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SKRIAUDĄ TAISO 
IR V1STIEK TEISINA

Senieji metai, atnešę ne vieną malonią 
žinią, pačioje pabaigoje pradžiugino 
Lietuvos katalikus pranešimu, kad 
pagaliau atitaisoma skriauda Vilniaus 
ganytojui Jo Ekscelencijai vyskupui 
Julijonui Steponavičiui. 28-rius metus 
valdžia be teismo trukdė vyskupui eiti 
savo pareigas ir laikė jį vidaus tremtyje 
toli nuo savo vyskupijos. Pastaruoju 
metu, kai buvo atitaisyta daug neteisybių 
iš vadinamojo stingulio laikų, tiesiog 
stebino valdžios neskubėjimas panaikinti 
neteisėtą savavaliaujančios 
administracijos aktą. Dėl to visuomenė 
pastaruoju metu buvo labai sukrutusi, 
rinko parašus, rengė piketus. Galimas 
dalykas, jog tai paskatino valdžią ryžtis 
patenkinti reikalavimą. Vis dėlto pasiliko 
įspūdis, jog daroma tarsi nenoromis. 
Tarsi savavalės aktas ir šiandien dar kai 
kam iš valdančiųjų atrodytų 
pateisinamas. Tokį nemalonų įspūdį 
sustiprina ir pats šio savyje teigiamo 
sprendimo paskelbimo būdas. Pirmiausia 
pranešta privačiai. Tik po to Tassas 
prabilo, sausio antrąją pranešęs iš 
Vilniaus, kad LTSR vyriausybė leido 
grįžti į pareigas Vilniaus arkivyskupijos 
apaštaliniam administratoriui. 
Pranešime nėra nė žodžio, kad 
apgailestaujama ir atsiprašoma už didelę 
skriaudą. Priešingai, Tassas teigė, kad 
valdžia, prieš tai įspėjusi vyskupą 
Steponavičių dėl religinės veiklos 
įstatymų pažeidimo, 1960-tais metais 
atėmė iš jo leidimą eiti apaštalinio 
administratoriaus pareigas. Pasak Tasso, 
pati Lietuvos katalikų Bažnyčios 
vadovybė perkėlusi Vilniaus vyskupą į 
Žagarę, kur jis visą laiką gyveno. Toliau 
Tassas savo pranešime pabrėžė, kad 
vyskupas Steponavičius drauge su kitais 
Lietuvos katalikų vyskupais pastaruoju 
metu dalyvavo pamaldose Vilniuje ir 
aplankė Vatikaną.

Perskaičius Tasso pranešimą, darosi 
neaišku, kam iš viso buvo reikalingas 
Respublikos vyriausybės nutarimas 
panaikinti vyskupo tremtį ir draudimą 
eiti pareigas. Juk jeigu jis jau galėjo laisvai 
judėti, kaip teigia Tassas, „drauge su 
kitais Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
episkopato nariais“, tai kodėl tik dabar 
jam leidžiama sugrįžti į savo pareigas 
Vilniuje? Jeigu jis savo metu iš anksto 
buvo gavęs valdžios įspėjimą, kad laužo 
religijų veiklos įstatymą, tai kokiu būdu 
jis buvo baudžiamas administracine 
tvarka, be teismo nuosprendžio, bausme, 
kurios nenumato įstatymas? Lieka be 
atsakymo Tasso pareiškimas, kad valdžia 
atėmė leidimą vyskupui eiti savo 
pareigas. Tai juk aiškus kišimasis ne į 
savo reikalus. Vyskupus apaštalinių 
administratorių teisėmis skiria pats 
popiežius. Šalyse, kur veikia susitarimas 
su Vatikanu, vadinamas konkordatas, 
popiežius, skirdamas vyskupą, paprastai 
prašo valdžios sutikimo. Bet kaip 
įsivaizduoti valdžios pretenzijas 
valstybėje, kuri pabrėžia Bažnyčios 
atskyrimo principą ir neturi jokių 
oficialių santykių su Vatikanu? Visiškai 
netiesa, kad vyskupas Steponavičius visą 
laiką gyveno Žagarėje Lietuvos katalikų 
Bažnyčios vadovybės potvarkiu. Kaip 
minėta, vyskupų reikalus tvarko 
popiežius, kuris ir toliau jį laikė Vilniaus 
vyskupu. Žodžiu, Tasso pranešime kone 
kiekvienas sakinys klaida, kaip ir 
pasakymas, kad „Aušros Vartų koplyčia 
yra šalia tikintiesiems sugrąžintosios 
katedros“. Nei ji šalia, nei ji kol kas 
tikinčiųjų rankose. Katedros šeimininkas 
dar irgi nesugrįžo į savo namus, nors jo 
išsiilgę tikintieji pasirengę jį iškilmingai 
sutikti. Čia prisimena sena tiesa, kad 
skriaudą daug lengviau padaryti, negu ją 
ištaisyti.

J. VD.

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

Reikalauja Nepriklausomybės
Londono dienraščio ,,The 

Independent“ žiniomis, apie 10.000 
žmonių Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
susirinko išklausyti kalbėtojų 
reikalaujančių nepriklausomybės 
Lietuvos respublikai.

Algimantas Čekuolis „Gimtojo 
krašto“ redaktorius pranešė, kad 
susibūrime kalbėję pasmerkė LK Partijos 
pirmąjį sekretorių Algirdą Brazauską ir 
nuosaikiuosius Lietuvius Vakaruose, 
reikalaujančius tik didesnės autonomijos.

Susibūrimas Vilniuje sausio 10 d. buvo 
organizuojamas Lietuvos Laisvės Lygos 
ir Lietuvos Demokratinės Partijos 
paminėti tarp nacinės Vokietijos ir 
sovietinės Sąjungos susitarimų 1941 m. 
sausio 10 d. pasirašymą slaptojo 
protokolo.

Kito Londono dienraščio „Daily 
Telegraph“ žiniomis, susibūrime 
dalyvavo apie 50.000 žmonių, o Vilniaus 
radijo — 5.000-6.000 asmenų.

Susibūrimo metu kalbėjo daugiau nei 
20 asmenų, jų tarpe — Lietuvos Laisvės 
Lygos tarybos narys Antanas Terleckas ir 
Lietuvos Demokratinės Partijos atstovas 
Petras Cidzikas. Šiame susibūrime pirmą 
kartą dalyvavo ir Lietuvos Tautinės 
Jaunimo organizacijos atstovai.

Susibūrime priimtoje rezoliucijoje 
protestuojama prieš trijų Pabaltės 
respublikų kolonizaciją ir reikalaujama, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacija būtų svarstoma Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

Susibūrimas taip pat reikalavo, kad iš 
Lietuvos teritorijos būtų atitraukta 
sovietinė okupacinė armija ir paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė.

Užsienio spaudoje rašoma, kad grupė 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio narių 
yra sukūrę Lietuvos demokratų partiją, 
kurios užsibrėžti uždaviniai yra panašūs į 
Lietuvos Laisvės Lygos. Esminis abiejų 
judėjimų tikslas yra — kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybę. Tarp vadinamosios 
Demokratinės Partijos narių, spaudos 
agentūrų žiniomis, yra Povilas 
Pečeliūnas, Saulius Pečeliūnas, Artūras 
Skučas ir Petras Vaitiekūnas. Partija 
turinti savo leidinį „Vasario 16-oji“. Savo 
leidinį — biuletenį, — spausdina ir 
Lietuvos Laisvės Lyga. Jo jau yra išėję 
keturi numeriai. Ketvirtame biuletenio 
numeryje Laisvės Lyga neigiamai 
pasisako dėl sovietinės valdžios rengiamų 
rinkimų į aukščiausiąją tarybą, 
atkreipdama dėmesį, jog sovietinėje 
sistemoje, nėra įmanomi laisvi ir 
demokratiniai rinkimai. Ilga ir liūdna 
patirtis liudija, pažymi Laisvės Lyga, kad 
balsavimų rezultatai Sovietų Sąjungoje 
yra patyrusių specialistų sumaniai 
klastojami.

SOVIETŲ KRATOS SĄJŪDŽIO 
ĮSTAIGOSE

Norėdami labiau sukontroliuoti 
Sąjūdį, didžiausią Lietuvos tautinę 
organizaciją. Sovietinė valdžia pravedė 
Sąjūdžio leidinių leidimo vietovėse 
kratas.

Sąjūdžio atstovas iš Vilniaus 
patvirtino, kad kratos įvyko ieškant 
neautorizuotų leidinių. Jis tap pat 
pranešė, kad praėjusį mėnesį valdžios 
įsakymu yra griežčiau kontroliuojamos 
raštų kopijavimo mašinos.

Sausio 9 d., krata vyko įkandin žinios, 
kad gruodžio mėn. aštuoni Sąjūdžio 
leidiniai, įskaitant ir „Atgimimą“, kurio 
tiražas siekia 100.000 kopijų, bus 
Sovietinės valdžios cenzūruojami. Nuo to 
laiko valstybiniai cenzoriai išbraukia 
rašinių dalis, kuriose, jų nuomone, buvo 
sukaupta karinė ir kita strateginė 
informacija.

Kitas pažymys, kad Sovietai 
pagriežtino nusistatymą prieš Sąjūdį yra 
šis, praėjusią savaitę Lietuvos žinių 
agentūros pranešė, kad užšaldomi 
organizacijos fondai, kurių, sakoma, yra 
daugiau nei milijonas rublių, nes Sąjūdis 

nesilaikęs banko reikalavimų. Šis 
Sovietinio banko žygis pakenks šiuo 
metu vykstančios rinkiminės kampanijos 
Sąjūdžio statomiems kandidatams, kurie 
tikėjosi iš Sąjūdžio finansinės paramos, 
norėdami rinkimuose laimėti liaudies 
deputato vietą naujajame kongrese.

L1C

Pagal iš Lietuvos gautas informacijas, 
vasario mėnesį Kaune numatoma 
atidengti Laisvės paminklą. Turimomis 
žiniomis, numatoma vėl pastatyti 
skulptoriaus Zikaro sukurtą Laisvės 
paminklą, kuris Lietuvos 
nepriklausomybės laikais buvo Karo 
muziejaus sodelyje, bet buvo iš čia 
pašalintas sovietam okupavus kraštą.

Vilniaus radijo žiniomis, sudarytas 
organizacinis komitetas š.m. kovo mėn. 
pabaigoje sušaukti visuotiną ateitininkų 
kongresą.

Socialistų Internacionalas
KEIČIA SAVO LAIKYSENĄ 

RYTŲ EUROPOS ATŽVILGIU
Paryžiuje, gruodžio 6-7 antrą kartą 

1988 metais susirinko Socialistų 
Internacionalo (SI) taryba. Pagrindinės 
temos buvo „Pasaulio ekonomija — 
bendros pastangos globaliniam 
išvystymui“ ir „Lygiateisiškumas — 
moterys demokratinio socializmo 
judėjime“. Šalia tų pagrindinių temų, 
apie kurias buvo nemažai kalbėta, 
užsiimta dar ir įvairių komisijų 
pranešimais, k.a. nusiginklavimas ir rytų 
vakarų santykiai, Viduržemio jūros 
regionas, Pietų Afrika, Artimieji Rytai, 
Pietų Amerika, aplinkuma.

Willy Brandt (SPD, Vokietija), SI 
pirmininkas, savo atidarymo kalboje 
palietė šio suvažiavimo temas. 
Kalbėdamas apie moterų 
lygiateisiškumą, dėl kurio įgyvendinimo 
SI kovoja, pabrėžė, kad broliškumas 
(fratemitė) turi būti taikomas visiems 
žmonėms, o ne tik vienai žmonijos daliai. 
Apie pasaulio ekonomiją plačiau kalbėjo 
Prancūzijos ministeris pirmininkas 
Michel Rocard. Kiti žymesni kalbėtojai, 
pasisakę suvažiavimo temomis, buvo 
Švedijos min. pirm. Ingvar Carlsson, 
Pierre Mauroy (Prancūzijos Socialistų 
partija) ir Bettino Craxi (Italijos 
Socialistų partija). Suvažiavimo bėgyje 
buvo priimtos septynios rezoliucijos, jų 
tarpe apie nusiginklavimą, Pietų Afriką, 
Lotynų Ameriką, moterų 
lygiateisiškumą, žmogaus teises ir kt.

Nusiginklavimo ir rytų-vakarų 
santykių komisijos referentas apžvelgė 
JAV ir Sovietų Sąjungos santykių 
vystymąsi ir dabartinį stovį. Sekančią 
dieną buvo tos temos lyg ir tęsinys, kai 
gavo keturi egzilų socialdemokratų, 
partijų delegatai teisę kalbėti. To iki šiol 
dar nėra buvę. Egzilų socialdemokratų 
partijos yra susibūrusios į Centro ir Rytų 
Europos Socialistų uniją (angliškas 
sutrupinimas —SUCEE). Si unija, kuriai 
priklauso ir Lietuvos Šocialdemokratų 
partija, yra Socialistų Internacionalo 
asocijuotas narys (be balsavimo teisės). 
Šiuo metu unijai pirmininkauja vengras 
Andor Bolcsfoldi, kuris savo kalboje 
apibūdino situaciją Vengrijoje, 
nurodydamas, kad ten atsikuria 
socialdemokratų partija. Pasmerkė 
Rumunijos politiką vengrų mažumos 
atžvilgiu. Lenkų delegatas Stanislaw 
Wasik taip pat kritiškai apšvietė padėtį 
Lenkijoje ir atkreipė visų dėmesį į 
Lenkijoje atsikūrusią socialdemokratų 
partiją. Estų socialdemokratų delegatas 
Johannes Mihkelson apžvelgė aktualius 
įvykius ypatingai Estijoje, išreikšdamas 
savo pasitenkinimą.

Lietuvos Socialdemokratų partiją 
(LSDP) atstovavo Irena ir Kasparas 
Dikšaičiai. Delegatai ėmėsi iniciatyvos ir 
gavo progos išdėstyti Socialistų 
Internacionalui LSDP nusistatymą. 
Delegatė Irena Dikšaitienė padarė 
sekančio turinio pareiškimą anglų kalba: 
„Mielas Pirmininke, mieli Draugai! 
keliais sakiniais norėčiau Jus 
painformuoti apie lietuvių

EUGENIJUS KRUKOVSKIS 
VAKARUOSE

Eugenijus Krukovskis, LLL tarybos 
narys, emigravęs į Vakarus, atvyko į 
Romą gruodžio 1 d. Krukovskis padėjo 
organizuoti rugsėjo 28 d. mitingą Vilniuje 
ir įsijungė į Petro Cidziko bei Algimanto 
Andreikos paskelbtą bado streiką už 
politinių kalinių išlaisvinimą. Jis taip pat 
buvo įsitraukęs į Frankfurto 
Tarptautinės Žmogaus teisių 
organizaciją, kurio filialas šią vasarą 
įsisteigė Lietuvoje. Krukovskis kartu su 
Antanu Terlecku yra dalyvavęs keliuose 
TSRS Tautų Nacionalinių judėjimų 
koordinacinio komiteto pasėdžiuose. 
Pasak Krukovskio, jis 1980 m. buvo 
pasodintas į psichiatrinę ligoninę 
vienuolikai mėnesių už atsisakymą vykti į 
Afganistaną karinės tarnybos metu.

Eugenijus atvyko į Vieną, Austriją 
lapkričio 20 d. ir planuoja atvykti 
Amerikon, kur, jis sako, norėtų aktyviai 
įsijungti į Lietuvos Laisvės Lygos veiklą.

Krukovskį globoja Tolstojaus fondas, 
kuris šelpia politinius pabėgėlius, 
išvykstančius į JAV-bes.

LIC

socialdemokratų nusistatymą: mes ir 
toliau reikalaujame pašalinti 
Ribbentropo-Molotovo pakto pasekmes, 
kas reiškia, kad turi būti ant 
demokratinių pagrindų atstatyta visiška 
Lietuvos nepriklausomybė. Toks yra 
lietuvių tautos daugumos noras. 
Dabartiniai įvykiai Lietuvoje gali būti tik 
vienas žingsnis link nepriklausomybės. 
Mes prašome visas socialdemokratines 
partijas paremti mus, siekiant šio tikslo. 
Labai ačiū už Jūsų dėmesį“.

Egzilų socialdemokratų atstovų kalbos 
ir prieš suvažiavimą įteiktas pareiškimas 
SI generaliniam sekretoriui Pentti 
Vaananen susilaukė atgarsio. Austrijos 
Socialistų partijos generalinis sekretorius 
Peter Jankowitsch pareiškė, kad pagaliau 
tylos diplomatijos laikas praėjo ir SI turi 
pasisakyti, kur jis stovi, kas liečia rytų 
Europą. Belgijos Socialistų partijos (SP) 
delegatas Karei van Miert, SI prezidiumo 
narys (vicepirmininkas), savo pareiškime 
išreiškė pasitenkinimą, kad rytų 
Europoje atgyja socialdemokratų 
partijos ir pasmerkė Rumunijos kaimų 
naikinimo politiką. Italijos Socialistų 
partijos delegatė Margherita Boniver 
pasiūlė, kad sekančio SI kongreso, 
įvyksiančio 1989 metais birželio 19-22 
Stockholme, pagrindinė tema būtų rytų 
Europos klausimai.

LSDP delegatai, kiek laisvalaikis leido, 
kalbėjosi su įvairių kraštų 
socialdemokratų atstovais. Kontaktus 
buvo nesunku užmegzti, kadangi lietuviai 
kaipo tokie buvo šį kartą jau visiems 
žinomi iš pasaulinės spaudos pranešimų. 
Pavyzdžiui, Japonijos socialdemokratų 
delegatai džiaugėsi, galį pasikalbėti su 
lietuviais. Užklausti papasakojo, kad jų 
krašte spauda ir televizija apie įvykius 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje išsamiai 
žiūrovus ir skaitytojus informavo.

Visus suvažiavimo dalyvius pakvietė 
Laurent Fabius, Prancūzijos parlamento 
prezidentas, į iškilmingus priešpiečius 
(dėjeuner) į Hotel de Lassay, (Palais 
Bourbon), gi Pierre Mauroy, pirmasis 
Prancūzijos Socialistų partijos 
sekretorius vakare puikiai pavaišino 
laivo „La Patache“ valgykloje.

K. Dikšaitis

EUROPOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ KONGRESAS 

LUKSEMBURGE
Inž. A. Venskus — LKDS Centro 

Komiteto vicepirmininkas ir Europos 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Tarybos pirmininkas 1988 m. lapkričio 7- 
8 d. dalyvavo Luksemburge Europos 
krikščionių demokratų (PPE) kongrese. 
Šiame kongrese dalyvavo 12-kos 
valstybių partijų vadovai, eilės 
vyriausybių nariai, keturi ministerial 
pirmininkai, parlamentarai ir didelis 
skaičius kviestinių svečių iš įvairių kraštų.

Kongreso tema: „Solidarumas ir 
veiklos našumas“. Išsamiai svarstyti 1989 

(Nukelta į 4 puslapi)

IIETUVOJE
Žmogaus teisė — visuotinė vertybė

Tokiu pavadinimu LKP mėnesinis 
žurnalas KOMUNISTAS (1900 m. Nr. 
12) išspausdino R. K. Mališausko, LTSR 
užs. reik, ministro pavaduotojo, 
straipsnį, parašytą Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos paskelbimo 40 metų 
sukakties proga.

Straipsnio autorius sako, kad Sov. 
Sąjunga buvo viena iš to svarbaus 
dokumento iniciatorių ir pasirašytojų. 
Tas dokumentas teoretiškai galioja ir 
Lietuvoje, bet ligšiol jis nėra išverstas į 
lietuvių kalbą. O, kas blogiausia, 
Lietuvoje veikiantieji įstatymai dažnai 
prieštarauja tarptautiniams.

Sov. Sąjunga yra pasirašiusi 
tarptautines sutartis ir humanitariniais 
klausimais, pavyzdžiui, kaip Pilietinių ir 
politinių teisių paktas. Bet, kaip jis 
vykdomas? — To pakto 18 straipsnis 
įteisina minties, sąžinės ir religijos laisvę, 
tarp jų tėvų laisvę rūpintis savo vaikų 
religiniu ir doroviniu auklėjimu. Tačiau 
šią teisę paneigia LTSR Baudžiamojo 
kodekso 143, 144 ir kiti straipsniai, 
draudžiantys, gresiant baudžiamajai 
atsakomybei, religinį nepilnamečių 
auklėjimą. Pakto 19 straipsnis numato 
kiekvieno žmogaus teisę laisvai reikšti 
savo nuomonę ir skleisti informaciją 
nepaisant valstybinių sienų. Šiai 
tarptautinei normai tiesioginiai 
prieštarauja LTSR Baudžiamojo 
kodekso 68 ir 199’ straipsniai, 
numatantys baudžiamąją atsakomybę už 
tokio pobūdžio veiklą.

Straipsnio autorius sako, kad teisinėje 
valstybėje, kokia Sov. Sąjunga ketina 
būti, tokie nacionalinių ir tarptautinių 
įstatymų prieštaravimai neleistini. 
Teisinėje valstybėje turi galioti 
tarptautinės teisės viršenybė, palyginti su 
vidaus įstatymais.
Lietuvis — Izraelio ministras

Sudarant naują koaliciją Izraelio 
ministrų kabinetą, užsienio reikalų 
ministru paskirtas Miša Arens (Aronas). 
Jis gimė 1925 m. gruodžio 27 d. Kaune. 
Vėliau su tėvais jis gyveno Rygoje, o iš ten 
1939 metais persikėlė į JAV. New Yorko 
mokykloje jis mokėsi kartu su Henry 
Kissingeriu, gimusiu Vokietijoje ir vėliau 
tapusiu JAV užs. reik, ministru.

Miša Arens, kaip nemažai lietuvių, yra 
aeronautikos inžinierius.

Kitas iš Lietuvos kilęs Izraelio 
ministras yra Shimon Peres, dabartinis 
finansų ministras.
Tremtinių susirinkimas Jurbarke

Jurbarko kultūros klubo salėje 
susirinko daug žmonių. Tai jurbarkiečiai 
— tremtiniai ir politiniai kaliniai, praėję 
visus dvidešimtojo amžiaus žmogaus 
sugalvotus kankinimus. Kiti jau žilo 
plauko sulaukę, o kiti — dar pusamžiai: 
tai buvę,, liaudies priešai“, jų vaikai ir 
gimusieji trėmime.

Susirinkimą pradėjo Romualdas 
Staugaitis, respublikinio „Tremtinio“ 
klubo valdybos narys, tremtinio kelią 
prie Laptevų jūros pradėjęs būdamas 
keturiolikos metų. Jis trumpai 
papasakojo savo ir kitų lietuvių kančias 
Laptevų jūros salose. Iš ten mažai kas 
begrįžo. Ledynai ir jūra saugo paslaptį. 
18 metų praleidęs lageriuose ir trėmime 
svečias iš Kauno Juozas Enčeris 
papasakojo apie savo vargus ir skausmus, 
o taip pat apie „Tremtinio“ klubo siekius 
bei uždavinius. Kvėdarnos vaistinės 
vedėjas, Šilalės ir Kvėdarnos Sąjūdžio 
grupių narys Kęstutis Balčiūnas 
papasakojo apie savo tremtinio ir 
politinio kalinio kelius ten, kur karo metu 
nuo bado, šalčio ir ligų išmirė šimtai, ir 
kur eina Taišeto geležinkelio trasa, kur 
pagal žmonių pasakojimus po kiekvienu 
pabėgiu padėta po galvą, t.y. kiek 
pabėgių, tiek žuvo žmonių tiesdami 
geležinkelį. Daugiausia žuvo japonų 
belaisvių. Be to, jis perskaitė savo 
eilėraščių.

Daug kalbėjo buvusių tremtinių apie 
savo pergyventus žiaurumus, patirtus 
nuo stribų, kareivių, o taip pat „už Uralo, 
žemės galo“, kaip rašė Maironis. 
Jurbarko vidurinės mokyklos mokytojas 
Kasiulaitis papasakojo, kaip jį persekiojo 
Lietuvoje. Apie tremtinių finansinius 
reikalus kalbėjo socialinio aprūpinimo 
skyrių darbuotojai. Buvo išrinkta 
Jurbarko Tremtinių klubo taryba.

1
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1988 m. Kūčios Vasario 16 Gimnazijoje Lavrenti Beria — sadistas ir žudikas

Vasario 16 gimnazija yra didelė 
lietuviška šeima, nors joje mokosi 
jaunuolių iš 12 kraštų. Tačiau visi gyvena 
viename bendrabuty, valgo tą patį maistą 
toje pačioje valgykloje, kartu mokosi ir 
pramogauja. Tad prieš išsiskirstydami 
Kalėdų atostogų, visi kartu su savo 
mokytojais, auklėtojais ir kitais 
mokyklos darbuotojais gruodžio 16 
vakare atšventė Kūčias.

Prie šventiškai padengtų stalų susėdo 
taip pat šventiškai apsirengusių bei 
nusiteikusių 180 asmenų. Tarp jų buvo 
keletas savo vaikus išsivežti namo Kalėdų 
atostogų atvykusių tėvų. Netrūko ir 
svečių iš toli — iš Lietuvos, JAV-bių ir 
kitur.

Šventą pradėjo nuolatinis jų rengėjas 
evang. kunigas kapelionas Fr. Skėrys. 
Šiemet buvo 34-oji jo Gimnazijoje 
surengta Kalėdų eglutė. Visiems 
sugiedojus tradicinę Kalėdų giesmę Tyli 
naktis, šventa naktis, prieš keletą savaičių 
nuolatiniam apsigyvenimui Vokietijoje 
su tėvais iš Vilniaus atvykęs 11 klasės 
mokinys Tomas Rickevičius perskaitė 
Luko evangeliją apie Kristaus gimimą. 
Kun. Fr. Skėrys sukalbėjo specialiai šiam 
vakarui parašytą maldą. Lietuviškais 
šiaudinukais išpuoštos eglutės žvakutes 
uždegė gimnazijos direktorius A. Šmitas, 
Kuratorijos valdybos pirmininkas dr. 
Jonas Norkaitis, kunigai E. Putrimas bei 
Fr. Skėrys ir mokinių komiteto 
pirmininkė E. Lismanaitė. Gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas. Kalbėjo apie 
politinės padėties Lietuvoje vystymąsi 
nuo Vasario 16 minėjimo iki šių dienų. 
Tik keletos mėnesių įvykiai tėvynėje 
sukėlė viso pasaulio lietuviuose daug 
vilčių. Jų išsipildymo laukiame visi. Tuo 
pat metu Gimnazija neteko trijų vadovų 
bei rėmėjų: mirė Kuratorijos pirmininkas 
tėv. Alfonsas Bernatonis, buv. 
direktorius kun. Bronius Liubinas ir 
šimtametis Jonas Glemža. Jie prisiminti 
trumpa malda. Pranešė, kad naujuoju 
pirmininku Kuratorija išsirinko dr. Joną 
Norkaitį. Jis sutiktas plojimais.

Dr. Jonas Norkaitis apibūdino 
lietuviškas Kūčias kaip šeimos šventę, 
apipintą daugeliu papročių bei tradicijų. 
Kūčių vakarą visi šeimos nariai stengiasi 
būti namuose. Jei kurio trūksta, 
pastatoma tuščia kėdė. Beveik 
kiekvienoje lietuvio šeimoje per karą, po 
jo ir dar šiandien dėl įvairių priežasčių per 
Kūčias stovėjo ir tebestovi daug tuščių 
kėdžių. Priežastys, neleidžiančios visiems 
šeimos nariams bent per Kūčias susėsti 

LIETUVA IR TARYBŲ SĄJUNGA 
LEMTINGAISIAIS LIETUVAI 

1939—1940 METAIS
JUOZAS URBŠYS

BUVĘS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS
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Lietuvos komunistai noromis ar nenoromis gavo eiti iš vierr su Stalinu, šiajam 
vykdant savo teritorinę ekspansiją Lietuvos sąskaita. Sakome „noromis ar 
nenoromis“ dėl to, kad nė Lietuvos komunistai, bent daugumas, iš anksto tikriausiai 
nė numanyt nenumanė iš pradžių įvairiomis dūmų uždangomis dangstomų aneksinių 
Stalino-Molotovo kėslų, o kai suprato, tai jau buvo per vėlu. Mename, kaip įžymusis 
jų veikėjas Pijus Glovackas žiūrėjo į Lietuvos komunistų galimybes išlaikyti — tariant 
kad iš viso tokio noro ar siekio jų turėta — išlaikyti Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę po to, kai Lietuvą užėmė Stalino kariuomenė. „Dabar tai ne nuo 
mūsų priklauso — sakė jis — mes negalime tuo reikalu kalbėtis“ (suprask: su Tarybų 
Sąjungos vadovybe).

Ir nėra ko stebėtis, nes priklausymas Lietuvos Komunistų partijai implikavo 
priklausymą ir pavaldumą Tarybų Sąjungos Komunistų partijai, tada vadintai 
VKP(b).

Šit 1981 metų vasario 17 d. „Tiesoje“ skaitome Lietuvos komunisto Mečislovo 
Gedvilo nekrologe: „TSKP narys nuo 1934 metų“. Ten pat apie jį parašyta, kad 1940 
metų birželio mėnesį „tapo liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministru“. Žinome taip 
pat, kad tos ministerijos generaliniu sekretoriumi (ministro pavaduotoju tapo TSKP 
narys nuo 1927 metų Aleksandras Gudaitis-Guzevičius, Saugumo departamento 
direktoriumi—TSKP narys nuo 1920 metų Antanas Sniečkus, Lietuvos kariuomenės 
vyriausiuoju politiniu vadovu, atseit jos likvidatoriumi — TSKP narys nuo 1917 metų 
TSRS generolas Jonas Macijauskas. Kas, iš esmės kalbant, juos skyrė? TSKP. Kam jie 
buvo savo pareigose pavaldūs? TSKP. Kieno nurodymus ir įsakymus jie vykdė? 
TSKP, tai yra Stalino ir jo emisarų.

Šitaip, pasiremdami, masiškai Lietuvą užplūdusiąja savo kariuomene ir NKVD 
daliniais Stalinas su Molotovu susiėmė į savo rankas visus valstybės valdymo svertus 
ir jais manipuliuodami, savo partiniams valdiniams iš Lietuvos piliečių tarpo 
inscenizuojant vidaus vyksmo regimybę, padarė, ką buvo užsibrėžę, — prisijungė 
Lietuvą prie Tarybų Sąjungos.

Aptariant šią Stalino nusikalstamąją akciją, negalima išleisti iš akiračio ir teroro, 
siautusio Tarybų Sąjungoje vadinamomis „asmenybės kulto sąlygomis“. Jį skaudžiai 
buvo išgyvenę ir Lietuvos komunistai.

Prisiminkime vieno iš jų vadų — Zigmo Aleksos-Angariečio (1882-1940) — 
likimą.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija — LTE — 1976 metais jį apibūdina kaip 
„Lietuvos ir tarptautinio komunistinio judėjimo“ žymų veikėją ir „Lietuvos

Komunistų partijos organizatorių ir vadovą“, tačiau droviai nutyli jo gyvenimo 
užbaigos tragediją.

Atviresnė buvo dešimtmečiu ankščiau išėjusi Mažoji Lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija. Ten, nors ir konsekruotąja eufomistine formule, konstatuojama: 
„Žuvo, neteisėtai represuotas asmenybės kulto sąlygomis. 1956 reabilituotas“.

Kur žuvo, tai yra buvo nužudytas? Maskvoje. Kada žuvo? 1940 metų gegužės 22 
dieną.

(Ne jis vienas iš Lietuvos komunistų buvo tokio skaudaus likimo ištiktas. Žuvo 
V. Kapsuko-Mickevičiaus žmona, Domicėlė Elena Tautkaitė, Vytautas Putna, Juozas 
Vareikis, Juozas Blaželivičius ir daugybė kitų).

įsidėmėkime gerai Zigmo Aleksos-Angariečio žuvimo datą — į trečią dieną po 
jos, 1940 metų gegužės 25-tąją, Molotovas šaukiasi į Kremlių Lietuvos pasiuntinį L. 
Natkevičių — ką jis jam pareiškė ir kuo viskas baigėsi, jau matėme.

Tas Molotovo pareiškimas ir buvo prologas į Stalino-Molotovo užsibrėžtą 
Lietuvos aneksijos akciją.

Taigi senas Lietuvos komunistas, Kominterno darbuotojas, neteisėtai 
nužudomas, neteisėtai ir nekaltai, nes 1956 metais reabilituojamas, nužudomas kaip 
tik tokiu momentu, kada toks žmogus, kaip jis, buvo tarsi paties likimo Stalinui ir 
Molotovui pakištas į prijungimo akcijos ir prijungtos Lietuvos vadovus. Ar nebus tik 
jis stojęs už (žinoma, socialistinės) Lietuvos nepriklausomybę?

Juk Lietuvos komunistai, būdami pogrindyje, ne be Z. Aleksos-Angariečio 
pritarimo ar net nurodymo ne kartą įvairiomis progomis leido atsišaukimus, 
raginančius ginti Lietuvos nepriklausomybę.

Ir 1940 metų birželio 15 dieną, tai yra tą pačią dieną, kai Tarybų Sąjungos 
kariuomenė užplūdo Lietuvą, jie dar tarytum (iš inercijos ar nuoširdžiai?) stovi 
nepriklausomybės pozicijose, nes savo tos dienos atsišaukime, rašė:

„Jau praėjo aštuoni mėnesiai, kai buvo sudarytas TSRS-Lietuvos savitarpio 
pagalbos paktas. Per tą laiką visi aiškiai matėm, kurią milžinišką reikšmę turi Lietuvos 
nepriklausomybei (išretinta cituojant) ši sutartis.

„Tik Lietuvos nepriklausomybės ir liaudies priešai yra prieš tą sutartį“.
„Lietuvos nepriklausomybės gynimas tokiu būdu (suprask: Tarybų Sąjungai 

užėmus Lietuvą) yra užtikrintas“.
Taigi ir tomis tragiškomis dienomis Lietuvos komunistai jaučiasi dar tarytum 

stovį nepriklausomybės gynimo pozicijose.
Tačiau greit visa tai buvo pamiršta, pamirštas ir pats ultimatumo objektas — 

savitarpio pagalbos punktas. Paaiškėjo, kad Stalinui tas paktas terūpėjo kaip 
aneksijos etapas, dingstis ir dūmų uždanga.

Taip išėjo aikštėn tie „nauji keliai“, kuriuos turėjo galvoje Molotovas, kai per 
derybas Kremliuje dėl Vilniaus ir primetamų Lietuvai karinių bazių sakė: „Bet kuri 
imperialistinė valstybė užimtų Lietuvą, ir viskas. Mes to nedarome. Nebūtume 
bolševikai, jei neieškotume naujų kelių...“

Tačiau menamieji „nauji keliai“ netrukus sutapo su „senaisiais“ — Tarybų 
Sąjunga užėmė ir prisijungė Lietuvą.

Lietuvos komunistai toje tragedijoje vaidino ir suvaidino jų aukštosios 
vadovybės, VKP(b), tai yra Stalino jiems skirtą vaidmenį. (Bus daugiau)

prie vieno stalo, deja dar nėra pašalintos.
Vokiečių kalba dr. Norkaitis vedė 

liniją tarp šeimos (Familie) ir vad. 
likiminės bendruomenės 
(Schicksalsgemeinschaft), kurią sudaro 
tauta bei valstybė. Čia ypač reikalingas 
atsakingumas ir jautrumas tarpusavio 
santykiuose. Kvietė vengti visko, kas 
galėtų įžeisti kitą žmogų. Linkėjo taikos 
ir ramybės dvasią išlaikyti visų metų 
kasdienybėje. Evangelikų Bažnyčios 
kunigas dr. Meier-Dorken iš 
Hūttenfeldo, savo sveikinimą atsiuntė 
raštu.

Lampertheimo Šv. Andriejaus 
parapijos kurijai priklauso ir 
Hūttenfeldo katalikai, klebonas dekanas 
kun. Hammerich užtikrino, kad Dievui 
nėra nieko negalimo. Jis atsiuntė savo 
Sūnų į Žemę jos žmonėms atpirkti, bet 
taiką ir ramybę pažadėjo tik geros valios 
žmonėms. Linkėjo, kad ji viešpatautų 
šioje mokykloje ir visose lietuvių šeimose.

Viena prasmingiausių mūsų Kūčių 
tradicijų, kurios mums pavydi 
kitataučiai, yra paplotėlių laužymas. Prie 
eglutės sustojo Kuratorijos valdybos 
pirmininkas dr. J. Norkaitis ir 
gimnazijos direktorius A. Šmitas. Prie jų 
ėjo klasių auklėtojai su seniūnais, laužė 
po gabalėlį paplotėlio, pasikeisdami 
šventiniais linkėjimais. Tuojau subruzdo 
ir visa salė. Kiekvienas stengėsi sutikti 
savo artimuosius ir brangiuosius, 
nulaužti trupinėlį jų paplotėlio ir 
pareikšti draugiškumą bei prisirišimą 
tvirtu rankos paspaudimu, apkabinimu 
ar pabučiavimu.

Netrukus visi grįžo į savo vietas. Tušti 
skrandžiai priminė, kad priartėjo vėlyvos 
vakarienės laikas. Bematant visi kibo į 
tradicinius kūčių valgius, pagamintus be 
gyvulinių riebalų ir mėsos. Greitai nyko 
skanūs patiekalai, kurių turėjo būti 12. 
Didelė staigmena buvo viešnios iš Prienų 
Venclauskienės atgabentas milžiniškas 
šviežutėlis ir skanutėlis raguotis.

Pasotinus skrandį bei protą, savo teisių 
pareikalavo ir širdis. Jai gausaus 
pasisotinimo pateikė muzikos mokytojas 
Arvydas Paltinas su savo muzikantais bei 
giesmininkais. Mišrus mokinių choras, 
susidedąs iš pusšimčio jaunuolių, 
pagiedojo Linksmą giesmę ir labai 
nostalgišką, čia pirmą kartą girdimą, — 
Oi toli, toli, kur žiema šiandien gili... 
Linksmai nuteikė daugeliu kalbų 
pagiedoti linkėjimai — Linksmų Kalėdų. 
11 b klasės mokinys Darius Udrys 
padeklamavo iš Maironio Jaunosios 

Lietuvos septintąją giesmę. 14-kos pačių 
jauniausių mokinių chorelis pagiedojo Oi 
greičiau, greičiau į Betliejų bėkim 
lietuviškai ir — Prie Kalėdų eglutės (Am 
Weihnachtsbaum) vokiškai. Laimutė ir 
Martynukas Lipšiukai pagrojo Pirmąsias 
Kalėdas. 10-ties mizikantų jaunių 
orkestras gyvai atliko vokiečių (Alle 
Jahre wieder) ir amerikiečių (Jingle Bells) 
kalėdinių giesmių melodijas.

Tarp giesmių ir muzikos su 
deklamacija Th. Storm’o eilėraščio 
Weihnachtslied vokiečių kalba įsiterpė 8 
kl. mokinė Zita Dubauskaitė, 
parodydama, kad ir lietuvaitė iš JAV-bių 
gali beveik tobulai apvaldyti vokiečių 
kalbą. Švelniai sklido Bacho muzika iš 
Liudo Motekaičio čelo. 9-ių mergaičių 
vokalinis ansamblis angliškai ir 
lietuviškai darniai giedojo apie Baltas 
Kalėdas ir apie Baltos žiemos mišką. 
Kalėdų nuotaikos apsakymą anglų kalba 
skaitė 10 b klasės mokine Anna Danute 
Dobsaitė iš Didž. Britanijos. 
Kulminacinis meninės programos 
punktas buvo orkestro 15-ka 
instrumentų grotos Kalėdų melodijos. 
Programa baigta visų sugiedota O, 
džiaugsminga, išganinga.

Šventės organizatorius kun. Fr. Skėrys 
padėkojo visiems, prisidėjusiems prie jos 
surengimo: kalbėtojams už gilias mintis ir 
nuoširdžius linkėjimus, mokyt. A. 
Paltinui — už choro bei orkestro 
paruošimą ir dirigavimą, choristams ir 
muzikantams — už gražų grojimą bei 
giedojimą, deklamatoriams — už kantrų 
tekstų išmokimą ir raiškų jų perteikimą. 
Ypatinga padėka priklauso mokinių 
tėveliamš ir kitiems rėmėjams, kurie 
lėšomis prisidėjo prie šių Kūčių 
suruošimo. Visų vardu padėką išreiškė 
virėjoms ir ūkio vedėjai Eug. Lucienei, 
daug dirbusioms begaminant kūčių 
valgius. Neužmiršo padėkoti ir vokiečių 
laikraštininkams, atsilankiusiems į 
lietuvišką šventę, išreikšdamas viltį, kad 
jie savo įspūdžius ir foto nuotraukas 
patalpins dienraščiuose. Visiems 
mokiniams, mokytojams su šeimomis ir 
svečiams linkėjo laimingos kelionės į 
namus ir linksmų, pilnų Dievo palaimos 
Kalėdų švenčių bei laimingų Naujųjų 
Metų. Mokiniams priminė, kad per 
atostogas pailsėję, punktualiai grįžtų į 
bendrabutį 1989 sausio 8, nes sausio 9 
rytą prasidės pamokos.

Nors programa užsitęsė, bet visi 
nekantriai laukė Kalėdų senio 
pasirodymo. Jis šįkart buvo gan

Iki šiol mažiausiai vakarų žurnalistų 
minimas Stalino artimiausias patikėtinis 
ir jo laiko NKVD viršininkas, Lavrenti 
Beria, galop buvo išvilktas į dienos šviesą. 
Anglų dienraštis The Guardian š.m. spalio 
mėn. 20 d., laidoje, pirmame puslapyje, 
patalpino ištrauką iš sovietų dienraščio 
Izvestija aprašant Berios žiaurumus ir 
valdžios išnaudojimą jo galybės metais. 
Jis nebesiskaitęs su nieku. Net jo 
gašlumui patenkinti, jo paties įsakymu, 
būdavo sulaikomos moterys gatvėje, arba 
paimamos iš namų vedusios moterys ir 
prievarta pristatomos jam, o bandžiusius 
priešintis jų vyrus apkaltindavo nebūtais 
nusikaltimais ir talpindavo į kalėjimus, 
arba į sunkiųjų darbų lagerius.

Newton Abbot knygoje „1000 Makers 

paslaptingas, sunkiai atpažįstamas. 
Vėliau sužinota, kad po senio ilga barzda 
ir ūsais slėpėsi mokyt. Bronė Lipšienė. Į 
salę ėmė plaukti kalėdiniais raštais 
išmarginti maišai su dovanomis. Kartu su 
jais pasirodė ir Kalėdų senelis, visų, ypač 
vaikų ir jaunimo, sutiktas garsiais 
šauksmais ir plojimais. Vos pasisveikinęs, 
išsitraukė ilgą popierių ir ėmė skaityti 
apie mokinių, jų auklėtojų bei mokytojų 
ir kitų darbuotojų keistus ir nekeistus 
įpročius. Ypač skaudžiai pliekė tinginius 
ir „šansų gaudytojus“. Visi juokėsi, o 
paliestiesiems teko ir parausti. Tačiau 
niekas nebandė rūstauti, nes žinojo, kad 
tokia Kalėdų senio užduotis. Ne tik 
rūstybę, bet ir tikrą silpnybių bei tvirtybių 
supratimą parodė, kai ką ne tik 
papeikdamas, bet ir pagirdamas. 
Daugiausia simpatijų užsitarnavo, 
pradėjęs dalyti dovanų maišus, pilnus 
vaisių, reišutų, sausainių, šokolado ir 
kitokių saldumynų bei gardumynų.

Mokinių parsivežti atvykę tėvai 
išskubėjo namo, o kiti išsiskirstė į 
bendrabučius ilsėtis. Dauguma rytojaus 
dieną laukė ilgesnės ar trumpesnės 
kelionės. Gimnazijos autobusiukas visą 
laiką buvo pakeliui: vienus vežė į 
Frankfurto aerodromą (didžiausį 
Europoje) skristi pas tėvus atostogų į 
JAV-bes, Kanadą ar kur kitur, kitus — į 
artimiausią geležinkelio stotį važiuoti 
namo arba keliauti po Europą, aplankyti 
gražiąsias jos sostines bei ten gyvenančius 
tautiečius ir po trijų savaičių, pilni 
įspūdžių, grižti į bendrabutį ir į mokyklos 
suolą. Ketvertas mokinių išvyko į 
Berlyną ir per jį į Vilnių groti lengvosios 
muzikos festivaly.

J.L. 

of Twentieth Century“, išleistoj 1969 
metais, mini kad . Lavrenti Beria, kilęs iš 
Georgijos respublikos, buvo Stalino 
dešinioji ranka, 1938 m. paskirtas NKVD 
viršininku, uoliai tarnavo savo 
bendrataučiui, naikino jo priešus ir vykdė 
masines deportacijas iš Rusijos ir 
okupuotų teritorijų. Kruščiovui atėjus j 
valdžią jis buvo teisiamas ir sušaudytas.

Mums Berios vardas sukelia baisaus 
sadisto ir žudiko vaizdą. Jis visu 
žiaurumu siautėjo mūsų krašte, vykdė 
baisius trėmimus ir užkaltuose 
prekiniuose vagonuose vežė į Sibirą, o 
tardymų kamerose, jo įsakymu, 
enkavadistai ištraukdavo tardomiesiems 
akis, išnarindavo sąnarius, traiškydavo 
lytinius organus ir degindami ugnimi 
žalodavo kūno dalis.

Po karo sutiktieji iš sovietijos 
pabėgėliai pasakojo dar vieną Berios 
organizuotą ir vykdytą naikinamąjį 
darbą. Kam teko sutikti tuos pabėgėlius 
ir su jais išsikalbėti, jie visi tvirtino, kad 
prasidėjus Sovietų-Vokiečių karui, 
sovietų kareiviai nenorėjo kariauti prieš 
vokiečius. Jie mesdavo ginklus ir 
pasiduodavo vokiečiams belaisvėn, arba 
traukdavosi atgal be mūšio. Ir tai darė ne 
tik eiliniai kareiviai, bet ir aukštesnio 
laipsnio kadras ir karininkai. Tam 
sustabdyti, Berios įsakymu buvo 
sudarytos specialios komandos iš NKVD 
ir jų pataikūnų, kurie šaudė į savuosius 
karius iš užnugario ir varė juos pirmyn. 
Kariai, norėdami pasiduoti vokiečiams į 
belaisvę, iškeldavo baltą skepetaitę, 
dažnai atpjaudami ar atplėšdami ją nuo 
savo baltinių, todėl specialios komandos 
šaudė į tas iškeltas baltas „vėliavas“ daug 
sužeisdami ir nukaudami. Pasakojančių 
nuomone, daugiau sovietų karių žuvo 
nuo tų specialių Berijos komandų, negu 
nuo vokiečių kariuomenės.

Kad sovietų kariai nenorėjo kovoti 
prieš vokiečius, tai ir mes patys matėme 
Lietuvoje, pirmomis karo dienomis. Ištisi 
sovietų daliniai be šūvio pasidavė 
vokiečiams. Daugelis jų metė ginklus ir 
ėjo pas ūkininkus dirbti kol karas 
pasibaigs. Todėl ir mūsų partizanams 
buvo lengviau ginklus įsigyti.

Vienas sovietų pabėgėlis, buvęs sovietų 
karys, sanitaras, kilmės kazokas, man 
šitaip pasakė:

— Nesistebėkit, kad mes elgiamės ne 
taip kaip jūs, kad bėgame net palikę savo 
dalinius ir savo kraštą, be vilties bet kada 
ten sugrįžti. Žinau, jums laisvo krašto 
žmonėms sunku įsivaizduoti ir suprasti 
sovietinį — komunistinį režimą. Bet 
užtikrinu tave prieteliau (taip jis mane 
vadino), kad jeigu ir iš pragaro būtų 
atėjęs šėtonas su visa savo svita mus 
valdyti, vistiek nebūtų buvę blogiau už 
sovietinį režimą. Nesvarbu kas būtų 
atėjęs mus valdyti, būtume su padėka 
juos priėmę ir laikę juos savo 
išvaduotojais.

Taip man sakė kazokas, buvęs 
sovietų karys, sanitaras, dažnai 
nubraukdamas ašarą nuo veido. Bet 
tokių kaip jis yra šimtai, o gal tūkstančiai. 
Kiekvienas vyresnio amžiaus sovietų 
pabėgėlis Vakaruose tai patvirtins.

Lavrenti Beria jų visų pripažįstamas 
kaip didžiausias sadistas ir žudikas 20-me 
amžiuje. K. Vilkonis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Dienų žurnalo gruodžio 

mėnesio numerio lietuviškoje dalyje 
randama: Vysk. P. Baltakio — Mieli 
broliai, sesės lietuviai. Juozo Giedraičio 
— Tautos Findo veikla. VLIKo padėkos 
žodis. Pauliaus Jurkaus — Juozas 
Giedraitis Tautos Fondo ugdytojas. 
Anatolijaus Kairio — Ir aš 
paskambinsiu. A.F.S. — Pavykęs VLIKo 
seimas. Dr. A. Budreckio — VLIKo 
seimo atidarymas. X.Y. Praeity 
nenuskendę veidai ir vardai. Bernardo 
Brazdžionio — Kalėdų Kristau 
(eilėraštis).

Anglų kalba skyriuje randama: Juozas 
Giedraitis. Lietuvė moteris princų ir 
karalių šalyje (karalienė Morta, 
kunigaikštytė Aldona, D.L.K. Birutė, 
D.L.K. Vytauto žmona Ona, Barbora 
Radvilaitė). Aloyzo Barono — Ant 
beprotybės ribos. Arūno B. Rūtos Lee 
pagerbimo puota. Reformos Sovietų 
Sąjungoje. Švenčių linkėjimai.

Viršelyje Juozo Giedraičio nuotrauka. 
Žurnalas gausiai iliustruotas 
nuotraukomis.

Prenumereta 20 dol. metams, 
Kanadoje—30 dol. (Can.) Prenumeratas 
siųsti: Lietuvių Dienos, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029.
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VOKIETIJOS LIETUVIŠKOJO
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga 
nuo gruodžio 2 d. iki 4 d. suruošė jaunimo 
suvažiavimą ir politinį seminarą Vasario 
16-tos gimnazijos patalpose. Šio 
seminaro tikslas buvo pasiinformuoti ir 
padiskutuoti apie naujausius įvykius 
Lietuvoje. Suvažiavo per 40 dalyvių, 
kurių tarpe buvo ir Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Taip pat dalyvavo ir visa eilė 
Amerikos lietuvių jaunimo, kurie šiuo 
metu dirba Europoje, dalyvavo ir 
„Svajonių aidų“ ansamblio nariai iš 
Australijos, kurie šiam savaitgaliui buvo 
pakviesti koncertui ir Vytas Bačkis, 
prancūzuos US vicepirmininkas. Tiek 
dalyvių, tiek prelegentų atžvilgiu 
seminaras buvo „tarptautinis“, nes buvo 
atstovaujami visi kontinentai, 
neišskiriant nė pačios Lietuvos. 
Paskaitininkais VLJS pavyko pakviesti 
kunigą A. Svarinską, neseniai išleistą iš 
kalėjimo Lietuvoje, prof. dr. K. 
Prunskienę, Sąjūdžio tarybos narę, šiuo 
metu besilankančią Vokietijoje, A. 
Urdzę, ką tik grižusį iš kelionės po 
Pabaltijo kraštus ir M. Bauer, 
Tarptautinės Rytų ir Vidurio Europos 
jaunimo įstaigos referentą.

Penktadienį, gruodžio 2 d., 19.00 vai. 
Vokietijos LJS pirmininkas Tomas 
Bartusevičius atidarė politinį seminarą ir 
pasveikino prelegentus, dalyvius bei 
svečius. Tą vakarą vyko bendri pokalbiai 
apie paskaitų temas ir techniškas 
suvažiavimo pravedimo detales. Po to 
pereita į linksmesnę dalį — susipažinimo 
vakarą, kuris užsitęsė ilgiau.

Šeštadienį, gruodžio 3 d., dalyviai 
susirinko išgirsti kunigo A. Svarinsko 
paskaitos. Jis kalbėjo apie gyvenimą ir 
pasipriešinimo pavidalus Lietuvoje po 
sovietų okupacijos, ypač palietė 
partizanų kovas, religinę padėtį, kovą už 
žmogaus teises. Taip pat pasakojo apie 
laiką kalėjimuose ir tremtyje, kur jis 
praleido 21 savo gyvenimo metus. Jis taip 
pat kritiškai įvertino paskutinius įvykius 
Lietuvoje. Pranešimas klausytojus labai 
sujaudino, nes jis parodė, kiek žmogus 
gali kentėti už tikėjimą ir tautą.

Po šios paskaitos Dalia Baliulytė, 
Ankė Lepaitė, Tomas Baublys ir Tomas 
Rickevičius pristatė šių metų įvykius 
Lietuvoje, pradedant su Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės steigimu. Pranešimas 
buvo iliustruojamas vaizduojančių 
įrašais, taip kad klausytojai galėjo 
susidaryti pilną vaizdą apie Lietuvos 
atgimimą.

Po paskaitos dalyviai pasidalino į du 
diskusijų būrelius, kuriuose buvo 
svarstomos galimybės, kaip padėti tautai 
Lietuvoje. Siūlymų buvo daug ir įvairių. 
Galvota rinkti ir siųsti knygas, kurios 
reikalingos Lietuvoje. Tuo reikalu būtų 
gera susirišti su Lituanica ar su kita 
organizacija, kad Lietuvoje būtų įrengtos 
bibliotekos, kuriose knygos būtų 
prieinamos visiems. VLJS valdyba 
bandys ieškoti galimybių tai įvykdyti.

Po pietų A. Urdzė padarė pranešimą 
apie tautinį atgimimą Latvijoje. Jis 
nušvietė kelią, kuris Latvijoje privedė prie 
tautinio judėjimo išsivystymo ir pranešė 
apie Tautos fronto atsiekimus ir 
reikalavimus. Prelegentas, ką tik grįžęs iš 
kelionės po Pabaltijo kraštus, informavo 
ir apie pačius naujausius įvykius. Aiškėjo, 
jog įvykiuose Latvijoje ir Lietuvoje yra 
daug panašumų. Vienas svarbus 
skirtumas tačiau yra tai, kad Latvijoje 
Tautos frontas neturi tokio stipraus 
užnugario kaip Lietuvos Sąjūdis. 
Pasirodo, kad Latvijoje susiorganizavo 
rusai ir kitos tautos, kurios ten turi 
geresnes sąlygas viešai pasireikšti. A. 
Urdzė pristatė dar vieną įdomų projektą, 
kuris seniai planuotas, pagaliau gali būti 
realizuojamas. Būtent, prof. Fr. Scholzui 
vadovaujant, pravedami intensyvūs 
lietuvių, latvių ir estų kalbų kursai 
studentams. Šie kursai vyktų 6 savaites 
Bonnoje (Vokietijoje) ir 4 savaites 
atitinkamame Pabaltijo krašte. Kursus 
remia vokiečių valdžia, taip kad patiems 
studentams tektų palyginti nedaug 
sumokėti. Kas norėtų apie kursus 
daugiau sužinoti, tesikreipia į Vokietijos 
U Sąjungos valdybą.

Sekanti pranešėja buvo prof. K. 
Prunskienė. Ji jau virš mėnesio vieši 
Vokietijoje su tikslu užmegzti ryšius su 
Vokietijos prekybininkais ir ūkinėm 
įstaigom. Ji mėgina paruošti kelią 
Vokietijos ir Lietuvos mokslininkų 

pasikeitimui, rasti galimybes 
vadovaujančio ūkių personalo 
stažavimuisi Vokietijoje ir ištyrinėti 
vokiečių ūkinių investacijų Lietuvoje 
galimybes. Kaip atrodo, jos buvimas čia 
buvo sėkmingas. Po visų pranešimų vyko 
gyvos diskusijos.

Vakare buvo koncertas, kuriame 
galėjo dalyvauti ir apylinkės lietuviai. 
Programą atliko „Svajonių aidai“ iš 
Australijos, kurie keliauja po visą pasaulį 
skatindami jaunimą prisidėti prie 
lietuviškos veiklos. Koncertas 
nepaprastai gerai pasisekė ir patiko ne tik 
jaunimui bet ir senimui. Po koncerto 
buvo galima atsigaivinti gėrimais ir 
numalšinti alkį, o taip pat ir pašokti.

Sekmadienį buvo vėl susirinkta ir 
kalbama apie JS, jos ateitį ir planus. Šis 
suvažiavimas parodė, kad VLJS ateitis ne 
tokia jau bloga, kaip daug kam 
paskutiniu metu atrodė. Suvažiavime 
aktyviai dalyvavo ne tik jaunimas iš 
gimnazijos bet ir atvykę iš kitur, taip kad 
jo tikslas, painformuoti jaunimą apie 
įvykius Lietuvoje, pasisekė.

Pasirodė, kad ir ateityje reikia suruošti 
įdomius suvažiavimus su gerais 
prelegentais ir gera vakarine programa. 
Proga gerai tarpusavyje susipažinti yra 
itin svarbi, nes geri draugai mieliau 
dažniau susitinka ir aktyviai dalyvauja 
jaunimo veikloje.

Suvažiavimas baigėsi katalikų 
pamaldomis, kurių metų pamokslą 
pasakė kun. A. Svarinskas ir bendrais 
pietumis. Lieka padėkoti visiems 
prelegentams, dalyviams, Vasario 16 
gimnazijos vadovybei bei ūkio personalui 
ir kitiems prisidėjusiems prie suvažiavimo 
ruošos bei pravedimo.

Tomas Bartusevičius
VUS pirmininkas

BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUJE

SPAUSDINIŲ IR DOKUMENTŲ 
SKYRIUS

Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus 
yra viena stambiausių etninio pobūdžio 
muziejinė įstaiga Amerikoje. įvairių 
muziejaus skyrių tarpe didelį vaidmenį 
vaidina biblioteka. Į jos sudėtį įeina: 
pagrindinė knygų saugykla, retų knygų 
skyrius, laikraščių skyrius, rankraščių ir 
specialių kolekcijų skyrius, spausdinių ir 
dokumentų skyrius.

Labai naudingas mokslo tyrinėjimams 
ir platesnei visuomenei yra spausdinių ir 
dokumentų skyrius. Pastarasis buvo 
sukurtas prieš 20 metų ir nuolat yra 
papildomas nauja medžiaga. Jis susideda 
iš 1500 bylų. Čia randasi įvairūs 
smulkesnio pobūdžio spausdiniai, 
atsišaukimai, oficialūs dokumentai, 
draugijų veiklos aprašymai, protokolai, 
statistiniai duomenys, skelbimai, 
laikraščių iškarpos.

Šie spausdiniai ir dokumentai sudaro 
reikšmingą branduolį įvairioms 
lituanistinėms studijoms-istorijai, kalbai, 
literatūrai, sociologijai. Randame čia 
daug šaltinių apie Lietuvos padėtį įvairių 
okupacijų metu, lietuvių tautos 
rezistenciją, katalikų bažnyčios situaciją 
sovietinėje Lietuvoje ir t.t. Atskira byla 
liečia dabartinius įvykius Lietuvoje ir 
kitose Pabaltijo šalyse, Persitvarkymo 
Sąjūdžio veiklą.

Šis skyrius taip pat yra lobynas lietuvių 
emigracijai Amerikoje ir kitose šalyse 
tyrinėti. Čia randasi įvairių Amerikos 
lietuvių organizacijų dokumentai, 
spausdiniai. Yra čia bylų liečiančių 
Amerikos-Lietuvių Tarybos, Vliko, 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 
Amerikos ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenių, Balfo veiklą. Reikšmingi 
čia yra šaltiniai apie veikusias ar dabar 
veikiančias kultūrines bei šalpos 
organizacijas, mokymo ir mokslo 
įstaigas, įvairius fondus (Lietuvių 
Fondas, Vydūno Fondas ir kt.), biznio 
įstaigas ir kitus dalykus.

Šiame bibliotekos skyriuje randame 
taip pat daugybę bylų su informacijomis 
apie pavienius asmenis-aktorius, 
rašytojus, kunigus, mokslininkus, 
dailininkus ir kitus.

Spausdinių ir dokumentų skyrius yra 
prienamas visuomenei, jo medžiaga gali 
naudotis studentai, mokslininkai ir kiti.

Šia proga muziejus taip pat prašo 
dovanoti Lietuvą bei lietuvių išeiviją 
liečiančius spausdinius ir dokumentus.

ATKURTAS
LIETUVOS OLIMPINIS 

KOMITETAS
Kazys Baronas

Įvairiom galimom priemonėm mėginta 
nuslėpti nepriklausomybės . laikais 
egzistavusį Lietuvos olimpinį komitetą, 
uždengti stipriu šydu nepriklausomoje 
Lietuvoje gražiai klestėjusį gyvenimą, 
gintarų krašto pergales tarptautinėje 
arenoje, tačiau papūtus kiek laisvesniam 
vėjui — ir sportinis gyvenimas pajudėjo 
nauju keliu.

Bronė Kuprienė Kauno J. Paleckio 
viešosios bibliotekos retų raštų skyriuje 
surado žurnalą „Fiziškas auklėjimas“, o 
jo 1939 m. 7-8 nr. 56 psl. žinutę apie tai, 
kad Lietuva priimta į Tarptautinį 
olimpinį komitetą. Rašoma: „šių metų 
rugpjūčio mėn. 3 d., Lietuvos olimpinis 
komitetas gavo iš Tarptautinio olimpinio 
komiteto pirmininko grafo de Batllet- 
Latour laišką, kuriuo pranešama, kad 
Lietuvos olimpinis komitetas yra 
priimtas Tarptautinio olimpinio 
komiteto nariu“.

Atkurto Lietuvos olimpinio komiteto 
pirmininku išrinktas Artūras Poviliūnas. 
Jis pasakė, kad jį bei olimpinio komiteto 
asamblėjos narių pačioje artimiausioje 
ateityje laukia milžiniški darbai. Bet 
kliūtys, sunkumai negąsdina. „Juk su 
mumis visa tauta. Turėsime daug ką 
įtikinėti, su daug kuo tartis ir Maskvoje ir 
Lozanoje (čia yra tarptautinio olimpinio 
komiteto būstinė — K.B.). Artimiausiais 
metais, ko gero, atskira komanda 
tarptautinėse varžybose dar negalėsime 
startuoti — sako A. Poviliūnas — tačiau 
pasaulis turi kuo greičiau išvysti, kad 
tarybinio sporto garbę gina Lietuvos 
atstovai. Nuo kitų šalies rinktinės narių 
(suprask — Gudijos, Ukrainos, Rusijos, 
Gruzijos ir t.t. — K.B.) mūsiškių apranga 
turėtų skirtis tautine simbolika" —baigė 
A. Poviliūnas.

Iš savo pusės norėčiau pridėti, kad 
lietuviai nekenčia, kada užsienio spauda, 
televizija ir radijas gintarų krašto 
sportininkus vadina rusais. Tą sužinojau 
iš vakaruose apsilankiusių sportininkų. 
Tą man pasakė daugkartinis Lietuvos ir 
Sov. Sąjungos stalo teniso meisteris 
bičiulis dr. Algimantas Saunoris, gyv. 
dabar kanadiškame Hamiltone. 
Lietuviai, greičiausiai ant savo krūtinių, 
vietoje kūjo ir pjautuvo, prisegs trispalvę 
ir Vytį. Tuo pačiu keliu eis latviai ir estai.

Latvijos olimpinio komiteto 
prezidentas V. Baltinis pasakė: 
„tarptautiniame sporte neliko olimpizmo 
idėjų. Vyrauja grobuoniški principai. 
Siekiant pergalių, nežiūrima nei 
sveikatos, nei elementariausių dorovės 
principų. Iš šimtų tūkstančių iškyla 
vienas kitas. Jie pelno medalius, o visi kiti 
— sumindomi. Mums, mažoms tautoms, 
vardan pergalių, tokios aukos per didelės. 
Mes turime eiti savo keliu. Tuo keliu mus 
ves olimpiniai komitetai“.

Lietuvos Tautinis olimpinis komitetas į 
savo veiklos programą įrašė taip pat ryšių 
palaikymą su visomis organizacijomis, 
veikiančiomis olimpinio judėjimo labui. 
Taip pat, numato užmegzti ryšius su 
užsienio lietuvių sporto sąjungomis ir 
sporto klubais (mano pabraukta — K. B.). 
Jeigu leis finansinės sąlygos — kviesti 
užsienyje ir kitose Tarybų Sąjungos 
respublikose gyvenančius lietuvių 
sportininkus į treniruočių stovyklas 
Lietuvoje: tartis su užsienio lietuviais, 
kad jie kviestų taip pat Lietuvos 
sportininkus, sporto specialistus ir 
organizatorius. Lietuvos sportininkai jau 
dalyvavo 111-čiose Pasaulio Lietuvių 
sporto žaidynėse Australijoje, 1988 m. 
gruodžio mėn. — K.B.).

Siekti, kad 1992 m. Lietuvoje įvyktų IV 
Pasaulio Lietuvių sportinės žaidynės, 
aktyviai padėti jas rengiant. Kasmet 
rengti respublikoje olimpinę dieną. 
Siekti, kad būtų atgaivintas ir reguliariai 
vyktų respublikinės sporto šventės. 
Lietuva — ne tik dainų ir šokių, bet ir 
sporto respublika. Palaikyti idėją rengti 
Baltijos jūros šalių sporto žaidynes ir 
prisidėti jas įgyvendinti".

Vilniškis „Sportas" jau nuo pat 
vasaros, labai daug vietos skiria 
nepriklausomos Lietuvos sportiniam 
gyvenimui, norėdamas parodyti po karo 
užaugusiai naująjai Lietuvos kartai, kad 
jų tėvynėje taip pat klestėjo fizinė kultūra, 
kad jų gyvenamame krašte, veikė stiprūs 
klubai, laimėdami tarptautines 
rungtynes, o Lietuvos rinktinė įveikdavo 
kitas valstybes.

EKSPERIMENTAS BE DIEVO
Šio laiško autorius Viktoras Petkus, 

Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, 1988 
m. lapkričio mėn. iš tremties buvo paleistas 
į laisvę ir sugrįžo į Vilnių.
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Tad ar betenka stebėtis, jog poetas į 
epochinę poemą „Kalinio psalmės“ įrašė: 
„Žmogus baisus, Dievuli, kai nuklysta...“ 
„Už duonos žiauberį, už spirito kelis 
lašus jis pasiruošęs pražūčiai atiduoti 
Europą ir ištrėmimui kūdikius mažus“.

Šiandien jau akivaizdu, kad 
kultūros, istorijos ir senojo pasaulio jie 
nesugriovė, o sugriovė save ir apvogė 
savo šalies ateities kartas. Liūdna, kad 
nesiskaitydami su nieku, naujovių nešėjai 
ne vien tik svajojo, bet ir ėmėsi visų 
galimų ir dažniausiai visiškai negalimų 
priemonių svaisčiodami, kad jie pašaukti 
sukurti naują žmogų, naują visuomenę, 
naują tautą. Deja, jis nenorėjo žinoti 
svarbiausiojo dalyko, jog žmogus, 
bendruomenė, visuomenė ar tauta 
sukuriama ne dešimtmečiais, o 
tūkstantmečiais, kad pagrindinį 
vaidmenį toje formacijoje vaidina istorinė 
atmintis. Ir, svarbiausia, jie nenorėjo 
žinoti, jog nežmoniškomis priemonėmis 
nieko žmoniško nesukursi. Oi, koks 
baisus tas žmogaus proto kliedėjimas be 
jokio reikalo ir be laiko nuvaręs į kapus 
milijonus visiškai nekaltų žmonių. Šalį 
užgriuvo areštų ir sušaudymų, 
kankinimų ir žudymų bakchanalija. Juk 
buvo organizuota mirties gamyba. 
Mirties gamyba veikė šitaip: iš pradžių 
buvo apšmeižiami, suimami, o po to 
sunaikinami žmonių milijonai; gi dar po 
to areštuojami, ištremiami, įkalinami ir 
sušaudomi apie tai ir patys faktai 
(sušaudyti faktus — atrodytų, jog šito 
niekas nesugebėtų, niekas neturėtų tokios 
jėgos, vienok iš tikrųjų daugelis faktų 
buvo sušaudyti, sudeginti, paleisti 
pavėjui ir jųjų niekas jau niekada 
nesuras). O pasauliui į akis buvo 
metamas muilo burbulas: lyg tai 
rūpinimasis prispaustos liaudies reikalais 
visame pasaulyje tik, gink Dieve, ne savo 
šalyje. O savo šalyje žmogus tapo nieko 
nevertu, gi asmenybė — tiesiog priešu, 
keiksmažodžiu. Žmogaus Mintis 
paskelbiama kenkėju, o Mąstysena — 
liaudies priešu, kadangi žmogui negalima 
mąstyti Jis privalo galvoti ir veikti pagal 
instrukcijas iš viršaus. Žmogus tapo 
įbruktas į griežčiausius rėmus, o iš jų 
ištrūkti neįmanoma. Jeigu jis pabandys 
net spurdėti jam, tuojau pat bus 
pritaikintas kaltinimas iš paruošto 
arsenalo: ,,kontrevoliucija“, 
„imperializmo diversija“, „užsienio 
agentas", „bužuazijos pakalikas“, 
„buržuazinis nacionalistas“, „tarybinės 
tikrovės juodintojas“, „buržuazinė 
ideologija“, „antikomunizmas“, 
„antimarksizmas“, „liaudies priešas“, 
„religinis ekstremizmas“, „religinis 
fanatikas“, „antivisuomenės elementas“ 
ir t.t. Šalis persipildė kalėjimais, mirties 
stovyklomis, kankinimais ir niekšybėmis, 
įskundimais, baisia neteisybe...

Rusų tauta šiandien atsidūrė prieš 
didžiąją dilemą: grįžti prie istorinės 
atminties ar ir toliau bandyti be jos 
kapstytis. Jeigu susitaikyti su istorine 
atmintimi tai susitaikinti ir su Rusų 
Stačiatikių Bažnyčia? Jeigu susitaikyti su 
Bažnyčia reiškia reevangelizacija? Rusų 
Stačiatikių Bažnyčiai taip pat lieka 
apsispręsti ar savo krašto civilinę valdžią 
visą laiką vien tik aukštinti ir girti, 
kiekvieną jos žingsnį ar užmačią 
pateisinti ar bent nors kai kada išdrįsti ir 
nurodyti krikščioniškųjų principų 
pažeidimus, užstoti neteisingai 
persekiojamus ir bent trupučiuką ginti 
tiesą.

Į šiuos klausimus atsakys ateitis. 
Dabar tegalima neklystant pasakyti tik 
vieną, jog pati rusų tauta nepriešinga 
religijai, nepriešingas ir jaunimas 
teigiantis, kad cerkvėse reikėtų pastatyti 
vargonai ar panaudoti kokią kitą muziką. 
Į visas dabartines valdiškas pastangas 
jaunimas laikosi pasyviai ir žiūri 
skeptiškai, kadangi niekas nežino kada 
pasibaigs ar aprims socialiniai ir politiniai 
sukrėtimai.

Mieloji Sesuo Michaela! Deo gratias 
už laiškus balandžio devintos (No. 818), 
tryliktos (No. 878), dvidešimt šeštos (No. 
1937), gegužio penktos (No. 474) ir 
septynioliktos (No. 721). Jie visi man 
suteikė daug dvasinio džiaugsmo, progos 

apmąstymams ir prisiminimams. Labai 
apsidžiaugiau nuotraukėle, tik gal šiek 
tiek keista, jog aš labai panašiai Sesę 
Michaelą ir įsivazdavau, nors telepatija 
ne labai pasitikiu. Vadovo ir atviručių 
dėka išvaikščiojau visą Donauviortą. 
Koks įdomus ir gražus miestas! Labai 
norėtųsi jo namus ir žemę, Vomitco ir 
Dunojaus vandenis ranka paliesti, užeiti į 
bažnytėlę, kur meldžiasi sesės vienuolės ir 
kartu su jomis pasimelsti. Nepaklysti ir 
Donauviortą susirasti man taip pat 
padėjo ir žemėlapis. Nemaniau, kad jis 
taip arti Mūncheno. Ir kaip nustebintas 
buvau žiūrėdamas į tą vienuolyno 
koridorių, kuriama ir mes vaikai 
bėginėdavome vis taikydamiesi įkišti 
ranką į tėvų ar brolių dominikonų abito 
kišenes, vildamiesi ten užčiuopti riešutą 
ar saldainį. O tėvas Kazimieras Žvirblis 
O. P. futblo kamuolį išmušdavo aukščiau 
bažnyčios. Tėvas Kazimieras Casas O.P. 
už mūsų pramušgalviškumą į mūsų 
galvas savo pypkę išsikratydavo...

Deo gratias ir už labai gausų 
banderolių būrį: Wilhelm Bortenschlager 
„Deutsche Literaturgeschichte“ 2 (No. 
595), Antoine de Saint-Exupėry „Der 
kleine Prinz“ (No. 722), džiovinti vaisiai 
ir arbata etc. (No. 272), „Ir 
Freundschaft“ (No. 815), „Deutsch — 
Litauisches Worterbuch“ (No. 877), 
„Deutsche Literatur 1986“ (No. 924), 
riešutai ir arbata etc. (No. 946), arbata ir 
razinkos etc. (No. 594), Iri. A. und E. 
Frenzel „Daten deutscher Dichtung“ 
Band 1 (No. 192), labai įdomi Armand 
Nivelle „Literaturasthetik der 
europaischen Aufklarung“ (No. 660) ir 
Theodor Storm „Der Schimmelreiter“ 
(No. 722), o taip pat mane labai 
sudominusį žurnalą „Erdkreis“ (1988 
No.4). Ir koks sutapimas! Berašant šią 
eilutę atnešė pranešimą eiti paštan, kur 
laukė vėl Jūsų banderolė su riešutais, 
slyvomis ir saldainiais (No. 472); ypač 
didelis ačiū už saldainius, kurių čia 
visuomet manęs prašo mano mažieji 
bičiuliai — vaikai, jie tas bambonkas 
labai mėgsta.

Labai norėtųsi, kad pamatytumėte 
Vilnių, aišku, ir būtinai Nataliją. Ji 
gyvena visiškai prie pat buvusios šv. 
Stanislovo katedros-bazilikos (uždarytos 
1950 m. ir dabar paverstos Paveikslų 
galerija). Antrašas: Dauguviečio gavės 
dešimtas namas, butas pirmas.

Nors dvidešimt penkti metai 
baigiasi, kai mano gyvenimas vyksta 
kalėjimuose, stovyklose ir persiuntimo 
punktuose, bet dar ir šiuo metu kažkaip 
nuolatinis judėjimas, svetima aplinka vis 
dar neleidžia deramai susikaupti. 
Skaitymui trūksta laiko. Manajam 
pasaulio rašytojų leksikonui labai 
reikalingi įvairių tautų rašytojų 
leksikonai, žinynai, žodynai, sąvadai, 
literatūros bei filosofijos istorijos. Juos 
skaitinėju net sėdėdamas ant kalinio 
kelionės maišelio. (Mieloji Sesuo 
Michaela, prašom neaukoti man knygų iš 
savo asmeninės bibliotekos, t.y. nesiskirti 
su savo širdies kampeliu).

Muzikos plokštelių bei įrašų labai 
norėtųsi gauti, kaip sakralinės, taip ir 
klasikinės, ir paskutiniosios 
moderniosios, ir moderniosios dargi ne 
tik paskutiniųjų metų, bet tiesiog ir 
paskutiniųjų dienų. Kadangi viso šito 
neturiu, neteko rūpintis ir kuo groti, 
manyčiau, jog šitai pavyktų susirasti, 
kiek sunkiau, girdėjau, gauti kasečių 
įrašams.

Dėl muito. Jis labai įvairus ir ignoringas. 
Mano supratimu kai kuriomis prekėmis- 
valstybė vykdo savo piliečių 
apvoginėjimą. Pav. už kilogramą koko 
muitas penki rubliai, kai tuo tarpu čia 
parduotuvėse ji pardavinėjama po tris 
rublius (apie kokybę aš nekalbu), o gi 
tenai už ją žmogus jau taip pat sumokėjo 
pinigus, už ją ir už persiuntimą. Už 
treningo medvilnines kelnes muitas 
dvidešimt septyni rubliai, jos panašiai 
kainuoja čia ir parduotuvėse tik jų 
neįmanoma gauti. Už paskutinėje Jūsų 
banderolėje gautus saldainius muitas 
nedidelis — už kilogramą tik 
keturiasdešimt kapeikų.

Dėl mano nuotraukos. Labai 
atsiprašau, kad jos dabartiniu metu 
negaliu pasiųsti. Negaliu dėl įvairių 
priežasčių, apie kurias galbūt kada nors 
galėsiu parašyti, o gal, Dievas leis, ir 
žodžiu papasakoti. Kodėl nepasvajoti?

(Nukelta į 4 puslapį)
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Lietuviu Kronika
KAS—KADA—KUR

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.

Vasario 26 d. — Derby skyrius ruošia 
Ukrainiečių klube Vasario 16-tos dienos 
minėjimą.

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

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

Birželio 5 d. — priėmimas Britų 
Parlamento rūmuose. Priėmimo 
šeimininkas Tom Sackville MP; ruošia 
Baitų taryba D. Britanijoje, {ėjimas 12.50 
sv.

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

Liepos 29 iki rugpjūčio 5 d. — 
Jubiliejinė skautų stovykla Sodyboje.

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

Rugpjūčio mėn. — (dienos bus 
paskelbtos vėliau) Pavasario ansamblio 
koncertas Londone ir Derbyje.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Ambrasas — 5 sv.
LSDP Organizacija D. Britanijoje 

vieton vainiko ant J. Verbicko kapo 
aukoja Tautos Fondui — 10 sv.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
V. Milvydas — 2 00 sv.
P. Taujinokas — 2 00 sv.
A. Žukauskas — 4.00 sv.
K. Narbutas — 3.00 sv.
J. Lideika — 1.00 sv.
V. Olencevičius — 4.00 sv.
V. Mariukas — 2.00 sv.
L. Songaila — 17.00 sv.
VI. /Andriulis — 2.00 sv
V. Bernatavičius — 2.00 sv
D. Gintas — 2.00 sv.
J .V. Evatt — 12.00 sv.
J. Gudynas — 14.00 sv.
A. Kuliukas — 0.40 sv.

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

LIETUVIŲ NAMUOSE 
LANKĖSI

Lietuvių Namuose lankėsi Urugvajaus 
lietuvė Emilija Linkus, iš Lietuvos 
emigravusi 1932 metais. Ji laikinai 
gyvena Londone ir nori susipažinti su 
vietos tautiečiais.

Urugvajuje ji yra užauginusi du sūnus: 
vienas iš jų— karo aviacijos pulkininkas, 
antras dirba diplomatinėje tarnyboje. Jos 
vyras urugvajietis jau miręs.

DVI KAUNIETĖS
NORI SUSIRAŠINĖTI

Jolita Kairytė, 28 m., dirbanti leng
vosios pramonės įmonėje ir Aušra 
Drungilienė, 29 m., dirbanti viesuomen- 
inio maitinimo įmonėje, nori susirašinėti 
su bendraamžiais lietuviais D. Brita
nijoje.

Rašyti šiuo adresu:
Šiaučiūnaitės 3-1, 233043 Kaunas, 

Lietuva, USSR.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto vardu reiškiame giliausią 
užuojautą mirus dr. Stasiui 
Kuzminskui, artimam VLIKo 
bendradarbiui ir žinomam lietuvių 
visuomenės veikėjui, dr. Kuzminsko 
mirtis vėl įnešė spragą į mūsų 
išeivijos veiklą. Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas liūdi kartu 
su lietuviška visuomene ir dr. 
Kuzminsko giminėmis.

Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Pirmininkas

Tauriam socialdemokratui Jonui 
Verbickui mirus, giliai užjaučiame 
jo žmoną ir šeimą.

LSDP Organizacija D.B.

Motinai ir močiutei mirus 
Lietuvoje, Gidai Lipedei. Kristinai 
ir Erikui reiškiame gilią užuojautą.

LLMM mokiniai, 
mokytojai ir globėjai

MIRĖ
MARGARETA VAINEIKIENĖ

Gruodžio 21 d., nuo chroniško 
bronchito Boltono generalinėje ligoninėje 
mirė M. Vaineikienė (Vaines), sulaukusi 
virš 71 metų amžiaus.

Margareta gimė 1917 m. kovo 16 d. 
Cumbrijoj. Ištekėjo už H. Vaineikio ir 
išgyveno 37 metus. Šeimos nesusilaukė. 
Kadangi H. Vaineikis buvo ir tebėra 
DBLS Boltono skyriaus ir lietuvių 
bendruomenės pirmininkas, Margareta 
jam padėjo rengiant minėjimus, pobūvius 
ir kitur. Boltono ir apylinkės lietuviai ją 
labai vertino ir apgailestauja jos netekę.

Palaidota gruodžio 28 d. Pomirtines 
apeigas Bradshaw St. Maxentijaus 
anglikonų bažnyčioje ir kapinėse atliko 
Rev. D. Dunn. Dalyvavo virš 60 žmonių, 
kurie sunešė daug vainikų ir gėlių. 
Dalyvių tarpe buvo anglų, kurie ją 
pažinojo ir daug Manchesterio ir 
apylinkės lietuvių.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo 
pakviesti į Boltono ukrainiečių klubą 
arbatėlei, kurią paruošė S. Keturakienė 
su Boltono lietuvėmis.

Arbatėlės metu žodį tarė ir išreiškė 
užuojautą H. Vaineikiui ir giminėms C. V- 
bos narys E. Šova, Manchesterio lietuvių 
bendruomenės vardu A. Podvoiskis ir 
Boltono lietuvių vardu H. Siiius. Liko 
nuliūdę jos vyras Henrikas, trys jos 
dukterys ir giminės.

Henriką Vaineikį, netekusį žmonos 
Margaretos ir gimines visi giliai užjaučia 
ir kartu liūdi.

A.P.

BRADFORDAS
KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Sausio 29 d., sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kt. Prašomi nariai gausiai dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

SVEIKINAME
DBLS-gos Derby Skyriaus 

vicepirmininką Juozą Maslauską, 
sulaukus garbingo 65 metu amžiaus, 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime geros 
sveikatos ir viso geriausio ateities 
gyvenime.

Sk. Valdyba ir nariai

Mielą tremties draugą J. Maslauską, 
sulaukusio gražaus, subrendusio 65 m. 
amžiaus, ilgo ir gražaus gyvenimo 
linkime

A. ir M. Tirevičiai

SODYBA

PASIKEITIMAI
Nuo sausio 6 d. Sodybai laikinai 

vadovauja LNB-vės direktorius Sodybos 
reikalams Balys Butrimas.

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vasario 18 d., 14.00 vai. Sodyboje, 
įvyks DBLS-gos Sodybos skyriaus 
metinis susirinkimas. Dienotvarkėje: 
pranešimai, valdybos ir Sąjungos atstovo 
rinkimai.

Valdyba

BOLTONAS
PABALTIEČIŲ ŠOKIAI

Boltono lietuviai, estai ir latviai rengia 
savo metinius šokius. Praeityje šie šokiai 
buvo didelis pasisekimas ir kadangi 
vietiniai lietuviai jų rengime aktyviai 
dalyvauja todėl ir apylinkės lietuviai yra 
kviečiami į juos atsilankyti.

Šokiai įvyks vasario 4 d., Boltono 
Ukrainiečių salėje, 99 Castle St., Bolton. 
Pradžia 7.30 v.v.

Bus graži muzika, didelis maisto 
pasirinkimas, turtinga loterija ir pigus 
baras.

Boltoniškiai prašo visus tautiečius 
šiuose šokiuose gausiai dalyvauti!

STOKE-ON-TRENT
A.a. POVILAS GRUODIS

1988 m. gruodžio 30 d. palaidojome 
DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus 
ilgametį narį Povilą Gruodį. Jis buvo 
gimęs 1922 m. Zarasų apskr. Vokiečių 
okupacijos metu tarnavo Plechavičiaus 
armijoje. Buvo išvežtas į Vokietiją 
darbams.

Atvykęs į D. Britaniją dirbo žemės 
ūkyje, o vėliau anglies kasykloje. 1989 m. 
ruošėsi vykti į Lietuvą giminių aplankyti. 
Paliko žmoną ir suaugusį sūnų.

| bažnyčią gedulingom pamaldom 
susirinko visi Stoke-on-Trent ir 
apylinkių lietuviai. Atvažiavo ir iš Valijos 
pasimelsti ir atsisveikinti su Povilu. Buvo 
daug svetimtaučių.

Miltono kapinėse lietuvių vardu su 
Povilu Gruodžiu atsisveikino VI. Dargis.

Mylimas ir gerbiamas Povilai ilsėkis 
ramybėje.

MANČESTERIS
RAMOVENU SUSIRINKIMAS

L.K.V.S-gos ,,RAMOVENU“
Manchesterio skyrius šaukia metinį narių 

SUSIRINKIMĄ,
kuris įvyks sausio 21 d., 6 v. v. 
Manchesterio Lietuvių klube, 121 
Middleton Ad., Manchester.

Visi ramovėnai yra kviečiami šiame 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LONDONO MAIRONIO
Mokyklai reikalingas didelio formato 

Lietuvos žemėlapis nuolatiniam 
naudojimui. Gal kas galėtumėte tokį 
žemėlapį padovanoti.

Ačiū- Žiog.

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

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

Green.
Nottinghame—sausio 22 d., 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.

A.A. DR. S. KUZMINSKO 
LAIDOTUVES

Liūdna žinia vėl sukrėtė Nottinghamo 
lietuvių koloniją. Mirė dr. S. 
Kuzminskas. Jo mirtis yra skaudi ne vien 
tik Nottinghamo, bet ir viso pasaulio 
lietuviams. Jis buvo taurus lietuvis, 
patyręs Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą ir jos praradimą. Pergyvenęs 
karo-audras, jis nenuleido rankų ir kiek 
galėdamas stengėsi padėti Lietuvai ir 
lietuviams. Rašė spaudoje, skaitė 
paskaitas, palaikė artimus ryšius su 
užjūrio lietuviais veikėjais. Jis buvo 
vienas iš tų Lietuvos pamatinių plytų, ant 
kurių buvo pastatyta Lietuva ir jos 
gražusis nepriklausomybės gyvenimo 
laikotarpis. Tas laikotarpis
atsispindėdavo jo paskaitose, jo
palyginimuose. Jam tai buvo lyg
žvaigždė, kuri jį ragino ir vedė tiesos
keliu, lietuvybės keliu.

Taigi šiandien mes palaidojome 
Lietuvos vyrą.

Atsisveikinome Nottinghamo 
Katedroje.

Palinkėjome jam laimingos kelionės į 
amžinybę.

Giesmėmis pasakėme — ilsėkis 
ramybėje!

Kun. S. Matulis šv. Mišių metų iškėlė 
jo taurią asmenybę, jo svarbą mūsų 
tremties gyvenime. Palydėjo jo kūną į 
kapines, o sielą į aukštybes.

Jo palaidoti susirinko daug lietuvių iš 
visų Anglijos pakraščių. Atvyko mūsų 
žymesni veikėjai ir iš toliau.

Kapinėse atsisveikino Z. Juras. DBLS- 
gos ir Tautinės Paramos Fondo vardu J. 
Alkis, DBLS-gos Nottinghamo skyriaus 
— Anužis; LSS Europos Rajono — s. 
S.B. Vaitkevičius, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės Tarybos bei narių ir Lietuvių 
narių Liberalų Internacionale ir 
Mažiosios Lietuvos Bičiulių D. Bri
tanijoje — VI. Dargis; Londono lietuvių 
vardu S. Kasparas.

Jie padėkojo jam už atliktus darbus ir 
prašė Aukščiausiojo malonės anoje 
pusėje. Jo palaikus priglaudė Anglijos 
žemė, bet jo atmintis pasiliks su mumis 
visados.

Henrikas Gasperas

VLIKO PAREIŠKIMAS
Pasaulinė Pabaltiečių Santalka ir 

VLIKas yra painformuoti, kad Europos 
Parlamentui yra siūlomas pono A. 
Klimaičio projektas okupuotų Pabaltijo 
valstybių — Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
reikalu. Šis projektas turėjo būti 
pristatytas Parlamento Komisijai 
svarstyti gruodžio 15 d., 1988 m., bet dėl 
įvykių Armėnijoje atidėtas sekančiai 
sesijai. Projekto kaikurie punktai, 
liečiantieji Pabaltijo valstybių 
suvereniteto klausimą Sovietų respublikų 
tarpe, yra pristatyti formoje, kuri nėra 
priimtina nei VLIKui nei Pasaulinei 
Pabaltiečių Santalkai.

Pakartotinai pranešame, kad A. 
Klimaitis pasitraukė iš 
bendradarbiavimo su VLIKu rugsėjo 15 
d., 1988 m., o taip jo darbas Pasaulinėje 
Pabaltiečių Santalkoje buvo baigtas 
sausio 1 d., 1989 m. Jis neturi jokių 
įgaliojimų kalbėti šių institucijų vardu ar 
jas atstovauti. Pasaulinei Pabaltiečių 
Santalkai prie Europos Parlamento šiuo 
metu atstovauja G. Meierovics (latvis), 
V. Lepiks (estas), ir A. Dikšaitis (lietuvis). 
VLIKo atstovas kaip ir praeityje yra A. 
Venskus.

Pasaulinės Pabaltiečių Santalkos 
atstovai šiomis dienomis pasimatys su 
dr. J. Seeler ir kitais Europos Parlamento 
nariais išsiaškinti tolimesnę veiklą 
liečiančią Pabaltijo valstybių laisvės 
atstatymo akciją.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

1989 m. sausio 6 d.
Elta

A. GEČO BYLA
1987 metais rugpjūčio mėnesį britų 

laikraštis „The Timas“ paskelbė tris 
straipsnius apie nacių karo nusikaltėlius, 
aprašydamas lietuvio Antano Gečo 
veiksmus Europoje Antrojo pasaulinio 
karo metu. Laikraštis nurodė, kad karo 
metu Antanas Gečas dalyvavo masinėse 
žydų žudynėse.

Gečas tvirtina, kad šio laikraščio 
straipsniai iškraipo tiesą, jį neteisingai 
šmeižia. Dėlto jis ir jo šeima pergyvena 
protiniai ir jausminiai Gečas iškėlė bylą 
prieš „Times Newspapers Limited“, 
reikalaudamas jų už jam padarytą 
nuoskaudą kompensuoti 500.000 svarų 
suma.

Manoma, kad ši byla bus svarstoma 
vasario mėnesį. J.B.

PASAULYJE
Sovietų propoganda

Paryžiuje posėdžiavo 135 valstybių 
atstovai, siekdami uždrausti cheminių 
ginklų ir nuodingų dujų gaminimą ir 
naudojimą. Ir štai sovietų užs. reik, 
ministras Shevardnadze pirmas savo 
kalboje pranešė, kad Sovietų Sąjunga 
besąlyginiai sunaikins visus tokius 
ginklus ir tų ginklų sunaikinimui tuojau 
pradės statyti reikalingus įrengimus. 
Kaip JT asemblėjuje, prižadėdamas 
besąlyginai sumažinti ginkluotas pajėgas, 
taip ir šį kartą Gorbačiovas užbėgo 
Amerikai už akių, kuri dar ir dabar 
modernizuoja cheminius ginklus. JAV 
valstybės sekretorius Shultzas tačiau 
sveikino Sovietus su tokiu žygiu, bet 
sako, kad Amerika jau turi įrengimus 
tokių sunaikinimui, bet prieš pradedant 
naikinti, nori įsitikinti, kad sovietai savo 
pažadus įvykdys.

Cheminių ginklų ir nuodingų dujų 
reikalas staiga pasidarė labai aktualus, 
ypač po to kai amerikiečių lėktuvai 
nušovė du Libijos lėktuvus Viduržemio 
Jūroje, kas būk tai esąs pasiruošimas 
bombarduoti Libijos fabriką Rabtą, kur, 
pagal amerikiečių ir anglų tyrimus, ten 
bus gaminami cheminiai ginklai ir 
nuodingos dujos. Pulk. Gadafi, tačiau 
tvirtina, kad ten bus gaminami tik 
medicinos produktai.

Taip vadinamos trečio pasaulio 
neturtingos valstybės lyg ir nori remti 
Libiją, nes sako, kad cheminiai ginklai ir 
nuodingos dujos yra neturtingų valstybių 
ginklas.

Ir Moldavija šiaušiasi
Plečiasi nacionalizmas Sovietų 

Sąjungoje, kur ne rusiškos tautybės 
darosi vis drąsesnės. Paskutinieji pradėjo 
nerimauti tai moldavai, kurių yra apie 4 
mil. prie pat Rumunijos sienos. Jie 
giminiuoju savo kalbą su rumunų kalba ir 
prisideda prie kitų tautybių, kurios yra 
antirusiškos ir antikomunistinės. Sovietų 
laikraštis Krasnaya Zvezda, 
pasmerkdamas tokias nuotaikas, 
išvedžioja, kad yra ryšys tarp moldavų, 
armėnų ir pabaltiečių nacionalistų, 
siekiančių sudaryti prieš-komunistinį 
bloką, kurio tikslas esąs sugrauti Sovietų 
Sąjungą. Moldavai jau esą turėję ryšius su 
Estijos Liaudies Frontu ir kitais tautiniais 
judėjimais.

Sovietai gi jau pradėjo aštriau elgtis su 
tokiais disidentais, ir areštavo visą 
armėnų Karabakh komitetą, kuris 
reikalauja tą Armėnijos dalį, 
Azerbeidžano valdomą, prijungti prie 
Armėnijos. Net ir po žemės drebėjimo 
tautinė neapykanta tarp armėnų ir 
azerbeidžaniečių nė kiek neatslūgo.

EKD KONGRESAS 
LUKSEMBURGE 

(Atkelta iš 1 puslapio)
m. viduryje įvykstantys nauji Europos 
Parlamento rinkimai ir krikščionių 
demokratų bendra akcija toje plotmėje. 
Diskutuoti Europos vienybės, jos 
socialiniai, ekonominiai ir visuomeniniai 
klausimai, taip pat svarstytas Europos 
vadmuo šių dienų pasaulyje.

Daug dėmesio laike PPE kongreso 
buvo susilaukta iš jo dalyvių pusės apie 
okupuotos Lietuvos dabartinę padėtį. 
Inž. A. Venskus turėjo daug progų juos 
painformuoti ir suteikti naujausias žinias 
iš mūsų pavergto krašto.

EKSPERIMENTAS 
BE DIEVO

(Atkelta iš 3 puslapio)
Atskirai norėtųsi padėkoti už 

Antuano de Saint Exuperi „Mažąjį 
princą“. Tai mano labai mėgiamas 
kūrinėlis. Tarybų Sąjungoje bene 
lietuviai patys pirmieji jį išsivertė į savo 
kalbą. Vilniuje pagal jį sukūrė kino juostą 
tik, mano supratimu, nelabai pavykusią.

Prašom atleisti, kad šį kartą parašiau 
ilgėlesnį laišką, nes norėjosi pasidalinti 
kai kuriomis mintimis ir prisiminimais. 
Norėtųsi ateityje būti punktualesniu ir 
dažniau atsakyti į Jūsų gerumą ir laiškus, 
bet ne visada leidžia ne tiek subjektyvios, 
kiek objektyviosios priežastys. Gal laikui 
bėgant viskas susitvarkys ir 
korespondentams neteks ant manęs 
rūstauti už manąjį nepunktualumą. 
Viskas Dievo rankose.

Gott Sei dank!
Viele herzliche Grūsse!
Ich denke an Šie und beten fur Šie.

Ihr Viktoras
Sibir-Ost, Bagdarin, 11.VI. 1988.
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