD LLANGOLLEN,
Liepos 12 d., 15 vai. - SODYBOJE, Headley Park, Hants.
"Žilvino" vadovai ir šokėjai maloniai kviečia tautiečius apsilankyti kon

certuose. Daugiau informacijų suteiks: Aldona Strikaitytė 0795 421125

Juliui Eigminui įteikiamas pensininko pažymėjimas

1992 m. kovo 2 d. mirė buvęs aktyvus DBLS Maidenhead skyriaus 
narys Julius Eigminas. Velionis gimė 1922 m., studijavo Vilniaus 
Universitete. Į Angliją jis atvyko 1947 m. Julių pažinę žmonės visada 
prisimins jį kaip rimtą ir draugišką

Julius buvo nevedęs, nieko nežinoma ir apie jo giminaičius. Kadangi 
jis nepaliko testamento, tai niekam neatsiliepus, jo turtas atiteks Britanijos 
iždui. Todėl gimines ir artimuosius šiuo reikalu prašome kreiptis adresu: 
The Treasury Solicitor (BV) (Ref. BV 1429/92/KW), Queen Anne's 
Chamber, 28 Broadway, London SW1H 9JS, England E.S.

Žlugus Rugpjūčio Pučui, B. 
Jelcinas paskelbė komunistų parti
ją už įstatymo ribų. Tai buvo drą
sus žingsnis - buvo stota į atvirą 
kovą su organizacija, kuri daugiau 
kaip 70 metų valdė milžinišką šalį, 
“vairavo” pusę Europos, didesnę 
dalį Azijos bei, kaip dabar aiškėja, 
buvo visokio plauko teroristų 
finansiniu ir moraliniu ramsčiu.

B. Jelcino dekretas, uždraudęs 
komunistų partiją, leido rekvizuoti 
jos turtą, daugiausia - nekilnojamą 
(komitetų pastatus, vilas, sanatori
jas ir pan.), tačiau partijos finansai 
liko nepaliesti - partijos bosai 
suspėjo persivesti pinigus į 
asmenines sąskaitas užsienio 
bankuose. Tos sąskaitos - milži
niškos, siekia milijonus ir milijar
dus ir tai reiškia, jog galutinė per
galė prieš komunistus bus pasiekta 
dar negreit. Dar negreit ir jie patys 
nuleis rankas. Taigi, kova tebe
sitęsia, o jos atgarsius pastrosiomis 
dienomis išgirdome Maskvoje, kur 
komunistai kreipėsi į Konstitucinį 
Teismą, reikalaudami atšaukti B. 
Jelcino draudimą. Motyvuodami 
tuo, kad pagal egzistuojančius 
įstatymus, bet kokios partijos veik
lą gali uždrausti tik teismas ir todėl 
B. Jelcino dekretas, atseit, buvo 
nekonstitucinis. Pasirašydamas 
tokio pobūdžio dokumentą B. 
Jelcinas, anot partijos gynėjų, 
ignoravo parlamentą, konstituciją 
ir, tuo pačiu, įvedė Rusijoje autori
tarinį režimą. B. Jelcino šalininkai 
į tai atsakė dar stipresniu smūgiu - 
jie kreipėsi į teismą, reikalaudami 
išnagrinėti visą 70-ies metų kom
partijos veiklą, tvirtindami, jog 
visas be išimties partijos valdymo 
laikotarpis buvo nusikalstamo, 
antiliaudinio ir antikonstitucinio 
pobūdžio, ir kad partijos uždraudi
mas buvo logiškas ir teisėtas. 
Pateikdami šį kaltinimą, Rusijos 
demokratai palygino komunistus 
su fašistais ir pažadėjo surengti 
antrąjį Niurnbergą.

Konstitucinio Teismo posėdyje, 
išklausius abiejų pusių, buvo 
nutarta liepos 7 d. pradėti teismo 
procesą, kuris ir nuspręs, kas 
šiandien stipresnis Rusijoje. B. 
Jelcino šalininkai čia pasiekė per
galę, nes partiečiai nenorėjo, kad 
šie abu klausimai būtų svarstomi 
vieno proceso metu. Na, o 
demokratai žada iki būsimo proce
so pradžios užbaigti ir partijos 
fianansinių machinacijų tyrimą bei 
pateikti tai kaip dar vieną partijos 
nusikaltimų įrodymą. Komunis
tams reiks ypač išradingai gintis, 
todėl jie reikalavo 3 mėnesių laiko 
tam pasiruošti. Šis prašymas 
nepatenkintas. Ką gi, belieka laukti 
liepos 7-osios. Tikriausiai dau
geliui bus įdomu išgirsti tikrąją 
komunistų partijos istoriją ir paly
ginti ją su ta, kurią mokėmės tary
binėse mokyklose.

J. Aliukonis

GARBINGA SUKAKTIS
Neseniai Gregoriano universite

to profesorius Antanas Liuima 
Lietuvoje atšventė 50-ties metų 
kunigystės sukaktį. Romos univer
siteto profesoriaus gimtinė - 
Užudvarių kaimas, Utenos vals
čius. Jis gimė 1910 m sausio 28 d. 
Aštuoniolikmetis, beigęs gimtojo 
valsčiaus Saulės gimnaziją, įstojo į 
Kauno kunigų seminariją, o 1929 
m. į Jėzaus draugiją. Po naujokyno 
filosofiją studijavo Olandijoje ir 
čia gavo filosofijos licencijatą. 
Studijavo lituanistiką Vytauto 
Didžiojo universitete ir mokytoja
vo Kaune. Nuo 1940 m. išvykęs 
Prancūzijon, toliau mokėsi Lijono 
ir Tulūzos institutuose, kur gavo 
teologijos licencijatą ir doktoratą. 
Kunigu įšvęstas 1942 m. gegužės 
13 d. Kaune. Padirbėjęs Paryžiuje, 
nuo 1951 m. rudens pradėjo veiklą 
Romos Gregoriano universitete, 
kur parašė disertaciją apie šv.

Katalikų Bažnyčios centre, 
Romoje, yra daug įvairių bažnyti
nių mokslo įstaigų. Kai kurios iš jų 
įsteigtos prieš kelis šimtmečius, 
dėl to turi nemažas ir turtingas bib
liotekas.

Ypač svarbi Popiežiško 
Grigaliaus universiteto biblioteka, 
turinti 750.000 knygų ir 3.500 
periodinių leidinių. Kai šv. Ignacas 
Loyola 1551 metais įsteigė 
kultūros, filosofijos ir teologijos 
mokyklą, pavadintą “Collegio 
Romano” vardu, joje imta rinkti ir 
ranka rašytos knygos, ir jau spaus
dintos (prisiminkime, kad knygų 
spausdinimas Gutenbergo buvo 
išrastas 15-ojo amžiaus gale). 
Vėliau, jėzuitų ordiną uždarius, 
visos surinktos knygos atiteko 
Italijos valdžiai. Dabartine 
Grigaliaus universiteto biblioteka 
atkurta vėliau; ji apima įvairias 
Bažnyčios mokslų šakas: dog
matinę ir moralinę teologiją, 
filosofiją, bažnytinę teisę, 
Bažnyčios istoriją, socialinį kata
likų mokslą ir 1.1. Biblioteka pir
miausia gali naudotis Grigaliaus 
universiteto profesoriai ir studen
tai, taip pat kitų bažnytinių 
mokyklų studentai ir įvairūs 
bažnytinių įstaigų rekomenduoti 
asmenys.

Netoli šio Grigaliaus universite
to, toje pačioje aikštėje, yra 
Popiežiškasis Biblinis Institutas. Jo 
biblioteka - 140.00 knygų, 800 
periodinių leidinių, daug mikro
filmų Biblijos mokslų klausimais. 
Ši biblioteka skirta Šventojo Rašto 
studentams, moksliniams darbuo
tojams, taip pat tiems, kurie studi
juoja biblinę archeologiją, senąją 
Artimųjų Rytų istoriją ir senąsias 
tų kraštų kalbas.

Popiežiškojo Rytų Bažnyčios 
Instituto bibliotekoje yra apie 
150.000 knygų ir daugiau kaip 
2.000 periodinių leidinių Bizan
tijos ir Slavų Bažnyčios klausi
mais, daug 19-ojo amžiaus žurnalų 
rusų kalba (tarp kitko, čia galima 
rasti beveik visus “Pravdos” 
numerius, nuo 1918 metų iki 
dabartinių laikų). Rytų Bažnyčios 
Instituto biblioteka naudojasi ne 
tik to instituto profesoriai ir stu
dentai, bet ir kitų šalių moks
lininkai.

Šios trys mokslo įstaigos 
(Grigaliaus universitetas, Biblinis 
ir Rytų institutai) priklauso jėzuitų 
ordinui, daugumas profesorių yra 
kunigai jėzuitai. Grigaliaus univer
sitete daug metų dėstė du lietuviai: 
Tėvas Paulius Rabikauskas, buvęs 
Bažnyčios istorijos profesorius, ir 
Tėvas Antanas Liuima, dvasinių 
mokslų profesorius.

Popiežiškas Laterano univer
sitetas, įsteigtas 1773 metais, gar
sus savo teologijos ir bažnytinės 
teisės fakultetais. Čia studijavo ir 
keli šv. Kazimiero kolegijos lietu
viai kunigai. Universiteto bib-

Pranciškaus Saleziečio meilę 
Dievui. Išspausdino daugelį straip
snių užsienio ir paskutiniu metu 
Lietuvos spaudoje, enciklopedi
jose, bet už vis didžiausias jo dar
bas - jau kiek metų rūpestingai 
leidžiami Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos “Suvažiavimo 
darbai”. Romoje neseniai išleista 
prof. A. Liuimos nedidelė knygelė 
“Jėzaus gyvenimas ir jo mokslas, 
evangelijos žodžiais atpasakotas 
pagal Mato, Morkaus, Luko ir 
Jono evangelijas. Vienas iš svar
biausių Lietuvos Katalikų Mokslo 
Akademijos prezidento rūpesčiu - 
perkelti į Lietuvą jos centrą ir visą 
organizaciją - jau išsipildė. 
Lietuvoje jau vis kaskart labiau 
plečiasi ši akademinė lietuvių kata
likų mokslininkų veikla, steigiasi 
naujų židinių po visą kraštą, 
daugėja sekcijų ir narių. Tatai 
nuoširdaus šios visuomeniniais 

liotekoje apie 500.000 knygų ir 
mažesnių veikalų. Biblioteka ypač 
praturtėjo, kai jai buvo perleistos 
kai kurių Romos mirusių kardinolų 
ir vyskupų privatinės bibliotekos.

Garsus Romoje “Angelicum”, 
arba šv. Tomo Akviniečio univer
sitetas, priklausąs Domininkonų 
ordinui. Jo bibliotekoje apie 
400.000 teologijos, filosofijos, 
bažnytinės teisės ir kitų veikalų. 
Šioje mokslo įstaigoje paskaitos 
skaitomos ne tik itališkai, bet ir 
angliškai, bibliotekoje yra daug 
knygų ir žurnalų anglų kalba.

Popiežiškasis Urbano univer
sitetas, įkurtas 1627 metais, pri
klausąs Evangelijos Skelbimo kon
gregacijai, daugiausia skirtas iš 
Misijų kraštų (Afrikos ir Azijos) 
atvykstantiems klierikams ir jau
niems kunigams. Universiteto bib
liotekoje apie 300.000 knygų; čia 
galima rasti daug medžiagos 
Bažnyčios Misijų istorijai.

Saleziečių universitetas ruošia 
ne tik busimuosius teologus, bet 
taip pat pedagogus, psichologus, 
masinių komunikacijos priemonių 
specialistus. Čia studijuoja kelios 
iš Lietuvos atvykusios seselės 
vienuolės ir vienas kunigas. 
Universiteto biblioteka, gavusi 
įvairius iš kitų saleziečių įstaigų 
fondų, turi daugiau kaip 500.00 
knygų. Tiesa, naudotis ta bibliote
ka ne labai patogu dėl to, kad uni
versitetas yra tolokai miesto 
pakraštyje.

Arčiau Romos miesto centro 
yra Tėvų Redemptoristų vadovau
jama šv. Alfonso Akademija (bib
liotekoje 150.00 knygų), Tėvų 
Pranciškonų teologinis centras 
Antonianum (daugiau kaip 
400.000 knygų) ir Tėvų 
Benediktinų Aukštoji Liturgijos 
mokykla (bibliotekoje 80.00 
veikalų). Neseniai įsteigta “Šven
tojo Kryžiaus” Aukštoji Teologijos 
mokykla, priklausanti “Opus Dei” 
bendruomenei, turi apie 60.000 
knygų. Čia studijuoja praėjusiais 
metais iš Lietuvos atvykę mūsų 
seminaristai.

Neminėsime mažesnių specialių 
mokslo įstaigų (Liturginės 
Muzikos, Krikščioniškosios Ar
cheologijos ir kitų). Tačiau 
tautinėse Romos kolegijose yra 
gana turtingų bibliotekų: pavyz
džiui, vokiečių kolegijoje 
“Germanicum” - 75.000 knygų, 
daug jų vokiečių kalba; rusų kalba 
daug knygų kolegijoje 
“Russicum”.

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegi
jos biblioteka nedidelė, bet ir joje 
yra nemaža vertingų knygų. 
Nemaža lietuviškų knygų Romoje 
galima rasti Lietuvos katalikų 
Mokslo Akademijos patalpose, 
Lietuvos atstovybėje prie Apaštalų 
Sosto, Tėvų Marijonų namuose, 
Lietuvių Saleziečių įstaigoje 
Frascati miestelyje netoli Romos, o 
gal ir kitų vienuolijų bibliotekose. 
Minėtinas ir Vatikano Radijo 
Lietuvių tarnybos archyvas, kur 
surinkti ir į knygas įrišti 
lietuviškųjų Vatikano radijo laidų 
tekstai, skaityti 1958-1992 metais.

VAR.R.

IEŠKO
Regina Balčiūnaitė, d. Marijos 

ir Leono, ieško Edvardo Adamo
nio, s. Antano, gimusio 1938 m. 
Raseiniuose.

Rašyti: Mr. Albino ūkelio, 
British Red Cross, 9 Grosvenor 
Crescent, London, SW1X 7EJ.

Tel.: 071-245 6315 

pagrindais veikiančios mokslo 
įstaigos vadovo nuopelnas.

Profesorius Antanas Liuima, 
gimtosios parapijos bažnyčioje 
aukojo sukaktuvines 50-ties metų 
kunigystei skirtąsias Mišias, 
nuoširdžiai pagerbtas Katalikų 
Mokslų Akademijos susirinkime.

Kun. K.J. Ambrasas
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
Birželio 12-29 d.d. - Vysk. P.A.

Baltakis lankysis D. Britanijoje.
Birželio 30 - liepos 4 d.d. - PLB 

VH-sis seimas Čikagoje, JAV.
Liepos 5 d. - Lietuvių šokių 

šventė Čikagoje, JAV.
Liepos 23 - rugpjūčio 1 d. - 

įvyks 43-ji skautų stovykla Lietu
vių Sodyboje, Headley Park, 
Hants. „

Rugpjūčio 16-23 d.d. - 39-oji 
Studijų Savaitė Austrijos Tirolyje.

Rugsėjo 5 d. - Sąskrydis 
Nottinghame, Ukrainiečių klube, 
31 Bentinck Road, Nottingham

Spalio 2-4 d.d. - Lietuvių 
kultūros instituto mokslinė konfe
rencija ir suvažiavimas Romuvoje, 
Vokietijoje

Lapkričio 20-22 dd. -Vokietijos 
LB darbuotojų suvažiavimas 
Romuvoje.

JUOZAS VILČINSKAS 
po ilgesnės ligos mirė 
Londone, 1992 .VI.9 d.

Laidotuvės bus Lietuvoje.
Liūdinti šeima Anglijoje 

ir giminės Lietuvoje

VYSKUPAS
P. BA LTAKIS, OFM 

LONDONE
Birželio 26 d. - penktadienį 

18.30 vai. Lietuvių bažnyčios sve
tainėje įvyks JE vysk. Pauliaus A. 
Baltakio, OFM, sutiktuvių 
priėmimas. Kviečiami visi su 
vyskupu susitikti, pasikalbėti ir 
pasivaišinti.

Birželio 28 d. sekmadienį, 
minint Šventųjų Petro ir Pauliaus 
šventę, Lietuvių bažnyčioje vysku
pas atnašaus šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą. Taip pat laukiami visi.

GANYTOJAS 
NOTTINGHAME

Vyskupas P. Baltakis, OFM, 
birželio 21 d., 11.15 vai. Aušros 
Vartų Marijos Židinyje laikys 
pamaldas. Seks pabendravimas su 
oficialia, menine dalimi. 
Kviečiame visus ir prašome pagei
daujančius užkandžių nedelsiant 
pranešti Židiniui, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 
6AH, tel. 0602-821892. Laukiame.

Kun. S. Matulis, MIC

JE VYSKUPAS 
P. BALTAKIS, OFM 
MANCHESTERYJE

Birželio 18 d., ketvirtadienį, per 
Devintines vizitui į Mančesterį 
atvyksta vyskupas P. Baltakis, 
OFM. Tą dieną St. Chad's 
bažnyčioje 15 vai. bus laikomos 
pamaldos ir pasakytas pamokslas. 
Vėliau MLS klube bus vyskupo 
priėmimas ir pabendravimas.

Prašome visų gausiai dalyvauti- 
pamaldose.

PAMALDOS
Bradforde - birželio 20 d., 14 vai. 

su Vysk. P. Baltakiu.
Nottinghame - birželio 21 d., 

11.15 vai., Židinyje, dalyvaujant 
vysk. P. Baltakiui. Išpažinčių klauso 
kan. V. Kamaitis nuo 10 vai.

Nottinghame - birželio 28 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Manchesteryje - birželio 28 d., 
12.30 vai.

LONDONE
MIRĖ J. ZD AN AVlClENĖ

Birželio 2 d. Londone mirė Joana 
Zdanavičienė, 69 m. Laidotuvės buvo 
iš Lietuvių bažnyčios birželio 10 d. 
Palaidota Šv. Patriko, Leytonstone 
kapinėse Lietuvių skyriuje.

Liko du sūnūs: Kęstutis ir 
Vytautas. Velionės vyras Viktoras 
mirė 1980 m.

Inž. Juozui Vilčinskui mirus, 
jo žmonai, sūnui, marčiai ir 
seserims Lietuvoje reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Joana ir Klemensas 

Tamošiūnai

PROJECT ENGINEER
To act as on-site representative for a 12 to 18 month period, supervising the construction of a 

25,000 sq.m, soft drink production centre for an international client on a 6 hectare site in 
Lithuania.

The successful applicant will have experience of Eastern European conditions, and will have a 
command of either the Lithuanian or Russian languages, together with English.

The successful applicant will be required to have a knowledge of standard construction, ser
vices coordination, local authority liaison, and process equipment installation at a sufficient level 
to supervise the overall building programme.

Salary and benefits will be negotiated.
Interested applicants are invited to send their particulars and curriculum vitae to:
Mr. A. Perera, WS Atkins International Limited, Woodcote Grove, Ashley Road,
Epsom, Surrey, KT18 5BW, Gt. Britain. Fax: 0372 743006

NO1TINGHAMO 
MOTERŲ DRAUGUA 
birželio 27 d., 18 vai., 

Latvių klube, 
1A Standhill Road, 

Carlton Hill, Nottingham, 
ruošia

JONINES
IR 

PETRINES
Įėjimas 5.00 sv. asmeniui. 

Užsirašyti iki birželio 20 
dienos: tel. 505686

Kviečiame visus tautiečius 
apsilankyti

M.D. valdyba

92 OUMPiADA
ooooooo

Lietuvos sportininkai 
atkakliai ruošiasi dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse Bar
selonoje. DBLS valdyba 
nutarė pravesti aukų rinkimo 
vajų D. Britanijoje ir tuo pa
remti Lietuvos sportininkus.

Centro Valdyba kreipiasi į 
skyrius, kitas organizacijas, 
visus lietuvius Britanijoje ir 

prašo siųsti aukas:

92 OLIMPIADA,
2 Ladbroke Gardens,
London W11 2PT.

vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, kad išvengus ligos ar kitos 
nelaimės atveju susidariusių išlaidų ir Imki geros bei atmintinos kelionėsl

MANČESTERYJE
KLUBO PUSMETINIS 

SUSIRINKIMAS
Liepos 5 d., sekmadienį, 16 vai. 

MLS klubo valdyba šaukia pus
metinį visuotiną narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir revizijos 
komisija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi klubo reikalai.

Kvorumai (ketvirčiui) numatytą 
valandą nesusirinkus, susirinkimas 
bus atidėtas vienai valandai, o po 
to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai daly
vauti. Klubo valdyba

PAGALBOS LIETUVAI FONDO 
(ALF) APYSKAITA

Pajamos (nuo 1991.03.26 iki 
1992.03.03): Praeitų metų likutis - 
£7146.95, pajamos iš aukotojų - 
£4567.00, banko palūkanos - 
£337.64. Iš viso pajamų - £12051.59.

Išlaidos: Lietuvos informacijos 
biurui: alga - £6370.00, baldų 
pervežimas į ambasadą - £319.93, 
telefono, fakso - £3803.55. Pašalpa 
V. Zdanytei - £765.00. Iš viso išlaidų 
-£11258.48.

Likutis banke £619.81.
Ši apyskaita per metinį DBLS-gos 

suvažiavimą Revizijos komisijos 
buvo priimta.

K. Tamošiūnas, administratorius

Visuomeninkui inž. JUOZUI VILČINSKUI mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jo šeimai ir kartu liūdime

DBLS-gos, LNB-vės Centro valdybos, 
"Europos Lietuvio ” redakcija ir administracija

SKELBKITĖS
LONDONE LEIDŽIAMAME 
"EUROPOS LIETUVYJE"

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8
Tel.: 071-938 2481
Fax: 071-938 3329

Turintys Britų pasus į Lietuvą gali 
įvažiuoti be vizos. Kitiems vizos 
išduodamos: pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 9 iki 12 vai., trečia
dieniais nuo 15 iki 18 vai.

GERIAUSIOS ATOSTOGOS 
PALANGOJE IR DRUSKININKUOSE

Gunnel Billing jums siūlo: individualias ir grupines keliones į 
Lietuvą; pigiausią kelionę Austrijos Airlines lėktuvais iš 
Londono tiesiog į Vilnių ir atgal už £290;

8 dienas Druskininkuose sveikatai pataisyti - kelionė ir 
visas išlaikymas EGLĖS viešbutyje - £454, o PALANGOJE - 
£555; keliones savaitgaliui arba ilgiau į Vilnių, Druskininkus ir 
Palangą - nuo £364 iki £480

ir rugpjūčio 7 d. savaitinę kelionę, kurios metu 4 dienos bus 
praleistos kaime, įskaitant lėktuvo bilietą, nuo £505 iki £580.

EGLĖS viešbutyje vienam asmeniui kambarys nakčiai ir 
maistas kainuoja £15, o dviem asmenim - £24.

RUGELIO viešbutyje Palangoje vienam asmeniui kambarys 
nakčiai ir maistas kainuoja £27, o dviem asmenim £48.

GUNNEL TRAVEL SERVOGES LIMITED
Hayling Cottage, Upper Street, Stratford St. Mary, 

Colchester, Essex, C07 6JW.
Telefonas ir Faksas: 0206 322 352.

(Pasiteiravimus ir užsakymus prašome rašyti angliškai)

BRADFORDE
PENSININKŲ POBŪVIS

Vyties klubo valdyba surengė 
tradicinį narių-pensininkų pobūvį 
gegužės 16 d.

Prie vaišių stalo susėdo virš 50 
asmenų, beveik visi pensininkai.

Taip pat dalyvavo ir svečiai iš 
Lietuvos studijuojantys Bradford© 
universitete, kurie laisvomis pro
gomis mielai lankosi klube. Kaip 
tik vienam iš jų sutapo gimtadie
nis. Jam sugiedota Ilgiausių metų 
ir jo naudai pravesta rinkliava.

Taip pat Ilgiausių metų sugie
dota vyriausiai amžiumi, 90 metų 
atšventusiai klubo narei Plaškaus- 
kienei. Sveikintas, netoli atsilikęs 
89 metelių Jonas Žalys ir kiti, dar 
neseniai pasiekę persininko kar
jerą-

Visi besivaišindami L ir A. 
Gerdžiūnų paruoštais įvairiais 
skanumynais ir “šildančiais” 
gėrimais, žiūrėjo P. Pucevičiaus 
rodomą filmą apie pirmas Lietuvos 
futbolo komandos rungtynes prieš 
Šiaurės Airijos rinktinę Belfaste, 
kurios baigėsi 2:2.

Pobūvio nuotaiką kėlė bendros 
dainos vadovaujant viešnioms iš 
Lietuvos. A-tas B.

SRTURDRY, 
4th JULY,1 992

BALTIC GflLR
at the 

LHTUIRN CLUB
5 Clifton Uillas 

Bradford
Featuring song and 

dance from the three 
republics including 

"Lietuua" dance group

The euening will finish 
with a dance

PASAULYJE
Cekija-Slovakija - dvi valstybės?
Reikia tikėtis, kad skylanti 

Čekoslovakijos valstybė išvengs 
kraujo praliejimo, ką matome dabar 
Jugoslavijoje. Toks skilimas tapo 
realus po paskutinių rinkimų į parla
mentą, kurių metu didelės sėkmės 
susilaukė nacionalistai slovakai, 
kurių lyderis Vladimir Meciar sakosi 
sieksiąs atsiskirti nuo čekų. 
Čekoslovakijos prezidentas Vaclav 
Havel savo ruožtu pareškė, kad jis 
greičiau atsistatydins, negu sutiks 
sugriauti valstybę. Kitą mėnesį par
lamentas rinks naują prezidentą. Be 
V. Meciar ir V. Havel į šį postą pre
tenduoja ir Alexander Dubcek, slo
vakas, kuris nors ir pagarsėjo 
pasipriešindamas sovietams, vis 
dėlto yra buvęs komunistas. Kai tuo 
tarpu dabartinis prezidentas V. 
Havel yra populiarus tarp čekų ir 
slovakų. Europos Bendrija norėtų, 
kad Čekoslovakija išliktų nesuskal
dyta. Nepriklausoma Slovakija būtų 
ūkiškai nepajėgi ir apsunkintų 
įsijungimą į Bendriją.

Mažėjanti Sandrauga
Azerbaidžanas išsirinko naują 

prezidentą Abulfaz Elchibey, kuris 
žada suaktyvinti karą prieš 
Armėniją, o taip pat pasipriešinti 
įstojimui į Neprildausomų Valstybių 
Sandraugą. Buvęs prezidentas 
Mutalibov buvo pasirašęs įstojimo 
sutartį, bet parlamentas atsisakė ją 
ratifikuoti. Dvi valstybės dabar 
varžosi dėl įtakos Azerbaidžanui: 
Iranas ir Turkija. Naujasis preziden
tas ir parlamento dauguma daugiau 
palankūs Turkijai. Vienas Turkijos 
diplomatas jau pagrasino karu, jeigu 
Kalnų-Karabacho reikalas nebus 
išspręstas palankiai Azerbaidžanui. 
Gi anksčiau Sandraugos karo vadas 
Šapošnikovas įspėjo pasaulį, kad 
kitų valstybių įsikišimas į tą ginčą 
gali sukelti pasaulinį karą.
Arabai užtaria Bosniją-Herzogoviną

Bosnijoje-Herzogovinoje musul
monai sudaro beveik pusę visų 
gyventojų. Arabų valstybės 
susirūpino jų likimu. 45 užsienio 
reikalų ministrai iš islamiškų kraštų 
svarstė tą reikalą Turkijoje ir nutarė 
visokeriopai paremti Bosnijos- 
Herzogovinos musulmonus. Saudo 
Arabija jau išskyrė jiems 13 mln. 
svarų.

Gerėja reikalai Kinijoje
Viena Kinijos disidente, kuriai 

buvo leista grįžti į tėvynę, pareiškė 
esanti patenkinta pastarojo meto 
Kinijos politikos poslinkiais link 
demokratijos. Su tuo siejasi ir prem
jero Li Peng pagyrimai Hongkongo 
adresu. Kaip žinia, ši britų kolonija 
1997 m. bus perduota Kinijai pagal 
sutartį. Premjeras neseniai įvyku
siame susitikime su Britanijos 
gubernatoriumi taip pat pažymėjo, 
jog ir ateityje tikisi gerų santykių su 
D. Britanija. Hongkongo gyventojai 
tačiau su nerimu laukia naujos 
valdžios, nors Kinija ir prižadėjo 
palikti ten kapitalistinę sistemą. 
Nauju Hongkongo gubernatorium 
yra paskirtas Chris Patten, buvęs 
konservatorių partijos pirmininkas, 
kuris tačiau pralaimėjo parlamen
tinius rinkimus. Jo pareiga bus 
nuraminti gyventojus ir perduoti 
koloniją Kinijai.

JAV rūpestis dėl L Demjaniuko
Po to, kai Izraelio apeliacinis teis

mas remdamasis KGB medžiaga 
pripažino, jog I. Demjaniukas nėra 
“Ivanas Žiaurusis”, žudęs žydus 
Treblinkos koncentracijos stovyklo
je, JAV teismas, išdavęs I. 
Demjaniuką Izraeliui 1988 m., 
atnaujino jo bylos svarstymą. Tokią 
pat problemą turi ir Izraelio 
Aukščiausiasis Teismas, kuris pagal 
gyvų liudininkų parodymus buvo 
nuteisęs I. Demjaniuką mirties 
bausme. Kaltintojas tačiau nori, kad 
I. Demjaniukas vistiek būtų teisia
mas už kitus nusilkaltimus. Jis, sako
ma, yra buvęs sargu kitoje stovyklo
je. I. Demjaniuko byla parodo, kad 
po 50 metų liudininkai pasidaro 
nepatikimi, kaip ir KGB įrodomoji 
medžiaga, o tai gali turėti įtakos ir 
kitų karo nusikaltėlių byloms.
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