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KUM. A. SVARINSKAS
JO VARDAS — VĖLIAVA, 

GYVENIMAS — AUKA
Sausio 26 sukako dveji metai, kai 

Raseiniuose klastingai buvo suimtas 
Viduklės klebonas kunigas Alfonsas 
Svarinskas, trečią kartą nuteistas ilga
mete kalėjimo ir tremties bausme už 
tai, kad pašventė savo gyvenimą tau
tai ir Bažnyčiai.

Sausio 21-ją jam sukako 60 metų. 
Trečdalį savo gyvenimo šis šviesus ir 
garbingas Lietuvos kunigas jau pra
leido tarybiniuose kalėjimuose ir gula
guose.

Cenzūros nesužalotas jaunimo lais
vosios pogrindžio spaudos organas 
„Lietuvos ateitis“ teisingai rašo:,,...yra 
žmonių, yra asmenybių, kurių mastas 
netelpa kasdienybės rėmuose. Tokia 
neabejotinai istorijos ženklu pažymė
ta yra kunigo Alfonso Svarinsko as
menybė. Tą pajunta kiekvienas su juo 
susidūręs, ar jis pritartų ar nepritartų 
jo pasaulėžiūrai, veiklai. Istorinis žmo
gus junta tautos pulsą ir nebijo prisi
imti uždedamos jam atsakomybės naš
tos. Ir užsideda jis šią naštą savo pilie
tinės pareigos jausmo įkvėptas. Toks 
— kunigas Alfonsas Svarinskas ir jo 
bendražygiai. Tai nūdienės Lietuvos 
dvasiniai vadai“.

Šiandien ne tik visa Lietuva žino ir 
gerbia kunigo Svarinsko vardą, bet ir 
pasaulis. Tolimosios Venesuelos Ka- 
rakaso dienraštis „EI Universal“ kuni
go Svarinsko nuteisimą prieš dvejus 
metus taip komentavo:

„Tarybų Sąjunga, moderniųjų laikų 
Neronas, tęsia kruviną Katalikų Baž- 

- nyčios persekiojimą, tačiau, kaip Ne
ronas, ji pralaimės tą kovą. KGB agen
tai su visais savo ginklais ir teroro prie
monėmis yra bejėgiai kovoje su Baž
nyčia, kuri skelbia artimo meilės įsaky
mą, net savo priešų meilę, nors atme
ta klaidą ir atmeta nuodėmę. Bolševi
kai, priešingai, žino tiktai klasių kovą, 
grindžiamą laukine neapykanta“.

Karakaso dienraštis tęsė: „Lietuvos 
kunigų kelias — pirmųjų krikščionių 
kelias. Kankinio kunigo Alfonso Sva
rinsko asmeninėje aukoje reiškiasi vi
sos Katalikų Bažnyčios nepaprastos 
aukos būdas... Mes jungiamės prie vi
so pasaulio krikščionių protesto, kar- 
dodami kardinolo Slipio žodžius: 
Priespaudos grandinėmis surakintų 
išpažinėjų balsas yra labai galingas, 
kai jie skelbia laisvę ir tiesą Jėzuje 
Kristuje... Kunigas Alfonsas Svarins
kas yra Lietuvos katalikų Bažnyčios ir 
lietuvių tautos garbė bei pasididžiavi
mas“.

Viename savo pamoksle, sakytame 
Šiluvos šventovėje, kunigas Svarins
kas iškalbingais žodžiais ragino atsisa
kyti dviejų didžiausių tautą žlugdan
čių ydų — girtavimo ir baimės. Jis 
pats savo gyvenimu buvo tikras pa
vyzdys. Jausdamas artėjantį pavojų 
kalbėjo: „Jie nori mane sunaikinti. 
Bet ką gali padaryti? Įkalinti? Bet ir 
kalėjime reikia kunigų. Pakarti? Bū
čiau arčiau dangaus. Labiausiai reikia 
kankinių! Nemirtingos tos idėjos, už 
kurias miršta žmonės“.

Pažymėdami kunigo Svarinsko an
trąsias suėmimo metines ir jo 60-ties 
metų amžiaus sukaktį, prisimename 
jau minėto jaunimo organo „Lietuvos 
ateitis“ pareiškimą: „Kunigo Alfonso 
Svarinsko suėmimu valdiškasis ateiz
mas paskelbė atvirą kovą Lietuvos ka
talikams. Mes priimame šitą iššūkį. 
Kunigo Alfonso Svarinsko vardas — 
vėliava. Juo daugiau teiksis po ja, tuo 
stipresnė ir nenugalima bus Lietuvos 
Bažnyčia“.

J.V J

ANGLIJOS KATALIKŲ PETICIJA

Didžiosios Britanijos katalikai, perskai
tę reportažus apie kunigų-kalinių teismus 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos lei
džiamuose LKB Kronikos numeriuose an
glų kalba, pasiuntė peticiją Sovietų am
basadoriams V. Popovui Londone ir A. 
Dobryninui Washingtone, Lietuvos ir So
vietų Sąjungos Religinių Reikalų įgalio
tiniui P. Anilioniui ir V.A. Kurovedovui, 
protestuodami prieš kun. Alfonso Svarins
ko ir Sigito Tamkevičiaus įkalinimus. 124 
puslapių peticija, kurią pasirašė 2,391 as-

SPAUDOS TALKA
Londono Lietuvių Namuose buvo 

sukviestas „Europos Lietuvio“ leidė
jų ir artimiausių bendradarbių pasita
rimas, kuriame pasikeista mintimis 
kaip patobulinti laikraštį ir palengvin
ti jo leidimą.

Kaip žinome, visa liet, išeivijos 
spauda turi problemų, bet jos len
gviau išsprendžiamos tuose kraštuose, 
kur yra daugiau ir turtingiau gyve
nančių lietuvių, kur laikraščiai turi 
daugiau prenumeratorių ir pajamų iš 
skelbimų. Kituose kraštuose, kur gy
vena mažiau lietuvių, laikraščiai skurs
ta ar yra priversti likviduotis.

„Europos Lietuvis“ yra vienintelis 
liet, savaitraštis Vak. Europoje, bet 
jis eina tik dėka to, kad jo leidimu ir 
išlaikymu rūpinasi D. Britanijos Lietu
vių Sąjunga (DBLS) ir Lietuvių Namų 
Bendrovė (LNB), t.y. organizacijos, 
kurios turi neblogą ekonominį pagrin
dą. Jau eilę metų laikraštis yra tų or
ganizacijų remiamas ir todėl jis egzis
tuoja. Niekas turbūt neabejoja, kad jis 
reikalingas.

DBLS ir LNB kasmet laikraščiui 
paremti išleisdavo po kelis tūkstančius 
svarų sterlingų, o praeitais metais ta 
būtina parama pasiekė net daugiau 
kaip dešimt tūkstančių. Todėl leidėjai 
bei bendradarbiai ir buvo susirinkę 
pasitarti, kaip galima būtų padėtį pa
gerinti. Gerai tvarkomoje ekonominė
je organizacijoje apyvartos pelnas tu
rėtų būti naudojamas įrengimų ir pa
statų modernizavimui. Tuo pagrindu 
tvarkant reikalus, LNB pelnas turėtų 
būti naudojamas namų remontui, kas 
yra daroma, ir „Nidos“ spaustuvės 
modernizavimui, kas dabar tik planuo
jama daryti. Laikraštis ir „Nidos“ kny
gų klubas turėtų verstis galimai savis
toviai, ar gal tik su nežymia parama. 
Bet kaip tai pasiekti?

Pasitarimo dalyvių nuomone, rei

EUROPOS JAUNIMUI
MIELASIS EUROPOS LIETUVIŲ 

JAUNIME
Neseniai, du lietuviai kunigai buvo 

neteisingai nuteisti Lietuvoje. Jų nusi
kaltimas: rūpinimasis jaunų žmonių 
religine samprata ir buvimas sąžinin
gais kunigais, kurie tarnauja Dievui la
biau negu valdžiai. Šiuo metu, Kun. 
Svarinskas ir Kun. Tamkevičius yra 
kalinami, tačiau jų padėtis nėra bevil
tiška. Mes galime jiems padėti.

Įvairiose vietovėse, lietuviškas jau
nimas yra pradėjęs rinkti parašus už 
kun. Svarinską ir kun. Tamkevičių. 
Mūsų tikslas yra surinkti milijoną pa
rašų, kurie pareiškiu protestą sovietų 
valdžios nusižengimui prieš savo kon
stituciją.

Prisidėkite prie šios kovos! RINKI
TE PARAŠUS UŽ KUN. SVARINS
KĄ IR KUN. TAMKEVIČIŲ! Tie 
parašai parodys sovietų valdžiai, kad 
pasaulis žino, kas vyksta už geležinės 
uždangos ir reikalauja teisybės ten gy
venantiesiems.

Rinkti parašus nėra ypatingai sun
kus darbas. Jums reikia peticijų, 
plunksnų ir pasiryžimo. Peticijas ga
lite patys atspausdinti. Lapo viršuje 
užrašykite:

In 1983, two of Lithuania's most admi
red priests, Alfonsas SVARINSKAS and 
Sigitas TAMKEVIČIUS, were given long 
prison sentences and exiled. The charge: 
„anti-Soviet propaganda" — defending the 
rights of Church and State. A massive pe

menys, apeliuoja į minėtus pareigūnus 
atkreipti dėmesį į įkalintus Lietuvos ka
talikų kunigus. „Mes nesuprantame, kodėl 
šių dviejų lietuvių laisvė buvo atimta. Šis 
2,391 žmonių laiškas atstovauja tik mažą 
dalelę daugelių žmonių, kurių nuomonė 
bei jausmai sutampa su mūsų. O tai yra 
prašyti Jūsų pagalbos šiose dvejuose at
vejuose: išgauti Jūsų dėmesį bei paramą 
šiai apeliacijai, kad šie du kunigai būtų 
paleisti, jiems leidžiama grįžti į laisvę bei 
į religinį gyvenimą Lietuvoj“. Peticija da
tuota 1984 liepos 27.

(Žinia apie peticiją, nors buvo praneš
ta Lietuvių Informacijos Centrui tik da
bar, vertinga ir įdomi). (LIC) 

kia dėti pastangas pritraukti daugiau 
prenumeratorių. Taip pat reikėtų siek
ti, kad visi skaitytojai laiku atsiskaity
tų. Todėl nutarta prašyti visus esamus 
skaitytojus, kad kiekvienas iš jų para
gintų savo draugus bei pažįstamus už
siprenumeruoti laikraštį. Dar yra daug 
lietuvių, kurie savo spaudos neskaito. 
Turint omenyje, kad prenumerato
riams ypač gyvenantiems kituose kraš
tuose, yra keblumų pinigus persiųsti 
ir susidaro papildomos išlaidos, pra
šyti esamus prenumeratorius patalki
ninkauti administracijai: surinkti iš ki
tų tautiečių prenumeratos mokestį ir 
grupiniai prisiųsti „E. Lietuviui“. Tuo 
būtų sudarytas lyg talkininkų tinklas, 
kuris prisidėtų prie prenumeratorių 
skaičiaus padidinimo ir tvarkingo at
siskaitymo. Jeigu, be to, talkininkai 
prisiųstų kitų tautiečių adresus admi
nistracija galėtų pasiųsti jiems laikraš
tį susipažinimui.

Išeivijos spauda turi didelius užda
vinius. Vienas jų — lietuvybės išlai
kymas jaunojoje kartoje. Kaip teisin
gai prieš kurį laiką rašė „Tėviškės Ži
buriai“, mūsų jaunoji karta vis labiau 
tolsta nuo lietuviško kamieno. Kaip 
ją prilaikyti? Vienas pagrindinių įran
kių yra lietuviškoji spauda. Svarbu 
įpratinti jaunimą ne tik skaityti, bet ir 
prenumeruoti lietuvišką laikraštį, pirk
ti knygas. Tuo būdu jaunimas liktų 
lietuviškas, jam rūpėtų lietuvių tautos 
reikalai. To turime siekti.- Todėl yra 
labai svarbu įtraukti mūsų jaunimą į 
prenumeratorių eiles.

Prenumeratorių skaičiui padidinti 
daug naudingų patarimų galėtų duoti 
ir mūsų skaitytojai. Tad kviečiame 
juos tuo klausimu pasisakyti, o ypač 
konkrečiai veikti: raginti savo draugus 
ir pažįstamus skaityti ir prenumeruoti 
„Europos Lietuvį“.

J.V.

tition of protest is being signed by the 
people of Lithuania at the risk of losing 
jobs or receiving prison sentences.

Basic human values and the right to 
religious expression ar both GUARAN
TEED by the Constitution of the Soviet 
Union, by the International Helsinki Hu
man Rights Treaty, and by statements 
from the highest positions of the Soviet 
government.

We, the undersigned, protest and urgent
ly request either a PUBLIC ADMISSION 
by the USSR as to the invalidity of the 
stated guarantees OR the respect of them 
with the immediate release of these two 
priests and the permission for them to 
return to their pastoral ministry.

Palikite vietos dvidešimčiai parašų, 
bei adresų.

PARAŠUS RINKITE VISUR! Rin
kite juos savo parapijose, tarp savo 
draugų, mokykloje, ir bet kur kitur, 
kur galite. Rinkite juos su draugais ar 
pavieniui. Būkite drąsūs! Jūs vertingai 
naudosite savo energiją!

Parašus surinkę, siųskite juos šiuo 
adresu:

PARAŠAI
Box 1

7101 West 80-th St.
Los Angeles, CA 90045

U.S.A.
Iš anksto dėkojame jums už jūsų 

pastangas, ir linkime jums daug sėk
mės! Atsiminkite, nėra svarbu, ar su
renkate 20 ar 1000 parašų, svarbiausia, 
kad jūs stengsitės!

Netylėkime! Neleiskime tiems, ku
rie yra užslopinę mūsų Lietuvos šauks
mą už tiesą nutildyti ir mus. Juk, jei
gu žinodami apie šitokias neteisybės 
tylėsime, tai pareikšime okupantui.kad 
jis yra laimėjęs — nutildęs ir mus, gy
venančius laisvėje.

PIRMYN JAUNIME! SĖKMĖS!
Ginta Palubinskaitė

PLJS Centro Valdybos Narė

DVYLIKOS DIENŲ KELIONĖ
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo dvylikos 

dienų kelionėn po Pietų Ameriką 'įėjo 
Venesuela, Ekvadoras, Peru ir Trinidadas- 
Tobago.

DBLJS AKCIJA
LAIŠKAI DEKOLONIZACIJOS 

KOMITETUI

Didž. Britanijos Lietuvių Jaunimo Są
junga pradėjo laiškų rašymo akciją Su
vienytų Tautų Dekolonizacijos Komitetui.

Remiantis Europos Parlamento nutari
mu, Komiteto pirmininkas prašomas 
įtraukti Lietuvą, Latviją ir Estiją ■ pa
vergtų tautų sąrašą ir pritaikyti UN Dek
laraciją nepriklausomybių suteikimui.

Skaitytojų žiniai spausdiname laiškų 
vertinius.

* *
D. Britanijos Liet. Jaunimo S-ga

12, Brampton Rise, 
Dunstable, Beds.

1985 m. sausis.
Mielas nary,
Pranešu apie laiškų akciją, pradėtą Bal

tų Apeliacijos Suvienytoms Tautoms (BA- 
TUN), ir prašau Jūsų paramos.

BATUN yra Amerikoj įsikūrusi organi
zacija, kurios tikslas atkreipti Suvienytų 
Tautų Dekolonizacijos Komiteto dėmesį į 
nelegalią Pabaltijo valstybių aneksiją ir 
įtraukti jas į sąrašą tų kraštų, už kurių 
laisvą apsisprendimą tas komitetas kovo
ja. BATUN turi pilną DBLJS-gos, kitų 
lietuvių, latvių ir estų organizacijų ir Lon
dono Baltų Tarybos paramą.

Mes taip pat turėtume būti remiami 
Europos Parlamento, pagal jo 1983 m. sau
sio 13 d. rezoliuciją perduoti TOK-tui Pa
baltijo valstybių klausimą, bet tikrumoje 
ta parama vystosi labai pamažu.

Dėl to ir buvo pradėta laiškų rašymo 
akcija, kad tie, kuriems rūpi Lietuva, Lat
vija ir Estija, galėtų tiesiogiai kreiptis į 
komitetą.

Pridedu laiško pavyzdį su dalim ar
gumentacijos. Prašau jį redaguoti savo 
nuožiūra ar rašyti grynai savo tekstą, gal 
tik pasinaudojant keliom laiško mintim.

Sudarymui stipresnio įspūdžio, prašau 
parašyti prieš š.m. kovo mėn. pabaigą.

Tikiuosi, kad Jūs šią akciją paremsite. 
Prašau man atsiųsti savo laiško nuorašą 
— jį perduosiu BATUNo Europos direk
toriui p. Imants Gross.

Su padėka,
Ingridą Petrauskaitė

DBLJS Politinių Reikalų koordinatorė

Laiško pavyzdys
His Excellency M. Abdul G. Koroma 
Ambassador Extraordinary Plenipoten
tiary
Permanent Representative of the Republic 
of Sierra Leone to the UN
57 East 64th St., New York, USA.

Siuntėjo adresas:
Data: 

Gerbiamas Pone,
Aš kreipiuos į Jus kaipo į Suvienytų 

Tautų Dekolonizacijos Komiteto pirminin
ką.

1983 m. sausio 13 d. Europos Parlamen
tas priėmė rezoliuciją, siūlančią Pabaltijo 
valstybių klausimą pervesti Jūsų komi
tetui. Per paskutinį dešimtmetį buvusios 
Europos kolonijos Trečiajame Pasaulyje 
gavo teisę laisvam apsisprendimui. Tuo 
tarpu Sovietų kolonializmas tebesitęsia 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tos trys 
buvusios nepriklausomos valstybės Sovie
tų kolonialistų aneksuotos 1940 metais, 
1939 m. Molotovo — Ribben- 
tropo pakto pasėkoje. Nuo to laiko Pa
baltijo kraštai kenčia nuo didėjančios ru
sifikacijos, pagrindinių žmogaus teisių 
paneigimo, religinės priespaudos ir per di
delio atominių ginklų koncentravimo jų 
teritorijose.

Turint omenyje šitą atvirą kolonializ
mą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pra
šau įtraukti tuos tris kraštus į sąrašą tų 
teritorijų, kurias liečia Deklaracija Ne
priklausomybės Suteikimui Kolonizuo
tiems Kraštams ir Tautoms.

Su pagarba,
Parašas

PASMERKTA JALTOS SUTARTIS

Vasario 4 d., 7 v.v., Londono Brompton 
Oratorijoje buvo atlaikytos ekumeninės 
mišios už prieš 40 metų Jaltoje pasirašy
tos sutarties aukas — Rytų Europos tau
tas, išduotas sovietams. Mišiose dalyvavo 
13 tautų, įskaitant ir Afganistaną, atsto
vai, iš viso apie 1000 žmonių. Mišias pra
vedė čekoslovakų kun. dr. J. Lang.SJ. Mal
das atnašavo ir kalbėjo J.E. Apaštalinis 
nuncijus D. Britanijai arkivysk. B. Heim, 
vysk. P. Casey, ukrainiečių vysk. V. Di-

dowycz, lenkų vysk. W. Fierla ir kiti kuni
gai. Evangelijas skaitė A. Rynkiewicz, K. 
Zelenko ir W. Churchill, M.P. Solo giedojo 
sol. M. Brennan.

Tuoj po mišių visi dalyviai su savo tau
tinėms vėliavomis nuvyko į Thurloe Place, 
kur buvo pravestas Jaltos sutarties pa
smerkimo susirinkimas, kuriame kalbėjo 
ELG pirm. R. Marcetic, konservatorių par
lamentaras Winston Churchill, liberalų— 
Alex Carlile ir kiti.

LIETUVOJE
Lazeris operacinėje

Šiauliuose pirmą kartą chirurgams į pa
galbą atėjo lazeris: gydytojas V. Abališka 
lazerio spinduliu jau atliko keletą žarny
no, skrandžio operacijų.
„Azoto“ viešnagė Korėjoje

Jonavos „Azoto" gamybinio susivieniji
mo mišrus choras ir Kėdainių meno savi
veiklos kolektyvai sugrįžo iš kelionės po 
Šiaurės Korėją.
Paminėtas Kazys Boruta

Vilniuje, Mokslininkų rūmų salėje, sau
sio mėn. pradžioje įvyko vakaras, skirtas 
rašytojo Kazio Borutos gimimo 80-sioms 
metinėms paminėti.

Vakarą pradėjo Vilniaus universiteto 
profesorius J. Girdzijauskas. Dainavo sol. 
B. Grincevičiūtė, aktorė R. Paliukaitytė 
paskaitė ištrauką iš jo apysakos „Baltara- 
gio malūnas“.
Buvo stebuklas...

„Tiesoje“ Leonas Jurša rašo:
— Miestuose, vienur kitur po Naujųjų 

metų tarsi prisnigo... eglutėmis. Atšven- 
tėm prie jų, atsidžiaugėm. Nupuošėm ir 
išmetėm. Jei niekas nepasibeldė į mūsų 
duris ir neišnešė taip šauniai ir gražiai 
mums tarnavusių eglučių, turėjome pagal
voti. Juk labai negražu prieš vaikus, kad 
naujametinis stebuklas guli niekam ne
reikalingas kieme.

Pernai mokėjome kad ir per vargą įsi
taisyti eglutę ir ją papuošti, šiemet ne vi
si sugebėjome padoriai su ja atsisveikin
ti.
„Kraštotyra“

Uteniškis mokytojas Juozas Žemys su
kaupė daug senų kolūkiečių atsiminimų 
istorinės medžiagos, užpildė 54 žuvusių 
„už Tarybų valdžią“ Saldutiškio apylinkė
se anketas.

Dabar mokytojas su jaunaisiais krašto
tyrininkais renka medžiagą apie komjau
nimo organizacijos istoriją.
Geriausių melžėjų klubas

Lietuvos veterinarijos akademijos mo
komojo ūkio melžimo meistrė, šalies me
chanizuoto melžimo čempionė Jolanta Ol- 
berkienė išrinkta geriausių rajono melžė
jų klubo pirmininke.

Klubas įkurtas rajono melžėjų sąskry
dyje ir pavadintas Penkiatūkstantininkių 
vardu. Jo narėmis tapo melžimo meistrės, 
per metus iš kiekvienos karvės primelžu- 
sios po penkis tūkstančius ir daugiau kilo
gramų pieno.

ATSTOVO PROTESTAS
Reaguodamas į Lietuvių Informacijos 

Centro žinias apie kun. Jono-Kastyčio Ma
tulionio areštą, kongresmenas John E. 
Porteris parašė laišką sovietų ambasado
riui Anatoliui Dobryninui, pareikšdamas 
protestą. Kongresmenas Porteris yra JAV 
Kongreso žmogaus teisių grupės pirminin
kas.

„Mano žiniomis, kun. Matulionis buvo 
suimtas 1984 lapkričio 9“, rašo Porteris, 
„tik baigęs duoti paskutinį patepimą mirš
tančiam vyrui. Matulionis buvo pirmą 
kartą suimtas 1976 m., dar būdamas pa
sauliečiu, už ryšius su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika.

„Man atrodo, kad kun. Matulionis yra 
persekiojamas vien už stiprius religinius 
įsitikinimus“ tęsia kongresmenas. „Kaip 
žinote, Jūsų vyriausybė pažadėjo gerbti 
žmogaus teises, kurios yra garantuojamos 
Helsinkio Baigiamajam Akte, bei ir re
ligines laisves, minimas Jungtinių Tautų 
deklaracijoj apie religinės netolerancijos 
panaikinimą. Aš raginu Jus tarpininkauti 
kun. Matulionio byloj ir išgauti jo laisvę.

„Viliuos, kad Jūs šiuos rūpesčius ne- 
nustumsit į šalį“, baigia kongresmenas 
Porteris, „o šią situaciją panaudosit pa
demonstruoti Jūsų krašto troškimą stiprin
ti JAV ir Sovietų Sąjungos ryšius“.

1
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MŪB
JUOZO TYSL1AVOS TAUTŲ SĄJUNGA

Nepapratę berno metai
Tūnoti tyliai,
Prunkščia lekia juodbėrukai 
Šuoliais ir risčia.

Taip jis pats save pavaizdavo, žino
me, kad kilęs nuo Vilkaviškio Ketur
valakių, girnas dar spaudos draudimo 
laikais, anksti netekęs tėvo, 1919 me
tų mėnesį iš ketvirtos gimnazijos kla
sės išėjo į besikuriančią Lietuvos ka
riuomenę, po karo tarnybos dirbo lai
kraštinį ir redakcinį darbą, lygiagrečiai 
tęsė mokslą...

1928 metų vasarą „Keturvalakių 
bernui“ — dvidešimt penkeri metai. 
Matome jį nufotografuotą su grupe 
jaunų žmonių. Ką gi, vyras iš stuo
mens ir liemens, anot tada jį pažinu- 
siųjų — karštas, uždegantysis kalbėto
jas. Bene bus čia su juo tos pačios MO 
BOS bendradarbiai.

Vartome šią didelės retenybės foto
kopiją. MUBOS teturime du numerius. 
Primityvoka spauda, esama korektū
ros klaidų.

Natūralus daugumos skaitytojų 
klausimas:

— Tai kam tie retenybių kasinėji- 
jirnai? Ir kas iš viso toji MŪBA?

Na, užteks tų užuominų ir mįslių. 
MŪBA — „Mūsų baro apžvalga“. 
Reikalas eina apie įžymų mūsų poetą 
ir visuomenininką Juozą Tysliavą. O 
toji fotografija padaryta Paryžiuje, 
matyti prie MŪBOS redakcijos durų 
— rue Valette 15. Ir šioje fotografijo
je matome pasaulinę garsenybę, ab- 
strakcinės dailės šulą ir apaštalą, olan
dą Piet Mondriaan su juo artimiausiu 
draugu Seuphor. Ir netoli jų MŪBOS 
apipavidalintojas, labai žymus Lenkų 
dailininkas avangardistas, Tysliavos 
bičiulis, Henryk Stazewski, projekta
vęs Tysliavos raštų viršelį.

Juozas Tysliava, po studijų Kauno 
universitete gavęs 1926 metais valdžios 
stipendiją, išvyko į Paryžių, iš ten va
žinėjo po Europą ir suėjo į kontaktą su 
pasaulinio garso menininkais, kuriuos 
paveikė savo meniniu temperamentu 
ir mokėjo gauti iš jų įdomiausių pro- 
» i 1 —.i.i

LAIKAS IR VIETA
1985 metų lapkričio mėnesio 27-30 die

nomis.
Simpoziumo darbai ir parengimai, išsky

rus pokylį, įvyks: Jaunimo Centre — 
5620 South Claremont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636. Tel. (312) 778-7500.

Trečiadieni, lapkričio mėn. 27 d., 19:30 
vai. — Susipažinimo pobūvis.

Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 28 d., 
14:00 vai. — Atidaromasis posėdis.

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 19:00 
vai. — Literatūros vakaras.

šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d., 19:00 
vai. — Pokylis, Beverly Country Club, 
8700 South Western Avenue, Chicago, 
Illinois 60620. Tel. (312) 238-4203.

Sekmadieni, gruodžio mėn. 1 d., 13:00 
vai. — Uždaromasis posėdis.

PENKTOJO MOKSLO IR KULTŪROS 
SIMPOZIUMO GRIEŽTŲJŲ MOKSLŲ 

SEKCIJAI VADOVAUS:
Jonas Danys, Kanada — STATYBOS 

INŽINERIJA;
prof. Rimas Vaičaitis, New Yorkas — 

MECHANIKOS INŽINERIJA;
Birutė Saldukienė, Vašingtonas, D.C. — 

ŽEMĖS MOKSLAI IR KARTOGRAFIJA;
dr. Vilius Fidle-is, Deep River, Ontario

— ENERGETIKA;
prof. Pranas Zunde, Atlanta, Georgija

— INFORMACIJOS MOKSLAI;
Albertas Kerelis, Čikaga, — ARCHI

TEKTŪRA;
dr. Vytautas Klemas, Newark, New Jer

sey — JŪROS MOKSLAI;
dr. Vytas Narutis, Naperville, Illinojus

— CHEMIJA;
Viktoras Jautokas, Čikaga — ELETRO- 

TECHNINĖ INŽINERIJA;
prof. Arūnas Liulevičius, Čikaga — 

MATEMATIKA;
dr. Stasys Bačkaitis, Great Falls, VI — 

TRANSPORTACI JA;
dr. Jonas Ulėnas, Dixhill, New Yorkas

— MIKROKOMPIUTERIAI. 

Vardas ir pavardė .......................................................................

Namų adresas ..........................................................................

Telefonas ................................................................ .........

Pareigos ..........................................................................

( ) Dalyvausiu simpoziume

( ) Padarysiu pranešimą

Pranešimo tema ...................................................................

graminių rašinių savo busimajam lai
kraščiui.

Tysliavos sumanymas buvo pasau
linės kultūros centre — Paryžiuje — 
sudaryti armiją iš visų to laiko meno 
sričių ir pakraipų atstovų, nežiūrint 
kurios tautos — baltas ar juodas.

Savo įvadiniame manifeste Tysliava 
žadėjo spausdinti savo busimąjį lai
kraštį „įvairiomis kalbomis“, pirmoj 
eilėj lietuviškai ir prancūziškai.

„Tokiu būdu lietuvių skaitytojas, 
nors iš dalies, galės sužinoti kas yra šių 
dienų pasaulio literatūra ir apskritai 
menas. Stengsimės kartas nuo karto 
duoti užsienio skaitytojui lietuvių li
teratūros bei meno rinktinių dalykų“.

„Mūsų kompasas — mūsų pačių 
širdis. Mūsų rankose šiaurės ir pietų 
ašigaliai. Mes einam prieš žemės su
kimąsi. Kas nebijo nukristi aukštyn —

SU MUMIS!“
MuBA žadėjo kalbėti dvidešimčia kai 
bų. Mūsų numeriuose, be lietuviškų 
tekstų, apstu prancūziškų vertimų ir 
rašinių. Vienas eilėraštis latviškas.

Garsusis Marinetti kreipiasi į MŪ- 
BĄ ir lietuviškus futuristus italų kal
ba.

Lenkiškai įdėtas pačiam Tysliavai 
skirtas eilėraštis. Autorius — tragiško
jo likimo žmogus Bruno Jasienški. šis 
labai kairiųjų pažiūrų literatas emigra
vo į Sovietų Sąjungą, buvo liaupsina
mas ir visaip garbinamas. Po to jį nu
žudė per stalinistinius valymus.

Iš lietuviškų tekstų MŪBOJE ran
dame taip pat ir Kazio Binkio, Rimy- 
džio, Tilvyčio kūrybos. Artimai bičiu
liavo Tysliava Paryžiuje su vilniečiu 
lietuviu dailininku Vytautu Kairiūkš
čiu. Žymia dalimi per Vilnių ėjo arti
mas avangardistų bendradarbiavimas.

Bendradarbiavo su MŪBA skulpto
rius kubistas Jacques Lipschitz, drus
kininkietis, gyvenęs tada Paryžiuje, vė
liau persikėlęs į JAV.

Nors MŪBOs leidimas buvo tik epi
zodinis, bet jis vertas ypatingo istori
kų dėmesio kaip lietuviškoji iniciaty
va dalyvauti pasauliniame naujų kelių 
ieškojime.

MKS PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Penktojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumor kaip ir keturių ank
styvesniųjų, pagrindinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio 
lietuvius mokslo ir kūrybos darbuotojus savo žinių pasidalinimui, 
tarpusavio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuomene. 
Simpoziumo programoje bus kviestinės paskaitos, dalyvių prane
šimai ir keletas specialių renginių, įskaitant susipažinimo vakarą, 
meninę programą ir baigminį banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nuro
dytų šio kvieslio paraštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba ša
koje suorganizuotas nemažas skaičius mokslinių sesijų su toms ša
koms būdinga tematika. Taip pat į programą įtrauktos ir tokios se
sijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir pan.), ku
rios nebūtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per se
sijų pirmininkus ir per šį kvieslį, dalyvauti simpoziume su moksli
niais pranešimais iš savo profesinės srities. Pranešimui simpoziume 
yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, norįs padaryti 
pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo santrauką (120-140 
žodžių apimties) lietuvių ir anglų kalbose Mokslinės Programos Ko
miteto atitinkamų šakų vadovams nevėliau, kaip 1985 m. balan
džio 1-ą. Mokslinės Programos Komitetas turi teisę, reikalui esant 
pranešimų skaičių atrankos būdu riboti, šiuo laišku kviečiamieji 
kalbėtojai iki 1985 m. balandžio 30 dienos bus painformuoti apie 
jų dalyvavimą programoje ir apie simpoziumo leidiniui reikalingą 
informaciją. Laikantis buvusių simpoziumų tradicijos, programos 
dalyvių išlaidos nebus apmokamos — tik išimtinais, labai retais at
vejais Organizacinis Komitetas ieškos būdų sušelpti dalyvius iš toli
mų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti į žemiau 
patiektus klausimus ir žemiau pridurtą atkarpą nedelsiant pasiųsti 
Mokslinės Programos Komiteto pirmininkui Jonui Bilėnui. Jūsų 
greitas atsakymas reikalingas simpoziumo organizavimui.

— ATKARPA -----

J. GLEMŽA — SENIAUSIAS 
GYVENTOJAS

Vokietijos laikraštis „Kreisnachrichten 
Calw" (1.19) neužmiršo paminėti Jono 
Glemžos, seniausio apylinkės gyventojo, 
98-tą gimtadienį. Straipsnyje su jubiliato 
fotografija buvo apžvelgta garbingo lietu
vio gyvenimo kelias ir pažymėta, jog Jo
nas Glemža vis dar yra „stebuklingai gy
vas“ ir darbingas. Per praėjusius metus 
net nebuvo susirgęs. Su dideliu susidomė
jimu seka įvykius politikoje ir žemės ūky
je, vakarais mielai sėda pasižiūrėti televi
zijos. Nors ir lėčiau vaikščioja, bet kas
dien išeina pasivaikščioti į netoliese esan
tį mišką.

Š.m. kovo 1 dieną Jonas Glemža su sa
vo žmona Zina švęs auksinę vedybų su
kaktį. Per paskutiniuosius 16 metų jiedu 
gyvena Claw miestelyje, kur turi savo 
namelį, ir tvarko „Labdaros“ draugijos, 
šelpiančios liet, moksleivius, reikalus.

Gimtadienio išvakarėse laikraštis pa
sveikino jubiliatą, pažymėdamas, kad su
kaktis bus atžymėta mažame draugų ra
telyje.

Žymia dalimi šio straipsnio duome
nys gauti iš olandų meno istorikės po
nios Joanos Kleiverda-Kajetanowicz, 
kilimo lenkės, kuri tyrinėja lenkų avan
gardistų kontaktus su Mondriaanu ir 
kitais olandų ir flamandų avangardis
tais.

1. Kaplanas

Dr. J. Gailiaus laiškas
„Kalėdos Lietuvoje“, — tokia antrašte 

skaitytojo laišką paskelbė Romos dien
raštis „II Giornale d' Italia“. Laiško au
torius yra Romoje gyvenantis lietuvis dr. 
Juozas Gailius. Jis vaizdžiai'atkreipė ita
lą laikraščio skaitytojų dėmesį į ateisti
nės valdžios Lietuvoje pastangas sutruk
dyti tikintiesiems atžymėti pačią svarbiau
sią katalikų religinę šventę — Kalėdas. 
Šiais metais, rašo laiške dr. Gailius, Ka
lėdos nesutapo su sekmadieniu, dėl to Ka
lėdos Lietuvoje buvo paprasta darbo die
na. Maža to, visas sovietinės valdžios pro
pagandinis aparatas ir net milicija jau 
Kalėdų išvakarėse yra mobilizuojami, 
siekiant sutrukdyti žmonėms išreikšti 
meilę ir ištikimybę Dieviškajam Kūdikiui, 
atnešusiam taiką ir palaimą visiems ge
ros valios žmonėms. Juozas Gailius laiš
ke priminė, kad Kalėdų šventė Lietuvoje 
buvo panaikinta sovietams okupavus kraš
tą. Tuo dar nepasitenkindami, ateistai ry
žosi naujai pakrikštyti net pačius nekal
čiausius, bet visada žavingus ir magiškus 
kalėdinius simbolius, išniekinamai ir ba
naliai Kalėdų eglutę pavadindami „nau
jųjų metų eglute“, o simpatingąjį Kalėdų 
seneli „seneliu šalčiu“. Patys uoliausieji 
režimo talkininkai daug kur ir šiandien 
dar draudžia pardavinėti kalėdines eglu
tes. Dauguma Lietuvos gyventojų, toliau 
rašė laiške dr. Gailius, nenusilenkia ateis
tų užmačiom paversti žmones paklusnia ir 
bejausme mase. Lietuviai ir toliau tvir
tai laikosi savo religinių ir tautinių tra
dicijų. Už ištikimybę šioms tradicijoms 
ypač sunkiai nukenčia jaunimas, kuriam 
įkyriai ir nepaliaujamai kalama į galvą, 
kad bažnyčios lankymu yra išniekinami 
ir išduodami sovietinio auklėjimo princi
pai. Ne vienam moksleiviui turbūt ir šiais

MIRĖ RAŠYTOJAS J. MACKIEWICZ
Sausio 31 dieną, eidamas 83 metus, 

Miunchene mirė žinomas lenkų rašytojas, 
vilnietis Jozef Mackiewicz. Velionis buvo 
bene pirmas lenkų rašytojas po karo pa
sisakęs, kad Vilnius turi priklausyti Lie
tuvai. Tokios nuomonės jis buvo ir anks
čiau. Tuo buvo pasipiktinę kiti lenkai ir 
emigracijoje jį boikotavo. Bet Vilniaus 
klausimu su juo dabar sutinka Lenkijos 
pogrindis, todėl jo raštus mielai skaito 
lenkai tėvynėje. Jo paskutinis raštų to
mas „Droga Pani“ buvo išleistas Londone 
1984 m. ir slaptai persiunčiamas į Lenki
ją-

MOKSLINĖS PROGRAMOS KOMITETAS 
Pirmininkas Jonas Bilėnas, Ph. D. 
75 Beaumont Drive, Huntington, 

N.Y. 11747
Griežtieji mokslai technologija, 

architektūra
Prof. Bronius Jaselskis, Ph.D. 

2652 Asbury St., Evanston, IL 60201.
Medicinos mokslas 

Jonas T. Daugirdas, M.D., 
6717 So. Maplewood, Chicago, IL 60629, 
Humanitariniai ir socialiniai mokslai 

Prof. Algis Norvilas, Ph.D.
4036 W. 91st Place, Oak Lawn, IL 60453. 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 
Pirmininkas Ramojus Vaitys

1890 Stockton Drive, Northfield, IL 60093. 
Vicepirmininkė Irena Kerelienė, 

8710 W. 123rd Street, Palos Park, IL.
HUMANITARINIŲ/SOCIALINIŲ 

MOKSLŲ SEKCIJAI VADOVAUS: 
dr. Liucija Baškauskaitė, Kalifornija — 

ANTROPOLOGIJA;
Robertas Vitas, Čikaga — ARCHYVAI- 

BIBLIOTEKOS;
Povilas Kilius, Palos Heights, Illinojus

— VERSLO MOKSLAI;
dr. Feliksas Palubinskas, Kalifornija — 

EKONOMIKA;
dr. Kęstutis Skrupskelis, Pietų Karolina

— FILOSOFIJA;
dr. Saulius Sužiedėlis, Virginija — 

ISTORIJA;
dr. Antanas Klimas, Niu Jorkas — 

KALBOTYRA;
dr. Kęstutis Keblys — Baton Ružas, 

Luizijana — LITERATŪRA;
dr. Bronius Vaškelis — Evergreen Par

kas (Čikaga) — LITUANISTIKOS KATE
DRA;

dr. Stasys Goštautas, Massačiusetas — 
MENOTYRA;

Raimundas Lapas. Čikaga — MENOTY
RA;

Nijolė Kupstaitė, Čikaga — MUZIKO
LOGIJA;

dr. Augustinas Idzelis, Klevlandas — 
POLITINIAI MOKSLAI:

dr. Kęstutis Trimakas, Čikaga — PSI
CHOLOGIJA;

Vaclovas Kleiza, Čikaga — SOCIOLO
GIJA;

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, Havajai
— TAUTOTYRA-KRAŠTOTYRA:

Saulius Kuprys, Riversidas (Čikaga) — 
TEISĖ;

Aušrelė Liulevičienė, Čikaga — TEOLO
GIJA.

metais bus užkirstas kelias į universitetą 
už religinių įsitikinimų viešą išreiškimą. 
Kokia likimo ironija, pastebi baigdamas 
laišką dr. Juozas Gailius. Labiausiai apsi
ginklavusi valstybė pasaulyje bijo, kad 
nebūtų pagarbintas prieš du tūkstančius 
metų gimęs bejėgis Kūdikėlis.

Ši krikščionybės ir vakarietiškos dva
sios neapkentimu persunkta baimė kar
tais įgauna net groteskinį atspalvį. Tai 
liudija įvykis praėjusiais metais Maskvos 
aerouoste, kai iš Romos grįžtantis lietuvis 
vyskupas buvo muitinininkų iškratytas, 
konfiskuojant video filmus su Popiežiaus 
aukotų Lietuvos Globėjo švento Kazimie
ro jubiliejaus proga Mišių vaizdais.

AUSTRIJOJ MIRĖ 
KUN. KAZIMIERAS KANIAUSKIS
Jis gimė 1921 m. rugsėjo 18 d. Telšiuo

se, kur baigė ir pradžios mokyklą. Gim
nazijos kursą išėjo Plungėje ir keletą me
tų gyveno T.T. Kapucinų bendrabutyje. 
Kai sovietų Rusija okupavo Lietuvą, jis 
1941 m. pradžioje repatrijavo į anuome
tinę Vokietiją ir spalio 27 d. įstojo į pre- 
monstratų vienuoliją. Karo metu Echs- 
taetto kunigų seminarijoje studijavo filo
sofiją ir teologiją. ■ Kai karo gale į Ech- 
staetto kun. seminariją pradėjo vykti klie 
rikai pabėgėliai iš Lietuvos, velionis, jau 
gerai pramokęs vokiečių kalbą, nevienam 
padėjo nugalėti pirmuosius sunkumus.

Ir vėliau, ypač kai 1965-1970 m. buvo 
Duisburg-Hamborn šv. Jono par. klebonu, 
jis nevienam lietuviui padėjo susirasti pa
stogę ar darbą. Po to vėl grįžo į Austriją 
ir ten ėjo įvairias pareigas, kur siuntė 
vienuolijos vadovybė. Mirė naujų metų d. 
Maria-Trost-Berg vietovėje. Palaidotas 
Schlaegl abatijos kapinėse Maria Anger 
š.m. sausio 5 d.

KUN. A. ŠVEDUI — 75 M.
Kun. Antanas švedas, MIC, šiuo metu 

gyvena Argentinoje, dirba lietuvių ir ar
gentiniečių sielovadoje. Praėjusiais metais 
Rosario mieste buvo paminėta jo dviguba 
sukaktis — kunigystės 50 metų ir 75 metų 
amžiaus.

1934 m. buvo įšventintas kunigu Romo
je ir į nepriklausomą Lietuvą nuvyko at
laikyti savo pirmųjų šv. Mišių primicijų. 
Lietuvoje išbuvo visą vasarą, mokydama 
sis lietuvių kalbos. Į Ameriką grįžo 1935 
metais. Karo metu buvo kapelionu ameri 
kiečių kariuomenėje, pasiekęs pulkininko 
laipsnio. Išėjęs į atsargą, 1960 m. pasisiūlė 
vykti misijų darbui 'į Argentiną.

MIRĖ „MEMELER DAMPFBOOT“ 
REDAKTORIUS

Patirta, kad praėjusių metų lapkričio 
22 d. Wuerzburge, Vakarų Vokietijoje, 
mirė Heinrich Albert Kurschat, „Meme- 
ler Dampfboot“ redaktorius.

H. Kuršaitis gimė 1918 m. Tilžėje. 1920 
m. jo tėvai išsikėlė gyventi Klaipėdon. 
Čia jaunasis Kuršaitis lankė mokyklas. 
Dar gimnazistu būdamas, jis pradėjo ra
šinėti „Memeler Dampfboot“ dienraštyje. 
Nuo 1935 m. jis užėmė „M.D.“ redakto
riaus pareigas. Hitlerio laikais šis vokie
čių bei vokietininkų leistasis dienraštis pa
virto nacių organu, o „grynakraujis vokie
tis“ Kuršaitis pasidarė pikčiausiu kursty
toju prieš lietuvius ir Lietuvą.

Po karo Kuršaitis vėl pradėjo reikštis 
Vakarų Vokietijoje atgaivintame „Meme
ler Dampfboot“ ir kaip jo redaktorius va
rė toliau nuoseklią priešlietuvišką darbą. 
Lietuviai ir Lietuva pasiliko „Memeler 
Dampfbootui“ vyriausias priešas, kuriam 
juodinti visos priemonės buvo leistinos.

Šalia Kuršaičio prieš kurį laiką „Meme
ler Dampfbooto“ redaktorium pradėjo pa
sirašinėti kitas „šimtaprocentinis germa
nas“, kažkoks Bernhard Maskallis, gyve
nantis Oldenburge, kur laikraštis spaus
dinamas. Po Kuršaičio mirties (išeina kar
tą per mėnesį) antruoju redaktorium pa
skirtas Georg Grentz, buvęs Pagėgių vo
kiečių realinės mokyklos mokytojas. Po 
karo Grentz ilgesnį laiką dirbo „memel- 
lenderių" organizacijoje („Landsmann- 
schaft"). Pernai jam sukako 70 metų.

Pagal „Memeler Dampfboot“ vedamų 
liniją, Klaipėdos kraštas (ir iš viso Ma
žoji Lietuva) „nuo amžių“ buvusi vokiška. 
Bet kažkodėl toji pati „Memeler Dampf
booto“ leidykla iki pat 1939 m. pavasario, 
kai Hitleris kraštą atplėšė nuo Lietuvos, 
leido net dienraštį lietuvių kalba „Lietu- 
wiszkos Ceitungos“ pavadinimu.

Kalėdiniame 1984 m. gruodžio mėnesio 
„Memeler Dampfboot" numeryje užtinka
me tokias pavardes klaipėdiškių, kurie pa
rašė laikraščiui korespondencijas: Wasch- 
kies, Mantwill, Schwartinsky, Lukat, Spro- 
gies, Stransky, Tumat ir t.t. Laikraštyje 
paskelbtojo eilėraščio autorius vadinasi 
Dilba. Skelbimuose randame: Wilke, Anna 
Kailinnis, Banszerus, Schlusnus, Wilnus, 
Twarinski, Brumpreiksch gimusi Sturies, 
Benusches, Tursies ir kt.

Vis tai „tikrieji grynakraujai germanai“.
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MANO DRAUGAS
Magadano srityje, gyvenvietėje In- 

dustrialnyj, kur po Permės lagerių at
lieka 5 m. tremties bausmę Antanas 
Terleckas, vienas ryškiausių, veikliau
sių lietuvių visuomenės veikėjų, pernai 
vasarą mirė seniausias gyventojas, gi
męs 1925 m. Dabar seniausias ten An
tanas. Jas šįmet vasario 9-ą sukaks 57.

„Nelinksmos mintys lenda į galvą... 
Nejaugi teks ir prapulti Kolymoje? 
Nejuokas — juk jau ketvirtas suėmi
mas nuo tada kai 16-metį vedė šaudy
ti... Dabar bausmę prailginti pagal 
naują straipsnį labai paprasta. Pasta
raisiais metais tokią atveją buvo ne 
vienas“. Taip nelinksmai nusiteikęs 
neseniai rašė Antanas savo draugui į 
tolimą šalį; „Norėtąsi dar pasimatyti, 
bet tai neįgyvendinama svajonė. Te
lieka vien viltis susitikti aname, ge
resniame pasaulyje.

Vežė jį į tremtį iš Magadano kalinių 
mašinoje („žaliojoje girelėje“) 600-us 
kilometrų gruodžio mėnesį, kai šaltis 
40 laipsnių ir dar su vėju. Įspraudė į 
ankštą kabiną — nei pasisukti, nei ko
jų ištiesti — juk aukštas stambus vy
ras. 14 valandų per gruodą ir duobes 
dardėjo jis apkaustytas ledine geleži
mi. Kaip išlaikė — pats stebisi. Tur
būt išgelbėjo šilti baltiniai, kuriuos 
žmona suspėjo nusiųsti į lagerį. Trem
ties vietą pasiekė vėlai naktį. Milici
jos viršininkas laukia, karšta arbata 
vaišina beveik kaip jaunystės draugą. 
Nenuostabu. Juk nuo Stalino laikų 
Antanas toj prakeiktoj Kolymoj pir
mas politinis — aplink vieni krimina
liniai. Taigi beveik po 30-ies sulaukė 
viršininkas senų pažįstamų — politikų. 
Galima sakyti — sielos šventė.

Šį pasakojimą skaitė iš Antano laiš
ko jo žmona Alė namie, Vilniaus pa
kraštyje. — Aš mėgau ten lankytis. 
Butas sename mediniame name, visa
da blizgąs kažkokia ypatinga švara, 
žiemą — tai karštai prikūrentas, tai 
įšalęs nors veltiniais aukis. Reikia pri
pažinti — ir Antanui esant, ir po jo 
suėmimo visi ūkio reikalai gulėjo ant 
Alės pečių. Antanui visuomet ne tai 
rūpėjo. Trys vaikai, nors jau beveik 
suaugę. Kai 78-ais Antaną suėmė, jau
niausiam, jo numylėtam Ramūnui bu
vo 10 metų. Be to, anūkė, sena moti
na. O pamėginkite Vilniuje mūsų lai
kais anglimis apsirūpinti. Pirmiausia 
reikia gauti taloną, o paskui kiek kar
tų važinėti į sandėlį, kad gautum ne dul 
kės, o bent kiek kūrenti tinkamų an
glių. Ūkelis, nors ir menkas, reikalau
ja priežiūros: vištos, piktas kalakutas, 
kurio mažas būdamas mano sūnus la
bai bijodavo, šuo, sklypas, duodąs sa
vų daržovių bent iki pusiaužiemio. At
menu, kai 77-ais rugpjūčio mėnesį, po 
Antano ir Viktoro Petkaus sulaikymo, 
saugumiečiai visą sklypą iškasinėjo, 
ieškodami pogrindžio literatūros. An
tanas ir Alė juokavo — vis tik šiokia 
tokia nauda.

Aš mylėjau ir tebemyliu tą namą, o 
kad dabar negaliu ten užsukti valan

SPORTAS LIETUVOJE
Ir šį kartą pradėsiu nuo mūsų tautinio 

sporto krepšinio, nes Vilniaus Statybai 
kabo Damoklo kardas virš galvos. Mat, 
sostinės atstovai, žaisdami Andižane, kur 
buvo kovojama dėl išsilaikymo aukščiau
sioje SS-gos lygoje, įveikė Vladivostoko 
Spartaką 95:88 ir Maskvos Dinamą 95:94, 
bet pralaimėję Taškento Universitetui 
83:110, atsidūrė dešimtoje vietoje. Jeigu 
Gedimino miesto atstovai nepakils vienu 
laipteliu aukščiau, jiems teks susitikti su 
antros lygos antros vietos laimėtojais, ku
rie taip pat kovoja perėjimui į aukščiau
siąją lygą. Panaši vilniečių padėtis buvo 
ir praėjusiais metais. Reikia tikėtis, kąd 
mūsiškiai išsilaikys aukščiausioje lygoje, 
kurioje Lietuva turės dvi komandas, nes 
Žalgiris ir šiemet sieks meisterio vardo.

O kad Lietuvos krepšinis yra aukšto ly
gio, rodo ir pati SS-gos krepšinio rinkti
nė, kurioje net penki lietuviai: V. Chomi
čius, S. Jovaiša, R. Kurtinaitis, S. Mar
čiulionis ir A. Sabonis. Padedant latviui 
Valteriui ir estai Endei, Madrido žaidynė
se jie laimėjo pirmą vietą. Be abejo, mū
siškius matysime šią vasarą Europos vy
rų krepšinio pirmenybėse V. Vokietijoje; 
tad dar kartą primenu Europos tautie
čiams, kad jos vyks birželio mėn. Karls
ruhe ir baigsis Stuttgarte.

Moterų Kauno Bangai yra pavojus iš
kristi iš aukščiausios lygos. Nuo paskuti
nės vietos kaunietes skiria tik viena pa
kopa. Gaila, nes vienu metu Kauno krep
šininkės buvo pirmaujančiose pozicijose, 
vėliau užleisdamos tą vietą sostinės atsto
vėms. Tačiau ir vilnietės šiemet žaidžia 
silpniau, lentelėje užima tik septintą vie
tą. 

dėlei yra vienas iš nesugrąžinamų dva
sinių praradimų. Kartais man tekdavo 
laukti Alės ir kalbėtis su jos motina, 
kuri buvo dėkinga kiekvienam, kas pa
įvairindavo jos vienatvę. Būdavo nu
braukia ašarą, pasiskundžia sveikata, 
pasibaimina dėl Antano, dėl Alės. Mat 
tuoj po vyro suėmimo Eleną Terlec
kienę atleido iš technikumo, kur ji 
dėstė daug metų, ir išgujo į pensiją sau 
gurno nurodymu — negali ilgamečio 
politkalinio žmona dėstyti tarybinėje 
mokykloje. Kaip gi dabar, — sielojo
si motina, — šeimai sudurti galus. Ki
ta vertus, gal bus lengviau, nes besi- 
plukdama visai pražilo mano dukre
lė... Bet štai šeimininkė sugrįžo, Ra
mūnas parbėgo iš mokyklos — gersim 
arbatos... Aš dėkingas likimui, Fon
dui, kad suartino, į draugystę suvedė 
su Elena Terleckiene, Irena Gajauskie- 
ne, kitomis kalinių žmonomis, seseri
mis, sužadėtinėmis. Kad jos galėjo su 
manim ir ašarą nubraukti, ir pasi
džiaugti ir pasitarti.

Kai Antanas buvo nesuimtas jo na
mas ūždavo, kaisdavo nuo ginčų. Ne
ramus, staiga pratruksiantis jo tempe
ramentas visada traukė žmones. Ir at
stumdavo, bet daugiau traukdavo. To
dėl Antanas visada buvo apsuptas 
žmonių. Tikrai, su jo areštu visas Vil
nius, rodos, nublanko, pritilo. Jame 
nebuvo kito tokio akstino. Vienas An
tanas Terleckas — tai jau lietuviškas 
visuomeninis gyvenimas, sudėtingas, 
prieštaringas, audringas. Terleckas ži
nomas Vakaruose ir kaip aktyvus Pet
kaus, Ginzburgo, Kovaliovo, Gajaus
ko, Ragaišio gynėjas. Pratestavo jis ir 
prieš baudžiamąją psichiatriją. Jo pa
rašas tarp 45-ių pabaltiečių dokumen
te, skirtame 40-mečiui gėdingo Riben
tropo-Molotovo pakto, atnešusio galą 
Pabaltijo respublikų nepriklausomy
bei.

Į bet kokį straipsnį Lietuvos pogrin
džio spaudoje Terleckas reaguodavo 
audringai: tai pritardavo, tai piktinda
vosi. Apie vieną tokią mažai kam ži
nomą polemiką ir noriu papasakoti. 
Man rodos, jog šiame epizode — visas 
Antanas.

Tai buvo 78-jų rudens pradžioje. 
Įlėkė pas mane Antanas — paraudęs 
ir piktas — nors šaltu vandeniu liek. 
— „Pažiūrėk, ką jis rašo!“ ir metė ant 
stalo naujausią devintą pogrindžio 
„Aušros“ numerį, atvertęs Žuvinto 
slapyvardžiu pasirašytą straipsnį „Lie
tuviai ir žydai. Atviras laiškas Tomui 
Venclovai.“ Piktino Antaną ir straips
nio tonas ir jo pagrindinė mintis — 
41-jų metų pogromai, praūžę per Lie
tuvą — tai esą bausmė žydams už tai, 
kad jie su gėlėmis sutiko tarybinius 
okupantus, jiems talkino, buvo tarp 
baudėjų-čekistų. Piktinosi Antanas, 
kad polemiką sukėlusiam Venclovos 
straipsniui „Lietuviai ir žydai“ žurna
le neliko vietos, reiškia pažeisti sąži
ningos žurnalistinės kovos dėsniai. Pik
tinosi, o vėliau atnešė man paskaityti

Kauno Granito rankininkai puikiai su
žaidė pirmojo rato antro turo rungtynes. 
Pradėję nuo aštuntos vietos, užbaigė ket
virtoje, atsilikdami nuo meisterio Mins
ko ASK komandos tik keturiais taškais. 
V. Novickis ir S. Valuckas žaidžia SS-gos 
rinktinėje. Abu juos teko matyti vokie
čių televizijoje.

SS-ga nuolat teigia, kad jos sportininkai 
(tad automatiškai ir Lietuvos) yra tikri 
mėgėjai. Kad tai didžiausias melas, rodo 
mažas pavyzdys iš futbolininkų gyvenimo. 
Po trumpos pertraukos, Vilniaus Žalgirio 
futbolininkai tuoj po Kalėdų išvyko tre
niruotėms į pietus, spėdami sužaisti 1985 
m. ir pirmas rungtynes su Maskvos Tor
pedo klubu, pralaimėdami 1:2. Įdomu, 
kas išlaiko futbolininkų šeimas, likusias 
Lietuvoje, kur tie futbolininkai dirba? 
Juk futbolo pirmenybes, po dviejų mėne
sių žiemos treniruotės, vilniečiai pradės 
jau kovo mėn. 4 d. Jerevane prieš Arara
tą, užbaigdami sezoną lapkričio mėn. 23 
d. Maskvoje prieš Spartaką. Atsakymas 
aiškus — jie yra atlyginami, ir labai ge
rai atlyginami tik už sportą — futbolo 
žaidimą.

Ir antros lygos Klaipėdos Atlantas, prieš 
išvykdamas į Angolą, Nigeriją, Beniną, 
Sierą Leonę ir Gvinėją, taip pat nesnau
dė, bet treniravosi. Juk trečio pasaulio 
tautoms klaipėdiečiai turės parodyti ne 
Lietuvos, bet Maskvos sportinį lygį, SS- 
gos aukštą sportinį gyvenimą.. .propagan
diniams tikslams! Taigi, kaip ir Vakarų 
pasaulyje, taip ir komunistiniame šian
dieną tikrų mėgėjų nėra. Geri sportinin
kai sau duoną užsidirba sporto aikštėse.

K. Baronas 

savo atsakymą Žuvintui — „Dar kar
tą apie žydus ir lietuvius“.

Antano straipsnyje yra ir istorinių 
išvedžiojimų ir asmeninių prieškari
nių berniuko prisiminimų: — „Kai tik 
Tauragės žydai Metinas ir Korka už
sukdavo į mūsų Krivasalį, tuoj paleis
davo savo arkliuką kinkuoti nuo pir
kios prie pirkios. Kol jiedu vaikščiojo 
po trobas supirkinėdami šerius ir sku
durus, krivasaliečiai patys iš vežimė
lio išsirinkdavo patinkančias prekes ir 
nusinešdavo į namus. Atsiskaitydavo 
su žydais vakare. Niekados nekildavo 
konfliktų dėl atsiskaitymo ar nesumo
kėtos skolos. Panašūs santykiai buvo 
lietuviškam kaime visur“.

Antano nuomone, čia ir yra trage
dija; dauguma žuvusių žydų buvo kaip 
tik tokie neturtingi miestelių gyvento
jai, tolimi nuo politikos, maža ką su
vokiantys apie fašistinę grėsmę arba 
apie raudoną neva išsigelbėjimą nuo 
jos ir, žinoma, nepriklausę Lietuvos 
kompartijai ar NKGB. Antanas prisi
mena, kad jo gimtajame kaime nebu
vo lietuvių dalyvavusių žydų pogro
muose, bet jam dėl to nelengviau.

Atrodytų, kodėl jis visa tai prisimi
nė? Kodėl žmogui, kuris visas atsida
vė kovai už tautinės lietuvių dvasios, 
lietuviško sąmoningumo išlaikymą, 
tuo metu kai vyksta masiški suėmimai, 
kai areštuoja geriausius antrą, trečią 
kartą, kai už grotų vėl atsidūrė Vik
toras Petkus, Balys Gajauskas ir kiti, 
jis jautė kad jam pačiam nedaug be
liko laiko vaikščioti šiapus grotų ir ver
tėjo pataupyti jėgas, pagalvoti ką dar 
galima suspėti naudingo padaryti sa
vo tautai, prireikė tokios ekskursijos į 
istoriją? Bet tai ir yra svarbiausia, kad 
Antanas Terleckas svarsto ir rašo apie 
praeitį vien todėl, jog žvelgia ateitin.

„Lietuvių tautai ■— rašo Antanas sa
vo straipsnyje — teko daug kančių — 
tokia jau Apvaizdos valia. Aš, rūpin
damasis tik savo tautos ateitimi, sva
joju, kad lietuviai niekados nešaudytų 
į nekaltus ir beginklius. Pasaulis neap
saugotas nuo dar baisesnių katastrofų. 
Apsaugoti lietuvius nuo dalyvavimo 
pogromuose — šį kartą jau ne žydų — 
galima tik besąlygiškai pasmerkus tai
kių gyventojų žudynes“.

Šis Antano straipsnis kaip tik apie 
tai, nes kaip anksčiau rašė, jo idealas 
— „laisvas žmogus, laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje“. Tačiau nepri
klausomybė ne bet kokia kaina. Ir ne
gali būti laisvas žmogus, sutepęs savo 
sielą silpnų ir beginklių žudymu. To
dėl taip skaudžiai atsiliepia lietuvio ka
taliko širdyje šis baisus istorijos pusla
pis.

Aš žinau, kad 78-ais per Vėlines An
tanas Terleckas padėjo vainiką ant 
broliško žydų kapo savo tėvynėje. Ke
tino tai padaryti ir kitais metais, bet 
jam neleido. Saugumas jį sugriebė vie
na diena prieš šią liūdną šventę — 
79-ais spalio 30 d.

* *
Dievas duos — Antanas išeis į lais

vę laiku. Pats žinau — kuo toji diena 
arčiau, tuo sunkiau. Kaip gi toliau gy
venti? Laikai rūstūs — nejaugi vėl — 
areštas ir galimybė baigti amžių už 
grotų? O gal jau pakaks — suskamba 
ir raminantis motyvas -— 87-ais, kai 
baigsis bausmė, bus beveik 60, vaikai, 
anūkai. Juk jau pakankamai prisikovo
jo, prisibastė, pribruzdino. Laikas jau 
ir pailsėti — tegul kiti pamaino.

Brangus Antanai! Buvo laikai, kai 
tu atbėgdavai pas mane patarimų. Ne
galiu pasigirti, kad juos būtum dažnai 
priėmęs, bet aš ir nepretenduoju. Ta
čiau išklausydavai ir, jei laikydavai ga
limu, jeigu leisdavo audringas tempe
ramentas — o dar sakoma, kad lietu
viai —- šalta tauta! — sterfgdavaisi 
įvykdyti. Atmeni, kai mes kartu gru
mentos, kad tave sugrąžintų į darbą, 
kai „generolas iš operos“ Virgilijus 
Noreika buvo išvijęs? Bet iš kokio dar
bo — budinčio gaisrininko operos tea
tre — o kur gi dar dirbti žmogui su 
dviem diplomais? Ir vis dėlto, laimėjo
me bylą, turėjo tave sugrąžinti. Tiesa, 
neilgam — saugumas tuoj rado būdą 
kaip su tavimi susidoroti, bet tuo me
tu pergalė buvo mūsų.

Dabar patarinėti tau iš savo sau
gaus tolio neturiu teisės. Tavo šeimos 
vis nepalieka ramybėje. Vėl buvo krės
ti, vėl viską išnaršė. Ką jau čia patari
nėti. Buvo momentų kai tu suklysda- 
vai, bet dėl to kentėjai tik pats su sa
vo artimaisiais. Juk svarbiausia —tai 
likti ištikimu sau, savo praeičiai, nieką 
dos jos neužmiršti ir neišduoti. Tepa
deda Dievas tau išsisaugoti, mano 
ūmus, geras, sąžiningas Antanai.

V. Smolkinas

Red. pastaba: Valerij Smolkin — inži
nierius, išvykęs į Izraelį 1983 m. birželio 
pradžioje.

KALBOS KURSAI
MOKOMĖS LIETUVIŲ KALBOS

Pagaliau atėjo ilgai lauktas metas, 
— atsirado galimybė mokytis lietuviš
kai. A. Kuliu'kas, suvadinęs savo drau
gus į Lietuvių Namus Londone, sura
dęs mokytoją, pagaliau sukūrė lietu
vių kalbos kursus. Tai labai girtinas 
dalykas. Užtenka aiškintis, kodėl ar 
dėl ko jaunimas Anglijoje nemoka lie
tuviškai, — priežasčių daug, jų čia ne
nagrinėsiu. šiandieną lanko kursus tik 
keletas žmonių, gal šeši-septyni, bet jie 
visi pasiryžę, rimtai atlieka namų už
duotis, turi gražių planų ateičiai: li
tuanistinis savaitgalis „Sodyboje“, mo
kinių jėgomis surengta vakaronė ir 1.1. 
Belieka tik džiaugtis ir tikėti, kad 
jiems užteks jėgų ir ištvermės tuos kur
sus lankyti, juk jie visi jauni, daug pa
gundų jaunam žmogui kaip laisvalai
kį praleisti; čia tau ir disco, čia ir su
sitikimas su draugais ir draugėmis ka
vinaitėje..., o lietuvių kalbos moky
masis dažnai gali pasirodyti kaip tre
čiaeilis dalykas, be kurio galima ir 
apsieiti. Mūsų jaunimas negali išlikti 
nepaveiktas aplinkos įtakos, kaip, pa
vyzdžiui, jaunimo pažiūra į viską yra 
„take it easy“, o lietuviškai būtų — 
„mažiau jaudinkis — gerai maitinkis“, 
čia jau pirmas asimiliacijos laipsnis. 
Koks gi asimiliacijos lygis antros kar
tos lietuvių išeivių tarpe? Kas čia ži
no. Visi tik šnekame, kad JAV ir Ka
nadoje reikalai geresni. O kas gi at
liks sociologinius tyrimus Anglijoje? 
Visi „mokyti vyrai“ — mūsų tautie
čiai seniai iš Anglijos išvyko. Yra ban
dymų ir dabar tuos tyrimus atlikti, bet 
jau vien tas faktas, kad prisiprašyti an
tros kartos lietuvius užpildyti anketą 
yrą ne taip jau paprasta — „kam man 
čia sukti galvą, palikite mane ramybė

SAVAITGALIO PABIROS
STEBUKLINGI PIRŠTAI

7.
Tačiau po pasikėsinimo prieš Hitler'į, 

vėl parodė visą fanatišką lojalumą savo 
genijui. Davė įsakymą suimti 2,000 vokie
čių karininkų už reicho išdavimą.

Rugpjūčio 1 d. Himmleris paskambino 
Kerstenui, kad jis turi lydėti jį kelionėje 
'į Rytų Prūsiją. Prieš išvykdamas, Kerste- 
nas staiga gavo laišką iš pik. Schellen- 
bergo, kuriame buvo pranešimas apie Kal- 
tenbrunnerio pasalas jį nužudyti. Kerste- 
nas pakeitė savo įprasto kelio maršrutą ir 
laimingai pasiekė traukinį. Vėliau tikrai 
paaiškėjo, kad tai buvo tiesa. Himmleris 
griežtai 'įspėjo Kaltenbrunnerį, kad ateity
je jis bus asmeniškai atsakingas už Ker- 
steno gyvybę.

Karui einant Į galą, Kerstenui pasisekė 
išgelbėti apie šimtą norvegų ir danų stu
dentų ir policininkų, tris tūkstančius olan
dų, prancūzų, belgų ir lenkų moterų, ku
riuos priėmė Švedija. Taip pat skandina
vai kaliniai buvo perkelti į kitą lagerį, ku
rio nebombardąvo sąjungininkai.

Šveicarija taip pat pasiruošė priimti 
20,000 žydų, Kerstenas turėjo išgauti lei
dimą.

— Tu apie tai nė negalvok! — išsi
gando Himmleris, — Hitleris mane pa
kartų!

Kerstenui visgi pasisekė 2,700 žydų, ve
žamų į krematoriumą, traukinį nukreip
ti į Šveicariją, žmonės buvo išgelbėti.

1945 metai. Karo pabaiga jau čia pat. 
Koncentracijos stovyklose dar buvo 
800.000 kalinių.

— Ar tikrai jūs įsakėte subombarduoti 
visus lagerius, kai tik sąjungininkai pri
artės? — neramiai klausė Kerstenas.

— Taip. Mūsų priešai mirs su mumis! 
— patvirtino Himmleris.

— Jūs dabar esate Vokietijos lyderis. 
Turite daugiau galios už patį Hitlerį. Ne
žudykite nekaltų žmonių! — įkalbinėjo 
Kerstenas.

— O kas pasigailės manęs? — tarė 
Himmleris. — Niekas!

— Istorija prisimins. Turėsit garbę, iš
gelbėjęs tūkstančius gyvybių, — neatlei
do Kerstenas.

Pagaliau kovo 12 d. Himmleris pasira
šė raštą, pavadintą „žmoniškumo kontrak
tas“, kuriame įsakė:

1. Nebombarduoti koncentracijos stovy
klų;

2. Sustabdyti žydų žudymą;
3. Priimti švedų siuntinius žydų kali

niams.
Kerstenas tą žinią tuoj perdavė į Stock- 

holmą, o po kelių dienų pranešė, kad yra 
gautas leidimas Pasaulio Žydų Kongreso 
atstovui pasimatyti su Himmleriu.

Kerstenas susitiko su žydų atstovu Nor
bertu Masuru Stockholme, o balandžio 19 
d. jie abu specialiai Himmlerio atsiųstu 
lėktuvu išskrido į Berlyną, kurį jau ap
šaudė rusų artilerija. 

je“, o kiti dar net „gražiau“ pasako. 
Toks požiūris j viską kas lietuviška 
tikrai vilčių neteikia, jei per vargus tie 
tyrimai ir būtų atlikti, rezultatai, ma
nau, nebus džiuginantys.

Lietuvių kalbos kursai, girdėjome, 
susikūrė ir Nottingame. žinia, trūksta 
mokytojų, nes ne kiekvienas, kuris 
moka lietuvių kalbą, gali ją mokyti. 
Tam reikia žinių ir pasiruošimo. Ma
nau, kad būtų pravartu suruošti tokių 
kursų vadovų pasitarimą, kad galima 
būtų pasidalyti patirtimi, paruošta 
mokymo medžiaga, nubrėžti planus 
ateičiai.

Bene pats maloniausias dalykas yra 
tas, kad vyresnieji šį kartą tikrai nuo
širdžiai rūpinasi lietuvių kalbos moky
mo reikalo. DBLS pirmininkas Jaras 
Alkis ne kartą klausė, ar nereikalinga 
finansinė pagalba. Tai tikrai labai gra
žu. Manau, kad dabar jaunimas ne
drįs sakyti, kad „senimas“ nusišalino 
nuo lietuvių kalbos mokymo reikalo 
ir t.t. Labai lengva pasinaudoti pasiū
lyta finansine parama, nusipirkti visko, 
ko tik reikia, išleisti bendruomenės 
sunkiai sukauptus pinigus, o po to pa
sakyti, kad mes „nebežaidžiam lietu
viškos mokyklos žaidimo, mes susiren
kam savo žaislus ir einam į savo kie
mą“, kaip tai dažnai mažiukai pasako. 
Aš nesu per daug pesimistiškas, ne — 
gal daugiau priešingai, tik nesu tikras, 
ar mūsų jaunimas moka vykdyti tai, 
ką prisižada. Belieka tik pasakyti „pa- 
gyvensim-pamatysim!“, o jei viskas ge
rai klosis, tai tikrai pasinaudosime pa
siūlyta finansine pagalba, už kurią jau 
iš kalno visų kursantų vardu sakau 
širdingą ačiū.

Mokytojas

Naktį atvyko į Hartzwaldę. Pik. Schel- 
lenbergas, civiliai apsirengęs, pasitiko ir 
pranešė, kad Hitlerio pavaduotojas Mar
tynas Bormanas būtinai reikalauja, jog 
Himmleris tuoj vykdytų kalinių likvidavi
mą.

— Aš manau, kad Himmleris nusileis 
Bormano reikalavimui, — tvirtino pulki
ninkas, — bet mes su Brandtu bandysime 
tą įsakymą nepraleisti.

Tą pačią naktį atvyko Himmleris, ap
sirengęs juodoj uniformoj, pasipuošęs vi
sais kryžiais ir medaliais. Visiškai ramiai 
pradėjo savo ilgą kalbą apie žydų proble
mą.

Masuras bandė nesikarščiuoti, bet kai 
Himmleris užsiminė, kad prasidėjusi šil
tinė ir kitos ligos privertė deginti kali
nius, jis nutraukė Himmlerio aiškinimus:

— Mes čia nekalbėkime apie praeitį! Tu
rime gelbėti išlikusias aukas.

Himmleris vis dar bijojo Hitlerio, bet 
apie 6 vai. ryto nusileido Masuro reikavi- 
mams.

Kerstenas išlydėjo Himmlei'į. Sustojo 
prie automobilio. Abu žinojo, kad daugiau 
nepasimatys. Himmleris tarė:

— Nesvarbu, kas bus, bet prašau negal
vok blogai apie mane. Žinoma, aš daug 
padariau klaidų. Taip norėjo Hitleris. — 
Ir sėsdamas į mašina., paspaudė ranką: 
— Kerstenai, ačiū už viską. Pasigailėk ma
nęs. Aš galvoju apie savo vargšę šeimą.

Ankstyvo ryto šviesoj Kerstenas pama
tė žudiko akyse ašaras. Durys užsidarė, 
automobilis pajudėjo.

* *
Dviem savaitėm praėjus po Vokietijos 

kapituliacijos, Himmleris dar buvo lais
vas. Gegužės 21 d. ant Bremervoerdės til
to sustabdė jį britų sargybiniai. Parodė 
pasą Heinricho Hitzingerio vardu. Kilo 
įtarimas, nes tuo laiku dauguma pabėgėlių 
iš viso neturėjo jokių dokumentų. Nors ir 
nusiskutęs ūsus, Himmleris kalėjime buvo 
atpažintas, bet išvengė teismo, perkandęs 
nuodų piliulę.

Karo nusikaltėlių teisme gen. Bergeris 
buvo nuteistas 25 metams (paleistas po 5), 
pik. Schellenbergas gavo 6 (paleistas po 
2, bet po metų mirė, būdamas 42).

Rudolfas Brandtas, kuris perduodavo 
Himmlerio įsakymus, nors Kerstenas ir 
bandė jį gelbėti, buvo pakartas.

Po karo Feliksas Kerstenas apsigyveno 
Švedijoje. Ilgesnį laiką gyveno po juodu 
šešėliu kaip didžiausio žudiko daktaras. 
Pagaliau 1949 m. olandai sudarė specia
lią komisiją, kuri peržiūrėjo Kersteno rei
kalą ir galutinai j'į išteisino. Olandų val
džia įteikė jam aukštą ordiną.

1953 m. Kerstenas priėmė Švedijos pi
lietybę. švedų užsn. reikalų ministerija 
atžymėjo jo nuopelnus. Gyvendamas 
Stockholme, jis vėl pradėjo savo praktiką 
Vokietijoje, Švedijoje, Olandijoje ir Pran
cūzijoje. Mirė širdies smūgiu 1960 me
tais.
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Kronika
KAS—KADA—KUR

DBLS atstovų suvažiavimas ir LNB ak
cininkų susirinkimas — balandžio 13-14 d., 
Lietuvių Namuose, Londone.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Nepriklausomybės minėjimas Vasario 16 
gimnazijoje — vasario 23 d. Huettenfelde. 
Pamaldos — 14.30 vai. Minėjimas — 16 
vai. Buergerhaus salėje.

Nepriklausomybės paskelbimo minėji
mas Hamburge — vasario 16 d. Pamaldos 
bažnyčioje — 18 vai. Minėjimas parapi
jos salėje, Winterhude, Alsterdorfer Str. 
73-75, — 19.30 vai.

Vasario 16 d. minėjimas Londone — 
vasario 16 d., šeštadienį, 7-9 v.v., Leighton 
House, 12 Holland Park Rd., W.14.

Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas Derbyje — vasario 
16 d., šeštadienį, Ukrainiečių klubo patal
pose, 27 Charnwood St. Pradžia punktua
liai 6.30 vai. vak.

Nepriklausomybės minėjimas Coventry- 
je — vasario 9 d. Whitfriars Lane, Lenkų 
karių klube. Pradžia 6.30 v.v.

Vasario 16 d. minėjimas Manchesteryje 
vasario 9 d., šeštadienį, Lietuvių klube, 
121, Middleton Rd., Crumpsail, Manches
ter, M.8.

Vasario 16 Dienos minėjimas Notting
hame — kovo 2 d., 6.30 v.v., Ukrainiečių 
salėj e.

Vasario 16 ir šv. Kazimiero minėjimas 
Paryžiuje — kovo 2 d.

Koeln-Bonn LB apylinkės Vasario 16 
minėjimas — vasario 16 d., Bad-Godes- 
berg, Annaberger Str. 400.

Vasario 16 minėjimas Bradforde — 
vasario 16 d., Vyties klube, 6.30 v.v. Dr. 
A. Štromo pranešimas. Dainuos sol. V. 
Rakauskaitė-Štromienė.

AUKOS TAUTOS FONDUI

A. Kutka — 30 sv.
Kan. V. Kamaitis — 25 sv.
J. Johnstone ir R. Karalius po 10 sv.
O. Ramonienė — 10 sv., (E.L. Nr. 4 

klaidingai paskelbta, kad auka spaudai).
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

S. Ūsas — 12 s v.
A. Germanavičius — 9.50 sv.
K. Jankus, P. Senvaitis, P. Poviliūnas ir

M. Linkevičius — po 5.50 sv.
B. Drevinskas, E. Blažys ir L. Dzemyda

— po 4.50 sv.
Kun. Fr. Skėrys — 10 DM.
P. A. Gaižauskas ir A. Mykolaitis — po 

3 sv.
V. Bernatavičius — 2 sv.
K. Rožanskas — 9 dol.
J. Plepys ir V.M. žemaičiai — po 5.50 sv.
Arno Heid — 4.50 sv.
J. Babilius — 4 sv.
R. Karalius — 3.50 sv.
V. Deveikis ir J. Viliūnas— po 1.50 sv.
Visiems nuoširdžiausia padėka.

Coventry
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Vasario 9 d., šeštadienį, Lenkų karių 

klubo patalpose, Whitfriars Lane, DBLS 
Coventrio skyrius rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Programą atliks Nottinghamo lietuvių 

meno grupė.
Šokiams gros V. Stirbio vadovaujama 

kapela.
Pradžia 6.30 v.v. Pabaiga 24.30 v.
Salė bus atidaryta 6 v.v.
Visus vietos tautiečius ir iš tolimesnių 

apylinkių svečius maloniai kviečiame at
silankyti. Skyriaus valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

MIRĖ JUOZAS RAČKAUSKAS

Sausio 21 d. Hill Trure, Cornwall, šir
dies smūgiu prie savo vartų staiga mirė 
Juozas Račkauskas, kilęs nuo Kybartų, 
Vilkaviškio apsk. Paliko žmoną, sūnų, duk
terį ir du anūkus.

Po dviejų sunkių nelaimių Juozas liko 
pusiau invalidas, bet niekad nesiskundė, 
galbūt dėl to vietos gyventojai jį labai 
gerbė. Buvo žinomas kaip Blondy.

Į krematoriumą atlydėjo ilga virtinė au
tomobilių. Atsisveikinti atvyko ir trys tau
tiečiai: du vietiniai ir vienas iš Falmouth.

Juozai, teilsisi Tavo lietuviško kūno pe
lenai šio krašto žemelėj.

Adolfas Sakalauskas

Derby
IŠKILMINGAS LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 
MINĖJIMAS

Vasario 16 d., šeštadienį, 6.30 v.v., Uk
rainiečių klubo patalpose, 27 Charnwood 
St., Derby, DBLS Derby skyrius rengia 
Iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimą.
Programos oficialiojoj daly lietuvių, an

glų ir kitų tautybių atstovų kalbos ir svei
kinimai. Į minėjimą atsilankys Derby 
miesto burmistras, Europos ir Britanijos 
parlamentarai, DBLS C. valdybos atsto
vas ir kiti įžymūs svečiai.

Meninę programą išpildys Skyriaus jau
nimo meno vienetas „Tėviškėlė“, dainos 
mėgėjų būrelis ir Gloucesterio tautinių 
šokių jaunųjų grupė „Baltija“.

Šokiams gros garsus vietos lietuvių or
kestras.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius maloniai 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Primename, kad minėjimas prasidės 
punktualiai, todėl prašome nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

Londonas
BLYNŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos
Tradicinis blynų balius

įvyks vasario 9 d., šeštadienį, 345A Victo
ria Park Rd.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 1 sv., į kurį 
įskaitoma ir blynų kaina.

Bradfordas
IR VĖL BRADFORDE!

VASARIO ŠEŠIOLIKTOS minėjime, 
kuris rengiamas kaip tik vasario 16 d., 
šeštadienį, Vyties klube, pranešimą darys, 
Anglijos bei Amerikos universitetuose pro
fesoriaująs, pasaulinio masto konferenci
jose dalyvaująs ir spaudoje autoritetingai 
pasižymėjęs dr. Aleksandras Štromas.

Šia pačia proga, savo dainų koncertą 
mielai sutiko atlikti pagarsėjusi daininin
kė VIOLETA RAKAUSKAITĖ-ŠTROMIE
NĖ, paskiausiu metu sėkmingai gastrolia
vusi Amerikoje bei Kanadoje ir įdainavu
si savo antrą plokštelę — VIOLETA II, ku
rią išleidžiant talkininkavo ir mūsų Vy
ties klubas!

Minėjimo pradžia 6.30 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami ir iš tolimesnių 

apylinkių gausiai šiame neeiliniame minė
jime dalyvauti ir nepraleisti tokią retą 
progą!

DBLS-gos skyriaus ir Vyties klubo 
valdybos

Gloucesteris
EKSKURSIJA J DERBĮ

Vasario 16 d. Gloucesterio-Stroudo DB 
LS skyrius rengia ekskursiją į Derbį — 
Vasario 16 D. minėjimą.

Autobusas iš Gloucesterio, 37 Midland 
Rd., išvyksta 11 vai. ryto, o iš Stroudo 
miesto centro — 11.30 vai.

Prašome nesivėluoti. Išvykstame anks
čiau, kad būtų laiko aplankyti ir Derby 
miestą.

Skyriaus valdyba

VASARIO 16 LONDONE
VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS LONDONE ĮVYKS VASARIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 19 VAL., 
LEIGHTON HOUSE, 12 HOLLAND PARK RD., W.I4 (netoli Kensington High St. požeminės stoties).

KONCERTE DALYVAUS SOL. VIDA GASPERIENĖ ir MILDA ZINKUTĖ (grosobojum).

VIDA GASPERIENĖ
Vida Gasperienė yra pasižymėjusi 

Anglijos lietuvių veikloje nuo pat at
vykimo dienų, dalyvaudama tautinių 
šokių grupėse, choruose ir skautų vei
kloje.

Šie tautiniai darbai giliai įkvėpė gim
tojo krašto meilę, kuri vyravo jos to
limesnį gyvenimą.
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Manchesteris
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 9 d., šeštadienį, Lietuvių klubo pa
talpose rengia

Vasario 16 Dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys svečias iš Derby p. Jo

nas Zokas.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius 

kviečiame ir prašome kuo gausiau daly
vauti ir praleisti keletą valandų lietuvių 
klube.

Klubo adresas: 121, Middleton Rd., 
Crumpsall, Manchester, M.8.

Iki pasimatymo klube.
Skyriaus valdyba

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 12 d. L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ 

Manchesterio skyrius turėio M. lietuvių 
klube metinį visuotinį susirinkimą, ku
riame valdyba ir Revizijos k-sija padarė 
pranešimus ir buvo išrinkta valdyba 1985- 
tiems metams.

Susirinkimą atidarė ramovėnų skyr. 
pirm. K. Murauskas, kuris taręs atidaro
mąjį žodį, pakvietė visus tylos minute pa
gerbti visus mirusius skyriaus ramovėnus. 
Paskiausiai (gruodžio 31 d.) mirė ramovė- 
nas J. Pilipavičius.

Susirinkimui pirmininkauti pakviestas 
H. Vaineikis, sekretoriauti V. Bernatavi
čius; balsus skaičiuoti pakviesti A. Vigels- 
kis ir H. Silius. Praėjusio susirinkimo pro
tokolą skaitė V. Motuzą. Statistinius sky
riaus veiklos davinius ir C.V-bos aplin
kraštį perskaitė sekr. J. Verbickas.

Iš valdybos pranešimų matėsi, kad sky
rius atliko visus priklausiusius minėji
mus, kad skyriaus iždas tebėra gerame 
stovyje ir kad su organizacijomis sugyve
nimas buvo geras.

šių metų ramovėnų valdybą sudaro: 
pirm. — K. Murauskas, vicepirm. — H. 
Silius, sekr. — J. Verbickas, ižd. — A. Ja
kimavičius; kandidatai H. Vaineikis ir V. 
Bernatavičius. Reviziją sudaro: S. Lauru- 
vėnas (pirm.), V. Motuzą ir A. Podvois- 
kis.

Susirinkimas baigtas sugiedant Lietu
vos himną. Visi ramovėnai praleido laiką 
prie bendro vaišių stalo.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
A. P-kis

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Vasario 16 d., šeštadienį, 6 vai. vakare 

M. lietuvių klubas rengia
BLYNŲ BALIŲ.

Kviečiame visus narius su savo artimai
siais dalyvauti parengime.

PAMALDOS
Nottinghame — vasario 10 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leicesteryje — vasario 10 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — vasario 17 d., Vasario

16 proga, Aušros Vartų Židinyje, 11.15 v.
Derbyje — vasario 17 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Eccles — vasario 10 d., 12.15 vai.
Leeds — vasario 17 d., 13 vai., Šv. Ro

žančiaus Bažn., Chapeltown Rd.
Manchesteryje — vasario 24 d., 12.30 v.

Mėgdama muziką, nuo pačių jaunų 
dienų mokėsi skambinti gitara, vėliau 
pianinu, o labiausiai ją traukė daina 
ir poezija. Lankė vietinių pasižymėju
sių solistų dainavimo klases. Įsigyti 
daugiau praktikos, dalyvavo visoje ei
lėje vietinių apylinkės muzikos ir dra
mos festivalių. Turėjo gerą pasiseki
mą, laimėjo visą eilę taurių už daina
vimo techniką ir dainos reprezentaci
ją

Pasiekti rezultatai paskatino toliau 
studijuoti. Buvo priimta į Birmingha- 
mo konservatoriją, kurioje mokėsi dai
navimo klasėje, ir po trejų metų bai
gė kursą. Studijuodama Birminghame 
prisidėjo prie įvairių studentų renginių 
ir davė lietuvių kompozitorių rečitalį.

Pradėjo dalyvauti Nottinghamo 
miesto koncertuose. Buvo kviesta įsto
ti į vietinę operos grupę, bet vis dau
giau laiko skirdama lietuviškai veiklai, 
atsisakė.

Su seserim pianiste Nijole Vainoriū- 
te įkūrė Nottinghame „Gintaro“ cho
rą, kuris dar labiau suartino kolonijos 
lietuvius. Choras yra pasižymėjęs D. 
Britanijos lietuvių bendruomenėje ir 
visur laukiamas. „Gintaro“ choristai 
dažnai talkininkauja londoniškiams.

Vida Gasperienė yra uoli ir kantri 
jaunimo ir skautų veikėja stengiasi 
įkvėpti jaunajai kartai tautos ir meno 
meilę.

APDOVANOJIMAI —
ATŽYMĖJIMAI

Lietuvių Skautų Sąjungos vyriausia 
vadovybė, įvertindama skautiškos idė
jos rėmėjus ir skautų vadovus už dva
sinį aptarnavimą, stovyklų organiza
vimą, lietuvybės išlaikimą ir sąjūdžiui 
paramą, skautiškųjų metų užbaigimo, 
lapkričio 1 d., proga, aitžymėjo-pager- 
bė LSS Garbės Ženklais šiuos asme
nis:

šv. Kazimiero bažnyčios kleboną 
kun. Joną Sakevičių, MIC, Londone
— „UŽ NUOPELNUS“ ordinu su 
Rėmėjo Kaspinu;

Vincent O‘Brien, Londone — „Už 
NUOPELNUS“ ordinu su Rėmėjo 
Kaspinu;

s. Steponą Br. Vaitkevičių, Peter
borough, LSS Europos Rajono vadą
— „UŽ NUOPELNUS“ ordinu;

ps. dr. Rimantą Valterį, Cornwall
— „TĖVYNĖS SUNAUS“ Garbės 
Ženklo žymeniu;

skautą vytį Tony Philpott, Bristol
- „PAŽANGUMO“ Garbės ženklo 

žymeniu.
Visus apdovanotus rėmėjus ir skau

tų vadovus sveikinu ir dėkoju už dva
sinę globą, įvairiausią paramą ir įdėtą 
darbą Lietuvių Skautų Sąjungos gero
vei ir skalaujančiam jaunimui.

Veskime brolius ir seses skautiškuo
ju keliu, neužmiršdami mūsų šūkio — 
DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI.

Budėkime!
v..v. f ii. Vytautas Vidugiris 

LSB Vyriausias Skautininkas

Anglijos Vadija, Sesės ir Broliai pa
gerbtuosius sveikina ir linki ilgus 
metus likti mūsų skautiškame ra
telyje, vedant lietuvišką jaunimą skau
tiškuoju keliu ir dirbti sąjūdžio gero
vei.

ŠVEICARIJA
LANKĖSI A. KLIMAITIS

Sausio pabaigoje Zueriche ir Berne lan
kėsi Algis Klimaitis, Austrijos sostinėje 
jau treti metai išeinančio laikraščio „Ost- 
Nachrichten“ redaktorius. Laikraštis pir
mame puslapyje skelbia tokius šūkius: 
/Laisvė, Teisėtumas ir Nepriklausomybė 
Rytų ir Centro Europos tautoms!

Algis Klimaitis gimė 1948 m. Hamburge 
ir baigė Vasario 16 d. lietuvių gimnaziją. 
Jis 1982 m. išsikėlė į Vieną ir su kitais ben
draminčiais pradėjo leisti minėtąjį leidinį. 
Laikraštyje kiekviename numeryje gau-

MILDA ZINKUTĖ
Ji gimė 1966 metais Derbyje, Angli

joje. Dar labai jauna būdama, 4 mete
lių, pradėjo lankyti baleto pamokas, 
susipažino su muzika ir jos išraiška. 
Pianiną skambino nuo septynių su pu
se metų, bet Royal School of Music 
pradėjo lankyti tik 1978 metais. Obo
jum pradėjo mokytis būdama 13 metų 
ir 1983 m. išlaikė Grade 8 egzaminus.

Šalia privačių ir mokykloje muzikos 
pamokų, ji nuo 1979 m. priklausė Der
by Schools Music Centre, kur lavinosi 
orkestruose. Priklausė Senior Wind 
Band ir simfoniniam orkestrui, o taip 
pat ir Chamber Music grupei. Abie
juose orkestruose buvo pirmoji obojis- 
tė. Būdama muzikos mokyklos nare, 
dalyvavo įvairiose varžybose ir kon- 
centuose.

1983 m. dalyvavo (Derbyshire 
County Youth Wind Band sudėtyje) 
visos Anglijos tautinėse varžybose Roy 
al Festival Hall Londone, kur tas or
kestras laimėjo pirmą vietą.

1984 metais išlaikė brandos egzami
nus iš penkių dalykų, jų tarpe ir mu
zikos. Tais pačiais metais įstojo į Ox- 
fordo universitetą, kuriame Brasenose i 
koledže studijuoja teisę, atliekamu lai
ku gilinasi muzikoje.

Lietuviams kelis kartus koncertavo ; 
Derbyje (1980-82 metais). Į plačią lie
tuvių visuomenę išėjo 1983 metais, kai i 
dalyvavo Lietuvių Dienoj Wolver- iį 
hamptone. 1984 metais prisidėjo prie į 
Nottinghamo lietuvių koncerto, miesto 
700 metų sukakties proga.
■Illl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ’

VOKIETIJA
MIRĖ M. NIKOLAJEVAITĖ

Marytė Nikolajevaitė, gimusi 1958 m. • 
liepos mėn. 22 d. Bleistaetten, mirė cu- a 
kraus ir kitų ligų iškankinta bei išvargin- 5 
ta Reutlingeno apskrities ligoninėje 1985 Į 
m. sausio mėn. 7 d., sulaukusi tik nepilnų J 
26 su puse metų amžiaus.

Nuo 1973 ligi 1975 m. lankė namų ruo- Į 
šos mokyklą Reutlingene, kartu dirbda- ’ 
ma viename knygyne tame pačiame mies
te.

Palaidota 1985 m. sausio mėn. 10 d. 
Goenningeno kapinėse. Laidotuvėse daly- ; 
vavo apie 70 žmonių — giminės, kaimynai, 
buvę mokyklos draugai ir draugės ir tau- ’ 
tiečiai, kilę iš Lietuvos. Ant kapo sudėta 
daug vainikų ir gėlių. Kunigas Fr. Skė
rys atliko visas laidojimo apeigas dviem 
kalbom. Vietos evangelikų kunigas Sperl 
dalyvavo laidotuvėse kaip svečias. Jis pa- | 
sidžiaugė, kad lietuviai evangelikai taip 
gražiai ir vieningai bei iškilmingai savo 
žmones palydi į amžiną poilsio vietą.

Kunigas Fr. Skėrys savo pamoksle pa
sakė, kad mirtis yra didžiausias žmonių 
priešas. Dievas stovi ne mirties, bet gy
vybės pusėje. Dievui nepatinka, kad 26 
metų mergaitė turėjo mirti. Jėzus Kris
tus nugalėjo mirtį ir būdamas čia žemėje 
prikėlė net tris žmones iš mirties į gyve
nimą. Jis prikels ir Marytę Nikolajevaitę 
paskutinę teismo dieną.

Velionė buvo giliai religinga ir susipra- I 
tusi krikščionė. Ji mielai skaitė „Svečią“, 
„Mūsų Sparnų“ laikraščius ir kunigo Fr. 
Skėrio straipsnius iš jo veiklos Pietų Vo
kietijoje. Buvo labai draugiška, pareigin
ga savo darbe.

šiai skelbiama žinių apie gyvenimą sovie
tinėje Lietuvoje ir apie lietuvių tautos pa- | 
stangas atgauti laisvę.

A. Klimaitis Austrijos sostinėje užmez- į 
gė ryšius su ten gyvenančiais tautiečiais, | 
kurių susidarė nemažas būrys, apie 20 I 
žmonių. O ilgą laiką buvo manoma, kad t 
Vienoje iš viso nesą lietuvių.

Būdamas Berne, A. Klimaitis aplankė ’ 
Dr. A. Gerutį ir Šveicarijos Rytų Instituto į 
direktorių Dr. P. Sagerį, Šveicarijos par- ! 
lamento narį.
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