
LIETUVOS SEIMO RINKIMAI
Liepos 10 d. Aukščiausioji Ta

ryba vardiniu balsavimu nutarė 
Lietuvos Seimo rinkimus surengti 
šių. metų SPALIO* 25 d. Kartu su 
Seimo rinkimais nutarta skelbti 
referendumų dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos.

Seimas bus renkamas pagal 
naują rinkimų įstatymą, kurį AT 
priėmė liepos 9 d.

Naujasis rinkimų įstatymas 
skelbia mišrią rinkimų sistemą: 
mažoritarinę ir proporcinę. 71 
Seimo deputatas bus išrinktas kaip 
iki šiol vienmandatinėse apygar
dose mažoritariniu būdu, o 70 
Seimo deputatų daugiamanda- 
tinėse apygardose - proporciniu. 
Seime taip pat bus 141 deputatas- 
atstovas. Tikimasi, kad proporcinė 
rinkimų sistema padės stiprėti 
Lietuvos politinėms partijoms.

Rinkimų įstatymas numato 4 
procentų barjerą. Tai reiškia, kad 
tik surinkusi daugiau kaip 4 pro
centus balsų partija galės dalyvauti 
skirstant mandatus Seime.

Naujasis rinkimų įstatymas 
nurodo, kad Seimo rinkimuose gali 
dalyvauti Lietuvos Respublikos 
piliečiai, kurie tris metus išgyveno 
Lietuvoje. Tokiu būdu į Seimą 
kandidatuoti negalės Tremtiniai ir 
užsienio išeiviai, grįžę į Lietuvą po 
1989 m. spalio 25 d.

******
Iš Lietuvos vyriausybės gauta 

informacija, kad liepos 14 d. 69 iš 
130 turinčių balsavimo teisę 
Aukščiausios Tarybos deputatų 
pasisakė už ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus pakeitimą. Sąjūdžio 
deputatų koalicija "Už

VLIKO TARYBOS PAREIŠKIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Taryba 1992 m. birželio 
27 d. savo posėdyje Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejaus 
Kristalų salėje, vykdydama VLIKo 
Seimo 1991 m. lapkričio mėn. 1-3 d. 
nutarimą, baigė savo politinę ir 
administracinę veiklą.

Vlikas, susikūręs 1943 m. lap
kričio mėn. 25 d. Lietuvos pogrindy
je, ryžosi demokratines tautos 
pajėgas apjungti vieningai kovai 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mui. Komunistiniai sovietų sant
varkai grįžus, greit paaiškėjo, kad 
pakartotina sovietų okupacija nebus 
laikina. Klastingai prisidengusi 
demokratijos, lygybės ir socialinio 
teisingumo obalsiais, ji aršiausiomis 
priemonėmis vykdė lietuvių tautos 
genocidą. Kova už tautos egzistenci
ją buvo sunki ir ilga pareikalavusi 
viso pasaulio lietuvių pastangų.

VLIKas, veikdamas tarptautinėje 
plotmėje, ypatingą dėmesį kreipė į 
politinius ryšius su JAV-mis 
Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo ir bolševikinės okupacijos nepri
pažinimo reikaluose. Sovietų komu
nistiniam imperializmui pradėjus 
byrėti, Lietuva 1990 m. kovo 11d. 
deklaravo savo nepriklausomybės 
atstatymą. Šiandien Lietuva sunkiai 
kyla iš komunizmo griuvėsių oku
pacijos naujam prisikėlimui. Rytų 
Lietuvos teritorija, įteisinta sutartimi 
su Lenino valdžios Sovietų Sąjunga, 
vis dar tebėra už Lietuvos valstybi
nių ribų. Mažoji Lietuva kovomis už 
laisvę per šimtmečius dengusi 
Lietuvių Tautą nuo pražūties, vis dar 
tebėra genocido stovyje.

VLIKo Taryba dėkoja lietuvių 
išeivijai, rėmusiai VLIKo veiklą 
savo darbais, ištekliais ir konstruk
tyvia kritika. VLIKo Taryba, 
susirinkusi į savo veiklos baigimo 
posėdį, pagarbiai prisimena visas 
VLIKo Valdybas, VLIKo Tarybas ir 

demokratinę Lietuvą", kurią 
sudaro apie 60 deputatų, protestuo
dama prieš premjero, betarpiškai 
vadovavusio ekonomikos refor
moms nušalinimą, balsavime neda
lyvavo.

Lietuva pirmoji žengė ekonomi
nių ir politinių permainų keliu, tad 
dabar anksčiausiai patiria per
mainų laikmečio sunkumus bei 
nuostolius. Akivaizdu, jog šiandien 
bandoma sustabdyti reformas 
Lietuvoje. Kyla pavojus, kad kiek 
vėliau tai gali nutikti ir Rusijoje. 
Todėl ypač šiuo sudėtingu metu 
demokratinio pasaulio dėmesys šio 
regiono problemoms neturėtų 
silpnėti.

******
Lietuvos Vyriausybės posėdyje 

primtas nutarimas laimėjusiems 
Olimpinėse žaidynėse aukso 
medalius išmokėti 10 tūkstančių 
dolerių, sidabro - 6, bronzos - 4 
tūkstančius JAV dolerių.

Kitų vietų sportininkai gaus 
mažesnes premijas. Atitinkamai 
bus premijuojami ir sportininkų 
treneriai.

******
Amerikos lietuvis Edward 

Domanskis užsakė, kad garsus 
dezaineris Issey Miyake paruoštų 
Lietuvos sportininkų uniformų 
projektus. "The Independent" 
mano, kad Barselonos Olimpiadoje 
Lietuvos sportininkai bus gražiau
siai apsirengę.

I jnkime jiems sėkmės!
■ »J___________
*’’EL" Nr. 27 buvo paskelbta 

klaidinga Seimo rinkimų data. 
Atsiprašau - Redaktorius.

jų pirmininkus. Tautos Fondas per 
savo atstovybes laisvajame pasauly
je, lietuvių išeivių pastangomis 
sutelkė daugiau 5 milijonų dolerių. 
Ši ekonominė parama įgalino 
VLIKo uždavinių vykdymą.

VLIKo Taryba, savo veiklos 
baigiamajame posėdyje, su broliška 
meile ir dėkingumu prisimena lietu
vių visuomenę Amerikoje ir kituose 
kraštuose rėmusią VLIKo Lietuvos 
laisvinimo pastangas. Lietuvos 
laisvės kelyje laisvo pasaulio lietu
viai nepristigo ryžto ir tikėjimo tau
tos ateitimi. Ši dvasinė stiprybė tely
di mus ateityje.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Taryba ir ją sudaran
čios politinės organizacijos.

ŠVEDUA GRĄŽINA AUKSĄ
Švedijos vyriausybė nusprendė 

Lietuvai ir Estijai grąžinti, šių 
dviejų Baltijos respublikų prieš 
karą Švedijos banke deponuotą 
auksą.

Lietuva Švedijoje prieš karą 
buvo deponavusi 1250 kilogramų 
aukso, Estija - 2908 kilogramus. 
Kaip žinoma, Švedija buvo viena 
iš nedaugelio pasaulio šalių 
pripažinusi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prijungimą prie Sovietų 
Sąjungos 1940 metais. Tuoj pat po 
Pabaltijo šalių aneksijos, 
anuometinė Švedijos vyriausybė 
susitarusi su sovietais, Lietuvos ir 
Estijos auksą pervedė į Maskvos 
centrinį banką.

Dabar, Švedijos vyriausybės 
atstovas pareiškė, kad Švedija yra 
pasirengusi kompensuoti Lietuvai 
ir Estijai 1940 metais padarytus 
nuostolius. Kol kas dar nenustatyta 
komrensacijos forma, tačiau 
Stokholmo vyriausybės atstovas 
pridūrė, kad Švedija Lietuvos ir 
Estijos auksą yra pasirengusi 
grąžinti metalo luitais arba jeigu 
Pabaltijo vyriausybės pageidautų, 
sumokėti aukso vertę atitinkančią 
sumą grynais pinigais. VAT.R.
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Lemonte, JAV (prie Chicagos), 
įvyko aštuntasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, kuriame 
dalyvavo 19 Bendruomenių. Buvo 
atstovaujama Argentina,
Australija, Belgija, Brazilija, 
Didžioji Britanija, Estija, JAV, 
Kanada, Latvija, Lenkija, Maskva 
(Rusija), Moldova, Sibiras, St. 
Peterburgas (Rusija), Šveicarija, 
Ukraina, Urugvajus, Vengrija, 
Vokietija.

Seime dalyvavo Lietuvos 
Respublikos vyriausybės ministras 
pirmininkas Gediminas Vagnorius, 
Kultūros ir Švietimo ministras 
Darius Kuolys, ir Kultūros ir 
Švietimo ministerijos ryšių su 
užsienio lietuviais direktorius 
Audrys Antanaitis.

Seimui pirmininkavo Vytautas 
Kamantas, Rasa Kurienė ir Paulius 
Mickus, sekretoriavo Birutė 
Vindašienė, Nijolė Nausėdienė ir 
Eglė Stelmokaitė-Novak.

Į naują Pasaulio Lietuvių 

VOKIETIJOS LB VALDYBA 
SKELBIA NAUJŲ NARIŲ VAJŲ

Po Antrojo pasaulinio karo ne savo noru už Lietuvos ribų atsidūrę 
lietuviai nepanoro išnykti svetimųjų jūroje. Tam 1950 metais jie sukūrė 
išeivių organizaciją PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ (PLB). 
Ji turėjo apjungti visus plačiame pasaulyje išsisklaidžiusius lietuvius, kad 
visi bendromis jėgomis dirbtų lietuvybės išlaikymo darbą, kad visi 
prisidėtų prie kovos dėl pilno Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

Šiandiena PLB turinti savo padaliniusdaugiau kaip 20-je valstybių, yra 
atlikusi milžinišką kultūros darbą ir paveikiai prisidėjusi prie Lietuvos 
laisvės atgavimo. Tikėjimas Lietuvos laisvės ir lietuvių tautos amžinumu 
buvo ne iliuzija. Neveltui buvo visas darbas ir visos pastangos. Išeivija 
liko lietuviška, o Lietuva tapo laisva.

Ir ateityje PLB, kaip visus išeivius jungianti organizacija bus reikalin
ga; jos uždaviniai mažai pakitę. Norėdami pagyvinti veiklą, skelbiame 
vajų ir norime, kad kuo daugiau lietuvių kilmės žmonių, nepaisant kokios 
valstybės piliečiai jie bebūtų, jungtųsi į VOKIETIJOS LB. Raginame 
VLB apylinkių vadovybes, dvasiškius, kitas lietuviškas organizacijas ir 
pavienius aktyvius narius paremti vajų.

VOKIETUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
- per savo apylinkes ir toliau sudarys galimybę susitikimams, rengi

niams, bendravimui, tautinių papročių išlaikymui, lietuvių kalbos varto
jimui;

- stengsis išlaikyti savo sukurtas įstaigas bei institucijas, kaip Vasario 
16 gimnaziją ir kitas, Romuvos sodybą, ruoš minėjimus, suvažiavimus, 
koncertus ir kt. visiems lietuviams;

- teiks teisinę, socialinę ir kitokią pagalbą savo nariams;
- stengsis visais būdais padėti atsikuriančiai Lietuvai; žiniomis, pini

gais, humanitarine pagalba. Ta parama Lietuvai šiuo metu labai reikalin
ga.

Išlikdami toliau tuomi kas esame - lietuviais, rodydami kūrybinę ini
ciatyvą, išliksime laisvi nuo aplinkos ir jos spaudimo.

Registruokitės artimiausioje savo gyvenamosios vietos LB apylinkėje 
arba tiesiai Vokietijos LB valdyboje: Litauische Volksgemeinschaft e. V., 
Romuva, 6840 Lampertheim 4. Tel. 06256/322. Fax 06256/1641.

Bendruomenės valdybą išrinkti 
pirmininkas Bronius Nainys, 
vicepirmininkai Rimas Česonis, 
Vacys Garbonkus, Vytautas 
Kamantas, dr. Petras Kisielius, dr. 
Vitalija Vasaitienė, ir sekretorė 
Baniutė Kronienė. Pagal PLB 
Konstituciją į valdybą dar įeina ir 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas Paulius Mickus, 
išrinktas Vll-ajame Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese.

Į PLB Garbės teismą išrinkti 
pirmininkas dr. Adolfas Damušis, 
dr. Vytautas Bieliauskas, dr. 
Zigmas Brinkis, Daina Kojelytė ir 
dr. Antanas Razma (visi iš JAV). Į 
PLB Kontrolės komisiją išrinkti 
Eugenijus Čuplinskas ir Antanas 
Rašymas iš Kanados, Rūta 
Juškienė, Linas Norušis ir Vacys 
Šaulys iš JAV.

Naujas PLB Valdybos adresas 
yra: Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, Lithuanian World Community, 
14911 127th Street, Lemont. IL., 
60439, USA.

KLASINĖ 
VISUOMENĖ

Vargu ar nustebinsiu ką nors 
pasakęs, jog D. Britanija šiandien vis 
dar tebėra visuomenė padalyta į 
klases. Ir tai nežiūrint didelių pas
tangų, kurias deda šalių vyriausybė 
bei pats premjeras John Major, 
norėdamas įtikinti tiek užieniečius, 
tiek ir vietos gyventojus, jog šiai 
įstatymiškai įteisintai nelygybei bus 
tuoj pat padėtas galas. Spaudoje J. 
Major neretai vadinamas politiku, 
apie kurį stengiamasi sudaryti 
“paprasto žmogaus” įvaizdį, o jo 
biografijos faktas, liudijantis, kad 
Britanijos premjeras, būdamas 16 
metų paliko mokyklą, buvo inten
syviai naudojamas rinkiminės kam
panijos metu, propaguojant 
“beklasės visuomenės idėją”.

Klasių skirtumai, savaime aišku, 
nežada Britanijai tokių pasekmių, 
kokias prognazavo Marksas bei jo 
pasekėjai. Slypintis visuomenės 
gelmėse konfliktas nėra toks stiprus 
kaip anksčiau, o priežastys, kaip 
parodė praėjusioji rinkiminė kam
panija ir po jos besitęsiantys debatai, 
nelengvai pašalinamos.

D. Britanija yra moderni 
šiuolaikinė valstybė iš amžių 
glūdumos atsinešusi konstitucinės 
monarchijos formą. Dviejuose jos 
klasinės visuomenės poliuose, jau 
seniai nefigūruoja priešprieša tarp 
kapitalistų ar darbininkų arba juo 
labiau feodalų ir valstiečių. Santykis 
tarp turto ir neturto nėra toks aliar
muojantis kaip prieš karą. Ilgi lei
boristų pokario valdymo dešimt
mečiai, vedę prie lygiavos ir valsty
binio režimo funkcijų įtvirtinimo, šį 
skirtumą gerokai sumažino, tačiau 
tuo pačiu metu stipriai pakirto šalies 
ekonomiką. Tiesa, yra nemaža 
teigiančių, jog Margaret Thatcher 
valdymo metu nuskurdino tūkstan
čius žemutinių visuomenės sluok
snių atstovų, priverstų išeiti į gatves 
miegoti ir elgetauti.

Tradiciniai skirtumai tarp šalies 
visuomenės sluoksnių yra gerokai 
išsitrynę. Karališkoji šeima, kurią 
nemaža britų laiko savo gyvenimo 
neatskiriama dalimi, neišvengė krau
jo susimaišymo su biznio pasaulio 
vadovais. Paskutinis to pavyzdys yra 
Spencer šeimos atžalos vestuvės su 
princu Charles, kurias su nerimu ir 
džiaugsmu sutiko Anglija, 
tikėdamasi iš jos karališkos šeimos 
pratęsimo.

Po Antrojo pasaulinio karo dar 
labiau išblyško kontrastas tarp darb
davių ir darbininkų interesų. 
Nemažos dalies kvalifikuotų 
darbininkų pragyvenimo lygis 
pasiekė ir net praaugo vidutinį šalies 
pragyvenimo lygį, o dirbančiųjų 
interesus ginančių profsąjungų 
vadovai, ypač leiboristų valdymo 
metais, savo įtaka nenusileidžia 
finansinio pasaulio magnatams.

Net gi Lordų rūmai, teisėtai 
laikomi vienintele nerinkta žmonių 
parlamento institucija Vakarų 
Europoje ir neretai pavadinama 
praeities reliktu, neišvengė sąmyšio, 
niekais pavertusio visas Markso 
teorijas apie klases. Tarp Lordų 
rūmų narių nesunkiai rasi ir konser
vatorių, ir leiboristų partijų atstovų, 
vienu balsu tvirtinančių apie 
paprastų žmonių interesų gynimą.

Tai kurgi ta riba, dar šiandien 
dalijanti Britaniją į klases? Iš pirmo 
žvilgsnio krentanti į akis šio padaliji
mo išraiška yra mūrai stūksantys 
Londono centre, taip vadinami 
uždari klubai į kuriuos gali patekti 
toli gražu ne kiekvienas net ir aukštu 
pragyvenimo lygiu besidžiaugiantis.

(Nukelta į 2 psl.)
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LIETUVIŠKOS SPAUDOS RŪPESČIAI SEPTYNIOS DIENOS
Pagal antrojo pusmečio Lietuvos periodinių leidinių 

duomenis, mažėja prenumeratorių skaičius. "Tiesa” (Nr. 
121, 1992.V11.23) teigia, kad prenumeratorių mažėjimo 
priežastis - didelės kainos. Vietoj kelių ar keliolikos 
laikraščių ir žurnalų, kaip buvo įprasta, dabar šeima 
užsiprenumeruoja 2-3. Kadangi užsakytus leidinius paštas 
pristato apie pietus ar dar vėliau, vis daugiau žmonių linkę 
juos pirkti kioskuose. Dar vienas kitas prenumeratą 
pratęsti tiesiog pamiršo.

Kai kurių periodinių leidinių 1992 m. antrojo pus
mečio, šešių mėnesių prenumeratos rodikliai (skliauste
liuose nurodomas sumažėjimas ar padidėjimas, palyginti 
su 1992 m. sausio 1 d. duomenimis):

LaikraščiaL
Valstiečių laikraštis 141493 (-20590)
Respublika 97652 (-10078)
Lietuvos rytas 84782 (-51474)
Lietuvos aidas 77319 (-1155)
Tiesa 42650 (-7884)
Aitvaras 36614 (-4708)
Echo Litvy 34455 (-356)
Gimtasis kraštas 31527 (-3943)
Kalba Vilnius 31162 (-15155)
Ūkininko patarėjas 26199 (-4042)
Kurier Wilenski 21273 (-2580)
Tukas 16888 (-9633)
Sodra 16434 (+909)
Vakarinės naujienos 11697 (-42036)
Dialogas 8176 (-645)
Šiaurės Atėnai 6283 (-226)
Tremtinys 6033 (+502)
XXI amžius 5173 (-2285)
Literatūra ir menas 4677 (-185)
Apžvalga 3909 (+2023)

Pozicija
A mon sakaa?
Mažoji Lietuva

3077
2789
1855
1724

(-69) 
(-167) 

(-2666) 
(-8347)Liaudies sargyboje

Litas 1569 (+98)
Lietuvos žinios 1538 (+178)
Atgimimas 1100 (-1284)
Lietuvos darbininkas 569 (+111)
Naujasis dienovidis 532 (+282)
Kovo 11 514 (-533)
Viltis 
Žurnalai.

177 (-52)

Moteris 141367 (-70541)
Genys 31080 (-48484)
Mūsų sodai 23361 (-8716)
Šeima 16877 (-22402)
Katalikų pasaulis 15779 (-10091)
Šluota 13165 (+1359)
Mokslas ir gyvenimas 10681 (-14872)
Caritas 4023 (-4000)
Mūsų gamta 3663 (-3480)
Politika 3148 (-2003)
Nemunas 3069 (-984)
Kultūros barai 2440 (-9)
Karys 1451 (-1107)
Proskyna 301 (-606)
Pagal šią lentelę "Europos lietuvis" su 1100 ištikimų 

ir kantrių skaitytojų būriu būtų 31 vietoje, tarp "Kovo 
11" ir "Vilties". Tačiau atsižvelgiant, kad "EL" pagrinde 
aptarnauja Vakarų Europos lietuvius skaitytojus, kurių 
priskaitoma daugiau kaip 10000 ir, dėl pašto išlaidų 
susidariusio aukšto prenumeratos mokesčio, jo vieta 
galėtų būti net pačiame viršuje.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS ATEITIES PERSPEKTYVOS
Lietuvai atgavus nepriklau

somybę, ateina į gimnaziją laiškų, 
kartais ir telefonu klausiama, ar 
nenumatoma gimnazijos uždaryti 
arba perkelti ją į Lietuvą. Kad 
nereikėtų kiekvienam atskirai 
atsakinėti, spausdiname bendrą 
atsakymą visiems.

Pirmiausia, Lietuvos nepriklau
somybė nėra dar taip labai įtvirtin
ta. Dar tebėra joje okupacinė ka
riuomenė, dar gali Lietuvoje ji 
sukelti įvairių suiručių, dar gali 
būti ir naujų pabėgėlių, kuriems 
mūsų gimnazija būtų labai 
reikalinga.

Paskui klausimas, ar daug 
Vokietijos lietuvių norėtų šiuo 
metu savo vaikus siųsti mokytis į 
Lietuvą. Ne vien dėl materialinių 
sąlygų, kurios dar vis blogėja, bet 
jau vien dėl to, kad mokyklų sis
tema šiuo metu tebėra keičiama, 
dar nenusistovėjusios programos. 
Praeis nemaža metų, kol Lietuvoje 
bus pasiektas vakarietiškas mokslo 
lygis. Ypač sunku Lietuvoje 
išmokti užsienio kalbas, išskyrus 
rusų kalbą.

Vokietija ir kitos Vakarų val
stybės išeito Lietuvoje vidurinio 
mokslo nepripažįsta.

Kaip tik todėl paskutiniuoju 
metu mūsų gimnaziją lanko 
Lietuvos moksleiviai, kurie nori 
čia išlaikyti brandos egzaminus, 
kad galėtų Vokietijoje studijuoti.

Be to, labai svarbu mums 
išeivijoje išsiauginti jaunimą, 
nepakirstomis šaknimis. Dėl tos 
priežasties visų tautų išeiviai bu
riasi į centrus, į kolonijas ir 
visomis jėgomis stengiasi išlaikyti 
savo kultūrą, kalbą bei papročius. 
Mūsų pabėgėliai po Antrojo 
pasaulinio karo didelėmis pastan
gomis įkūrė šią gimnaziją, kad 
lietuvių jaunimas visada turėtų ga
limybes mokytis gimtosios kalbos. 
Si gimnazija išaugo į Vokietijos, 
beveik jau ir į Europos lietuvių 
centrą: čia įsikūrusi Vokietijos 
lietuvių bendruomenės būstinė, 
Lietuvių kultūros institutas, vyksta 
posėdžiai, suvažiavimai, koncertai, 
Studijų savaitės, parodos. Kodėl 
tad turėtume griauti savo pirmtakų 
pradėtą darbą. Juk visa tai dar ilgai 
bus reikalinga.

Mūsų mokyklos uždarymas 
vokiečių valdžiai šiais taupymo 
laikais būtų itin parankus ir laukia
mas. Tačiau jie nekalba apie gim
nazijos uždarymą, o mes galime 
lengvai įsivaizduoti, kiek nuostolio 
patirtume patys ją uždarę.

Lietuva ir Vokietija ypatingai 
intensyviai vysto tarpusavio 
ryšius. Kiekvienas lietuviškai ir 
vokiškai gerai kalbantis žmogus, 
tiek Lietuvai, tiek Vokietijai labai 
reikalingas. Tačiau su kalbomis 
reikalingas ir vakarietiškas menta
litetas. Reikia pasakyti, kad gim
nazijoje besimokantys Lietuvos 
jaunuoliai, bendraudami su vakarų 
jaunimu, turi galimybės neskaus

mingai keisti savo mąstyseną.
Yra aišku, kad, Lietuvai 

atgavus nepriklausomybę, mums 
sumažės darbų ir uždavinių. Tuo 
reikia džiaugtis. Tačiau reikia būti 
budriems ir toli numatantiems. 
Dauguma išeivijos lietuvių ir to
liau liks išeiviais. Todėl savo 
struktūras svetimoje šalyje reikia 
saugoti ir stiprinti, kad mūsų 
gyvenimas svetur būtų, kiek 
įmanoma, kokybiškesnis ir kad 
galėtume išauginti savo jaunimą 
lietuviška ir demokratine dvasia.

Taigi Vasario 16-osios gimna
zija veiks ir toliau, ir, kaip visada, 
naujais mokslo metais sveikins 
mokinius iš įvairių pasaulio šalių.

VASARIO 16 GIMNAZUOS 
ABITURIENTAI

Šiais metais brandos egzaminus 
išlaikė trys abiturientai:

Astrida Krausaitė, gim. 1971, 
atvyko į Vasario 16 gimnazijos 
penktą klasę 1982 iš Mūncheno. 
Dainavo gimnazijos chore, buvo 
mokinių komiteto atstovė, skautė, 
šoko tautinius šokius. Dėl studijų 
dar neapsisprendusi.

Juris Roitas, gim. 1971, įstojo į 
mūsų gimnazijos šeštą klasę 1983. 
Mielai šoko tautinius šokius, 
dainavo gimnazijos chore. Buvo

KLASINĖ VISUOMENĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

Kartu su svarbesnėmis žirgų 
lenktynėmis, vykstančiomis keletą 
kartų per metus ir kitais panašiais 
renginiais jie sudaro nematomą val
dančiųjų viršūnių gyvenimo dalį.

Šio padalijimo šaknys yra daug 
aiškesnės. Jos prasideda nuo amžių 
glūdumos pasiekusios Britaniją 
švietimo sistemoje, kurios pirmoje 
stadijoje yra padalijimas į privačias 
ir viešąsias mokyklas, beje, tipiškas 
daugeliui Vakarų valstybių. Tačiau 
vėliau ši riba išplatėja ir aukštesnioji 
Eton mokykla, o vėliau 
išsilavinimas Oxforde ir Cambridge, 
sutrumpintai vadinamas Oxbridge, 
tampa garantuotu keliu į valdžios 
viršūnes.

Šiandien, kokia partija turėtų 
daugumą Westminsteryje, galima 
drąsiai sakyti, jog Oxbridge 
auklėtiniai šeimininkauja Britanijos 
institucijose. Elitinio mokslo sis
tema, nesvetima ir kitiems anglo
saksų kraštams, Albiono salose 
susirišusi su visuma kitų iš praeities 
atėjusių tradicijų sudaro tą atmos
ferą, kuria kvėpuoja britai. Ji 
nubrėžia aiškią ribą visuomenėje 
tarp tų kurie turi elitinį išsilavinimą 
ir tų kurie jo neturi, būdama esminiu 
veiksniu, dalijančiu Britaniją į nau
jąsias klases.

Alvydas Medalinskas 

mokinių komiteto atstovas. Dėl 
studijų dar neapsisprendęs.

Gabrielė Žaidytė, gimusi 1970, 
į mūsų gimnaziją atvyko iš 
Vilniaus 1990 į dvyliktą klasę. Tai 
pirma mokinė is Lietuvos, kuri 
Vasario 16 gimnazijoje išlaikė 
brandos egzaminus. Gabrielė yra 
aktyvi gimnazijos ateitininkų kuo
pos narė. Ypač daug laiko skyrė 
mokslui, kad per dvejus metus 
pasiruoštų brandos egzaminams 
pagal Vokietijos programą, kuri 
gana skiriasi nuo lietuviškosios. 
Ketina studijuoti meno istoriją bei 
teologiją Eichstatto katalikų uni
versitete ir grįžti dirbti į Lietuvą.

VLB Info.

REMKIME 
PAGALBOS 
LIETUVAI 
FONDĄ

2 Ladbroke Gardens 

London W1 1 2PT

Vilniaus senamiestyje, miesto 
centre, ilgesniam laikui 

išnuomuojamas vieno miegamo
jo butas su visais patogumais. 

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

LIETUVISKUJU II 
SIU DŪLĮ SAVAITĖ II

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-tosios Studijų Savaitės paskaitininkai ir paskaitų temos: AT 
pirmininko pavaduotojas K. Motieka, ministras Darius Kuolys: 
"Istorinė ir politinė lietuvių tautos savivoka", ministras dr. 
Algirdas Nasvytis: "Senojo Vilniaus architektūrinio landšafto 
unikalumas ir miesto plėtros problemos", ambasadorius prof. dr. 
Vaidotas Antanaitis, deputatė dr. Laima Andrikienė: "Lietuvos 
kelias į rinkos ekonomiką; ekonominės ir ūkio vystymasis", prof, 
dr. Alfred Bammesberger: 'Archeologija ir lyginamoji kalbotyra", 
dr. Kajetonas Čeginskas, dr. Kęstutis Girnius: "Lietuvos politinio 
konsenso sužlugimo priežastys", lektorius Vincas Natkevičius: 
"Broniaus Krivicko poezija" , kompozitorius Ričardas Kabelis: 
"Kompozitoriaus Ryčio Mažulio kūryba".

Meninę dalį atliks: solistė Laima Stepaitienė, aktorė Dalila 
Mackialienė. Koncerto akomponiatorius Tomas Bakučionis.

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

Vėl puolamas Lietuvos prem
jeras Gediminas Vagnorius. 
(Liepos 14 d. AT balsų dauguma 
premjero G. Vagnoriaus atsis
tatydinimas buvo priimtas - 
Red.). Spaudoje pasirodė pra
monininkų, verslininkų, o taip pat 
laikraščio “Respublika" vadovy
bės kreipimasis j Lietuvos 
žmones ir Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą (“Respublika" 07 02). G. 
Vagnorius kaltinamas voliuntariz
mu, nesugebėjimu konstruktyviai 
dirbti. Kreipimąsi trumpai 
išdėstomi premjero veiklos 
padariniai ir išreiškiamas nepa
sitikėjimas juo. Tiesa’ (07 03) 
pastebi, kad “atrodo, jau dabar ir 
vadinamieji dešinieji neberems 
G. Vagnoriaus, kurie dar vakar 
matė jį kaip Lietuvos ekonomikos 
gelbėtoją". Tai, kas dabar yra 
Lietuvoje, vertinama kaip - 
ekonominė katastrofa. Ypač G. 
Vagnorių atakuoja LLL lyderis A. 
Terleckas. Premjeras kaltinamas 
ne šiaip klaidomis, bet tiesiog 
sąmoningu Lietuvos naikinimu (ši 
pozicija apžvelgiama Tiesoje” 07 
10). Tačiau reiškiama ir tokia 
nuomonė, kad ekonominės 
krizės ir suirutės priežastys slypi 
kur kas giliau nei vienokia ar
kitokia premjero veikla (Tiesa” 
07 03). Pats G. Vagnorius atsakė 
straipsniu “Lietuvos aide" (07 09) 
- “Valstybės griovimas”. Viskuo 
kaltinama “destruktyvi opozicijos 
veikla". Vietoje būtino “visų val
stybę remiančių politinių jėgų“ 
susiklausymo, einama į politinį 
chaosą - nurodoma straipsnyje. 
Premjeras atsako į kai kuriuos 
kaltinimus vyriausybei, tačiau iš 
esmės juos laiko deklaratyviais, 
išgalvotais ir tiesiog nesupranta
mais. Straipsnis baigiamas šiais 
G. Vagnoriaus žodžiais: “Aš ti
kiuosi, jog Aukščiausiosios 
Tarybos kairioji opozicija, 
padedant partiniai nomenklatūrai, 
KGB struktūroms, o ir >kai 
kuriems įsipainiojusiems į 
ekonomines bei asmenines 
machinacijas parei-gūnams, 
nukreipusi savo veiklą prieš 
Valstybės, jos piliečių interesus, 
plačiai apjuodinusi nepaklusnius 
Vyriausybės atstovus, šį kartą 
ras drąsos atvirai atstatydinti 
Vyriausybę". Tačiau Tiesa" (07 
10) reiškia viltį, kad tai dar ne 
viskas - “neregėto masto žalą 
Lietuvos ekonomikai nustatys 
teisėsaugos organai ir apie 
padarytas išvadas praneš 
Lietuvos žmonėms".

“Lietuvos aido” skaitytojai 
liepos 8 d. perskaitė šiame 
laikraštyje tokią žinutę: “Daugiau 
kaip pusė Izraelio arabų gyvena 
žemiau skurdo ribos - 240 dolerių 
per mėnesį”. Antrasis Izraelio 

ministras pirmininkas pareiškė, 
kad jam dėl to gėda "kaip žydui ir 
kaip izraeliečiuf - nurodoma ten 
pat. Na, o Lietuva, kuri taip 
didžiuojasi, kad jau artėja prie 
pasaulinių kainų, turi džiaugtis 
apytikriai 20 - 30-čia dolerių per 
mėnesį vienam piliečiui. Tad kas 
gi yra tikroji skurdo riba?

“šaltas dušas" - taip Tiesa’ 
(07 04) pavadino Aukščiausio
sios Tarybos deputatus užklu
pusią informaciją apie Rusijos 
banko sprendimą nutraukti 
atsiskaitymus su Lietuva. 
“Lietuvos aido” (07 09) skelbimu - 
iš Maskvos grįžęs Lietuvos dele
gacijos vadovas C. Stankevičius 
pareiškė, kad B. Jelcino pažadai 
dėl Rusijos įsiskolinimo Lietuvai 
nebus vykdomi. Tokia yra Rusi
jos premjero J. Gaidaro pozicija. 
Rusija su Lietuva prekiaus 
pasaulinėmis rinkos kainomis 
(naftai), o Lietuvos prekių Rusijai 
gali nebeprireikti. Taigi Rusija 
metų viduryje keičia metams 
sudarytų sutarčių sąlygas" - 
rašoma “Lietuvos aide”. Rusija 
stengiasi kiek galėdama apsun
kinti mūsų gyvenimą - “už neprik
lausomybę reikia mokėti”, - reziu
muoja laikraštis. Tačiau straips
nis baigiamas teigimu, kad 
Rusijos spaudimas - tai nieko 
netikėto - "viskas normalu”.

“Lietuvos aidas” (07 03) skel
bia informaciją, kad atsistatydina 
finansų ministrė E. Kunevičienė. 
Premjeras G. Vagnorius pa
reiškimui pritarė. Kol bus paskir
tas naujas finansų ministras, E. 
Kunevičienei siūloma laikinai eiti 
šias pareigas - rašoma laikraš
tyje. Kiek ankščiau “Respublika” 
piktino skaitytojus skelbdama 
apie šios ministerijos aukštiems 
pareigūnams išmokamas premi
jas - šimtais ir tūkstančiais mar
kių, dolerių... Be abejo, už gerą 
darbą, pasiekimus, Lietuvos 
finansinį klestėjimą, piliečių 
gerbūvį, etc. Savo karjeros pra
džioje gerbiama ministrė per tele
viziją skelbė griežtą nepakan
tumą buvusiai komunistinei sis
temai - nomenklatūrai, konjun
ktūrai, veidmainystei, nežabotam 
gobšumui ir t.t. Kas dabar bus 
ministras?

Juridiškai įteisintas tiesioginis 
susisiekimas geležinkeliu su 
Lenkija. Pradėjo veikti Lazdijų 
rajono šeštokų geležinkelio sto
tis. Tai pirmoji tarptautinė 
geležinkelio trasa iš Lietuvos (ji 
veikė prieš karą) jungianti 
šeštokus su Suvalkais maždaug 
60 km. ruožu. Tad “Per šeštokus 
į Europą!" - skelbia Tiesa” (07 
09). Laikraštis primena, kad į 
Lenkiją iš Lietuvos buvo galima 
nuvykti tik per Baltarusiją ar 
Ukrainą. Dabar šiuo geležinkeliu 
pareiškė susidomėjimą ir Latvijos 
bei Estijos atstovai - pažymi 
Tiesa". Deja, yra ir problemų,- tai 
vis sovietmečio “rojaus” paliki
mas. Lietuvos geležinkeliai nu
alinti, skiriasi vagonų gabaritai 
nuo Vakarų šalių, skirtinga jų 
sukabinimo technologija ir t.t. 
Tačiau pradžia šiame darbe 
padaryta ir tai visų svarbiausia.

“Nauji vėjai papūtė net provin
cijoje” - rašoma Tiesoje" (07 03) 
straipsnyje apie jauno amerikie
čio Verėno Longmajerio altruis
tišką misiją Utenoje. Jis sugalvojo 
mokyti anglų kalbos mokytojus ir 
mokinius (ir pats pramokti 
lietuviškai) vienoje Utenos viduri
nėje mokykloje. Nors gyvenimo 
sąlygos amerikiečio ir nelepino, 
tačiau skundų iš jo girdėt nebuvo. 
Ir priešų neturėjo, ir draugų 
netrūko - rašo Tiesa”. Tik va su 
mokyklos direktoriumi (rajono 
Sąjūdžio tarybos pirmininku) 
susiremti teko. Labai jau skyrėsi 
jų pažiūros į gyvenimą, mokymą, 
auklėjimą - pažymima laikraštyje. 
V. Longmajeris išvyko, bet 
kitiems mokslo metams sakosi 
įkalbėjęs savo draugą - Utena be 
anglų kalbos mokytojo (kuriam ši 
kalba gimtoji) neliks.

Vidmantas Dimas
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ŽMONĖS IR ĮVYKIAI JAUNIMO POLITINIS SEMINARAŠ BONNOJE

Liepos 4 d. Londono lietuvių Maironio SeStadieninė mokykla šventė 
penktųjų mokslo metų pabaigą. Lietuvių namuose susirinko mokiniai, 
mokytojai ir svečiai. Buvo įdomi programėlė ir įvairūs žindimai O po to - 
vaišės.

Trys Maironio mokyklos mokytojai: Daiva, kun. R. Repšys ir Virginija.
Kun. Ričardas Repšys, MIC., daugiau kaip metus talkino Londono 
lietuviškos parapijos klebonui dr. J. Sakevičiui, MIC. Jis taip pat buvo 
Vasario 16 gimnazijos kapelionu. Dabarkun. R. Repšys grįžta į Lietuvą ir 
bus Marijampolės Marijonų gimnazijos kapelionu. Liepos 12 d., sekma
dienį, po pamaldų jis atsisveikino su Londono parapijiečiais, kurie jam 
palinkėjo sėkmės naujose pareigose.

Prie Parlamento rūmų Londone (iš kairės): G. Carter - "Accounting 
World" redaktorius, D. Driver - "Institute of Financial Accounting" 
pirmininkas, J. Niedvaras - Vilniaus banko prezidentas, Ž. Jučienė, V. 
Gricius, R. Ramoška, A. Kukarsldenė - Vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnai, L. Kupstas - Techniškų programų skyriaus viršininkas, dr. A. 
Pradževičius - Kompiuterių centro vadovas ir I. Girėnienė.

Lietuvių bičiulis parlamentaras P. Thurnham neseniai atšventė savo 
išrinkimą į parlamentą. Nuotraukos centres išrinktasis parlamentaras, jo 
kairėje DBLS Boltono skyriaus pirmininkas H. Vaineikis ir Boltono 
miesto valdybos nariai.

Vasario 16 gimnazijos mokslei
viai gegužės 23 d. buvo pakviesti į 
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos 
surengtą politinį seminarą Bonnoje. 
Bonną pasiekė jau gerokai sutemus. 
Annaberge, Pabaltiečių krikščionių 
studentų namuose, jie buvo šiltai 
sutikti. Prie laužo laukė skanūs 
užkandžiai ir dainos. Dainos tęsėsi 
dar ilgai po vidurnakčio, bet apie 
miegą niekas negalvojo. Ir keista, 
sekančios dienos rytą nuovargio kaip 
nebūta.

Pavalgius sočius pusryčius, 
nusiteikta “iškentėti” ne vieną 
valandą, klausant paskaitų. O 
paskaitos buvo įdomios.

Pirmasis paskaitininkas buvo 
prof. dr. Vaidotas Antanaitis, Lietu
vos ambasadorius Vokietijoje. Jis 
pasakojo apie dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį, apie Lietuvos tar
pusavio santykius su Vokietija bei 
Rusija.

Vokietiją neramina tautinių 
mažumų klausimas Lietuvoje, kurį 
nelabai objektyviai nušviečia rusų 
informacinės priemonės. Daugelį 
nustebino pranešimas apie artimą 
Lietuvos ir Ukrainos ekonominį bei 
politinį bendradarbiavimą. Maloniai

ŽEMAITIJOJE

KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ
Liepos 4-5 dienomis Šilalės 

rajone įvyko kraštiečių šventė, į 
kurią sugužėjo gimę Šilalės rajone, 
o dabar gyveną ne tik vietoje, bet 
ir Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir 
kitur. Buvo Šilalės rajone gimusių 
ir augusių, o šiandien gyvenančių 
Maskvoje ir net Australijoje. Pirmą 
dieną svečiai lankėsi Lietuvos did
vyrio, Atlanto nugalėtojo S. 
Girėno tėviškėje, kalbininko, pro
fesoriaus, kunigo K. Jauniaus 
tėviškėje, pabuvojo prie Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
paminklo Kvėdarnoje ir kitur.

Kilusius iš Kvėdarnos apylinkės 
svečius prie apylinkės ribos su 
sūriu ir gira pasitiko Kvėdarnos 
tremtinių choras, o Lietuvos trem
tinių ir politinių kalinių sąjungos 
Šilalės skyriaus pirmininkas 
Kęstutis Balčiūnas pasveikino juos 
trumpa kalba. Po to, svečiai 
aplankė paminklą “Žuvusiems už 
Lietuvą tremtyje ir Tėvynėje 1940- 
1953”, kur šio paminklo statytojas 
K. Balčiūnas papasakojo svečiams 
apie pokario genocidą įvykdytą 
Kvėdarnos apylinkėje. Svečiai 
nuėjo prie DLK Vytauto paminklo, 
kurį sovietinis saugumas norėjo ne 
vieną kartą sunaikinti.

Prie Jūros upės svečiai, kartu su 
Kvėdarnos tremtinių choru ir atsi
lankiusiais kvėdarniškiais, daina
vo, šoko, prisiminė jaunystės die
nas.

Lietuvos kariuomenės genero- 
lo-leitenanto, buvusio krašto 
apsaugos ministro, bolševikų 
nukankinto Lukiškių kalėjime 
1957 m. P. Liatuko duktė 
papasakojo prisiminimus apie 
tėviškę, esančią greta ant kalno, 
apie savo tėvą. Inžinierius, 
kraštotyrininkas K. Misius papasa
kojo apie Kvėdarnos istorijos 
reikšmingesnius įvykius. Kalbėjo 
ir kiti buvę kvėdarniškiai. Visi 
išsiskirstė gerokai po vidurnakčio.

Sekančią dieną svečiai 
susipažino su Šilale. Čia buvo ir 
norvegų atstovai. Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos deputatas 
monsinjoras A. Svarinskas laikė 
šv. mišias prie tik ką pašventintos 
koplytėlės (anksčiau ji buvo 
bolševikų nugriauta), pašventino 
Šilalės vėliavą. Iškilmingame 
šventinime, gausiai žmonių miniai 
kalbėjo buvę šilališkiai svečiai, 
vietinės valdžios atstovai.

Šventės metu vyko tautodai
lininkų paroda. Mugėje galima 
buvo nusipirkti tautos dailininkų 
gaminių.

Susirinkusius linksmino 
Kvėdarnos tremtinių choras, 
Šilalės kultūros namų saviveik
lininkai, etnografinė liaudies 
kapela. Sportininkai bėgo garbės 
mylią apie Šilalę.

Kęstutis Balčiūnas 

nuteikė žinia, kad Lietuvos menas - 
dailė, muzika bei teatras - gali drą
siai konkuruoti Europos arenoje.

Egidijus Šaleika, besistažuojąs 
Frankfurto universiteto teisės fakul
tete, išsamiai palygino Lietuvos bei 
Vokietijos teisines sistemas. 
Daugumą paskaitos klausytojų ypač 
domino Lietuvos parlamentinis 
gyvenimas, prezidento institucijos 
įvedimo klausimas. Taip pat buvo 
paliesti kai kurie Lietuvos konstitu
cijos paragrafai.

Po kiekvienos paskaitos pasipil
davo daugybė klausimų. Diskusijų 
taip pat netrūko.

Tačiau žmogus ne tik žodžiais 
sotus, jam dar reikia kartais šį bei tą į 
skrandį įsimesti. Taigi, papietavome. 
Po pietų išklausėme paskaitos, kuri 
lietė visų trijų Pabaltijo valstybių 
krikščioniškąjį jaunimą.

Protiškai padirbėjus, reikėjo

VOKIETUOS ATEITININKŲ METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 6-8. Memmingene įvyko 
Vokietijos ateitininkų metinis 
suvažiavimas. Jo organizatorė - 
Vasario 16 gimnazijos Vysk. M. 
Valančiaus vardo ateitininkų kuopos 
globėja Marytė Šmitienė. Suvažiavi
mo šeimininkas - Vokietijos lietuvių 
katalikų sielovados direktorius prel. 
Antanas Bunga.

Birželio 6 d. popiet iš 
Hūttenfeldo į Memmingeną dviem 
autobusiukais ir dviem lengvais 
automobiliais išvyko 23 asmenys. 
Apie 350 kilometrų kelionė buvo 
laiminga. Memmingene hiuttenfel- 
diškių laukė keletas svečių iš 
Lietuvos ir kitur. Po vakarienės savo 
būstinėje visus pasveikino prel. 
Bunga, linkėdamas, kad viešpatautų 
lietuviškos šeimos dvasia. M. 
Šmitienė pasidžiaugė, kad suvažia
vime dalyvauja ir buvę vysk. 
Valančiaus kuopos nariai, dabar jau 
studentai ir svečiai iš Lietuvos.

Vilniaus arkidiecezijos atei
tininkų pirmininkas mokytojas 
Vytautas Toleikis perdavė Lietuvos 
ateitininkų pimnininko prof. Arvydo 
Žygo sveikinimus ir papasakojo apie 
Lietuvos ateitininkų veiklą ir 
rūpesčius. Didelė veikla dar 
neišvystyta, bet pradžia gera - 
susibūrė gražus Lietuvos katalikiško 
jaunimo branduolys, žadąs augti 
platyn ir gilyn. Palyginti su 
prieškariniais laikais, negausus - vos 
2.000. Stengiamasi susipažinti su 
ateitininkų principais, suformuotais 
jų ideologų prof. Stasio Šalkauskio, 
kun. Ylos ir kitų, juos pasisavinti ir 
jais gyventi. Dar vis neįstengiama 
nusikratyti ne tik jaunime, bet ir 
visuomenėje tebeviešpataujančio 
inertiškumo, baimės, perdėto kukli- 
nimosi. Ankščiau ateitininkai neven
gė vadintis elitiniu jaunimu. Šiandi
en gėdinamas! taip sakyti iš baimės 
būti palaikytiems pasipūtėliais. 
Trūksta didesnių planų. Baimina
masi netik savųjų, bet ir vakariečių. 
Iš vienos pusės bijomasi apsikrėsti jų 
neigiamybėmis, o iš kitos - jaučia
mas menkavertiškumas. Bet pamažu 
dvasinis gyvenimas normalėja. 
Ateitininkai suras jiems prideramą 
vietą visuomenėje ir Bažnyčioje. 
Reikia tikėtis, kad išaugę skaičiumi 
ir sustiprėję dvasia Lietuvos atei
tininkai suvaidins tokį vaidmenį, 
kokį vaidino prieškarinėje Lietuvoje.

Po pranešimo vyko gyvas 

BALTIC NEWS
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atsipūsti. Šį kartą į darbą paleistos 
emocijos - žaidė tokį žaidimą, ku
riame pasyvių stebėtojų ir 
norėdamas nerasi. Vakare vėl visi 
susirinko prie laužo.

Sekmadienį po šv. mišių vieni 
iškylavo laivu į Linzą, kiti liko susi
pažinti su Bonna ir dalyvauti 
spontaniškai išsirutuliojusiame “van
dens mūšyje”, į kurį subūrė Anna- 
bergo pilies prižiūrėtojas Andrejis 
Urdze. Šiame mūšyje nebuvo nei 
laimėtojų, nei pralaimėtojų - kiek
vienas turėjo gelbėti savo kailį, jei 
norėjo likti sausas. Deja, sausų nesi
matė, nes A. Urdzės kibiras kiekvie
nam sausam grėsmingai pakibdavo 
virš galvos ir išsiliedavo. Laikas 
prabėgo greitai. Reikėjo skirstytis. 
Grįždami gimnazijon, dalinomės 
Bonnoje patirtais įspūdžiais. Visi 
džiaugėsi, smagiai ir įdomiai 
praleidę savaitgalį... ne gimnazijoje.

pasikeitimas nuomonėmis. Pažadėta 
glaudžiau bendradarbiauti. 
Mokytojas Toleikis kvietė atei
tininkus dažniau lankytis tėvynėje, 
arčiau pažinti Lietuvos jaunimą, 
ypač ateitininkus ir padėti savo 
patarimais.

Pirmoji Sekminių diena pradėta 
iškilmingomis, pamaldomis šv. 
Ulricho namų koplyčioje, gausiai 
išpuoštoje bijūnais. Su trijų atei
tininkų palyda įnešta ateitininkų 
vėliava. Kartu su ateitininkais 
meldėsi ir Memmingeno lietuviai, iš 
seno pasižymintys gražiu giedojimu.

Šv. mišias aukojo vyskupas 
Antanas Deksnys, prelatas Antanas 
Bunga, dr. J. Vaišvila, kun. K. 
Senkus, kun. R. Repšys ir Kauno 
kunigų seminarijos prefektas kun. 
Romualdas Vėlavičius. Pasveikinęs 
svečius bei parapijiečius ir pranešęs, 
kad du Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai Benigna Labanauskaitė ir 
Nerius Landys duos ateitininko 
įžodį, perskaitė maldą į Šv. Dvasią.

Svečių kambaryje vilnietis moky
tojas Vytautas Toleikis papasakojo, 
kad 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje 
buvo įsteigtas ateitininkų būrelis. 
Lietuvoje visuomenė esanti 
suskilusi, visur ieškoma priešų. 
Daug žmonių lanko bažnyčią, nors 
neretas tik iš patriotizmo. Trūksta 
naujų apaštalavimo būdų. Todėl kyla 
klausimas, ar Lietuvos Bažnyčia 
įstengs skubiai sumodemėti.

Po vakarienės visi persikėlė 
vakaronei į prelato Bungos būstinę. 
Čia abiturientė Gabrielė Žaidytė 
pagrojo violončele, Laimutė Lipšytė 
ir Inga Senkutė dainavo ir kankliavo, 
o Baltija Udrytė deklamavo.

Antroji Sekminių diena pradėta 
šv. mišiomis, kuria aukojo Vasario 
16 gimnazijos kapelionas kun. 
Ričardas Repšys su prelatu Bunga.

Po pamaldų svečių kambaryje 
Vasario 16 gimnazijos mokinė 
Diana Milerytė skaitė referatą apie 
gimnazijos ateitininkus nuo jų kuo
pos įsteigimo iki dabar.

Per pietus Šv. Hildegardos namų 
viršininkei ir virėjoms, kurios dvi 
paras ateitininkus ir jų svečius maiti
no, padėkota aprišant visas 
lietuviškų raštų juostomis ir su- 
giedant Ilgiausių metų. Po pietų visi 
išskubėjo namo. Prelato Bungos 
buveinėje vėl įsiviešpatavo tyla

VPL Info.
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Lietuvių Kronika
KADA-KAS-KUR?
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.

AUKOS SPAUDAI
St. Markevičius - 2.00 sv.
P. Grenda - 7.63 sv.
A. Dargis - 5 DM.
Už aukas nuoširdžiai dėkojame

OLIMPIADA 92
10.00 sv. - C.A. Last
10.00 sv. - Z.A. Bieliūnas

Dėkojame J. Alkis

PARAMOS LIETUVAI 
FONDAS (ALF)

LSDP Didžiojoje Britanijoje 
15.00 sv. - vietoje gėlių a.a. J. 
Vilčinko atminimui.

Po 10.00 sv. P. Vicas ir C.A. 
Last.

K. Tamošiūnas

PATIKSLINIMAS
Noriu patikslinti anksčiau 

skelbtą "EL" Nr. 24 (VI. 19) infor
maciją apie mokymąsi Kauno 
technologijos universitete.

Išeivijos lietuviams, t.y. 
užsienio lietuvių vaikams bei 
vaikaičiams, kaip ir visiems 
Lietuvos Respublikos piliečiams, 
mokslas universitete yra nemoka
mas.

Kiti užsieniečiai už mokslą 
moka 3000 JAV dolerius per 
metus.

Prof. K. Kriščiūnas, Rektorius

PADĖKA

Šių metų pavasarį į Londoną 
savo specialybėse tobulintis atvyko 
visuomenininkas-politikas Alvydas 
Medalinskas ir ekonomistas Juozas 
Aliukonis. Jie abu su savo straips
niais bendradarbiavo “Europos lietu
vyje”. Jiems grįžus į Lietuvą, visų 
“EL” skaitytoją ir redakcijos vardu 
dėkoju už nemokamą bendradar
biavimą, trukusį beveik pusę metų, 
ir linkiu geros kloties Lietuvoje.

VL Dargis

PAMALDOS
Nottinghame - liepos 26 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Stoke-on-Trent - liepos 26 d., 14 

vai., Sv. Wulstane. Po Mišių A. 
Petronio paminklo šventinimas 
kapinėse

Manchesteryje - liepos 26 d., 
12.30 vai.

Nottinghame - rugpjūčio 2 d., 
11.15 vai., Židinyje.

Leicesteryje - rugpjūčio 2d., 14 
vai. Švč. Širdyje, Mere Rd.

LONDONE
BRITŲ-LIETUVIŲ

PAGALBOS FONDAS 
VAIKAMS LIETUVOJE

Gauta 10.00 sv. auka iš M. 
Bohdanowic, a.a. Juozo Vilčinsko 
atminčiai.

LIETUVOS INVALIDUS 
GLOBOJA IŠEIVIAI

Perspausdiname Žilvino Pa- 
karsko sutrumpintą rašinį, pub
likuotą 1992 m. liepos 2 d. 
“Respublikoje” (1992. VII.2).

Vakar Vilniuje atidarytas pir
mas Lietuvoje vaikų invalidų 
ugdymo centras “Viltis”, kuriame 
tėvai galės savo nesveikus vaikus 
palikti visai darbo dienai. Kaip 
“Respublikos” reporteriui papasa
kojo šio centro direktorė A. 
Viliūnienė, “Viltyje” kol kas veiks 
trys grupės, į kurias priimami nuo 
3 iki 18 metų amžiaus vaikai su 
rimtais psichiškais sutrikimais. 
Ateityje, baigus restauruoti patal
pas, kurios dar visai neseniai pri
minė griuvėsius, centras priims 
daugiau vaikų.

Vaikų invalidų integravimo į 
visuomenę mintį seniai brandino 
vaikų psichinės sveikatos centro 
vadovas Dainius Pūras. Tokios 
įstaigos Europoje egzistuoja jau 
30-40 metų. Lietuvoje šią idėją 
įgyvendinti padėjo Australijos 
lietuvė defektologė Danutė 
Baltutytė, antrus metus dirbanti 
Lietuvoje. Beje, išeivijos lietuviai 
pasak “Vilties” bendrijos atstovų 
yra vienintelis šių vaikų ramstis. 
D. Baltutytei ir “Vilties” bendrijai 
konkrečiais darbais padėjo 
Australijos lietuvių bendruom- 
menė, Britų-lietuvių pagalbos 
Lietuvos vaikams fondas, Maltos 
ordenas. Vienintelis rėmėjas iš 
Lietuvos - valstybinė įmonė 
“Greitkelis”.

Diusburgo miesto restorano 
savininkas H. Stemas šiam centrui 
skyrė vienos dienos restorano 5000 
DM uždarbį. D. Baltutytės tėvas 
Viktoras Baltutis - 4000 (JAV) 
dolerių.

Pagal D. Baltutytę, kai kurie 
vaikai vėliau bus pervesti į bendro
jo lavinimo mokyklų specialias 
klases, o nuo 18 metų - į jau ku
riamą Darbo terapijos centrą 
Užupyje.

MINIA UTOBUSAS 
INVALID AMS-VAIKAMS 

VEŽIOTI
Tinkamo invalidus-vaikus 

vežioti miniautobuso pirkimui jau 
suaukota daugiau kaip 5000.00 
svarų. Reikia daugiau. Siųskite 
aukas: British-Lithuanian Relief 
Fund for Children in Lithuania, 21 
The Oval, London E2 9DT.

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

SKAUTIŠKUOJU KELIU i
VASAROS STOVYKLA

Tradicinė LSS Europos rajono 
stovykla įvyks liepos 25 - 
rugpjūčio 1 dienomis. Stovyklos 
vardas “Baltijos kelias”. 
Iškilmingas stovyklos atidarymas 
su pamaldomis įvyks liepos 25 d. , 
šeštadienį, 17.30 vai.

Stovyklai vadovaus v.s. J.

BRADFORDE
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

"Vyties" klubo narių pusmetinis 
susirinkimas šaukiamas liepos 26 
d., sekmadinį, 14.30 vai.

Dienotvarkėje: pranešimai ir 
diskusijos klubo reikalais.

Klubo valdyba

LEIGH
MIRE PRANAS GUDELIS
Liepos 3 d. Leigh ligoninėje 

mirė Pranas Gudelis, sulaukęs 79 
m. amžiaus.

Laidotuvių apeigas liepos 13 d. 
Dvylikos Apaštalų bažnyčioje 
atliko kan. V. Kamaitis. Jo palaikai 
buvo sudeginti Ovedale kremato
riume.

Pranas Gudelis gimė Rokiškio 
apskr., tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje viršilos laipsniu. 
Lietuvoje paliko liūdinti žmona ir 
trys sūnūs. Liūdesio valandoje juos 
užjaučia DBLS-gos Leigh skyriaus 
jo draugai lietuviai.

Ilsėkis, Pranai, ramybėje!
A.G.

DUSTY HUGHES
H SEIfP OJ TUfE TOVjQUE 

dviejų veiksmų drama apie Rytų Europos disidentą
Dominik Tatarką. Vaidina pasaulinio garso aktorius John 

Malkovich, lietuvė aktorė Ingeborga Dapkūnaitė ir kiti.

Bilietus galima gauti:
SHAFTESBURY THEATRE, 210 Shaftesbury Avenue, WC2 

Tel.: 071-379 5399

92 OLIMPIADA
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.

BRITANIJOS 
LIETUVIŲ 

SĄSKRYDIS 
ir

TAUTOS 
Šventės 

N1N ĖJIMAS

RUGSĖJO 5

UKRAINIEČIŲ 
KLUBE, 

BENTINCK ROAD, 
NOTTINGHAME 

Alkis, jo pavaduotojas - Vj 
O’Brien. Kitas pareigas stovykloje 
eis šie vadovai: VI. Gedmintas, V. 
Gasperienė, E. Augaitytė, G. 
Valterytė-O’Brien, B. Bishop, J. 
Žilinskas, P. Markevičius, Z. Žilin
skaitė, A. Traškaitė, K. 
Markevičiūtė-Harmes, M. 
Liudvigas, A. Gedmintaitė ir kiti.

Programą paruoš ir praves patys 
jauni vadai. Stovyklos kapelionas - 
kun. A. Geryba.

Stovyklos uždarymas įvyks 
rugpjūčio 1 d., šeštadienį, 15 vai. 
Kviečiame visus aplankyti Sodybą 
ir dalyvauti skautų stovyklos 
uždaryme.

Rajono valdyba

“LITHUANIA-9”
M. Barėnienės suredaguotas 

tradicinis LSS Europos rajono lei
dinys anglų kalba “Lithuania - 9” 
jaus atspausdintas.

Tai yra labai gražiai paruoštas ir 
pilnas informacijų apie Lietuvą lei
dinys angliškai kalbančiam jau
nimui.

Redaktorei talkininkavo P. 
Tričys, o spausdinimo darbus 
atliko Nijolė Dargienė. Dėkojame 
redaktorei ir talkininkams. Leidinį 
galima įsigyti Lietuvių namuose 
arba LSS Europos rajone, tek, 081- 
502 1887. Kaina 5.00 sv. 
(Priimamos ir aukos).

Rajono vadovybė

LIETUVOS AMBASADA 
LONDONE

17 ESSEX VILLAS 
LONDON W8 7BP 

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.

Liepos 21-26 d. Catthorpe 
Manor, Leicestershire, įvyks 9- 
sis pasaulinis Latvijos jaunimo 
kongresas, kuriame dalyvaus 
apie 400 atstovų iš visų 
pasaulio kraštų.

Liepos 27 d. Londone 
Covent Garden turguje įvyks 
Latvijos Diena, kur galima bus 
maloniai praleisti laiką, klausan
tis latvių muzikantų bei 
pasigėrėti Latvijos menininkų ir 
amato žmonių darbais.

Vakare Rock Garden 
kavinėje koncertuos populiari 
Latvijoje roko grupė.

Kviečiame atvykti.

PASAULYJE
Vokietija - Europos galiūnas

Atrodo, kad visas Europos kraštų 
ūkis priklauso nuo Vokiškos markės 
vertės pasaulinėje valiutos rinkoje. 
Tereikėjo kancleriui Kohl pagrasinti, 
jog bus pakeliamos palūkanos, visų 
Europos kraštų vadai buvo priversti 
susirūpinti savo ūkio reikalais. 
Pasaulinėje valiutos rinkoje britų 
svaras sumažėjo prieš deutschmarkę 
ir ERM (keitimo ratos mechanizmo) 
nustatytuose rėmuose. Tuo tarpu 
Vokietijos finansiniai specialistai 
aiškino, jog jų įsipareigojimai 
Europos Bendrijai (ji moka 
didžiausią mokestį), atstatymas 
buvusioms Rytų Vokietijos ūkio 
reikalavimai, na, ir teikiama parama 
buvusios Sovietų Sąjungos respub
likoms, verčia juos reguliuoti markės 
apyvartą. Liepos 16 d. Frankfurte 
įvykusiame Vokietijos finansininkų 
pasitarime buvo pasitenkinta tik 
markės palūkanų pakėlimu vidaus 
rinkai. Po šio pareiškimo, britų svaro 
vertė vėl pakilo.

Amerikietis - Serbijos premjeras
Kai Lietuvos parlamente buvo 

pareikštas nepasitikėjimas premjeru 
Vagnorium ir jo vyriausybe, kai 
kurie komentatoriai Lietuvai pasiūlė 
pasekti Serbijos pavyzdžiu ir 
pasikviesti užsienietį ministrą 
pirmininką. Nauju Serbijos premjeru 
parlamentas išrinko serbų kilmės 
JAV milijonierių Milan Panic. Jis 
tuojau pripažino Bosnijos- 
Hercegovinos nepriklausomybę ir 
pasižadėjo buvusioje Jugoslavijoje 
atstatyti taiką. Jis taip pat pareiškė 
nepasitikėjimą dabartiniu prezidentu 
ir manoma, kad Milosevic turės 
atsistatydinti.

Milan Panic pasižadėjo ben
dradarbiauti su Europos Bendrijos 
taikos komisija, kuriai vadovauja 
lordas Carrington ir Balkanuose 
įvesti JAV tipo demokratiją.

Dėl vedamų karo veiksmų 
Bosnijoje ir kitur Serbijos vadai 
teisinasi, jog tai yra būtina, norint 
apsaugoti ten esančius savo tau
tiečius. Ta patį kartoja ir Rusijos 
prezidentas B. Jelcinas, kuris savo 
karinius dalinius laiko Baltijos val
stybėse.

Liūdniausia, kad tų karo 
veiksmų pasėkoje labiausiai kenčia 
pabėgėliai, kurie palikę savo namus, 
nežino kur dėtis, nes niekas nenori jų 
priimti.

Nauja Izraelio vyriausybė
Daug vilčių dedama į naują 

Darbo partijos sudarytą vyriausybę, 
kuriai vadovauja Yitzhak Rabin, 
pažadėjęs su arabais surasti taikingo 
sugyvenimo būdą. Prezidentas Bush 
naujam vadui pritaria, bet pales
tiniečiai dar abejingi ir laukia taikos 
siekiančių reformų. Premjeras Y. 
Rabin pakvietė Jordano ir pales
tiniečių atstovus pasitarimui, o ir 
pats, siekdamas taikos, pasižadėjo 
apsilankyti arabų kraštų sostinėse. 
Iki šiol arabai buvo priešingi taikos 
overtiūroms tol, kol nebus sustabdy
ta statyba arabų apgyventose srityse. 
Tos statybos sustabdymo reikalauja 
ir JAV. Naujasis Izraelio premjeras 
prižadėjo tai padaryti.

Sunku bailiesiems Afrikoje
Baltieji ūkininkai Zimbabve 

pagamina didelę dalį kraštui 
reikalingų žemės ūkio produktą. Iki 
šiol jie buvo saugūs. Bet šiemet 
buvo išleistas prezidento Mugabe 
pasirašytas įstatymas, kad reikalui 
esant, nusavinti žemės ūkį. Dabar 
atrodo, kad toks reiakalas atsirado. 
Mat vyriausybė sutiko finansuoti 
užtvankos statybą, dėl kurios daug 
juodąją bus išvietinti. Jiems kom
pensuoti vyriausybė nutarė nusavinti 
kai kurią baltąją ūkininką žemes, 
pagal vyriausybės nustatytą kainą. 
Manoma, kad toks vyriausybės 
žingsnis atbaidys užsienio biznierią 
investicijas. O baltieji ūkininkai 
išsiparduos ir emigruos į kaimyninę 
Zambiją.
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