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ŠVENTOS KALĖDOS 
LIETUVOJE

Pirmą kartą po Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos Lietuvoje Kalėdos buvo 
nedarbo diena. Apie tai painformavo 
Lietuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius telefoniniame pokalbyje su 
amerikiečių katalikų žinių agentūros 
„National Catholic News Service“ 
korespondentu. Nuo šių metų Kalėdos 
Lietuvoje bus visuotiniai pripažinta 
šventė, pažymėjo kardinolas 
Sladkevičius, pridurdamas, kad galbūt, 
kalėdinės pamaldos šiais metais bus 
perduodamos per televiziją. Kardinolas 
Sladkevičius taip pat pažymėjo, kad jis 
pats yra paprašąs valdžios paskelbti 
Kalėdas nedarbo diena ir kad valdžia šį 
prašymą be jokių sunkumų patenkino.

KURTI TAIKĄ —
GERBTI MAŽUMAS

Tokio pavadinimo raštu popiežius 
Jonas Paulius Antrasis kreipiasi į 
tikinčiuosius sausio pirmosios proga. Tą 
dieną Katalikų Bažnyčia visame 
pasaulyje pažymi visuotinį taikos reikalą, 
taikos, kuri remiasi visų pirma 
teisingumu ir dorove. Šiemet popiežius 
parinko mažumų temą. Jis nekalba apie 
kokią nors ypatingą mažumą ar tautą, 
bet aplamai turi galvoje visokias 
žmogiškojo sambūvio mažumas rasių, 
tautybių, kultūrų, tikybų, visuomenės 
gyvenime. Tai vienas opiausių klausimų 
šiuolaikinėje visuomenėje, teigia 
popiežius, pabrėždamas jo kylančią 
reikšmę šiuo metu, kai mažėja 
tarptautinės įtampos. Todėl jis ragina 
politikos ir tikybos vadovus ir visus geros 
valios žmones rūpestingai pasvarstyti 
mažumų klausimą. Mažumų esama 
beveik visur šiandien, tačiau ne visos jos 
gali reikštis ir naudotis savo teisėmis. 
Nepakenčiama padėtis gali vesti arba į 
pasyvų nusivylimą, arba į neramumus ir 
maištavimą. Šventasis Tėvas įspėja, kad 
nei pasyvumas, nei smurtas neveda 
tikruoju keliu. Jis svarsto mažumų 
problemą bendrųjų dorovės ir teologijos 
požiūrių šviesoje. Visur, kur gyvena 
skirtingi žmonių telkiniai, reikia ypač 
paisyti dviejų bendrų principų. Tai 
kiekvieno žmogaus asmens vertybė, 
kurios niekada negalima paneigti, kokiai 
rasei, tautai, kultūrai ar tikybai jis 
bepriklausytų. Antra, jokia žmonių 
bendrija, kokie bebūtų jos narių 
skirtumai, neturi būti skriaudžiama, bet 
veikliai prisidėti prie tarpusavio 
solidarumo. Popiežius pabrėžia, kad ne 
tik valstybė bei sambūriai, bet ir 
kiekvienas žmogus turi pareigą pripažinti 
ir ginti skirtingumą. Tačiau net tada, kai 
mažumų teisės įstatymų saugomos, kai 
kurios santalkos gali būti skriaudžiamos 
ir slopinamos, todėl valstybė turi nuolat 
rūpintis mažumų teisėmis. Pirmoji teisė 
— tai teisė gyvuoti, sako popiežius. Jis 
nurodo ir kitas mažumų teises: saugoti ir 
plėtoti savo kultūrą, galėti bendrai 
garbinti Dievą pagal savo papročius.

Tautiniai ir tarptautiniai valstybių 
įsipareigojimai žmogaus teisėms tebėra 
vis dar nepakankami, kad išnyktų 
įsišakniję prietarai ir nepasitikėjimas, 
galvosena, kuri sukelia mažumoms 
priešiškus veiksmus. Tik plėsdami 
kultūrą, kuri gerbia kitus, galime kurti 
taikingą visuomenę, teigia popiežius. 
Kartais, sako jis, mažumos kelia opius 
politikos klausimus, reikalaudamos 
nepriklausomybės ar bent didesnės 
savivaldos. Tokiems klausimams spręsti 
būtiniausia sąlyga — noras vesti dialogą. 
Atsisakymas dialogo gali atverti duris 
smurtui. Teroristų grupės neteisėtai 
pasisavina išimtinę teisę kalbėti mažumos 
vardu. Todėl popiežius pabrėžia, kad 
mažumos turi rūpintis ne tik savo 
teisėmis, bet ir pareigomis. Jos turi 
bendradarbiauti su visais piliečiais dėl 
bendrosios gerovės, ugdyti kiekvieno 
laisvę ir vertybę. Popiežius neužmiršo ir 
išeivių pareigų. Jis sako: Tikros 
neteisybės akivaizdoje į kitus kraštus 
persikėlę tautiečiai gali turėti pareigą

VLIKAS rašo prez. Reaganui
Pr.m. gruodžio 4 d., Dr. K. Bobelis 

gavo iš Lietuvos laisvės lygos pirmininko 
Antano Terlecko sekančio turinio laišką:

„Kreipimasis į VLIKO pirmininką 
poną Kazimierą Bobelį,
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spalio 25 d. Strasbourge paskelbtasis 
„Dėl Pabaltijo Respublikų Būsimo 
Vystymosi“ ir Europos Parlamanto 
nutarimo projektas vokiečių kalba 
„Entschliessung Entvvurf“, kuris būsiąs 
priimtas gruodžio 15 d. Abejuose 
pareiškimuose dominuoja keisti ir mums 
visiškai svetimi ir jokių būdu nepriimtini 
dalykai, kaip antai, kad Lietuvos 
gyventojai išbuvę penkiasdešimtį metų be 
savos valstybės esą dabar jau ir tenorį 
vien tik kultūrinės bei ekonominės 
savivaldos Rusijos federacijos sudėtyje. 
Išeitų jog okupacinėje padėtyje mūsų 
tautos jėgos pradėjo sekti, jos moraliniai 
ir intelektualiniai ištekliai pradėjo tirpti, 
tauta nebeteko jėgų atgauti savo laisvei ir 
valstybingumui. Tauta neva jau 
nebepajėgia sukaupti visos tautos 
energijos, kad patapus lygiateisiu 
Europos tautų šeimos nariu. Šitaip 
galvojantiems drąsiai ir tiesiai 
pareiškiame, — apsirinkate, nes jokia 
okupacija niekados lietuvių tautos 
nepadarė nei verge, nei pusverge.

Arba vėl, Pareiškimuose kalbama apie 
kažkokias valdžios bei tariama 
valstybingumo formas, einančias iš 
Maskvos. Pareiškimo autoriai tiesiog 
pamiršo, kad visa tai mūsų visiškai 
neliečia, kadangi 1940 metų birželio 
viduryje Lietuvos valstybingumas buvo 
sutryptas, nes mūsų kraštą okupavo 
svetimos valstybas kariuomenė, su kurios 
pagalba dar ir šiandien Maskva 
tebešeimininkauja mūsų Tėvynėje.

Remdamiesi visų pripažintąja 
tarptautine teise, jog kiekviena tauta turi 
apsisprendimo teisę ir atsimindami 
Helsinkio pasitarimo baigiamąjį aktą, 
pagal kurį taikiu būdu gali būti keičiamos 
Europos valstybių sienos, — griežtai 
pasisakoma prieš visokias kitas 
manipuliacijas, pareikšdami, kad ir 
lietuvių tauta, kaip ir tuo pačiu metu 
okupuotų Estijos ir Latvijos tautos, turi 
teisę savo likimą spręsti vien tik jos 
pačios, o kad tas įvyktų — privalo būti 
išvesta okupacinė kariuomenė, kuri taip 
ilgai čia užsisėdėjo, įtvirtindama ir 
išlaikydama Maskvos viešpatavimą. Tik 
Nepriklausomos Lietuvos valstybė 
sudarys tuos gražius ir stiprius rėmus, 
kuriuose įsikūnys Lietuvos gyventojų 
ateities lūkesčiai.

Pasirašė: Vytautas Bogušis, Eitanas 
Finkelšteinąs, Balys Gajauskas, 
Gustavas Gudanavičius, Gintautas 
Iešmantas, Mečislovas Jurevičius, 
Edmundas Paulionis, Viktoras Petkus, 
Nijolė Sadūnaitė, Vytautas Skuodis, 
Algirdas Statkevičius, Vytautas 
Vaičiūnas, Tomas Venclova.

Vilnius, 1988 m. gruodžio 10 d. 
Gauta Čikagoje 1988 m. gruodžio 14 d.

reikalauti teisių saviesiems, kurie engiami 
kilmės krašte ir nepajėgia apsiginti. Kad 
šiuo metu labiau suprantamos mažumų 
teisės, popiežius tai laiko vilties ženklu, 
darnaus visuomeniškumo ir brandaus 
pilietiškumo mastu. Krikščionys negali 
pakęsti nei susiskaldymo, nei skriaudų, 
nes tam Katalikų Bažnyčioje nėra vietos. 
Tai pabrėžęs, Šventasis Tėvas savo raštą 
Naujųjų Metų dienai baigia, 
užtikrindamas visas kenčiančias 
mažumas, kad jam žinomas jų skausmas 
ir teisėtas pasididžiavimas. J. Vd. 

realizavimo rinka. Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir kitų didžiųjų pasaulio 
valstybių pramoninio ir finansinio 
kapitalo interesus išreiškianti spauda 
deda daug pastangų įtikinti savo šalies 
gyventojus būtinybe remti Michailą 
Gorbačiovą, kaip vienintelį TSRS 
politiką, galintį išgelbėti nedalomą 
Rusijos imperiją. Štai kodėl iki šiol 
Stalino įsakymu okupuoto Pabaltijo 
klausimas nė karto nebuvo įtrauktas į 
Suvienytų Tautų Organizacijos 
Generalinės Asamblėjos dienotvarkę. 
Vadovaudamasi kapitalistinių 
monopolijų interesais, Vakarų masinės 
informacijos priemonės nesiliauja 
tikinusios pavergtąsias estų, latvių ir 
lietuvių tautas, kad joms paties likimo 
lemta vienintelė galimybė — dar bent 50 
metų nešti okupacinį jungą. To reikalauja 
ir pačių pavergtųjų interesai. Esą, 
subyrėjus imperijai išsivadavusios iš 
Rusijos globos tautos išpjaus viena kitą...

„Mums atrodo, kad prezidentai 
Ronaldas Reaganas ir Džordžas Bušas 
žino, kad iki šiol belgai neišpjovė olandų 
bei liuksemburgiečių ir atvirkščiai. Nors 
danai, norvegai ir suomiai kadaise buvo 
priklausomi nuo švedų, tačiau visos 
tautos gyvena didžiulėje santarvėje.

„Kad prezidento R. Reagano 
simpatijos lietuvių tautos pusėje rodo jo 
proklamacija š.m. Vasario 16-tosios 
proga. Norime tikėti ir prezidentas Bušas 
eis savo pirmtako pramintu laisvės keliu. 
Greit Jungtinių Amerikos Valstybių 
politikai susitiks su TSRS Generaliniu 
Sekretoriumi Michailu Gorbačiovu. 
Prašome gerbiamą pirmininką dėti visas 
pastangas, kad Lietuvos klausimas 
visada būtų pasitarimų aukščiausiame 
lygyje tarp JAV ir TSRS dienotvarkėje. 
Liekame giliai įsitikinę, kad pasaulio 
tautos nepaliks mūsų vienų kovoje už 
lietuvių tautos laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę. Vadovaujamės 
aksioma, kad negali būti laisva tauta, 
abejingai žiūrinti į pavergtųjų likimą“.

LIETUVOS LAISVES LYGA 
Vilnius, 1988 gruodžio 3 

Ryšium su šiuo kreipimusi, dr. Bobelis 
pr.m. gruodžio 5 d., pasiuntė JAV 
prezidentui R. Reaganui sekančio turinio 
telegramą:

„Papildydamas savo laišką iš š.m. 
gruodžio 2 d., aš pateikiu Jums tiesioginį 
kreipimąsi į Jus Lietuvos Laisvės Lygos 
pirmininko Antano Terlecko, Vilniuje, 
Lietuvoje, kuris turėjo progos sutikti Jus 
praėjusį pavasarį Spasso namuose.

„Terleckas ragina, Jus ir laisvąjį 
pasaulį reikalauti, kad Michailas 
Gorbačiovas atitrauktų karines pajėgas iš 
Baltijos valstybių, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija vėl atgautų savo suverenumą.

„Negali būti taikos Europoje, kol 
Baltijos klausimas yra neišspręstas“.

Elta

PETRAS GRAŽULIS LAISVĖJE
Vakarus pasiekusiomis žiniomis, 

sąžinės beleisvis Petras Gražulis jau yra 
sugrįžęs į Lietuvą. Gražulis dėl 
atsisakymo sąžinės sumetimais atlikti 
karinę prievolę, šių metų vasario mėnesį 
buvo nuteistas dešimt mėnesių laisvės 
atėmimo, kurį laiką buvo kalinamas 
Pravieniškių lageryje, o liepos mėnesį 
buvo išvežtas kažkur į Mordoviją. Dėl 
nežmoniškų kalinimo sąlygų 
Pravieniškių lageryje, kur jį ypač 
terorizavo lagerio viršininkas 
pulkininkas Arlauskas, Gražulis buvo 
paskelbęs bado streiką, Gražuliui ginti 
Lietuvoje buvo įsikūręs specialus 
komitetas, dėl jo išlaisvinimo iš Vakarų 
Maskvai buvo siunčiami taškai. Gražulio 
reikalu į sovietinę valdžia pakartotinai 
kreipėsi ir amerikiečiai kongresmenai.

Kitas sąžinės kalinys — Boleslovas 
Lizūnas, — pagal turimas informacijas, 
dar nesąs išlaisvintas. Gintaras 
Muzikevičius iš psichiatrinės ligoninės 
esąs pervežtas į lagerį. Jis apkaltintas 
tariamu tėvynės išdavimu.

SUSIBŪRIMAS VILNIUJE
Lietuvos Laisvės Lyga ir Lietuvos 

Demokratinė partija, dvi organizacijos 
reikalaujančios Lietuvai politinės 
nepriklausomybės, sausio 10 d., 18 vai., 
Vilniaus Gedimino aikštėje šaukia 
susibūrimą paminėti tarp nacinės 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos susitarimų 
slaptojo protokolo pasirašymą, kuriuo 
buvo Sovietų Sąjungai parduota Lietuvos 
teritorijos dalis. Sausio 10 d., 1941 m., 
Sovietų Sąjunga sutiko sumokėti 
Vokietijai 7.5 mil. aukso dolerių (31.5 mil. 
Reichsmarkių) už Suvalkus.

Ši demonstracija, jau trečioji šešių 
mėnesių laikotarpyje, minės 1939 m. tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pasirašytą 
sutartį, pasmerkiančią Lietuvą Sovietų 
okupacijai. 1988 m. rugsėjo 28 d., Lietuvos 
Laisvės Lyga šiai sutarčiai paminėti 
suruošė demonstraciją, į kurią tūkstančiais 
susirinkusius tautiečius milicija ir 
kariuomenė žiauriai išsklaidė.

Lietuvos Laisvės Lygos atstovas 
Antanas Terleckas pranešė, kad apie 
būsimą susibūrimą valdžiai yra pranešta, 
bet jis manąs, „kad vyriausybė gali 
susibūrimui trukdyti“. Jis taip pat 
apibūdino Lietuvos Demokratinę Partiją, 
kaip Sąjūdžio „kairįjį sparną“.

LIC

KOVA DEL 
SUVERENITETO

Lapkričio mėnesį Sąjūdis pradėjo 
kampaniją reikalaudamas, kad LTSR 
Aukščiausioji Taryba priimtų naują 
Lietuvos konstituciją ir kitus nutarimus, 
kurie patvirtintų Lietuvos suverenitetą. 
Pagal Sąjūdžio tarybos lapkričio 20 
dienos rezoliuciją, delegatams buvo 
sutrukdyta balsuoti už tuos pasiūlymus, 
AT prezidiumui nesilaikant 
parlamentarinės procedūros lapkričio 17- 
18 d. sesijoje.

Šiuo metu Sąjūdis koncentruoja savo 
pastangas dviem frontais: 1) raginant 
Lietuvos balsuotojus, kad remtų tuos 
kandidatus į Sov. Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą, kurie 
simpatizuoja Sąjūdžio siekimams, ir 2) 
telkiant plačiųjų sluoksnių paramą 
Sąjūdžio programai.

Sov. Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos rinkimų kampanija prasidėjo 
gruodžio 26 d. ir tęsis tris mėnesius. 
Manoma, kad mažiausiai 16 Sąjūdžio 
seimo dalyvių galvoja kandidatuoti AT 
rinkimuose, ir visų rajonų gyventojai 
ragina juos kandidatuoti.

Iš Vilniaus taip pat pranešama, 
Lietuvos žaliojo ekologinio sąjūdžio 
gruodžio 10 dieną pradėtas dviejų 
savaičių pieno produktų boikotas, 
protestuojant prieš nešvarius pieno 
produktus, sumažino jų naudojimą 30 
nuošimčių.

Iš kitų šaltinių gautos žinios, kad 
Sąjūdis paskelbė aukų rinkimo vajų 
nukentėjusiems dėl žemės drebėjimo 
Armėnijoje. Sąjūdis iš savo iždo paskyrė 
100.000 rublių nukentėjusiems šelpti. 
Tokią pat sumą paskyrė Lietuvos fabrikų 
darbininkai. Sąjūdis taip pat padeda 
suorganizuoti armėnų kalbos mokyklą 
vaikams, atvežtiems į Lietuvą iš 
Armėnijos. LIC

Interviu su kun. V. Aliuliu

Komunistų partijos organas TIESA 
(1988.XII.4) paskelbė pasikalbėjimą su 
Lietuvos vyskupų Liturginės komisijos 
pirmininku kun. V. Aliuliu, neseniai 
grįžusiu iš kelionės į Romą ir Madridą.

Kun. V. Aliulis tarp kitko pasakė: „Į 
Romą keliavau, lydėdamas Vilniaus 
arkivyskupijos apaštalinį 
administratorių vyskupą Julijoną 
Steponavičių.

Grįžus iš Romos, giliausi įspūdžiai iš 
Sąjūdžio suvažiavimo ir iš televizijos 
„Vyriausybės studijos“ spalio 28 d., kai 
buvo pareikšta, jog Šv. Tėvo atvykimas į 
Lietuvą — tik jo paties ir dvasininkijos 
reikalas. Tad tikimės, jog 1989 ar 1990 
metais sveikinsime Šv. Tėvą Vilniuje.

ĮIĘTUVOJE
Ištirs Ignalinos saugumą

LTSR vyriausybė kreipėsi į N. 
Ryžkovą, Sov. Sąjungos min. 
pirmininką, prašydama pakviesti 
Tarptautinės atominės energijos 
agentūros ekspertų komisiją ištirti ir 
įvertinti Ignalinos atominės elektrinės 
saugumą. Lapkričio 23 d. Vilniuje gautas 
pranešimas, kad Maskva pritaria 
Respublikos pasiūlymui.
Byla dėl 1941 m. nusikaltimų

Valdžios nutarimu Lietuvoje sudaryta 
komisija „žudymų 1941-aisiais ir 
vėlesniais metais įvykiams tirti“. 
Respublikos prokuratūroje jau iškelta 
viena baudžiamoji byla dėl nusikaltimų, 
padarytų 1941 m. birželio 24-25 dienomis 
Rainių miške. Kitos komisijos turi ištirti 
žudymus tuo pat laiku Pravieniškėse, 
Panevėžyje ir kitose Lietuvos vietose.

Kaip žinoma, 1941 m. birželio mėnesį 
nekaltus žmones žudė komunistų 
pareigūnai, prieš pasitraukdami iš 
Lietuvos.
Pučiant stipriam vėjui...

Lapkričio 30 d. naktį, įsisiautėjus 
pūgai, sugedo 1130 Lietuvos elektros 
pastočių. Ignalinos atominėje elektrinėje 
automatiškai buvo sustabdytas antrasis 
energetinis blokas, o pirmasis jau ilgesnį 
laiką remontuojamas. Todėl Lietuvoje 
„susidarė sudėtinga padėtis“ aprūpinant 
vartotojus elektros energija. Energetikos 
vyr. inžinierius Alg. Stumbras paaiškino, 
kad dėl gedimų Ignalinoje ir kitų 
priežasčių Lietuvoje trūksta elektros 
energijos. Todėl ,jau antra savaitė 
apribotas elektros naudojimas pramonės 
įmonėse. Kai kur įmonių poreikis 
elektros energijai nepatenkinamas iki 20 
procentų... Elektros energijos truks visą 
žiemą“.

Todėl įmonių vadovai ir gyventojai 
raginami taupyti elektros energiją, 
racionaliai ją naudoti ir darbe ir namie: 
be reikalo nejungti elektros prietaisų, 
nežibinti visuose kambariuose. Žemės 
ūkio padaliniuose „piko“ valandomis 
uždrausta naudoti šildymo prietaisus. 
Balsas tyruose

Lapkričio 29 dieną Maskvoje 
vykusioje TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje tarp kitų kalbėjo ir 
deputatas V. Astrauskas, LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas. Buvo svarstomas TSRS 
Konstitucijos pakeitimo klausimas.

Norėdamas pabrėžti reikalą 
respublikoms suteikti daugiau teisių 
savarankiškam tvarkymuisi, V. 
Astrauskas tarp kitko pasakė: 
„Pavyzdžiui, ar normalu, kad 
Respublikos žinioje dabar yra mažiau 
kaip dešimt procentų pramonės 
pagrindinių gamybinių fondų? Nors 
imamasi priemonių valdymui tobulinti, 
kol kas beveik nėra praktinių poslinkių 
decentralizavimo linkme... Neretai, 
neatsižvelgus į realias Respublikos 
galimybes, centre priimami savavališki 
sprendimai, kuriais praktiškai 
primetamas ir taipjau didelių gamybinių 
pajėgumų plėtojimas. Tai sukelia didelę 
gyventojų migraciją, sukomplikuoja 
socialines ir ekologines problemas, 
sudaro labai pavojingą žmonių sveikatai 
aplinką.

Kad būtų išspręstos šios ir kitos 
gyvybiškai svarbios problemos, būtina 
pakelti sąjunginių respublikų statusą, 
perduoti vietiniams organams realią 
valdžią, kad jie galėtų valdyti ekonominį 
ir socialinį vystymą“.

Pažymėjęs, kad Lietuvoje jaučiamas 
nusivylimas svarstomais konstitucijos 
projektais, V. Astrauskas pasakė, kad 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis surinko 
daugiau kaip 1 milijoną 800 tūkstančių 
parašų reikalavimui nesvarstyti 
paskelbtų projektų. „Diskusijos, ginčai 
vyksta ir dabar“. LTSR deputatai 
nesutinka su tais konstitucijos nuostatais, 
kurie apriboja Respublikos suverenitetą.

Vėliau posėdyje kalbėjęs deputatas B. 
Kravcovas (Šiaulių apygarda) pasakė, 
kad jis gavo iš Žagarės telegramą, kurioje 
taip pat buvo „priesakas“, kad šis 
konstitucijos projektas šioje sesijoje 
nebūtų svarstomas. Bet V. Kravcovas 
paaiškino, jog Lietuvoje nebuvo 
pakankamai propagandinio darbo, kad 
įtikinus gyventojus, jog projektas yra 
geras.

1
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PETRAS KLIMAS— PATRIOTAS IR KANKINYS LAIŠKAS IŠ KAIMO

Naujųjų Metų dieną, 1989 m. sausio 1 
d., suėjo lygiai dvidešimt metų nuo Petro 
Klimo mirties. Gimęs 1891 metais jis 
buvo jauniausias Nepriklausomybės 
Akto signataras ir per savo gyvenimą 
išsivystė į gabų mokslininką, diplomatą ir 
istoriką.

Dar būdamas Marijampolės 
gimnazijoje Petras Klimas jau buvo 
įsitraukęs į slaptą lietuvių moksleivių 
veiklą. Vėliau jis įstojo į Maskvos 
universiteto teisių fakultetą, kurį baigė 
1914 metais. Grįžęs į Vilnių jis vėl metėsi į 
lietuvių veiklą. Ten jis išbuvo ir per 
vokiečių okupaciją, o kai okupacijos 
varžtai truputį atsileido ir Lietuvių 
Taryba pradėjo leisti „Lietuvos Aidą“ jis 
buvo jo faktinis redaktorius. Besikuriant 
Lietuvos valstybei mokykloms reikėjo 
vadovėlių, Petras Klimas parūpino 
lietuvių kalbos skaitymus, o 1919 metais 
išleido lietuvių kalbos sintaksę. Jis parašė 
kelius straipsnius Lietuvos sienų rytuose 
reikalais, kurie buvo išleisti lenkų, 
vokiečių ir prancūzų kalbomis. Užsienių 
reikalų ministerijoje jis pradėjo dirbti 
1918 metais, vėliau, 1919 metais jis buvo 
užsienių reikalų vice-ministeris, 1923 
metais įgaliotasis ministeris Italijai, 1925 
metais Prancūzijai — kuriuo jis išbuvo iki 
Lietuvos nepriklausomybės praradimo.

Be diplomatinės tarnybos jis 
Aukštuosiuose Kursuose ir universitete 
dėstė Lietuvos istoriją, yra parašęs daug 
svarbių juristinių ir Lietuvos istorijos 
straipsnių ir buvo pradėjęs rašyti dešimt 
tomų Lietuvos istoriją. Jai paruošti 
Klimas buvo palikęs porą dešimčių storų 
bylų įdomios istorinės medžiagos. 
Būdamas diplomatu jis buvo sudaręs 
didžiulę vertingą lituanistinę biblioteką, 
kurios tik maži likučiai tėra teišlikę ir 
šiandien jie yra patekę į lenkų biblioteką 
Paryžiuje.

Daug svarbių veikalų Klimas yra 
išleidęs ne tik lietuvių, bet ir svetimomis 
kalbomis — Werdegang des Litauischen 
Staates (vokiškai), Le gouvemment de 
Kovno 1918, Le development de 1’Etat 
Lithuanien 1915, Les rapports des 
nations lithuanienne et polonaise 1927, 
L’Entante Baltique et la Lithuanie 
(prancūziškai) ir daug daug kitų.

Kaip minėta Petras Klimas buvo 
Lietuvos įgaliotas ministeris Prancūzijai 
iki nepriklausomybės galo. Kai vokiečiai

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI 

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALU MINISTRAS 
12

Profesorius istorijos daktaras K. Navickas teigia;
„Revoliucija Lietuvoje prasidėjo 1940 metų birželio 15 dieną. Į liaudies pusę 

perėjo Lietuvos kariuomenė“ („Tiesa“, 1978.XI. 21).
Jei situacija, kada viena valstybė, sumaniusi inkorpuruoti kitą valstybę, užima ją, 

prisijungia ir įveda joje savo tvarką, galima būtų vadinti revoliucija, tai profesorius K. 
Navickas būtų teisus. Tačiau tarptautinės teisės sferoje tokiems veiksmams vadinti yra 
vartojami visai kitokie terminai.

1940 metų birželio 15 dieną ne revoliucija prasidėjo Lietuvoje, o Tarybų Sąjunga 
savo karinėmis ir represinio aparato pajėgomis užėmė ją.

Ne nebuvėlė revoliucija, o Tarybų Sąjunga ultimatumu ir ginkluota intervencija 
nuvertė Lietuvos valstybinį organizmą.

Ne nebuvėlė revoliucija, o Lietuvą užėmusioj! Tarybų Sąjunga pastatė į vietą 
nuverstosios naują vyriausybę (iš esmės—savo vykdomąjį organą), kurią pavadino ar 
kuri pasivadino Liaudies vyriausybe.

Ultimatumas, ginkluota intervencija, Lietuvos vyriausybės nuvertimas, Liaudies 
vyriausybės sudarymas, Liaudies Seimo rinkimai, jo rezoliucijos, visa, kas 1940 metais 
nuo birželio 15-tosios iki rugpjūčio trečiosios Lietuvoje vyko, buvo ne kas kita, kaip 
Lietuvos prijungimo prie Tarybų Sąjungos etapai, — prijungimo, kurį sąmoningai, 
planingai ir kryptingai nusikalsdami tarptautinei teisei ir tarptautinei dorovei, vykdė 
ir įvykdė Stalinas su Molotovu liūdnai pagarsėjusio asmenybės kulto sąlygomis.

Pažymėtinas reikšmingas sinchronizmas: tą pačia dieną, kai Molotovas įteikia 
Lietuvai savo cinišką ultimatumą, Hitleris užima Paryžių.

„Į liaudies pusę perėjo Lietuvos kariuomenė“ — sako K. Navickas.
Kadangi 1940 metais birželio mėnesį nei revoliucijos, nei pilietinio karo Lietuvoje 

nebuvo, tauta nebuvo pasiskirsčiusi į tarpusavy kovojančias stovyklas, tai ir Lietuvos 
kariuomenei nebuvo nei reikalo, nei progos palikti vieną kurią pusę ir pereiti į kitąją. 
Tiesa—daug paprastesnė: kartu su Lietuvos nepriklausomybe, Lietuvos kariuomenę, 
užėmę Lietuvą, likvidavo Stalinas su Molotovu, t.y. Tarybų Sąjunga.

Ultimatumo priėmimas reiškė, jog Lietuvos vyriausybė nusprendė nekelti 
beviltiško ginklo prieš žygiuojančią į Lietuvos teritoriją kaimyninės valstybės 
kariuomenę. Kariuomenės vadui V. Vitkauskui buvo pavesta imtis priemonių, kad 
neįvyktų pasienyje sporadinių ginkluotų susidūrimų, ir sueiti tuo tikslu į kontaktą su 
įžygiuojančios tarybinės kariuomenės vadovybe. Apie tai kartu su pranešimu apie 
ultimatumo priėmimą pranešiau Kremliuje V. Molotovui birželio 15 dieną 10 vai. 
ryto.

Mat vis dar tikėtasi, jog iš normalių vėžių piktos valios išmuštus dviejų 
nepriklausomų valstybių santykius bus įmanoma sureguliuoti politiškai, pasiremiant

paties ultimatumo, siekusio neva „užtikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutarties padorų vykdymą“, ir taip pat viso abiejų valstybių sutarčių 
komplekso tekiamomis galimybėmis.

Tai ir būtų galima, jei toks būtų buvęs Stalino ir Molotovo tikslas, jei iš jų pusės 
būtų buvęs bent krislelis geros valios...

Jų tikslas buvo visai kitoniškas — jie siekė ne Savitarpio pagalbos sutarties 
padoraus vykdymo — kaip kad ultimatume sakosi — o Lietuvos aneksijos, kurią 
žaibo greitumu ir įvykdė.

Griaunant nepriklausomą Lietuvos valstybę, vienas iš pačių pirmųjų taikinių 
buvo, aišku, Lietuvos kariuomenė. Stalinas su Molotovu paskyrė savo generolą 
politiškai vadovauti Lietuvos kariuomenei, tai yra, kaip faktai tuojau parodė, etapais 
ruošti ją panaikinimui. Ir tas buvo greit įvykdyta. Lietuvos kariuomenė buvo 
likviduota.

Tai toks buvo tiek tarybinių istorikų, tiek kitų ideologinio „fronto“ darbuotojų 
linksniuojamos Lietuvos kariuomenės „perėjimas į liaudies pusę“.

„Valstybė — tai aš“ — sakė kadais Liudvikas XIV, turėdamas, žinoma, galvoje 
savo, prancūzuos, valstybę. Parafrazuojant jo žodžius, Stalinas savimonės koncepciją 
galima būtų trumpai nusakyti taip: „Liaudis — tai aš. Ir kitaip negu Liudvikas XIV, 
jis tarėsi galįs kalbėti ir veikti ne vien savo bet ir kitų kraštų liaudies vardu. Mename, 
kaip Stalino dešinioji ranka Molotovas, įteikdamas Lietuvai ultimatumą įžūliai 
savinosi teisę kalbėti Lietuvos Liaudies vardu. Matyt, pasigaudami tos koncepcijos, 
tarybiniai istorikai ir manosi galį nepakėlusios ginklo Lietuvos kariuomenės 
likvidavimą, kurį įvykdė Stalinas, užėmęs Lietuvą, vaizduoti kaip jos perėjimą į 
„liaudies“ pusę.

Profesorius K. Siurblį ir K. Navicką čia citavome, galima sakyti, atsitiktinai. 
Lygiai taip pat galėtume cituoti bet kurį kitą tarybinį istoriką ar neistoriką, rašantį 
apie nepriklausomos Lietuvos valstybės inkorporavimą į Tarybų Sąjungos valstybės 
sudėtį. Visi jie eina tokias pat pareigas, kokias kadaise Prūsijos karalius Frydrichas II 
dėjo savo juristams, suformuluodamas jas maždaug taip: Aš darau kas man reikia, o 
juristai yra tam, kad išaiškintų, jog kas mano padaryta — padaryta teisėtai ir teisingai.

Apie 1940 metų birželio — liepos įvykius teko kartą kalbėtis su įžymiu Lietuvos 
komunistu Boleslovu Baranausku (1902-1975). Dėsčiau jam, kaip iš tikrųjų kas buvo. 
Klausėsi ilgą laiką nepertraukdamas, paskiau tarė:

— Kad neprieštarauju, nemanykit, jog jums pritariu — jūs visai ignoruojate 
Lietuvos komunistų vaidmenį.

Ne, žinoma, niekas negali ignoruoti Lietuvos komunistų vaidmens, ruošiant ir 
vykdant nepriklausomos Lietuvos valstybės prijungimą prie Tarybų Sąjungos! Tik tas 
vaidmuo buvo anaiptol ne savarankiškas, o valstybės prijungėjos nustatytas ir 
diriguojamas.

Ne Lietuvos komunistai, sukėlę sėkmingą revoliuciją, kaip kad oficialioji 
privalomoji istoriografija vaizduoja, ir be kraujo praliejimo paėmę krašto valdžią į 
savo rankas, suvereniškai apsisprendė įjungti Lietuvą į Tarybų Sąjungos sudėtį, o 
Stalinas ginkluota intervencija aneksavo ją, pasinaudodamas siaučiančiu Europoje 
karu, to sukeltąja tarptautinių santykių suirute, izoliuotąja Lietuvos padėtimi, į kurią 
ji buvo patekusi dėl to karo, dėl tos suirutės ir visų pirma dėl priešiško Lietuvai slapto 
Stalino-Molotovo sandėrio su Hitleriu-Ribentropu. (Bus daugiau)

Henrikas Vaineikis

užėmė visą Prancūziją, Vichy mieste jie 
Klimą suareštavo ir per metus jį vežiojo iš 
vieno kalėjimo į kitą, kol galų gale jį 
atvežė į Kauną ir pripažinę nekaltu 
paleido. Klimas, Lietuvos laikais buvęs 
liaudininku ir kairiųjų pažiūrų, karui 
baigiantis ir rusams artėjant į Lietuvą, į 
vakarus nesitraukė. Nukentėjęs nuo 
vokiečių, jis galvojo, kad rusai jo nelies ir 
todėl Petras Klimas, Lietuvos įgaliotas 
ministeris Prancūzijai ir mokslininkas, 
karui pasibaigus pradėjo dirbti T. 
Ivanausko lapių farmoje šėriku, gyveno 
pirtelėje ir laukė. Ilgai laukti nereikėjo. 
Rusai ten jį rado, areštavo, pasakė „Jei 
būtum nekaltas, tai vokiečiai būtų tave 
sušaudę“ ir, davę dešimt metų, jį išvežė į 
lagerį.

Neseniai Lietuvoje laidžiamame 
laikraštyje „Literatūra ir Menas“ (ačiū 
londoniškiui Jonui Vilčinskui už jo 
kopijas) buvo atspausdinti rašytojo ir 
vertėjo Antano atsiminimai apie laiką 
praleistą rusų lageriuose, kuriuose jis ir 
buvo su Petru Klimu susitikęs. Kopeisko 
lageryje jie kartu dirbo — mūrijo, 
betonavo, dailidžiavo bet daugiausiai 
laiką praleido kirsdami sušalusią žemę.

Antanas Dambrauskas taip apie Petrą 
Klimą sako: „Jis man buvo Viešpaties 
dovana ir suraminimas. Jis buvo mano 
dvigubas mokytojas: gimnazijoje 
mokinausi iš jo parašytų vadovėlių, o 
lageryje — iš jo pasakojimų. O 
papasakoti jis daug galėjo, nes nuo pat 
Tautos Tarybos įsikūrimo buvo jos 
sekretorius, Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signataras, vėliau užsienių reikalų 
viceministeris ir Lietuvos pasiuntinys 
Prancūzijoje“.

Rusų lageryje Klimas Dambrauskui 
papasakojo apie Nepriklausomybės 
Akto pasirašymą. Jis buvo pasirašytas 
labai šaltą 1918 metų vasario 16 dienos 
rytą, 10 valandą. Aktas buvo pasirašytas 
abėcėlės tvarka — pirmutinis pasirašė 
dr. J. Basanavičius, paskutinis — J. 
Vileišis. Akto originalą paliko saugoti J. 
Basanavičiui, o naktį Klimas nuėjo pas 
Martyną Kuktą į jo spaustuvę ir su juo 
slaptai, plušdami per naktį, atspausdino 
500 Nepriklausomybės Akto 
egzempliorių ir juos, vasario 17 d., 
išplatino su jau vokiečių cenzūruotu 
„Lietuvos Aidu“.

Klimas dažnai prisimindavo 1920 m. 

liepos 12 d., Maskvoje pasirašytą taikos 
sutartį su Sovietų Rusija. Už rusus 
pasirašė Leninas ir Čičerinas ir ta 
sutartimi Sovietų Rusija visiems laikams 
atsižadėjo bet kokių pretenzijų į Lietuvos 
žemes su Vilnium ir Gardinu ir pripažino 
Lietuvos nepriklausomumą. „Ten šalia 
Lenino parašo yra ir manasis“, Klimas 
Dambrauskui sakydavo. „Ir jei ta sutartis 
1939 metais nebūtų sulaužyta, mes čia 
duobių nekastumėme ir akmenų 
nenešiotumėme“.

Petras Klimas nežuvo nei vokiečių 
kalėjimuose nei rusų lageriuose ir gyvas, 
bet beveik aklas, sugrįžo į Kauną. Po 
operacijos vienai jo akiai grįžo apie 
ketvirtadalis regėjimo ir tik su ta viena 
akim tematydamas, jis parašė 
neįkainuojamos vertės atsiminimus apie 
tarpukario Lietuvos veiklą su faktais, 
datomis, dokumentų nuorašais.

Petras Klimas mirė prieš dvidešimt 
metų 1969 m. sausio 1 dieną. Galbūt 
vienas iš gabiausių nepriklausomybės 
laikų lietuvių, jis nuo pat savo jaunystės 
rūpinosi ir dirbo lietuvių tautai ir jos 
gerovei. Patriotas, kalbininkas, 
diplomatas ir mokslininkas Petras 
Klimas savo gabumu nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo pasiekęs 
aukščiausias vietas. Jis taip pat 
pergyveno didžiulę tragediją tampomas 
po vokiečių kalėjimus, dirbdamas 
farmoje šėriku, o vėl nustojęs laisvės 
kapodamas sušalusią žemę ir nešiodamas 
akmenis rusų lageriuose. Reikia pasakyti, 
kad jis nėra tik vienas tarp lietuvių 
patriotų, kurie iš meilės ir dėl darbo savo 
tautai yra erškėčių vainikus ant galvų 
nešioję.

Antanas Dambrauskas su juo kartu 
kalėjęs taip sakė apie Petrą Klimą: 
„Mane pribloškė jo dvasios tvirtumas, 
vidinė kultūra ir kantrybė“.

Petras Klimas buvo kentėjęs ir nuo 
vokiečių ir nuo rusų. Jis tikrai yra mums 
visiems geras pavyzdys, nes nepaisant 
visokiausių nelaimių ir vargo jis išliko 
nepalaužtu lietuviu ir iki pačios savo 
mirties dirbo mūsų tautos naudai.

NAUJI PRENUMERATORIAI 
„Europos Lietuvį“ siuntinėjame į visus 
pasaulio kraštus. Užsisakykite „Europos 
Lietuvį“.

Europos lietuvio nr. 44 buvo 
patalpintas A. Sadausko straipsnis, 
kuriame jis komentuoja apie mūsų 
tautiečių Lietuvoje moralinį, dvasinį ir 
tautinį nusmukiną. Savo komentarus jis 
remia cituodamas dr. V. Skuodžio 
žodžius, pasakytus per praėjusią Studijų 
Savaitę Vokietijoje. Aš abejoju ar dr. 
Skuodis tuos kaltinimus padarė visai 
mūsų tautai. Mes gi gyvename jau 20-to 
šimtmečio pabaigoje ir žinoma žmonių 
pažiūros kai kuriais klausimais yra labai 
skirtingos nuo tų, kurios vyravo 
pradžioje šio šimtmečio. Tada ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame Vakarų pasaulyje 
buvo aukštesni moraliniai standartai. 
Vakarų pasaulyje įsiviešpatavo 
seksualinė laisvė, padidėjo nusikaltimų 
skaičius, paplito narkotikų naudojimas. 
Reikia tik paskaityti dabartinę spaudą, 
pažiūrėti T.V., pasiklausyti radijo! Todėl 
nereikia stebėtis, kad ir į Lietuvą 
persimetė tos naujos pažiūros.

Man teko šią vasarą lankytis Lietuvoje 
ir susitikti su įvairaus amžiaus ir 
socialinės padėties tautiečiais. Bet aš iš 
ten išsivežiau nuomonę, kad mūsų tauta 
dar yra palyginamai sveika tiek moraliniu 
tiek tautiniu atžvilgiu. Gal ir yra ten kiek 
norkomanų, gal atsiranda jaunesnių 
žmonių, kurie be vedybų kartu gyvena, 
tačiau tas nesiriboja tik tam tikrose 
asmenų grupėse. Tokie moraliniai 
principai yra palaikomi ir tų, kurie turi 
Dr. Prof. Mok. ar kitokius prefiksus. 
Turint galvoje, kad per tiek metų mūsų 
tauta buvo valdoma žiauriausio 
pasaulyje režimo, kuris neprisilaikė jokių 
žmogaus teisių, kur visą laiką vyravo 
maisto, drabužių ir kitų produktų 
trūkumas (tas dar ir dabar yra), gal ir 
nereikėtų stebėtis, kad žmonės bando tų 
prekių įsigyti nelegaliu ar spekuliatyviniu 
būdu. Gi spekuliantų ir Vakarų pasaulyje 
netrūksta.

Patarčiau A. Sadauskui nuvykti į 
Lietuvą ir esu tikras, kad jis ten įsitikins, 
kad Lietuva yra gyva, sveika ir kovoja už 
savo teises ir suverenumą. Atrodo, kad A. 
Sadausko skaitoma spauda yra blogai 
informuota apie įvykius Baltijos 
kraštuose. Kiek tai liečia britų ir Europos 
bei JAV spaudą, tai per paskutinius 5 
mėnesius turėjo tiek geros propogandos, 
kiek mes neturėjome per paskutinius 30- 
40 metų. Taipogi apie mus vaizdžiai rodė 
ant T.V. ir kalbėjo per radijo.

Prieš keletą mėnesių Lietuvoje 
sudarytas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis 
reikalauja iš Maskvos laisvai tvarkyti 
Lietuvos socialinį, ekonominį ir kultūrinį , 
gyvenimą. Gana daug jau yra pasiekta: 
visur jau plevėsuoja mūsų trispalvė, 
giedamas Lietuvos himnas, lietuvių kalba 
pripažinta valstybine kalba, grąžintos kai 
kurios bažnyčios ir Vilniaus katedra, 
laisvai skelbiama nefalsifikuota Lietuvos • 
istorija ir tikimasi, kad po Naujų Metų 
bus leista savitai tvarkyti Lietuvos 
ekonominį gyvenimą. Žinoma, tai nėra 
visiška nepriklausomybė. Kompartija 
dar turi valdžią savose rankose ir jos 
atstovai tvarko krašto gyvenimą; dar ' 
KGB sėdi senose vietose ir įsigalėjusi 
biurokratija sėdi savo kedėse. Bet M. 
Gorbačiovas kalba apie įvedimą 
demokratijos. Kada to bus pasiekta 
sunku pasakyti. Tačiau L.P.S. yra tautos 
balsas ir jis netyli. Sąryšyje su Maskvoje 
svarstoma nauja Sovietų konstitucija, 
Lietuva ir kitos Baltijos valstybės 
užprotestavo, kad toji konstitucija 
neapsaugoja šių kraštų suverenumo 
teisių. L.P.S. surinko Lietuvoje apie 1.8 
milijoną parašų reikalaujančių tą 
konstitucijos projektą pakeisti.

Žinoma, L.P.S. narių tarpe gal yra 
komunistų, tačiau jie gal kaip ridikai iš 
paviršiaus raudoni, o pakrapščius yra 
balti-lietuviai patriotai. Todėl netenka 
stebėtis, kad rusai komunistai L.P.S-dį 
vadina lietuvių nacionalistų anti
komunistiniu sąjūdžiu. Turint galvoje 
Lietuvos geo-politinę padėtį, mano 
manymu, mes iš L.P.S. tuo tarpu 
neturėtume per daug reikalauti. Jie dirba 
žinodami esamas sąlygas.

Niekas negali tuo tarpu tiksliai 
pasakyti, kokie yra M. Gorbačiovo 
galutiniai tikslai? Ar jis nori pasekti rusų 
carą Petrą Didįjį ir atstatyti seną rusų 
imperijos galybę, ar kaip 19-to šimtmečio 
JAV prezidentas Lincolnas išlaisvinti 
Sovietijos vergus... taipogi, kaip ilgai jis 
galės išsilaikyti savo vietoje? Po jo 
paskutinės kalbos Jungtinių Tautų 
sesijoje, visi pasaulio politikai dabar apie 
tai rimtai galvoja.

Po tiek žiaurių stalinizmo metų, tiek 
iškentėję mūsų tautiečiai pamažu 
pradeda atsigauti ir svajoja atstatyti savo 
laisvą valstybę. Tas jau, pasodintas 
Tautos atgimimo medis turi suleisti 
šaknis, prigyti, sulapoti, o tik paskui galės 
žydėti ir duoti vaisius. Kad tik vėl 
nesukiltų audros, kad tik jis išliktų. 
Mažas neatsargumas gali sužaloti jo 
gyvybę. Kantrybė, ištvermė ir vienybė yra 
vienintelis mūsų brolių Lietuvoje ginklas. 
Suprantama, po tos žiaurios stalinizmo 
diktatūros, kai kam gali pritrūkti 
kantrybės. Bet tai yra pagrindinės 
savybės, kurias kiekvienas lietuvis ir visa 
tauta turi rūpestingai ugdyti.

P.B. Varkala

SVETIMOJE 
SPAUDOJE

Italijos laikraščiai ir kita užsienio 
spauda, plačiai rašydama apie nuotaikas 
Pabaltyjyje, atkreipia dėmesį į TSRS 
aukščiausiosios tarybos prezidiumo 
neigiamą reakciją į Estijos 
aukščiausiosios tarybos priimtą 
pareiškimą dėl Estijos suverenumo. 
Prezidiumas Maskvoje laiko, kad Estijos 
aukščiosios tarybos nutarimas buvus 
padarytas šantažuojant ir grasinant 
vadinamiem ekstremistam ir 
demagogam. Šis pasisakymas, rašo italų 
spauda, labai primena atgyventų laikų 
dialektiką ir mažai tesiderina su 
persitvarkymo ir viešumo politikos 
skelbiamais sistemos sudemokratinimo 
dėsniais. Spauda primena, kad ne tik 
Estijoje ir kituose Pabaltijo kraštuose, 
masiniai ir labai aiškiai pasisakė už 
respublikų suverenumo apsaugojimą ir 
net praplėtimą. Sunku patikėti, rašo 
spauda, kad po peticijomis pasirašę 
milijonai žmonių yra demagogai ir 
ekstremistai. Dabartinės Estijos valdžios 
vadovas, pakartojo, estai nepakeis savo 
laikysenos ir nesileis į jokias nuolaidas 
suverenumo klausimu. Estų liaudies 
fronto atstovas, Reni Veideman, iš savo 
pusės, Romos dienraščiui Ii Messaggero 
pažymėjo, kad estai yra pasiryžę toliau 
žengti pradėtuoju keliu ir savarankiškai 
tvarkytis, kaip dera suvereninei valstybei 
Sovietų Sąjungos apimtyje.
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Atsisveikinant su dr. S. Kuzminsku

a.a. dr. S. Kuzminskas

1988 m. gruodžio 19 d., Nottinghamo 
ligoninėje po sunkios ligos atsiskyrė su 
šiuo pasauliu dr. Stasys Kuzminskas, 
ekonomistas, buv. Lietuvos diplomatas, 
DBLS garbės narys ir ilgametis „Europos 
lietuvio“ bendradarbis.

Gimęs 1901 m. sausio 21 d. Šaukoto 
miestelio, Kėdainių apsk., gydytojo 
šeimoje, Stasys Kuzminskas su tėvais 
pirmojo pasaulinio karo metu 
evakuavosi Rusijos gilumom Po 
revoliucijos grįžęs Lietuvon, 1919 m. 
baigė Šiaulių gimnaziją ir 1923 m. 
Berlyno aukštąją prekybos mokyklą. 
1942 m. toje pat mokykloje, apgynęs 
disertaciją apie Lietuvos užsienio 
prekybą, gavo ekonomikos daktaro 
laipsnį.

Nepriklausomoje Lietuvoje S. 
Kuzminskas dirbo Kooperacijos banke, 
vėliau — Finansų ir Žemės ūkio 
ministerijose ir mokytojavo Kauno 
„Aušros“ berniukų gimnazijoje.

1931-1936 m. S. Kuzminskas buvo 
Užsienių reikalų ministerijos 
ekonomikos departamento direktorium, 
redagavo ,.Tautos ūkį“ ir 
bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1936 iki 
1940 m. jis dirbo Lietuvos pasiuntinybės 
prekybos patarėju Berlyne. Po karo buvo 
lietuvių tremtinių atstovu prie UNRRA 
Flensburge, o nuo 1947 m. Britanijoje 
Darbo ministerijos vertėju ir Karo 
aviacijos mokyklos svetimų kalbų 
mokytoju.

Visuomeninėn veiklon mūsų jubiliatas 
įsijungė būdamas studentu. Nuo 1923 m. 
jis įstojo į Valstiečių liaudininkų sąjungą. 
1934-1936 m. buvo Lietuvos atgimimo ri
jos pirmininku. 1940-1941 m. buvo 
Berlyno lietuvių d-jos pirmininku. Po 
karo apsigyvenęs D. Britanijoje, nuo 
1949 iki 1952 m. ir nuo 1957 iki 1970 metų 
buvo DBLS Tarybos pirmininku. Daug 
kartų pirmininkavo DBLS 
suvažiavimams, aktyviai dalyvavo DBLS 
Nottinghamo skyriaus ir Nottinghamo 
liet, kolonijos veikloje.

1950 metais buvo įsteigta Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė, politinė, bet 
nepartinė organizacija, kurios 
pirmininku buvo išrinktas dr. S. 
Kuzminskas. Šios organizacijos 
svarbiausias siekis, kaip ir VLIKo, 
Lietuvos išlaisvinimas. LRS pagrindinė 
tezė — krašto primatas. Organizacija 
leido žurnalą „Santarvė“, kuris 1953- 
1958 m. buvo spausdinamas Londone. 
Rezistencinė Santarvė per savo atstovus 
dalyvavo Liberalų Internacionale.

Velionis nuolat rūpinosi jaunimo 
tautiniu auklėjimu, rėmė lietuvių skautų 
veiklą ir kitas patriotines iniciatyvas. Jo 
sumanymu D. Britanijoje buvo įsteigtas 
Tautinės paramos fondas, kuris atliko 
dar mažai įvertintą darbą.

Bendradarbiaudamas „Europos 
lietuvyje" dr. S. Kuzminskas per eilę 
metų rašė „Laiškus iš Nottinghamo“, 
kuriuose kompetetingai pasisakydavo 
aktualiais politiniais ir lietuvių tautiniais 
klausimais. Pastaraisiais metais savo 
laiškų pabaigoje jis atsisveikindavo 

žodžiais „Ligi pasimatymo 
Karaliaučiuje...“, tuo pabrėždamas savo 
prisirišimą prie Mažosios Lietuvos. 
Puoselėdamas tos srities prijungimo prie 
Lietuvos mintį, prieš trejetą metų jis 
įsteigė Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Sambūrį Dž. Britanijoje, kuris turbūt 
ateityje turės prisidėti prie velionies 
nerašyto politinio testamento 
įgyvendinimo.

Red.

DBLS-gos garbės nariui, 
ilgamečiu! Tarybos pirmininkui 

a.a. dr. Stasiui Kuzminskui 
mirus, liūdime ir šią sunkią valandą 
užjaučiame giminės Lietuvoje, bei 
bičiulius ir bendradarbius 
Vakaruose.

DBLS Valdyba

Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
Tarybos nariui

a.a. dr. Stasiui Kuzminskui 
mirus, gimines, artimuosius ir 
draugus nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

LRS Taryba ir nariai

Tautinės Paramos Fondo 
iniciatorių-steigėjų grupės dalyviui 
ir ilgamečiu!, pasišventusiam 
valdybos nariui

a.a. dr. Stasiui Kuzminskui 
mirus, gimines, artimuosius ir 
draugus nuoširdžiai užjaučiame.

TPF-do Valdyba

Mirus a.a. dr. S. Kuzminskui, 
mano lietuvių kalbos mokytojui, jo 
pamokymų ir patarimų niekuomet 
nepamiršiu.

Liūdi, Nijolė Vainoriūtė,
Nottingham

Garbiam skyriaus nariui, 
Sąjungos Tarybos buvusiam 
ilgamečiu! pirmininkui

a.a. dr. S. Kuzminskui 
mirus, giminėms ir bendradarbiams 
reiškiame gilią užuojautą.

DBLS Nottinghamo sk.
Valdyba ir nariai.

Lietuvių Liberalų Didžioje 
Britanijoje ir Liberalų Egzilų grupės 
nariui Liberalų Internacionale 

a.a. dr. S. Kuzminskui 
mirus, giminėms ir bendradarbiams 
reiškiame gilią užuojautą ir drauge 
liūdime

Lietuviai Liberalai 
D. Britanijoje

Mažosios Lietuvos bičiulių 
sambūrio D. Britanijoje steigėjui 

a.a. dr. S. Kuzminskui 
mirus, giliai užjaučiame jo gimines 
ir kartu liūdime.

MLBSDB Valdyba ir nariai

Dr. Stasiui Kuzminskui 
mirus, jo gimines Lietuvoje ir 
draugus giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

LSS Europos Rajono Vadija.

Tauriam lietuviui, visuomeninkui, 
valstybininkui, „EL“ bendradarbiui 

a.a. dr. S. Kuzminskui 
mirus, giliai užjaučiame jo giminės, 
bendradarbius ir draugus.

„EL“ Redakcija

VLIKO SEIMAS
Liūtas Grinius
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Šv. Mišias sekusi sekmadienio sesija 

viešbutyje truko apie 2 valandas. Jos 58 
dalyviai svarstė seimo nutarimus — 
rezoliucijas. Pirmoji, sveikinanti George 
Bush išrinkimą prezidento pareigoms, 
buvo priimta. Pasiūlymas priimti tolygią 
naujam Kanados ministerio pirmininkui 
buvo atmestas motyvuojant, kad 
rinkimai dar neįvyko. Antroji ilga 
rezoliucija sulaukė karštų ginčų. Buvo 
pasigęsta stipresnio Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo 
pabrėžimo, pasipiktinta, kad lietuvių 
tautos nelaimės buvo priskirtos tik 
Stalinui (o ne Maskvos komunistų 
partijai ir jos valdovams), kad 
pasisakoma tik „išeivių“ vardu. Ši 
rezoliucija nebuvo priimta. Dr. K. Bobelis 
karčiai nusivylė, kad Rezoliucijų 
komisija nepristatė svarstymui jo 
Valdybos vardu perskaitytos 
„deklaracijos“. Pasirodė, kad tai buvo 
neredaguotas teksto juodraštis, kurio 
komisija nesiryžo pristatyti. Seimas 
priėmė įprastines padėkas, tačiau greit 
teko išgirsti, kad ne visi sulaukė 
užpelnyto paminėjimo...

Visi VLIKO seimai yra palydimi 
iškilmingo pobūvio. Lietuvių piliečių 
trečio aukšto pobūvio salė sulaukė 
Bostonui gana didelio 210 dalyvių 
skaičiaus. Programą tvarkė p. G. 
BUDRECKIENE. Meninę dalį atliko p. 
Daivos Matulionytės — DE 
SEPAREIRA vadovaujamas neseniai 
atsikūręs vyrų sekstetas. G. KAROSAS 
dalyviams pademonstravo labai 
jaudinančią filmą iš rugpjūčio mėnesio 
įvykių Vilniuje, kuri vaizdžiai rodė 
švarius, gražiai apkirptus ir aprengtus 
sovietų kariuomenės specialius dalinius 
supančius šimtatūkstantinę lietuvių 
minią. Matėm patriotus prakalbininkus 
— savanorį kūrėją artil. kap. architektą 
V. Landesbergį-Zemkalnį, Persitvarkymo 
sąjūdžio pirmininką A. Juozaitį, bet 
nematėme, kaip kariuomenė bananais 
mušė demonstruojančius (buvo iškirpta).

VLIKO seimas Bostone vyko antru 
kartu (pirmą kartą — S. Kudirkai 
pasiekus JAV). Seimo rengėjai įvykdė 
savo darbą gerai. Dalyviai buvo 
draugiškai, jaukiai ir rūpestingai priimti. 
Priešingai ankstyvesniems VLIKO 
seimams, įspūdį darė keliolikos jaunuolių 
nuolatinis dalyvavimas posėdžiuose.

Nežiūrint šio beveik chronologiško 
atpasakojimo, šis seimas buvo įdomus 
gyvais klausimais, Dr. K. Bobelis 
improvizuotais atsakymais (ž. citatas) ir 
rezoliucijų formulavimu, kurie rodė 
didelę (nors praeinančią) Lietuvos įvykių 
įtaką. Šeštadienio posėdžiai padaugėjo 
penktu (įskaitant seimo rengėją dr. A. 
BUDRECKĮ) VLIKO valdybos nariu (iš 
devynių jo sąstate), tačiau, kaip ir 
anksčiau, seimas buvo dominuojamas 
VLIKO pirmininko, kuris stengiasi, nors 
ir nesistematiškai, sau užkrautą naštą 
vykdyti. (Verta įterpti, kad lapkričio 15, 
aštuonis metus Dr. K. Bobeliui talkinusi, 
VLIKO raštinės Reikalų vedėja, p. M. 
Samatienė, pranešė atsisakanti nuo 
tarnybos).

Kaip vienas seimo dalyvių išsireiškė, 
VLIKO seimai neturi būti neišvengiama 
blogybė — šias eilutes rašantis seimus 
pagyvino įvesdamas „penktadienio 
vakarones“ — jie galėtų tapti 
naudingomis „politinėmis 
konferencijomis“, jei Valdyba atsisakytų 
trafaretinių žodinių pranešimų ir 
parodytų norą, intelektualinį 
išradingumą ir pasiruošimą lietuviams 
svarbias temas atvirai svarstyti.

PAMINKLAS KATYNO AUKOMS
Kaip praneša agentūra Associated 

Press, sovietinė valdžia numato pastatyti 
paminklą Katyno miške, netoli nuo 
Smolensko, kur buvo įvykdytos vienos 
žiauriausių žudynių Antrojo pasaulinio 
karo metais. Katyno miškelyje buvo 
sušaudyti daugiau negu keturi 
tūkstančiai lenkų karininkų, o kitoje 
vietoje netoli nuo Katyno, buvo nužudyti 
apie 10 tūkstančių kitų lenkų karių. 
Duobė su lenkų karininkų lavonais buvo 
atrasta ’43-iais metais, vokiečių 
okupacijos laikais. Dėl žudynių 
kaltininkų yra prieštaraujančių 
nuomonių: sovietai žudynėmis apkaltino 
vokiečius, tačiau lenkų ir kai kurių 
Vakarų kraštų ekspertų įstikinimu, 
žudynes Stalino įsakymu įvykdę sovietai.

EKSPERIMENTAS BE DIEVO
VIKTORAS PETKUS
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Ir viesulas įsisiautėjo. Buvo paleistos 

visos tamsiosios žmogaus užtvankos. 
Pakėlus užkardas siūbtelėjo tokia banga, 
jog Rusų Stačiatikių Bažnyčia jau 
negalėjo glostyti savo tautos žaizdų, 
patepti jas gydančiuoju ir raminančiu 
balzamu. Prasidėjo kategoriškas laikas. 
Be jokių sąsajų su praeities kultūrą buvo 
užsimota sukurti vadinamąjį naują 
žmogų. Įvyko visiškas tradicijos igno
ravimas, visuomeninių santykių schema
tizavimas. Atveriamos durys atviram 
veidmainiavimui, bestuburiškumui, nep- 
rincipingumui. Sutapatinami in
dividualizmas ir egoizmas. Įvyksta 
asmenybės irimas, jos dvilypumo pro
cesas, visiška žmogaus degradacija. Visi 
rikiuojami pagal vieną šabloną. Galų 
gale galima konstatuoti, kad žmogaus 
nebėra.

Milijonų nekaltų žmonių išžudymas 
ir represavimas pagimdė baimės, melo, 
įtarimo, įskundimų atmosferą. Visa šalis 
tapo baimės imperija. Joje augs, bei 
formuosis ne viena žmonių karta; taip 
sakant, formuosis naujasis žmogus. 
Tokioje aplinkoje! Ir susiformavo didysis 
žmogus, su kuriuo tenka dar ir šiandien 
greta gyventi. Žmogus tapo suluošintu, 
nepilnaverčiu, nes be aplinkos jį tokį 
paruošė dar ir mokykla, oficialioji 
spauda, radijas, instrukcijos, t.y. ofic
ialusis gyvenimas, kadangi sulikvidavus 
Rytų Stačiatikių Bažnyčią neoficialaus 
gyvenimo ir žmogaus ruošimo nebeliko. Į 
viską buvo įsakyta žiūrėti ne savo akimis, 
o valdžios pusakla, krauju pasruvusia 
akimi.

Visą laiką buvo trimituojama apie 
naujų horizontų, aukštumų „įsis
avinimą“, užkariavimą “, „įgyven
dinimą“. Iš žmogaus buvo stengiamasi 
kuo daugiau gauti, jam teduodant tik 
minimumą. Visiškai nebuvo skaitomasi 
su žmogaus galimybėmis, buities pore
ikiais, sveikata. Jam tuojau pat buvo 
metami socialiniai kaltinimai. Pagrindų 
pagrindu paskelbiama klasinė neapyk
anta. Įvyko negirdėtas dvasingumo ir 
dorovės nuopuolis, įsiviešpatavo biurok
ratizmas, karjerizmas, dogmatiškas mąs
tymas, komandinis tonas, stereotipinės 
direktyvinės frazės, vienintelio teisėjo 
poza, švaistymasis politiniais kaltinimais. 
Viską uzurpavo administracinė sistema. 
Kaip kokia pabaisa galvą pakėlė ir 
gyvenime įsitvirtino demagoginis hum
anizmas, gigantomanija, agresyvumas, 
smurtas, neapykanta, prievarta, baimė.

Buvo imtasi nuolat visus perauklėti 
— bet kur, bet kada, bet kokiom 
priemonėm. Toks totalinis vadinamasis 
perauklėjimas tapo dresūra, kuri re
fleksus kai kuriose būtybėse gal ir išugdė, 
bet užmušė mąstymą, savarankiškumą. 
Gyvenimo tiesa tapo išpreparuota. 
Vardan Akcinės šviesios ateities žmogui 
buvo atimta net tylėjimo laisvė, nes 
tyleniai buvo apšauki valdžios priešais. 
Buvo norima ir reikalaujama, kad poetai 
ir kompozitoriai kurtų himnus budelių, 
sunaikinusių jų šeimų narius, garbei. 
Matgi norėta, kad kultūra imtųsi šlovinti 
pačios kultūros sunaikinimą.

Ne vien tik iš gyvenimo, bet netgi ir iš 
leidžiamų žodynų buvo išmesti tokie 
žodžiai, kaip labdara, gailestingumas, nes 
užuojauta ir pagalba užleido vietą visų 
žmonių niekinimui, kietaširdiškumui; 
abejingumui. Buvo teigiama, kad norint 
atsiekti naujo gyvenimo tokias nuos
tabiai platybes turi įvykti tam tikra 
praeities devalvacija, esą reikia išsižadėti 
pagrindinių buržuazinės visuomenės 
vertybių ir orientyrų, pav. šeimos, kuri 
esanti svarbiausioji buržuazijos ląstelė. 
Todėl visiškai laisvai leidžiami išsisky
rimai, o vaikus auginsianti ir auklėsianti 
valstybė atitinkamose institucijose ir tuo 
pačiu patys sutuoktiniai būsią išlaisvinti 
nuo vaikų naštos. Ir šito rezultatas veikiai 
buvo baisus moralinis ir socialinis 
nuopolis.

Bet kad visą šitą įvykdžius buvo 
būtina sugriauti Rusų Stačiatikių 
Bažnyčią ir nustumti nuo gyvenimo 
scenos ir visiškai sunaikinti rusų 
inteligentiją per tris ar keturias kartas 
buvusia Rusijos visuomenės dvasinio 
gyvenimo elitu. Ir, aišku, reikėjo iš 
žmonių atminties išrauti ir sunaikinti 
istorinę atmintį. Todėl visiškai buvo 
sužlugdytas istorijos mokslas, kadangi 
visą laiką vyko istorijos modeliavimas ir 
ideologizavimas pagal momento 

reikalavimą. Į praeitį buvo žiūrima kaip į 
atsilikimą ir visas prioritetas skiriamas 
ateičiai. Bažnyčiai buvo pritaikinta 
mechanistinė samprata, jog religija nėra 
kultūra, o tamsybiškumas, 
nemokšiškumas, merdėjanti atgyvena, 
prietarai, kultūros darželio piktžolė, gi 
jokiu būdu ne koks ten vienas giliausių 
kultūros sluoksnių. Inteligentija buvo 
apšaukta potencialiu naujosios valdžios 
priešu.

Tokiu būdu valdžia įtvirtino 
kultūros monopolį, ji pasisavino visą 
kultūrą, laikydama ją savo išskirtine teise 
ir privilegija. Tad ir kultūroje įsivyravo 
visiškas totalitarizmas paminant seną 
tiesą, kad kultūroje regime visas 
žmoniškumo apraiškas, visas įmanomas 
intelektualines ir kitokias orientacijas, 
visus galimus žmogaus ir įvairios 
visuomenės egzistavimo būdus, jog 
kultūra buvo ir yra universali žmogaus 
kūrybos įvairialypės veiklos sfera.

Nukrypimas į prisiminimus. 
Milijonai žmonių mirties stovykloje: 
buvę vokiečių belaisvėje kariai, kadangi, 
valdžios supratimu, jie per daug ten 
pamatę pasaulio ir nevaldą liežuvio, ir 
šiaip kariai mūšių metu pabuvoję 
Vokietijoje ir net kariai amerikiečių — 
rusų susitikimo prie Elbės dalyviai, nes ir 
anie ir šie taip pat nevaldą liežuvio; 
tautinio pasipriešinimo Vakarų 
Ukrainos, Pabaltijo ir Vakarų 
Baltgudijos dalyviai, įvairių krikščionių 
bendruomenių aktyvistai, anksčiau 
represuotojų šeimos nariai ir vaikai ir t.t. 
Iš pradžių jie laikomi kartu su kaliniais 
kriminalistais, o nuo keturiasdešimt 
aštuntųjų metų galo jie pradedami 
rūšiuoti. Rūšiavimas užsitęsė iki 
penkiasdešimt šeštųjų metų.

Naktis. Pirma valanda. Prie 
stovyklos vartų stovi atvarytas naujas 
kalinių etapas. Atvedama ir naktinė 
pamaina iš darbo zonos; kol ji įleidžiama į 
stovyklą vyksta įprastas klausinėjimas: iš 
kur, kas ar ilgam. Senieji kaliniai lietuviai 
duoda naujame etape esantiems 
tautiečiams tris pagrindinius patarimus: 
iš pradžių jus visus kuriam laikui uždarys 
į vieną baraką, jūs užsibarikaduokite 
visas duris, vaikščiokite tik per vienas 
prie kurių pastatykite šešių stiprių vyrų 
sargybą, kuri nieko svetimų vidun 
teneįleidžia ir po vieną nevaikščiokite po 
stovyklos teritoriją; jeigu jūs kelionėje 
neapvogė ir turite civilinių drabužių juos 
atiduokite į sandėlį ir vėliau išsimainysite 
į duoną, kadangi stovykloje badas, o jus 
aprengs kalinio skarmalais; kada jus 
išskirstys po brigadas, negulkite lietuvis 
šalia lietuvio.

Pirmojo patarimo teisingumu tuojau 
pat tenka įsitikinti kai į naujai atvežtųjų 
baraką pradeda veržtis įvairūs vagišiai. 
Pro barako galą ėjo medžių išklotinis 
kelias, nes stovykla su ketvertu 
tūkstančių kalinių buvo pelkėtoje vietoje. 
Už kelio buvo tualetas. Pavakary į jį 
nuėjo studentas estas. Jo tautiečiai 
sunerimo, kad jis ilgai negrįžta. Tada 
keletas vyrų išėjo jo ieškoti. Pirmiausia ir 
pasuko į tualetą. Ten estas ir gulėjo 
papjautas. Nuo jo kojų buvo nutraukti 
chromo batai, kurių jis, regimai, nenorėjo 
atiduoti.

Mįslingiausias ir keisčiausias buvo 
trečiasis patarimas. Lietuvis buvo įpratęs 
visuose etapuose jausti šalia kito lietuvio 
alkūnę, ypač ginantis nuo vagių, kad 
neatimtų paskutinio duosno kąsnio ar 
drabužio. Jeigu lietuvių būdavo nedaug 
tuomet jie išvien laikydavosi dažniausiai 
su latviais. Ir čia staiga patarimas 
nesigulti ant narų lietuviui šalia lietuvio! 
Veikiai, deja, paaiškėjo ir šio patarimo 
savotiškas teisingumas. Stovykloje siautė 
badas. Kur pažvelgsi matosi klipatos 
suskirstytos į dvi kategorijas. Greitai ir 
naujai atvežtieji varginami priverstinio 
sunkaus darbo patyrė badą. Rytais todėl 
skaičiuodavo kiek brigadoje liko gyvų ir 
tik jiems atnešdavo duonos davinį. 
Tikrinant reikėjo atsistoti bent 
atsišliejant į dviaukščius narus. Mirusįjį 
jo gulto kaimynai irgi pakeldavo ir 
atremdavo į narus, kad gautų ir už jį 
duonos davinį, kurį kaimynai ir 
pasidalindavo. Ir taip dvi tris dienas iki 
mirusysis nepradėdavo smarkiai gesti. 
Bado prispausti, dažnai imdavo galvoti, 
jog būtų gera, kad mirtų kaimynas. Nori 
nenori šitaip imsi galvoti 
nebeįstengdamas tą mintį užslopinti. 
Taigi tavo pašonėje tegu negulės bent 
tavo tautietis...
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR a.A. AGOTA PUTINIENĖ

1989 m.
Vasario 16 d. — priėmimas Lietuvių 

Namuose Londone.
Vasario 18 d, —Vasario 16 minėjimas, 

Londone, 230 Bishopsgate Instituto 
salėje, 18.00 vai.

Vasario 25 d. — Vasario 16 d. 
Minėjimas Nottinghame.

Kovo 11d. — Nottingham© skyriaus 
susirinkimas Latvių klube, 6 vai.

Balandžio 8-9— DBLS-gos ir LNB-vės 
metinis atstovų suvažiavimas Lietuvių 
Namuose Londone.

Birželio 23-25 — Europos Lietuvių
Dienos vasario 16 Gimnazijoje 
Hūttenfelde, V. Vokietijoje.

Liepos 30 — rugpjūčio 6 d. — Europos 
Lietuviškųjų Studijų savaitė Švedijoje, 
Gotlando saloje.

AUKA TAUTOS FONDUI
A.a. Jonas Ruzgas, gyvenąs 144 

Gander Green Lane, Sutton, Surrey, 
testamentu T.F. paskyrė 100.00 sv.

Nuoširdžiai dėkojame
TFA D. Britanijoje

AUKA SKAUTAMS
LSS Europos Rajonui, Petras 

Mašalaitis, 38 Gales Gardens, London 
E.2, paskyrė 500.00 sv.

LSS Europos Rajono vardu dėkoju.
s. S.B. Vaitkevičius

LSS Europos Rajono vadas

AUKOS SPAUDAI
S. Valaitis — 1.50 sv.
K. Kamarauskas — 2.00 sv.
A. Petkevičius — 1.50 sv.
J. Vitkus — 3.50 sv.
A. Segeckas — 7.50 sv.
V. Balčikonis — 5.00 sv.
J. Čapas — 2.00 sv.
A. Valentą — 2.00 sv.
D. Jaliukas — 10.00 sv.
J. Makerevičius — 2.00 sv.
P. Pagojus — 10.00 sv.
M. Gelvinauskienė — 2.50 sv.
J.M. Liudžius — 23.50 sv.
O. Vilimas — 2.50 sv.
A. Kadžionis — 1.50 sv.
J. Jakimavičius — 1.50 sv.
E. Purželis — 1.50 sv.
A. Andrušaitis — 4.00 sv.
J. Gipas — 2.00 sv.
I. Klumbys — 6.50 sv.
Anglijos Liet, klubas Chicagoje (K. 

Rožanskas) — 50.00 dol.
J. Butkevičius — 1.50 sv.
F. Jasiulis — 1.50 sv.
R. Gustainis — 1.50 sv.
B. Rainelis — 1.50 sv.
A. Sabalis — 2.00 sv.
A. Šalčius — 2.00 sv.
J. Šukaitis — 2.00 sv.
V. Važgauskas — 1.50 sv.
H. Binszauskas — 4.00 sv.
P. Poviliūnas — 1.50 sv.
V. Chadakauskas — 1.50 sv.
Janina Ėgli — 8.00 sv.
B. Gailiūnas — 6.50 sv.
E. Omkis — 2.00 sv.
J. Bielskis — 1.50 sv.
V. Vasaitis — 5.00 sv.
S. Pučinskas — 2.00 sv.
N. Butkus — 1.50 sv.
R. Redweikis — 7.50 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Sausio 2 d. Londone mirė Agota 
Putinienė, 90 m. Iš šv. Kazimiero 
bažnyčios palaidota sausio 12 d.

„DAINAVA“ DĖKOJA
Londono L.M.S. „Dainava“ 

nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams už 
pinigines aukas, paaukotus daiktus ir taip 
pat visiems kurie savo darbu ar kitokia 
pagalba prisidėjo prie bazaro rengimo.

Šių metų bazaras turėjo £583.45 
pajamų. Kaip visada pelnas bus 
skiriamas kultūriniams ir šalpos 
reikalams.

Sveikiname mielus tautiečius ir linkime 
laimingų 1989 metų!

Dainavietės

PADĖKA
Mano nuoširdi padėka „Vienybės“ 

klubo Seniūnui ir nariams ir Lietuvių 
Namų Bendrovės valdybai už suruoštą 
mano 80-mečio paminėjimą.

Nuoširdus ačiū paminėjime 
atsilankiusiems ir visiems žodžiu, bei 
raštu pareiškusiems sveikinimus ir 
linkėjimus, o K. Makūnui ir 
šeimininkėms už puikias vaišes ir malonų 
patarnavimą.

J. Bendorius

PAIEŠKOJIMAS
Jonas Paškauskas prašo atsiliepti dėdę 

Juozą Bernotą.
Rašyti: J. Paškauskas, P.O. Box 71, 

235400 — Šiauliai, Lietuva.

Henrikui Vaineikiui, jo žmonai 
Margaretai mirus, reiškiame gilią 
užuojautą

DBLS-gos Valdyba

H. (Vaines) Vaineikiui, jo 
mylimai žmonai mirus, užuojautą 
reiškia

Boltono sk. valdyba 
ir nariai.

Margaretai Vaineikienei 
(Vaines) mirus, jos vyrui Henrikui 
Vaineikiui ir šeimos nariams gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Mančesterio Lietuvių
Bendruomenė ir Organizacijos

BRADFORDAS
PARAMA SKAUTAMS

Kaip kregždė grįždama į savo šilto 
krašto lizdą skuba, taip atskubėjo iš 
Bradfordo lietuvių „Vyties“ klubo 
veiklieji ir gražiai bei ištvermingai 
dirbantieji, priešakyje su mūsų garbės 
nariu V. Gurevičium ir nepailstančiu, 
visų darbų sekretorium A. Bučiu, su 
lietuviško jausmo kupinu laišku, kuriame 
rašo: „Mes turėjome Bradforde 
Kariuomenės minėjimą, kuriame 
programą atliko DBLS-gos dainų grupė 
„Harmonija“. Programos dalyviai 
atsisakė priimti kelionės išlaidas, bet 
pageidavo kad tai (kokia suma bebūtų), 
būtų pervesta skautų veiklos paramai. 
Todėl Vyties klubo valdyba nutarė 
paskirti 50 svarų, kuriuos maloniai 
prašau priimti.

Tai pat nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai džiugių Šv. Kalėdų ir tikrai 
laimingų naujų 1989 metų, jums ir 
skautams“.

Bradfordo „Vytis“ klubo valdybai už 
ilgų metų paramą lėšomis, visokeriopą 
globą ir talką veikiančiam skautų 
sąjūdžiui, išreiškiu nuoširdų, didelį ir 
skautišką AČIŪ!

Dainų grupės „Harmonija“ 
dalyviams, kurių dauguma yra bendros 
skautiškos idėjos nariai ir dainų 
mylėtojai, lietuviškumo išlaikyme už 
Tėvynės ribų, priklauso seseriška ir 
broliška padėka!

Linkiu klubo valdybai, nariams ir 
skautiškos idėjos rėmėjams sveikų, pilnų 
laimės ir pasisekimo naujų 1989 metų, 
jungiu visų skautininkų sveikinimus ir 
linkėjimus ilgų ir sėkmingų metų sesei 
Janinai Traškienei. Dieve, padėk visiems!

Budžiu, v.s. J. Maslauskas, 
LSB Europos Rajono Vadeiva

MANČESTERIS
MIRĖ JONAS VERBICKAS

Gruodžio 11 d. 3 vai. ryto Crumpsallio 
generalinėje ligoninėje nuo antro širdies 
smūgio mirė J. Verbickas, sulaukęs virš 
71 metų amžiaus. Šioje ligoninėje jis 
atsigulė ketvirtą kartą.

Jonas gimė 1917 m. balandžio 1 d. 
Virbalyje, Vilkaviškio apskrityje. Buvo 
įstojęs į Kretingos vienuolyną, bet, 
ateinant rusams, buvo visi paleisti. Karui 
baigiantis, atsidūrė Vokietijoje. 1947 m. 
atvyko į Angliją. Apsigyveno Ecclėje. 
Dirbo pramonėje. Kai atvažiavo žmona, 
nusipirko namą. Turėjo sūnų Vitą ir 
dukterį Stasę. Vėliau su žmona išsiskyrė.

Anksti įsijungė į Manchesterio lietuvių 
organizacinę ir kultūrinę veiklą. Buvo 
DBLS-gos, MLKB-jos, SDP-jos narys, 
LKVS-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyr. ir MLS klubo ilgametis sekretorius 
ir yra buvęs kitose organizacijose, 
priklausė LFR vienetui, filmavo. 
Vaidino. Parašė eilėraščių (humoristinių) 
ir kitų dalykėlių. Rėmė skautus ir 
lietuvišką veiklą. Buvo draugiško būdo, 
svetingas. Paliko liūdinčią šeimą, 
gimines.

Laidotuvės įvyko gruodžio 14 d. 
Pomirtines apeigas St. Chad’s bažnyčioje 
ir kapinėse atliko kan. V. Kamaitis. 
Bažnyčioje karstas buvo apdengtas 
ramovėnų vėliava, nes velionis buvo 
ramovėnas. Prie karsto stovėjo šešių 
asmenų garbės sargyba: keturi ramovėnai 
— J. Šablevičius, V. Chadakauskas, J. 
Kmitas ir A. Žebelys, kurie buvo 
persijuosę tautinėmis juostomis ir, ties 
viduriu, obiejose karsto pusėse, stovėjo 
uniformuoti skautai s. A. ir ps. 1. 
Gerdžiūnai. Gedulingų pamaldų metu 
buvo giedama. Kan. V. Kamaitis pasakė 
pritaikintą pamokslą. Dalyvavo virš 40 
žmonių, kurie sunešė daug vainikų ir 
gėlių, kurių tarpe buvo ramovėnų, MLS 
klubo ir skautų vainikai. Laidotuvėse 
dalyvavo ir jo duktė Stasė, kuri atvyko iš 
Kalifornijos, JAV, aplankyti savo 
sergančio tėvo, bet rado neseniai mirusį.

Palaidotas Mostono k. kapinėse 
lietuvių skyriuje prie Aušros Vartų 
paminklo. Čia su velioniu atsisveikinimo 
žodį tarė kan. V. Kamaitis.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje.
Jonui mirus, jo žmoną, sūnų, dukterį, 

anūkus ir gimines visi giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Velionio šeimos nariai nuoširdžiai 
dėkoja už išreikštas užuojautas, kan. V. 
Kamaičiui už pasirūpinimą, tvarkant 
velionio pomirtinius reikalus ir 
atsilankiusiems į laidotuves. A. P-kis

PAMALDOS
Nottinghame — sausio 15 d., 11.15 vai. 

Židinyje.
Derbyje — sausio 15 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Gloucesteryje — sausio 21 d., 12 vai., 

Šv. Petre.
Stroude—sausio 21 d., 15 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame—sausio 22d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Prestone—sausio 22 d., 12.30 vai., Šv. 

Ignacijaus bažn.
Nottinghame — sausio 27 d., pal. 

Jurgio Matulaičio šventėj, 19 vai., 
Židinyje.

Nottinghame—sausio 29 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Mansfielde — sausio 29 d., 15 vai., Šv. 
Pilype, 3 Chesterfield Rd. South.

Manchesteryje — sausio 29 d., 12.30 
vai.

„SVAJONIŲ AIDAI“ 
COVENTRYJE

Didelė dalis į Didžiąją Britaniją po 
karo atvykusių lietuvių emigravo į kitas 
patrauklesnes šalis. Bet, gyvendami 
pasaulio kryžkelėje, galime pasidžiaugti, 
kad nesame užmiršti. Mūsų sesės ir 
broliai, gyvenantieji didesnėse 
kolonijose, turėdami stipresnių meninių 
pajėgų karts nuo karto mus aplanko. 
Paskutiniu metu šie vizitai padažnėjo, 
ypač iš Amerikos žemyno.

Bet šį rudenį, lyg žaibas iš giedro 
dangaus staiga nušvietė mūsų padangę. 
Tai grupė Australijos jaunų lietuvių, 
keliaujančių per pasaulį, garsinančių 
lietuvių vardą ir žadinančių tautinį 
susipratimą. Tai „Svajonių Aidai“. Jų 
didžiausias tikslas budinti mūsų jau 
gerokai apsnūdusį jaunimą. Ne vien 
mūsų čia, Britanijoje. Tautine letargija 
serga visas tremties jaunimas. Bet kur jų 
daugiau, ten sunkiau pastebėti. Štai šie 
pasiryžėliai ir keliauja per pasaulio 
lietuvius jau nuo vasaros. Trys iš jų turėjo 
atsisakyti tarnybų, kad galėtų atlikti šį 
savo uždavinį. Bet tai jų pasišventimas, 
kuris net per tokį laiko tarpą neatvėso. 
Tai buvo galima matyti ir girdėti jų 
pirmajame Anglijoje koncerte, 
Coventryje.

Nors ir menka koncerto salė ir kitokios 
kliūtys koncerto metu, kaip prastai 
sutvarkyti ir gendą mikrofonai, mažytė 
scena, blogas apšvietimas, bet ir tai 
nesumažino jų jaunatviško ūpo ir 
koncertas buvo atliktas tikrai 
profesionaliai. Dainos buvo sugrupuotos 
į tris dalis, tai liaudies, etninės ir 
estradinės. Dainas daugumoje solo 
dainavo Virginija Bruožytė, baigusi 
muzikos mokslus Melburno universitete, 
bet dabar tai aukojo lietuvių jaunimo 
tautiniam budinimui. Jai pritarėjos brolis 
Arūnas Bruožys, taip pat aukodamas 
savo sugebėjimus lietuvybei. Jiems į 
pagalbą, tik paskutiniu laikų, atėjo 
Tomas Zdanius, kuris grojo Melburno 
lietuvių jaunimo orkestre Dabar. Jų 
vadovė Zita Prašmutaitė ne tik rūpinosi 
jų kelionėmis ir koncertais, bet ir 
akomponavo ir dainavo. „Aiduose“. 
Sudainavo visą pynę dainų, iš kurių 
pirmosios žemaitiškos jau sujaudino 
klausytojus. Ypatingai įdomus buvo 
ciklas Metų laikai, o gale estradinės —net 
ir senesnes širdis jaudino, kurios 
nepaleido svečių, kol dar priedu 
nepadainavo porą dainų. Šios paskutinės 
dainos suartino dainininkus su 
klausytojais ir baigiantis visi jautėsi kaip 
viena lietuviška šeima, smagiai 
praleidžianti šeimynišką vakarą.

Grupės paruoštus dainų įvadus ir 
jaunimui skirtus paskatinimus dainų 
tarpuose skaitė R. Gasperaitė iš 
Nottinghamo.

Šis vakaras, praleistas „Svajonių 
Aidų“ menininkų tarpe, sušildė visų 
širdis ir tas momentas pasiliks su mumis 
ilgam laikui. Tiems pasiryžusiems 
jauniems žmonėms galime palinkėti 
sėkmės ateityje, nes jie, eidami 
lietuviškais vieškeliais palieka savo 
pėdsakus.

Šie koncertai mūsų saloje turėjo būti 
tvarkomi ir organizuojami mūsų DBLS 
Jaunimo Sąjungos, bet atrodo, kad 
daugumoje viskuo rūpinosi Coventrio 
DBLS skyrius ir DBLS CV valdyba. Bet 
gal daugiausiai visos naštos ant savo 
pečių nešė čia gyvenantis Australijos 
lietuvis Zigmas Jokūbaitis. Be jo 
pagalbos mūsų jaunimas būtų turėjęs 
įdėti daug daugiau pastangų, kad ką nors 
suorganizuotų. Nesmagu ką nors 
kritikuoti ir tegu tai lieka tik pamoka 
ateičiai, tačiau kritika yra reikalinga ir 
naudinga, jeigu yra teisinga.

Henrikas Gasperas

A.a. Jonui Verbickui mirus, jo 
žmonai Konstancijai, sūnui Vitui, 
dukteriai Stasei, anūkams liūdesio 
valandoje gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi
L.K.V.S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio Skyriaus Valdyba ir 
Nariai

DBLS Derby skyriaus narį J. 
Petrėną ir šeimą jo mylimai žmonai 

a.a. J. Petrėnienei mirus, giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Skyriaus valdyba ir nariai

PASAULYJE
NELAIMĖ ARMĖNIJOJE

Pagal sovietinės valdžios paskelbtas 
oficialias informacijas, žemės drebėjimo 
aukų paieškos Armėnijoje yra užbaigtos. 
Iš užsienio kraštų atvykusios žmonių 
gelbėjimo brigados jau yra apleidusios 
Armėniją. Sovietiniai technikai ir 
specialistai dabar pradeda šalinti namų 
griuvėsius, moterys ir vaikai yra raginami 
evakuoti žemės drebėjimo ištiktas sritis. 
Evakuotųjų skaičius jau siekis apie 10 
tūkstančių. Ne tik užsienio laikraščiai, 
bet ir vietinė spauda nuolat iškelia visišką 
organizacijos stoką žmonių gelbėjimo 
akcijoje ir pagalbos teikime nuo stichinės 
nelaimės nukentėjusiem. Spauda rašo, 
kad daugeliui nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusių kaimų ištisą savaitę nebuvo 
suteikta jokia pagalba. Visur vyrauja 
neįtikėtina netvarka, rašo italų žinių 
agentūra ANSA. J sugriautus 
didmiesčius yra atvykę daug technikų ir 
specialistų, bet jie veikia neorganizuotai, 
iš niekur negauna jokių nurodymų. 
Dirbama individualiai. Niekam nėra 
dalinami iš užsienio kraštų atsiųsti rūbai, 
maistas, vaistai ir kitos gėrybės, nors jų 
labai trūksta, ypač palapinių, antklodžių 
ir žieminių rūbų. Nemažai žmonių patys 
pasistatė palapines, bet daugumas yra 
priversti nakvoti po atviru dangumi, 
nepaisant labai žemos oro temperatūros.

PIRMASIS BALIO GAJAUSKO
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Mielas Vytautai,
Lapkričio septintą grįžau į Kauną. 

Kauno aerodrome mane sutiko labai 
iškilmingai ir džiaugsmingai. Plėvesavo 
trispalvė, giedojome himną ir tautines 
dainas. Po to sekė įvairūs susitikimai, o 
lapkričio dvidešimt trečią šventėme 
Lietuvos kariuomenės šventę. Buvo 
atvykę keli Nepriklausomybės kovų 
savanoriai, Lietuvos karuomenės 
karininkai ir kariai.

Pabaltyje palaisvėjo. Daug kalba 
žmonės, įdomiau rašo. Kuriasi įvairios 
organizacijos leidžia savo laikraštukus. Ir 
organizacijos, ir laikraštukai silpni. 
Sustiprėti reikia laiko, reikia stipresnių 
intelektualinių pajėgų, bei lėšų. Kuriasi 
skautai, jaunalietuviai, gal ir ateitininkai. 
Kauno J. Jablonskio mokykloje kuriasi 
skautai. Jie dar nežino kaip juos 
organizuoti ir veikti. Todėl prašo 
paramos tų, kurie buvo skautais arba ką 
nors žino apie juos. Aš skaičiau 
laikraštyje, kad vasario šešioliktosios 
gimnazijoje veikia skautai. Susidarius 
palankesnėms sąlygoms galėtų jie 
perduoti savo patirtį. Čia tokia parama 
būtų labai naudinga. Norėčiau žinoti ar 
galima tokia skautiška draugystė.

Galvoju apsilankyti JAV. 
Nusprendėme atvykti į svečius. Noriu 
aplankyti gimines, gal pasigydyti. 
Kadangi susidarė įdomesnė padėtis 
Lietuvoje, tai išvykti visam delsiam.

Siunčiu keletą nuotraukų iš 
Čiumikano epopėjos.

Kaip sveikata? Kaip žiūri Vokietijos 
lietuviai į padėtį Lietuvoje?

Ačiū už banderolę (Nr. 769), kurią 
gavau Čiumikane. Dėkoja ir Irena, nes ji 
mėgėja kavos.

Linkiu viso geriausio. Balys
1988.XII.4

1988 METAIS MIRĖ
Kanadoje mirė jaunas kompozitorius 

ir chorų dirigentas Jonas Govėdas. Jis 
buvo gimęs 1950.IV. 30 Bury mieste, 
Anglijoje, o muzikos mokslus išėjo 
Kanadoje.

Spalio 4 d. Putname, JAV, >nirė 
visuomenininke Jadvyga 
Chodakauskaitė-Tubelienė, buv. 
ministro pirmininko Juozo Tūbelio našlė. 
Ji buvo gimusi 1892.XII.28 Panevėžio 
apsk.

Spalio 6 d. Kalifornijoje mirė arch. dr. 
Stasys Kudokas, buv. Kauno miesto 
architektas ir VDU profesorius. Jis buvo 
gimęs 1898.IX.29 Panevėžio apsk., o 
architektūros mokslus išėjo Italijoje.

Gruodžio 4 d. Glasgove, Škotijoje, 
mirė Joana Serafinaitė, 85 m. Velionė 
buvo ilgametė Škotijos lietuvių choro 
vadovė, visuomeninkė. Iškilmingos 
laidotuvių pamaldos vyko šv. Luko 
bažnyčioje. Pamaldas celebravo 
arkivyskupas T. Winning, asistavo kun. 
J. Andriušius.

Gruodžio 6 d. Vokietijoje mirė lietuvė 
visuomeninkė Zina Ida Glemžienė (Jono 
Glemžos našlė).
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