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TAIKOS VISTIEK NEBUS

TAUTINIS ATSPARUMAS RESPUBLIKOSE
Anglijos katalikų leidžiamasis žurnalas
„The Tablet“ straipsnyje „Mažumų balsai
SSSR“ spalio 14 d. pajudino pavergtųjų
kliaugamą, pasiremdamas ir Lietuvos pavyz
džiais. Straipsnyje rašoma:

rusams, rusų kultūrai ir Maskvos kontro
lei. Vienas tokios rūšies pačių įdomiausių
straipsnių buvo Henriko Zimano, lietuvių
partijos „Komunisto" žurnalo vyriausiojo
redaktoriaus; šių metų liepos mėn. jis rašė,
kritikuodamas tai, ką jis laiko Baltijos
kraštuose plačiai įsišaknijusia laikysena,
būtent, „kad kiekvienas vertas pagirti
daiktas Baltijos valstybėse yra išimtinai
.aikcmac Baltijos tautų nacionalinio geni
jaus produktu, o kiekvienas nepasisekimas
gali būti dedamas prie „Maskvos politikos“
durų“. Baltijos kraštuose yra tokių, sako
niūriai Zimanas, kurie simpatizuoja sepa
ratizmui ir mielai klausosi „priešo niurzgė
jimų“, skatinančių nepasiduoti Maskvai,
„o pirmiausia nepasiduoti jos ideologinei
įtakai“. Kadangi sovietinė spauda jau yra
išgarsėjusi tuo, kad ji kalba apie didžiuo
sius sunkumus tik tada, kai jie pasiekia
įtampos padėtį ir kai tolimesnis tylėjimas
būna nuostolingas, tai tas straipsnis yra
akivaizdus oficialaus susirūpinimo įrody
mas.

„Mes dažnomis progomis esame minėję
Sovietų Sąjungos tautybių problemą, o tai
darydami, išskirtinai nurodę j Baltijos res
publikas. Turėdamos tokį, palyginti, neseną
nepriklausomo gyvenimo patyrimą ir visiš
kai kitokį kultūrinį palikimą negu Rusija,
jos išlaikė tautinį sąmoningumą, kuris ne
sileidžia pajungiamas masyviai rusinimo
programai. Ta programa vykdoma ne tik
visų informacijos ir auklėjimo įstaigų, bet
ir planingu rusų kolonistų kurdinimu. Bal
tijos tautų pasipriešinimas yra atkaklus, ir
tai rodo proporcingai didelis pabaltiečių
politinių kalinių skaičius darbo stovyklose,
ir gal būtų įdomu pateikti keletą pastarojo
meto akivaizdžių pavyzdžių tokio pasiprie
šinimo, pasiekusio viršūnę dabar Lietuvos
sostinėje Vilniuje vykstančiose bylose.
„Skaitytojai gal dar atsimena praeitų
„Tačiau suminėsime porą ypač dėmesio
metų atvejį jauno lietuvio jūrininko, kuris
bandė pabėgti į amerikiečių laivą ir buvo vertų pastarojo meto dalykų. Pirmasis yra
grąžintas; mažiau težinomas jo pareiškimas pasirodymas autentiško lietuviško politinio
teismui savo byloje, kad jis turįs tiktai leidinio (samizdat), kurio pati sutelkčiauvieną norą: matyti Lietuvą laisvą ir nepri sia išraiška yra sėkmingai išleistoji lietu
klausomą. (Jis buvo nuteistas dešimčiai viška „Bėgamųjų įvykių kronika“ (ne ver
metų kalėti). O praeitą vasarą, taip pat timas). To leidinio medžiaga yra ką tik pa
Lietuvoje, tarptautinio rankinio turo metu siekusi Vakarus, ir mes tikimės ateityje pa
Vilniuje, lietuviai studentai masiškai atsi rašyti apie tai. O antra — serija dabartinių
sakė atsistoti grojant sovietinį himną; jie bylų Vilniuje.
„Kaltinimai tiems aštuoniems yra susiję
net surizikavo iškelti mažą lietuvišką vė
liavą. O iš Latvijos praeitais metais atėjo su riaušėmis, (kurios gegužės mėn. buvo ki
grupės komunistų prašymas Rytų Europos tame Lietuvos mieste — Kaune. Gegužės 14
ir Vakarų Europos komunistų partijų va d. devyniolikos metų amžiaus katalikas
dams padėti jiems kovoti prieš Maskvos po darbininkas Romas Kalanta įvykdė viešą
litiką priverstinai nutautinti ir surusinti. savižudybę tuo baisiu būdu, apie kurį Va
Tame prašyme sovietinė vyriausybė tap pat karai yra sužinoję iš Vietnamo budistų vie
kaltinama pažeidinėjimu žmogaus teisių nuolių. šitas veiksmas, kaip ir panašus
paprasčiausių normų ir laisvių ir sistemin veiksmas čeko Jano Palacho, buvo politinis
protestas prieš sovietinę valdžią. Jo laido
ga tautine diskriminacija.
„Anksčiau šiais metais, kaip jau buvo tuvių dieną tūkstančiai jaunų lietuvių žy
„The Tablet" pranešta, J. T. Žmogaus tei giavo Kauno gatvėmis, šaukdami „Laisvės
sių komitetui buvo pasiųstas laiškas, pasi Lietuvai!“ Valdžia pažymėtinai kvailu būdu
rašytas septyniolikos tūkstančių lietuvių bandė policijos ir saugumo dalinių jėgomis
katalikų; jame protestuojama dėl vyskupų išsklaidyti procesiją, bet demonstrantai at
trėmimo, dėl kunigų areštų ir uždarinėjimo sakė akmenimis ir tuo, kas pakliuvo į ran
ir griovimo bažnyčių.. O liepos mėn. Vaka kas. Riaušes pagaliau numalšino armija ir
rus pasiekė laiškas iš Estijos sostinės Tali KGB; pranešimai nurodo į šimtus areštų.
no. Jo autoriai protestuoja dėl masinės ru Astuoni tų sulaikytųjų dabar ir teisiami.
„Tos riaušės jau ir nebegalėjo įvykti ko
sų imigracijos, dėl to, kad Kremlius eks
ploatuoja rusų naudai Estijos tautinius iš kiu dar labiau Kremliui reikšmingai jaut
teklius, dėl marksizmo priverstinio in- riu metu; jos įvyko kaip tik prieš preziden
doktrinavimo ir estiškumo slopinimo. „Mes to Nixono vizitą. Plačiai pasklidę praneši
norime, kad visas pasaulis žinotų, kaip mai padarė nebegalima juos nutylėti; taigi
penki milijonai estų, latvių ir lietuvių po kelių dienų Maskvoje buvo sukviesta
trokšta atsikratyti rusų Okupacijos“, sako J spaudos konferencija, kurios metu sovieti
ma laiške ir prašoma paramos ir solidaru nis kalbėtojas pripažino, kad Kaune buvo
mo Baltijos tautoms jų kovoje, kad išliktų neramumų, bet nurodė, kad juos išprovoka
kaip tautos.
vo „būre! is chuliganų“ ir kad Kalanta sir
„Iki kokio laipsnio tas nepasitenkinimas gęs psichine liga. Tokia prielaida iš tiesų
rusų buvimu reiškiasi, matyti iš daugelio
oficialiosios spaudos straipsnių, kuriuose
smerkiamas smulkiaburžuazinis nacionaliz PATYS PASIGELBĖKITE SAU POLITIKA
mas ir rodymas priešiškumo įsikūrusioms
Kinija įspėjusi visus vadinamuosius tau
tinio išsilaisvinimo judėjimus pasikliauti
vien savo jėgomis, nes ji pati pirmiausia
turinti rūpintis savo saugumu.
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— Airijos respublikos vyriausybė paša
lino visus 9 savo radijo ir televizijos įstai
gos valdytojus, kad jie leido paruošti trans
liuoti pasikalbėjimą su IRA organizacijos
karingojo sparno vadu MacStiofain.
— Eritanijos karalaitė Anne gavo poli
cijos įspėjimą dėl per greito važinėjimo —
ji du kartus dėl to jau buvo sulaikyta, o
gyvulių globos draugija kelia nemažą
triukšmą, kad ji dalyvavo lapių medžiok
lėje.
— Pietų Vietnamas puolimų metu pa
ėmė iš šiaurės Vietnamo 100 rusiškų ir kinietiškų tankų ir pasiryžęs duoti astuo
nioms dešimtims kraštų, kad kariniai spe
cialistai galėtų juos patyrinėti (Pietų Ko
rėja jau gavo vieną).
— Jau septynioliktą kartą paleisti gan
dai, kad buvęs Hitlerio pavaduotojas Mar
tynas Bormannas tebėra gyvas ir Pietų
Amerikoje gyvena patogų gyvenimą.
— Darbo stovykloje mirusio poeto Galanskovo tėvai pareikalavo, kad atitinkami
sovietiniai pareigūnai oficialiai paaiškintų,
dėl ko jis mirė (daktarai sakę, kad jo gy
vybei nėra pavojaus).
— Great Yarmouth mieste, Britanijoje,
didžiulė parduotuvė išsikabino pirkėjams
suvilioti tokį pranešimą: „Bananai, 8 pe
nai svaras, užsienietiški“.
— Paryžiaus policija surado 132 svarus
heroino, verto apie 11 mil. svarų, ir ryšium
su tuo suėmė 8 asmenis, tarp jų Meksikos
generolą, be kita >ko, 1948 m. olimpiadoje
laimėjusį aukso medalį.
— Paryžiuje nukirstos galvos dviems ka
liniams, kurie dalyvavo kalinių sukilime ir
nužudė prižiūrėtoją ir slaugę.

DBLS Derbio Skyriaus nariui
a. a. J. Domijonaičiui
mirus, jo liūdinčią žmoną giliai užjaučia
ir kartu liūdi
Sk. Valdyba ir nariai

KALTA, KAD NESKUBA PASIRAŠYTI
TAIKOS
Kinijos užsienio reikalų ministeris pakal
tino JAV, kad jos neskubančios pasirašyti
taikos Vietname.
Buvę sutarta, bet susitarimas vis nepasi
rašomas.

DUOS AMINUI PINIGŲ
Keli Britanijos bankai sutarė duoti
Ugandai 10 mil. svarų trumpalaikės pasko
los.
Ugandoje gerai užderėjo medvilnė, jos
būsią apie pusę milijono balų — rekordi
nis kiekis. Bet ją augino apie 2 mil. smul
kių ūkelių, ir dabar reikia derlių supirkti
ir paruošti parduoti.
Ugandos medvilnę perka Vokietija, Itali
ja, Belgija ir Olandija.

PADĖTIS ČEKOSLOVAKIJOJE

buvo pakartota ir sovietų oficialiame pa
reiškime prieš pradedant svarstyti bylą,
tačiau dar buvo pridėta viena detalė: dau
gumas kaltinamųjų, kaip pasirodę, pažeidę
viešąją tvarką „būdami labai girti“.

„Spalio 3 d. Lietuvos kriminalinių bylų
svarstymo kolegija paskelbė sprendimą. Vi
si pripažinti kaltais, kad organizavo ir da
lyvavo įvykyje, kuriuo „šiurkščiai pažeista
viešoji tvarka“. Keturi nuteisti trejiems
metams kalėti, du dvejiems metams, o vie
nas aštuoniolikai mėnesių, ir tik vieninte
lė teistoji mergina vieneriems metams .pa
taisos darbų.

„Tasso“ pranešime daroma viskas įvy
kiui sumenkinti. Tardymai parodę, kaip ten
skaitome, kad visi t .wę girti, keletas jau
prieš tai buvę bausti už smulkias vagystes,
ir jų motyvas buvęs menkas — kerštas mi
licijai: „Nė vienas suaugęs nėjo su mumis“,
tik mažas būrelis paauglių, rodžiusių savo
smalsumą, bet nepritarusių „jų chuliganiz
mui“. Atrodytų, kad milicija iš pradžių
bandžiusi kaltinamuosius perkalbėti eiti
namo.
„1972 m. SSSR nėra eiliniai metai: tai yra
penkiasdešimtieji metai, kai buvo sudaryta
SSSR. Deja, sovietų vadams tai yra taip
pat neramumų metai tautybėse — tarp žy
dų, ukrainiečių, ypač Baltijos tautose.
Kremlius labai rūpinsis -užsitikrinti, kad
viešas nepasitenkinimo rodymas nesu
drumstų sukaktį švęsti, kad nebūtų jokių
užuominų, rodančių, jog vistiek dar tauty
bių problema tebėra neišspręsta. Tikroji su
kakties data yra gruodžio 30-oji, ir sovieti
nė spauda jau yra nurodinėjusi, kad tai
bus šventė „visų tautų ir nacijų, kurios su
rado Sąjungą“.

MAŽOSIOS LIETUVOS PIETINĖS RIBOS
M. Lietuvos lietuvių gyvenamųjų ribų
klausimas jau seniai buvo nagrinėjamas
vokiečių ir lietuvių mokslo žmonių. Tuo
klausimu yra pasisakęs ir Lietuvos Tyrimo
Institutas, paruošdamas lietuvių etnografi
nių sienų žemėlapį. Pastaruoju meilu ir
okupuotoje Lietuvoje susidomėta ta pro
blema. Lietuvos Mokslų Akademijos Dar
buose (A serija, t. 1 (38), 1972, p. 103-119)
A. Matulevičius yra paskelbęs išsamų
straipsnį „Dėl lietuvių Prūsijoje pietinės
etninės ribos XVIII a. pradžioje“. Čia na
grinėjamas lietuvių kalbos paplitimas Prū
suose iki 1709-1711 m. maro, kada po jo į
gerokai ištuštėjusius lietuvių gyvenamuo
sius plotus imta gabenti vokiečius kolonis
tus. Autorius, remdamasis istorinių šalti
nių duomenimis, lietuvių kaimo architek
tūros išplitimo riba ir bažnyčiomis, kurio
se pamokslai buvo sakomi lietuviškai, iš
veda apytikres lietuvių pietines ribas Ma
žojoje Lietuvoje XVIII a. pradžioje. Ta ri
ba nuo šventapilio (vok. Heiligenbeil) Aismarių pakrantėje eina rytų link per žintus (vok. Zinten), Yluvą (Preussisch Eylau), Barštyną (Bartenstein). Lagarbį (Lagarben), Bartus (Barten), Engelšteiną
(Engelstein), Ungurą (Angerburg), Kučius
(Kutschen), Gurnius (Gumen), ir Dubi
ninkus (Dubeninken). Nuo linijos Lagarbis-Dūbininkai į pietus dar buvo gyvenama
pavienių lietuvių, o Luko (Lyck) apylin
kės lietuviai turėjo savo lietuvišką parapi
ją. Kompaktine mase lietuviai buvo iš
plitę iki kreivės Žuvininkai (Fischhausen)
— Karaliaučiaus — Fridlandas — Lagarbis
— Engelšteinas — Ungura — Gurniai —
Dubininkai. A. Matulevičiaus išvesta pieti
nė M. Lietuvos lietuvių gyvenama riba
daugeliu atvejų sutampa su Lietuvos Tyri
mo Instituto nustatytąja.
(ELTA)

LIETUVIŠKŲ OBUOLIŲ KLAUSIMAS
Ekonomistas Edmundas Mickūnas rašo
(Švyturys, š. m. No. 17), kad 1971 m. buvo
nepaprastai geras derlius Lietuvos sodų
vaisių. Kiekvienam krašto gyventojui iš
puolė po 78 kilogramus. Tik esą labai keis
ta. kad jais nebeprekiaujama. Kai žiemos
metu krautuvėse esą galima pirktis libaniškų ar iš Moldavijos atvežtų obuolių, Lie
tuvos obuolių net ir su žiburiu krautuvėse
nerasi. „Tuo tarpu štai Kaišiadorių rajo
ne žmogus ėmė ir iškirto sodą“, rašo E.
Mickūnas. Paklaustas sodo šeimininkas D.
Nedzveckas sako: „Kam man toks didelis
sodas. Va, pasilikau keletą obelių, slyvų,
kriaušių... O apie penkias dešimtis vasari
nių ir rudeninių obelų ėmiau ir iškirtau:
neekonomiška laikyti“. Jis aiškina toliau:
„Pernai užderėjo labai gausiai, apie šešias
tonas surinkom. Surinkimo punkte vos pus
antros tonos tepriėmė. Sau šiek tiek pali
kom ilgiau išsilaikančių, pažįstamiems da
lijom. o beveik pusę gyvuliam sušėrėm.
daug supuvo. Karvė ėdė, bet dar neaišku,
ar jai sveika: neįprastas pašaras“. (ELTA)

Čekoslovakijos šachmatų meistrui Ludekui Pachmanui buvo leista su žmona ir
uošve išvažiuoti į Vakarų Vokietiją. Bet
tas leidimas jam kainavo 1.500 svarų. No
rėdamas tą sumą sudaryti, jis išpardavinėjęs dalį savo sudarytojo su šachmatais su
sijusio archyvo ir kitokius brangius daly
kus.
Atvažiavęs į Vokietiją, jis pasipasakojo,
kad kelis kartus buvęs įkalintas kaip Dubčeko režimo rėmėjas. Kalėjime buvęs toks
gyvenimas, kad dabar jis turįs naudotis in
jekcijomis ir nešioti specialų diržą savo su
gadintam nugarkauliui prilaikyti. Gegužės
mėn. buvo nuteistas 2 m. kalėti, bet dėl
sveikatos padėties paleistas, tačiau 18 mė
nesių išsėdėjęs iki teismo.
Jo žiniomis, apie 40 intelektualų Čeko
NUOLAIDOS VALAMS
slovakijoje sėdi kalėjimuose kaip režimo
Britai nutarė leisti Valijoje gatvių pava
priešai. Pasipriešinimas vyksta, ir jame
kuo nors besireiškiantiems tenka pasirink dinimus ir įrašus keliuose rašyti dviem
ti viena iš dviejų eiti į kalėjimą arba pra kalbomis — anglų ir valų.
šytis leisti išvažiuoti.
Nauji įrašai kainuosią apie 3 mil. svarų.

Gloucesterio „The Citizen“ lapkričio 10
d. išsispausdino laišką, kuriame prisimena
ma Londone suorganizuotoji demonstracija
pasisakyti prieš rusiškąjį pavergimą ry
šium su busimąja Europos saugumo kon
ferencija. Laiške, be kita ko, rašoma dėl
tos busimosios konferencijos:
„Praktiškai Rusija paprašys mus pripa
žinti ir patvirtinti jos imperijos sienas. Už
tai ji pažadės „palankias“ prekybos sutar
tis ir pasiūlys tam tikrus mažinimus „ga
lios pusiausvyroje". Nors 'politikams tokie
siūlymai atrodys patrauklūs, kai į juos
bus žiūrima iš partinės politikos taško, tu
rint galvoje nedarbą, inflaciją ir karinius

KONCERTAS IR DEMONSTRACIJOS
HUDDERSFIELDE

biudžetus, bet tokie visi pažadai negali bū
ti priimami pažodžiui.
„Rusijos imperijoje šiandien du trečda
liai gyventojų yra ne rusai, bet jie laikomi
pavergti tik dėl to, kad laisvosios tautos
beveik iš viso nesidomi jų likimu. Sekan
čiais metais, kai Europos saugumo konfe
rencija susirinks Helsinkyje, jeigu Britani
ja „de jure“ pripažins dabartines Rusijos
sienas, visi mes būsime to pavergimo daly
viai. Ar tai bus pasiekimas, kuriuo galima
didžiuotis?

„Visi mes, įskaitant ir šio laikraščio Skai
tytojus, kreipkimės į rusus ir reikalaukime,
kad jie panaikintų Geležinę uždangą, o,
svarbiausia, reikalaukime, kad Rusija vyk
dytų konstitucijoje surašytąsias teises, su
sitarimus ir įsipareigojimus. įskaitant ir
teisę atsiskirti, pažadėtą prieš 50 sudarant
vadinamąją Sovietų Socialistinių Respub
likų Sąjungą.
„Tiktai naivus žmogus gali tikėtis. kad
po konferencijos bus užtikrinta pastovi tai
ka, kai reikalas eina dėl apie 30 tautų, nes
argi mes nuolat nesusiduriame su tokiomis
tragedijomis, kaip Vengrijos ir Čekoslova
kijos? Europoje niekada nebus taikos, kol
Rusijos imperijos gyventojai bus paverg
ti“.

Lapkričio 20 d. net du Yorkshire laikraš
čiai — „Yorkshire Evening Post“ ir „The
Yorkshire Post1“ — paskyrė apsčiai vietos
aprašyti, kokiomis sąlygomis Huddersfielde vyko rusų valstybinio choro koncertas.
Pačioje koncerto salėje buvo ramu iki
pirmosios pertraukos. O po jos pakilo apie
20 klausytojų, iškėlė plakatus ir pradėjo
šaukti ir kartoti „Ukraina“. Salėn suėjo po
licija ir protestuojančiuosius išprašė.
Kol žmonės rinkosi į koncertą, demonst
ruojantieji prie durų juos pasitikinėjo gė
dinančiu ūžimu. O prie visų pastato durų
„GRANDINĖLĖ“ HAMILTONE
piketavo iš Huddersfieldo. Bradfordo,
Leedso ir Halifax© susirinkę apie 300 de
Lapkričio 19 d. „Grandinėlė" koncertavo
monstrantų ir, sako, dainavo lietuviškas
Kanados Hamiltone.
dainas.

SEPTYNIOS

dienos

Karininkų areštai

Sužeistas karalius

Specialus saugumo dalinys prez. Sadato
pavedimu areštavęs daugiau kaip 100 ka
rininkų, kurie įtariami lapkričio 16 d. no
rėję suruošti perversmą.
Ryšium su tuo atleisti karinės žvalgybos
viršininkas ir pirmosios armijos vadas. Ne
aiški padėtis esanti ir naujojo krašto ap
saugos ministerio ir kariuomenės vado gen.
Ismailo.

Buvo užpultas Jordano aviacijos lėktu
vas, kuriuo skrido karalius Husseinas.
Karalius buvo sužeistas.

Vokiečiai apmokys arabus
Maskva paprašiusi Rytų Vokietiją pasi
imti apmokyti sąjunginių arabų kraštų la
kūnus ir karininkus.
Sov. Sąjunga neturinti tam reikalui są
lygų.

Tur būt, balandyje į JAV

Tikimasi, kad Brežnevas JAV prez. Ni- Paskutinė amerikiečių kelionė i mėnulį
Gruodžio 6 d. amerikiečių astronautai
xoną aplankys balandžio mėn.
Apollo 17 erdvės laivu turi paskutinį kartą
išskristi į mėnulį, du jų po penkių dienų
Apeliaciniai prašymai atmesti
30 čekoslovakų liberalų, nutėistų kalėti nusileis mėnulyje, o gruodžio 19 d. grįš že
už įvairią antirežiminę veiklą, buvo pada mėn.
vę apeliacijos prašymus, tikėdamiesi, kad
bausmės bus sumažintos.
Jų prašymai buvę atmesti.

Stebėtojo teisėmis
Rytų Vokietijai buvo pasiūlyta įsijungti
į Jungtinių Tautų organizaciją kaip stebė
tojai.
Pasiūlymas priimtas.

Varžybos dėl ginklų tiekimo
JAV ir Sov. Sąjungos delegacijos viena
po kitos lankosi Jugoslavijoje.
Jos, sako, varžosi dėl to, kuris tų kraštų
turės ten ginklų tiekimo rinką.

Aminui reikia specialistų
Išvaręs Britanijos pasus turinčius aziatus ir išgabenęs jo krašto pilietybę turin
čiuosius į kaimus, Ugandos prez. Aminas
kreipęsis į Nigeriją, prašydamas specialis
tų. mokytojų ir technikų, jų vietoms užim
ti.

Penkios pelės aplink mėnulį
Gruodžio mėn. į mėnulį išskrendąs ame
rikiečių erdvės laivas pasiims su savim ir
5 peles.
Jos nebus nuleistos į mėnulį, bus tik ve
žiojamos aplink, o mokslininkai paskui ty
rinės, kiek jas bus paveikę kosminiai spin
duliai ir apskritai ta neįprasta, tolima ir
sudėtinga kelionė.

Pašalinti partiniai pareigūnai ir vadovai

Rumunai maišo kortas
Helsinkyje vykstančiuose pasitarimuose
dėl kitais metais numatomosios Europos
saugumo konferencijos pirmąją savaitę bur
vo tariamasi dėl to, kas dalyvaus ar turi
teisę dalyvauti, ir dėl darbotvarkės.
Daugiausia laiko sugaišino Rumunija,
•kuri reikalavo pripažinti, kad visi 34 pasi
tarimuose dalyvaujantieji kraštai yra ne
priklausomi, lygūs ir suverenūs. Tai, aiš
ku. prieštarauja Brežnevo doktrinai, kad
vadinamieji socialistiniai kraštai turi pa
klusti Sov. Sąjungos ir jos sąjungininkų
nusistatymui ir neišsiskirti iš bendro fron
to.

Bormanas — nacių propagandos darbas
žydų centro Vienoje vedėjas Wiesenthalis spėja, kad tariamosios naujos žinios
apie Hitlerio pavaduotoją Bormaną grei
čiausiai esanti nacių propaganda.
Kai vokiečių naciai nori ką nors paslėp
ti, sako, jie paleidžia gar.dą, kad Bormanas
tebėra gyvas, ir tuo nukreipia dėmesį nuo
rimtesnių dalykų.

Italija pripažins
Italijos užsienio reikalų ministeris Medi
čis pareiškė, kad jo kraštas žada užmegzti
diplomatinius santykius su Rytų Vokietija
ir gal su Šiaurės Vietnamu.

Darbiečiai laimėjo

Naujojoje Zelandijoje parlamento rinki
„Pravda“ rašo, kad Gruzijoje pašalinta
mus laimėjo darbo partija, vadovaujama
iš pareigų grupė aukštų partinių pareigū
Normano Kirko.
nų ir valdininkų, kurie Tbilisio mieste vals
tybės sąskaiton statėsi sau namus.

Leido išvažiuoti Pachmanui

Čekoslovakija leido išvažiuoti savo šach
matų meistrui Ludekui Pachmanui. kuris
Pakistano prez. Butto paleido 617 indų
pasiprašė prieglobsčio Vakarų Vokietijoje.
belaisvių.
Atsakydama į tai, Indija nutarė paleisti
540 pakistaniečių belaisvių.
EUROPOS LIETUVIS —
Bet Indija laiko nelaisvėje apie 70 tūkst.
LITHUANIAN WEEKLY
Pakistano karių ir 20 tūkst. civilių.

Paleidžiami belaisviai

Airija sugriežtino kovą prieš IRA
Airijos respublikoje suimtas ir nuteistas
6 mėn. kalėti karingojo IRA organizacijos
sparno vadas MacStiofainas. Jo patvarky
mu buvo vykdomas teroras šiaurės Airi
joje. Jis paskelbė bado streiką.
Airijos vyriausybė pateikė parlamentui
priimti įstatymą, kuris leistų areštuoti ir
nuteisti visus priklausančius IRA ir kitoms
slaptoms organizacijoms. Įtariamajam tek
tų įrodyti, kad jis nepriklauso.
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jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybė*.
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JURGIUI BAR ASUI 50 METU
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Vokietijos LB valdybos ir Vasario 16
gimnazijos kurą torijos ilgametis iždininkas
Jurgis Barasas 1972 m. lapkričio 14 d. bi
čiulių ratelyje Kaiserslauterne paminėjo
savo 50-jį gimtadienį ir visuomeninės veik
los sidabro sukaktį. Sukaktininkas yra gi
męs 1922 m. lapkričio 14 d. Darbėnuose
gelžkeliečio šeimoje. Mokėsi Telšių gimna
zijoje. Su žmona Olga gyvena Muenchene.
o dirba nuo 1955 m. Kaiserslauterne 8593
LS lietuvių kuopoje. Nuo 1959 m. yra.LS
karininkas, dabar kapitonas, kuopos vado
pavaduotojas. Duktė Jūratė mokosi Vasa
rio 16 gimnazijoje.

Visuomeninėje veikloje reiškiasi nuo
1947 m. rudens. Tada pirmą kartą buvo iš
rinktas Gautingeno lietuvių komiteto pir
mininku, o vėliau yra pirmininkavęs Miun
cheno ir Kaiserslauterne LB apylinkių val
dybose. Senokai dalyvauja ir centrinėje Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės veikloje.
Yra eilę kartų buvęs VLB tarybos kontro
lės komisijos pirmininku ir kelis kartus
pirmininkavęs Tarybos rinkimų komisijai.
Nuo 1965 m. yra Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės tarybos ir valdybos nariu. Val
dyboje visą laiką eina iždininko pareigas,
porą metų kartu ir vedęs valdybos reika
lus bei redagavęs jos Informacijas, o Tary
boje yra referentas statutų reikalams. 1968
m. įkūrus Vasario 16 gimnazijos kuratoriją, joje visą laiką atstovauja VLB valdy
bai, o Kuratorijos valdyboje yra iždininku.

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių valdybos
iždininkas. Neužmirština ir tai, kad yra
buvęs eilę kartų Europos lietuviškųjų stu
dijų savaičių organizacinėje komisijoje,
j-on yra išrinktas ir šiemet, rengiant dvide
šimtąją studijų savaitę.
Net pasigėrėtina, stebėti, su kokia ener
gija ir kruopštumu Jurgis Barasas suspėja
atlikti 'tiek daug pareigų.
ELI

GERIAUSIA DOVANA — DOVYDĖNO
KNYGA IŠ ROMUVOS
' Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti abu
boiševikmečiai Lietuvoje, kurių metu ru
sai okupantai. naikina. viską, kas lietuviš
ka, ir katalikiška.. Susipažinkite, kaip su
laikyti raudonąjį tvaną ateityje. Ypač svar
bi knyga jaunajai kartai.
Liudas Dovydėnas MES VALDYSIM PA
SAULĮ I ir-ILtomai po $4.00
Tų knygų pritaikytas vertimas anglų
kalba, tinkamas kitataučiams ar lietuviš
kai nebeskaitantiems tautiečiams.
Liudas Dovydėnas WE WILL CONQUER
THE WORLD $5.00

ANKSČIAU PASIRODĘ LEIDINIAI
(užsilikę sandėlyje):
Jonas Aistis POEZIJĄ, pilną rinktinė $6.00
Juozas Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS,
1939-40 m. atsiminimai
4.00
St. Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tra
giški įvykiai poezijoje
1.50
A. Baranauskas ’ANYKŠČIŲ ŠILELIS,
iliustr. liuks, leidinys
5.00
Maironis BALADĖS, iliustr. liuks, leidinys
6.00
Maironio Portretas (dail. Pr. Lapės) 2.50
Sibiran ištremtų, lietuvaičių THE LIVING
TESTAMENT OF FAITH AND COURAGE,
liuks, maldaknygė angliškai
3.50 |
Paskubėkite įsigyti. Greitas persiuntimas
veltui. Dovanai pridedamas atitinkamas
sveikinimas. Knygos gaunamos pas platin
tojus arba leidykloje, jai pasiunčiant užsa
kymą su čekiu (U. S. dol.).

Į sukaktuvinį pobūvį, be darbovietės ben
dradarbių, buvo atsilankę visi Vokietijos
LB ir Vasario 16 gimnazijos kuratorijos
valdybų nariai. Sveikinimo žodžius t'arė
Vokietijos LB valdybos pirmininkas inž.
Jonas K. Valiūnas, Vasario 16 gimnazijos
kuratorijos valdybos pirmininkas dir. Vin
cas Natkevičius, darbovietės bendradarbis
Eduardas Černiauskas ir Kaiserslauterne
lietuvių kapelionas kun. Bronius Liubinas.
Kun. Liubinas atkreipė dėmesį, kad sukak
tininkas yra taip pat neeilinio aktyvumo
Katalikų Bažnyčios darbuotojas. Jis yra
Kaiserslautemo lietuvių parapijos tarybos
narys, o, kas svarbiausia, Vakarų Europos
Lietuvių Katalikų Sielovados taryboje, ku
ri yra vysk. dr. Antano L. Deksnio pata
ROMUVA, 84-20 Jamaica Ave., Woodha
riamuoju organu, atstovauja Vokietijos lie ven, N. Y. 11421 USA.
tuviams. Šioje vietoje taip pat dar būtina
paminėti, kad Jurgis Barasas yra ilgametis

Kai kurios siu dienu Lietuvos
švietimo problemos
>
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LENKIŠKOS MOKYKLOS VILNIAUS KRAŠTE
Verta dėmesio ir kita su lietuvių tautos likimu
susijusi dabartinės Lietuvos švietimo problema —
lenkiškosios mokyklos Vilniaus krašte. Kai rusiškų
mokyklų pristeigta visoje Sovietų Sąjungoje, kur
tik bent kiek gyvenama rusų, išskyrus rusus, visos
kitos tautybės savo dėstomąja kalba mokyklų tetu
ri tik savojoje sovietinėje respublikoje. Vienintelė
šios rūšies privilegija suteikta prie Lietuvos grįžu
sios Vilniaus krašto dalies lenkams. 1953 metais
Vilniaus krašte pristeigta daugybė lenkų dėstomąja
kalba pradžios ir šiek tiek vidurinių mokyklų (So
vietų Sąjungos bendrojo lavinimo vidurinės mokyk
los tėra tik tos pačios pradinės mokyklos aukštes
niosios klasės).
Iki šiol neteko aptikti įsakmiai tvirtinant spau
doje, kieno iniciatyva ar kieno patvarkymu tos mo
kyklos šių dienų Lietuvoje atsirado. Teoriškai
svarstant, šių lenkiškų mokyklų galėjo pageidauti
Vilniaus valdžios organai, Maskvos ar Varšuvos
valdžia, kurie du iš šių veiksnių ar net ir visi trys.
Tenka prileisti, kad mažiausiai suinteresuota lenkiš
kųjų mokyklų steigimu turėjo būti Lietuvos komu
nistinė valdžia, kuri Vilniaus lietuvinimui nemaža
yra padariusi.
Žymiai daugiau sau naudos iš lenkiškų mokyk
lų ir lenkybės palaikymo Vilniuje turėjo tikėtis ru
sai pagal seną dėsnį „divide et impera1. Juk daug
lengviau yra valdyti ir rusinti įvairių tautybių, negu
vienos kurios tautybės gyvenamą kraštą. Be to, vi
siškai atlietuvėjus Vilniaus kraštui, veikiausiai su
mažėtų ir galimos Lenkijos pretenzijos į tą kraštą,
ir lietuviams atpultų reikalas kartais remtis ir rusais
prieš lenkus.
Savaime suprantama, kad lenkiškų mokyklų
Lietuvoje steigimu labiausiai suinteresuota turėjo
būti Lenkija. Kaip ankstesniojoje Lenkijoje Vil
niaus ar net ir visos Lietuvos prijungimu prie Lenki
jos daugiausia buvo susirūpinę Lietuvos lenkai,
kaip Pilsudskis ir kiti Lietuvos dvarininkai, taip ir
šiais pokario laikais tokie į Lenkiją repatrijavę bu
vę Lietuvos lenkininkai, kaip Jędrychovskis ir kiti,
galėjo paskatinti Lenkijos valdžią imtis iniciatyvos
paveikti Maskvos valdžią, kad ši pasirūpintų len
kiškomis mokyklomis ir lenkiškosios kultūros reika
lais Lietuvoje. Juk lenkai ir anksčiau buvo neblogi
politikai ir sugebėdavo prieiti prie aukštų svetimos
valdžios asmenų ir juos nuteikti savo naudai. 19181919 metų sąvartoje, pavyzdžiui, Vilniaus lenkai
sugebėjo paveikti Vokietijos valdžią, kad vokiečiai
ne tik prieš Lietuvos, bet ir prieš pačios Vokietijos

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

WE WILL CONQUER

THE WORLD
Liudo Dovydėno dviejų tomų atsimini
mų knyga „Mes valdysim pasaulį“ yra po
puliari. Visiems lietuviams, kurie ją skai
to, ji atgaivina jau seniai praėjusius sun
kius, įtemptus laikus, vyresniosios kartos
išgyventus, bet po truputį jau primirštus.
Šiandien, tiesa, Lietuvoje tebėra ta pati
santvarka, bet valdančiųjų laikysena gana
kitokia, negu anais suiminėjimų, žudymų
ir masinių trėmimų metais. Tai jei dabar
ir atteina žinių apie šiandieninį gyvenimą,
jos nebejaudina taip anuos laikus išgyve
nusių vyresniųjų, nes dabar išgirstama
apie riaušes, ko anuomet nebuvo, apie koIbnistų daugėjimą, apie kai kurių žmonių
turtėjimą, apie trūkumus, kurie panašūs
metai iš metų, apie ’beteisiškumą. Anuo
met, 1940-1941 metais, šiaip ar taip, gyve
nimas buvo kitoks, tai daugelis mūsų atsi
mena, jeigu tik kas nors pajudina tuos se
nus išgyvenimus. O L. Dovydėnas savo
knygoje atskleidė daugelį ir tokių dalykų,
kokių mes, eiliniai žmonės, nepatyrėme ir
nežinojome. Jis atskleidė daugelį okupanto
ir jo įgaliotinių galvojimo, linijos, politikos
paslapčių, sužinotų susiduriant su tos po
litikos vairuotojais.
Kai pasirodė ši L. Dovydėno knyga, gal
vojome, kad geriausia ją būtų paskleisti
svetimomis kalbomis: tegu, ir kitų tautų
skaitytojai sužino, ką per aną trumpą vienerių metų laiką išgyveno mūsų tauta. O
pakartotiniai įspėjimai, kad komunistai
valdys pasaulį, labai pravartus žinoti ir
stipriai įsidėti į galvą visoms tautoms, ku
rios nepažįsta valdančio ruso ir jo tariamai
komunistinės politikos.
(Ve will conquer the world kaip tik ir
yra Liudo Dovydėno ta pati knyga, kurią,
lietuviams išleistą, jis pavadino „Mes val
dysim pasaulį“. Išleido ta pati J. Galmino
vadovaujama „Romuvos“ leidykla JAV.
Tegu ir didesnio formato ta vertimo kny
ga, bet ji teturi tik 220 puslapių. Vadinas,
iš ano lietuviškos laidos teksto daug kas
praleista, sutrumpinta. Kadangi buvo gir
dėti gandų, kad vertimas buvęs paleistas
be autoriaus žinios ir priežiūros, gal ir dėl
to taip atsitiko, kad visi skyriai į knygą
nepateko.
Knyga, be kita ko, įkainuoja 5 dolerius.

interesus Vilnių užleido lenkams 37). Per Antrąjį
Pasaulinį karą lenkai sugebėjo Lietuvoje naudotis
didesnėmis teisėmis, negu Lenkijoje. Jie Vilniaus
krašte buvo sutelkę ir pagrindines savo rezistenci
jos jėgas, vadinamąją „Krašto armiją“. Net buvo
pagrįstų ar nepagrįstų gandų, kad Vilniaus srities
komisaras Volfas palaikęs santykius su lenkais
partizanais ir juos rėmęs. Taip pat per Antrąjį Pa
saulinį karą 1944 metais liepos mėnesį „Lenkų Tau
tos Išlaisvinimo Komitetas“ sugebėjo) išsiderėti iš
Stalino, kad I943.X1.28-X11.1 Teherano konferen
cijoje trijų didžiųjų valstybių pripažintosios Lenki
jos sienos būtų praplėstos keletu dešimčių tūkstan
čių 'kvadratinių kilometrų. Pagal Teherane nustaty-

ANTANAS RUKŠA

tą žemėlapį visa Baltvyžio giria ir žymi pietų Suval
kijos dalis buvusi priskirta Rusijai (pietinė Suvalki
ja, tur būt, Lietuvai?). Rytprūsiuose siena ėjo nuo
Elbingo Suvalkų link, tad visos Aismarės ir Prūsi
jos šiaurė buvo tekusi Rusijai. Vakaruose siena su
Vokietija turėjo eiti ne išilgai Lužicos Nisos, bet
pagal Klodzko (Glatz) Nišą, ši siena buvo palikusi
vokiečiams daugumą Žemutinės Silezijos žemių,
Oderį kaip Vokietijos vidaus upę ir Štetiną. Pagal
Teherane nustatytas sienas Lenkija būtų turėjusi
kokiom dviem vaivadijom mažesnę teritoriją, ma
žesnį pajūrį, mažiau miestų ir pramonės objektų ir
beveik dukart ilgesnę sieną su Vokietija. Stalinas
padarė žymių nuolaidų lenkams, ir per Potsdamo
konferenciją praplėstosios Lenkijos sienos buvo
pripažintos ir kitų didžiųjų valstybių 38). Argi rei
kalas skaitytis su didžiausia šių dienų Sovietų Rusi
jos satelitine valstybe negalėjo kartais paskatinti
Maskvos valdžią padaryti lenkams pageidaujamą
gestą, leidžiant steigti lenkiškas mokyklas ir šiokią
tokią kultūrinę veiklą Vilniaus krašte?
Tačiau visai galimas dalykas, ir gal veikiausiai
taip ir buvo, nors tai ir atrodo paradoksas, kad pa
tys Lietuvos komunistai, niekieno neverčiami, net
gal ir be ypatingo Maskvos palaiminimo, susitarė
su Varšuvos lenkais dėl Vilniaus krašto lenkiškų
mokyklų ir kitų švietimo bei kultūros reikalų. Atsi
lygindami lenkai įsteigė šiek tiek lietuviškų mokyk
lų Seinų krašte ir leido Lenkijos lietuviams kultū
riškai veikti. Toks susitarimas, atrodytų, žymiai
naudingesnis lenkams, negu lietuviams, nes lenkų
laimėjimai Lietuvoje nepalyginti didesni už lietuvių
laimėjimus Lenkijoje, tačiau ir kiti sumetimai ga
lėjo versti lietuvius komunistus tartis su lenkais.
Viena, tokiu susitarimu išmušamas rusams ginklas
apšaukti lietuvius nacionalistais (tik rusai niekada
nėra >nacinalistai!),o antra — per Lenkiją Lietuva
gali bent kiek kvėptelėti šiek tiek laisvesniu Vakarų
oru. Jei taip iš tikrųjų yra, tai tatai rodytų, kad isto-

K. Abr.
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DILGĖS IR LELIJOS

Blackstone (R. I., JAV) senelių namuo
se gyvena Marijona Mankuvienė, kuriai
spa'io 12 d. sukako 104 metai.
Kaip „Keleivis“ rašo, namų administra
cija iškepė jos gimtadieniui pyragą ir įtei
kė gėlių, miestelio valdžia tą dieną paskel
bė Marijos Mankiąnės diena, prez. Nixonas
ir prezidentienė atsiuntė sveikinimus, o
vietinis laikraštis plačiai aprašė tą įvykį.
M. Mankienė atvažiavo į JAV 1899 m.
su pirmuoju vyru Urbonavičium. Kai jis
mirė, ištekėjo už Povilo Mankaus (šis mi
rė 1962 m.). O Mankų ji ir susirado pasi.'kelbusi „Keleivyje“. Į jos Skelbimą atsiliepė daug jaunikių, bet ji pasirinko Man- I
kų.
Be kita ko, ji esanti seniausia visos apy
linkės gyventoja, dabar jau nebegalinti
vaikščioti, blogai bematant!, dėl to nebe
galinti nei skaityti, nei televizijos žiūrėti.

New Yorke leidžiamas Leonardo Žitkevi
čiaus naujas eilėraščių rinkinys „Dilgės ir
lelijos“. Bus apie 40 eilėraščių.
Rinkiniui įvadą yra parašęs Liudas Do
vydėnas.

SPAUSDINAMAS FAUSTO KIRŠOS
PALIKIMAS

GRAIKIJOJE PABĖGUSIŲJŲ PAVARDĖS
„Eltos“ buvo skelbta, kad Graikijoje iš
sovietinio laivo pabėgo ir lietuvių.
„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad pa
bėgo iš Juodųjų jūrų sovietinio žvejų laivo
Vytautas Godliauskas ir Antanas Mockapetris.
Jie gavę Graikijoje politinio prieglobsčio teisę.
A. Mockapetris savo metu priklausęs
„Rūtos“ ansambliui.

NEW YORKO DAILININKŲ SĄJUNGOS
SUKAKTIS

Dail. A. Elskaus vadovaujama New Yor-'
ko lietuvių dailininkų sąjunga atšventė sa
Lietuvių Enciklopedijos leidyklos spaus vo dvidešimtmetį, ta proga Brooklyno kul
tuvėje jau baigiamas spausdinti pomirtinis tūros židinyje suruošė savo visų narių pa
Fausto Kiršos raštų tomas, pavadintas „Pa rodą ir simpoziumą tema „Ko ieškoma lie
likimas“.
tuvių dailininkų darbuose?“
Į tomą sudėti dar nebuvę spausdinti ei
lėraščiai ir užrašai. Viskas sugrupuota to
TRYS IR VIENA
kiais skyriais: Eilėraščiai, Nebaigti elėraš„Naujienų
“
spaustuvėje baigta spausdin
čiai, Aidų aidužių aidai, Pelenai, Užrašai.
Paaiškinimus parašė poeto palikimą tvar ti J. Narūnės knyga „Trys ir viena“.
Tai atsiminimų knyga apie Jurgį Savic
kęs ir redagavęs Stasys Santvaras, įvadą
— Rašytojų draugijos pirm. kun. Leonar kį, Balį Sruogą, Juozą Švaistą ir Gabrielę
Petkevičaitę-E.itę.
das Andriekus.
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V. KASIULIO PARODA

KUR BUS RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS
VALDYBA?

B. PŪKELEVIČIŪTE

Prancūzijoje gyvenančio dailininko Vy
Chicagos Anglijos lietuvių klubo rengia tauto Kasiulio kūrinių paroda suruošta To
moji Anglijos lietuvių dailininkų jungtinė
ronte, Kanadoje.
paroda įvyksta Chicagoje gruodžio 2-10
dienomis.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS SU
I

Liet. Moterų Federacija Chicagoje suruo
Dabartinė Lietuvių rašytojų draugijos šė susipažinimo vakarą su rašytoja, akto
valdyba baigė trejų metų kadenciją ir rū re ir režisiere Birute Pūkelevičiūte.
pinasi perduoti valdžios lazdą kitiems.
Eet naujai valdybai išrinkti reikėtų, kad
vienoje vietoje būtų bent būrelis narių.
Tai mezgamas ryšys su Chicaga, Los An
geles ir Vašingtonu su artimesnėmis apy
linkėmis.

’*o

rija kartojasi ir kad Lietuva ir Lenkija vėl surado
bendrą kelią spirtis prieš galingesnio kaimyno poli
tinį, kultūrinį ir ekonominį išnaudojimą.
Tačiau mums čia rūpi ne tiek išaiškinti, kieno
sprendimu pagyvinta Lietuvoje lenkų švietimo ir
kultūrinė veikla, kiek aptarti lenkiškąsias Lietuvos
mokyklas bei lenkų kultūrinę veiklą Lietuvoje ir
bandyti gvildenti lenkiškų mokyklų ir lenkiškosios
kultūrinės veiklos padarinius lietuvių tautos liki
mui.
Perleidusi Lietuvai Vilniaus krašto dalį, Sovie
tų Rusija sutiko su tuo, kad Vilniaus sritis sudarytų
integralią sovietinės Lietuvos dalį, kad Vilnius tap
tų sovietinės Lietuvos sostine, kad Vilniaus univer
sitetas Lutų ne lenkiškas, bet lietuviškas. Užtat ir
1940-41 metų didelės lenkų, iš dalies ir Vilniaus
žydų, pastangos paversti Vilniaus universitetą jeigu
jau ne lenkišku, tai bent rusišku, nuėjo niekais 39).
Sovietų Rusijai 1944 metais vėl okupuojant Lietu
vą, lenkai Vilniuje ir Vilniaus srityje buvo labai
stipriai įsitvirtinę. Lietuviai tuo metu nebeturėjo nei
viešes, nei slaptos vadovybės, o lenkų organizuotas
pogrindis buvo užėmęs visas įstaigas, visas mokyk
las. Bijodami lenkų partizanų, lietuviai masėmis
traukėsi iš Vilniaus.
1952 metais valdžia ir partija Vilniuje pradėjo
leisti dienraštį lenkų kalba „Czerwony Sztandar“
(Raudonoji Vėliava) — trečią oficiozą (kiti du —
„Tiesa“ ir „Sovietskaja Litva“). Pradėta leisti ir
vietinių laikraštėlių lenkų kalba, atgijo ir kitokia
lenkiška spauda. Apie tą patį laiką Vilniaus krašte
buvo pristeigta pernelyg daug lenkiškų mokyklų,
veikiausiai trys šimtai su viršum. Vėliau lenkiškų
mokyklų skaičius kiek sumažėjo. 1967 metais Lie
tuvoje buvo 200 lenkiškų mokyklų. Iš 143 mišrių
mokyklų 80 mokyklų buvo ir lenkiškos klasės: 20
mokyklų lietuviškos ir lenkiškos, 34 rusiškos ir
lenkiškos, 26 lietuviškos, rusiškos ir lenkiškos kla
sės.
Mokytojus septynmetėms mokykloms dėsto
mąja lenkų kalba 1954-60 metais rengė Naujosios
Vilnios mokytojų institutas, nepilno aukštojo moks
lo įstaiga. Mokslas institute trukdavo dvejus metus.
1961 metais Naujosios Vilnios mokytojų institutas
buvo įjungtas į pilną aukštąją mokyklą — į Vil
niaus Pedagoginį institutą, kuriame nuo tol gan
stipriame lenkiškame skyriuje rengiami ir mokyto
jai lenkiškoms mokykloms.
37) Wilnas Auslieferung an die Polen. Denkschrift dės zurueckgetretenen Soldatenrates der 10.
Armee, Stuttgart, 1919.
38) E. Puacz, Sprawa granic Polski w ukladach
między P. K. W. N. i ZSSR (Zeszyty Historyczne,
Instytut Literacki, Paryž, 1969, Zeszyt piętnasty,
Biblioteka „Kultury“, tom 170, 199 psl.).
39) LU 219, 227 t., 245 psl.; MB, 13, 16, 48 tt.
(Bus daugiau)
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KO LAUKI?
Gruodis — laukimo mėnuo. Visi laukia.
Ko? Prekybininkai — gausių pajamų, žmo
nės — dovanų. Vieni kišenes tuština. Kiti
jas prisipildo. Mat, mėnesio kelionės pa
baigoje, kelio gale, yra Kalėdos. Šiame tirš
tame, judriame, suirusiame laikotarpyje
Kalėdos yra prekybinis centras.
Bet ar tik gruodžio mėnuo yra laukimo
mėnuo? Kada žmogus yra paliovęs laukti?
Niekuomet. Visi laukia, tik kiekvienas ki
taip. Bedarbis laukia darbo. Beturtis —
duonos. Ligonis — sveikatos. Kalinys —
laisvės. Pasiturintis — dar labiau pratur
tėti. Milijonierius — padvigubinti savo mi
lijonus. Tai asmeniški laukimai. Visi jie ge
ri, nesmerktini. O kur dar platesnio masto
laukimai: politikų, visuomenės veikėjų,
mokslininkų ir kitų.
Reikia atsiminti, kad tie visi laukimai
yra riboti ir trumpalaikiai. Jie turi savo ri
bą ir savo laiką. Vieni jų padarys žmogų
laimingą, kiti gi nelaimingą. Vieni suteiks
džiaugsmo, kiti nusivylimo. Ir vieną dieną
jie visi išnyks kaip dūmas ir migla.
Už tų visų žemiškųjų laukimų yra dar
kitas laukimas. Jis ypatingas. Mes laukia
me, ir mes patys esame laukiami. Tai mū
sų pačių Kalėdos, asmeniškos Kalėdos, ka
da mirsime šiam pasauliui ir gimsime am
žinajam. Mes nunešime dovaną Dievo Avi
nėliui, kaip šv. Jonas sako, ir iš jo gausi
me dovaną. Jam nunešime savo gyvenimą,
gerą ar blogą, gyvenimą, kuriame „iš pil
nybės esame gavę malonę po malonės“, kad
palengvintų mūsų gyvenimą.
Kiek daug iš mūsų eilių jau šį gruodžio
mėn. nebematome sau mielų veidų. Jie jau
sulaukė savųjų Kalėdų ir nunešė savo do
vanas Dievo Avinėliui. Jau jie atidavė
Jam apyskaitą iš savo pirkimo ir pardavi
mo. ėmimo ir davimo. Ir jie gavo dovaną,
amžiną, neatšaukiamą dovaną, laimingą ar
nelaimingą. Jei mums kalėdinė dovana ne
patinka, galime ją numesti ir pamiršti. Ką
per savo Kalėdas gausi iš Dievo, to nei nu
mesi, nei pamirši. Jau amžinai tavo.
Atrodo neišmintinga šituo laiku jungti
Kalėdas su mirtimi. Netiesa. Joks prekybi
nis triukšmas, joks dovanų ieškojimas ar
rjių gavimas negali užkimšti mūsų' ausų,
kad negirdėtume: štai Dievo Avinėlis, mū
sų Teisėjas. Sielos išganymas turi būti
aukščiau už visa.
Tad geram krikščioniui Adventas ir Ka
lėdų šventės pirn oje eilėje yra ne prekybi
nis judėjimas, bet mūsų priartėjimas prie
Dievo — mūsų žemiškojo gyvenimo tikslo.
Mes visi pasidarėme kaip suteptieji, ir
mūsų visi geri darbai kaip nešvarūs skar
malai. Atgaivink mus, Dieve, parodyk savo
šviesų veidą, ir būsime išgelbėti.
(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.
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VOKIETIJOS LB DARBUOTOJU
SUVAŽIAVIMAS
Šiemetinį Vokietijos LB darbuotojų su
važiavimą VLE valdybos pirmininkas inž.
Jonas K. Valiūnas atidarė lapkričio 18 d.
Romuvoje. Patikrinus dokumentus rasta,
kad tai jau dešimtasis tokio pobūdžio su
važiavimas VLB istorijoje. Jie yra buvę
1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1964, 1967,1969
ir 1971-siais metais. Didžioji suvažiavimų
dalis vykdavo Vasario 16 gimnazijos na
muose, bet pora paskutiniųjų buvo atlikta
netoli nuo gimnazijos esančiame Lorscho
miestelyje. Šiemet vėl buvo galima sugrįžti
Romuvon, nes, daliai moksleivių įsikūrus
naujajame bendrabutyje, senojoje pilyje
atsirado šiek tiek vietos svečių nakvynėms.
Žinoma, nakvynės pilyje regimai menkiau
įruoštos kaip viešbučiuose, bet, anot pirmi
ninko Valiūno, čia yra Vokietijos lietuvių
centras ir todėl čia mieliau renkamasi, ne
paisant ir kai kurių nepatogumų, šiemeti
nis suvažiavimas buvo gausesnis, negu eilė
ankstesniųjų, nors kai kam atvykti sukliu
dė staiga užklupęs žiemos oras. Taip bent
dviejų ar trijų LB apylinkių vadovai iš š.
Vokietijos buvo išvažiavę suvažiaviman,
bet, praleidę kelionėje kone ištisą dieną,
vis dar buvo labai toli nuo Huettenfeldo,
ir jiems neliko nieko kita, kaip tik grįžti
namo, nepasiekus kelionės tikslo.
Suvažiavimo prezidiumas ir paskaita
Suvažiavimas savo pirmininku išsirinko
Mainzo LB apylinkės valdybos pirmininką
Juozą Kriščiūną, o sekretore — Berlyno
LB apylinkės sekretorę R. Lampsatytę.
Darbai pradėti VLB Tarybos referento
apylinkių, reikalams ir valdybos vicepirmi
ninko kun. Broniaus Liubino paskaita apie
praktiškuosius VLB pagrindus. Prelegentas
pirmiausią išryškino mintį, kuri pagimdė
Bendruomenės organizaciją, būtent, kad
šveitimuose kraštuose gyvenant, lietuviš
kąsias vertybes išlaikyti ir jas.kurti teįmanoma tik. tada, jei susiburiamą į draugę,
susirišama bendruomeniniu ryšiu. Vokieti
jos . lietuviuose prieita išvados, kad realiai
bendruomeninė mintis tegali tapti gyveni
mu tik organizacijoje, atseit, Vokietijos
Lietuvių Bendruomenėje. Toliau kalbėta
apie Bendruomenės nuostatus, kaip kelrodį
bendruomenės minčiai . įgyvendinti. Su
glaustai nurodytas statutų vystymasis dau
giau nei dvidešimties metų. VLB istorijoje
ir atkreiptas dėmesys į visą eilę statuto vie
tų, dėl kurių skiriasi narių nuomonės iki
šios dienos. Tie ..skirtumai liečia net VLB
tikslus ir nario sąvoką. Taip pat yra visa
eilė struktūrinių dalykų, kuriuos būtų ga
lima ir kitaip sutvarkyti. Šioji svarstymų
dalis baigta konstatuojant, kad nuostatai
organizacijos nelemia. Pats gyvenimas iš
ryškina, kas ten teisingai užrašyta, kas
keistina, kas naujo įtrauktiną.
Trečiojoje paskaitos dalyje kun. Liubinas metė žvilgsnį į konkrečiąją VLB gyve
nimo tikrovę. Čia pirmiausia išryškino,
kaip skirtingi yra VLB nariai, ir primygti
nai pabrėžė LB apylinkės svarbą, nes apy
linkėje, o ne kokiame nors centre vyksta
pirmaeiliai ir esminiai žmonių susitikimai,
tik čia tikroviškai gali būti sukurta lietu
višką aplinka, kuri gali turėti lemiamos
įtakos į vaikų ir jaunimo lietuviškąjį ug
dymusi. Apylinkėje labai svarbu žmogiška
sis artumas narių tarpe, glaudūs ryšiai tarp
šeimų. Tačiau, iš kitos pusės, reikia labai
saugotis pavojaus LB apylinkę sudaryti
klikiniu pagrindu, nes tada jos durys sa
vaime užsidaro tiems, kurie su klika neno
ri susitapatinti. Kalbant apie negatyvias
apraiškas, iškaltas lietuvių palinkimas į
barnius, teigiant, kad jis pusėtinai yra išsi
kerojęs, ir Vokietijos lietuviuose.
Toliau kalbėta apie lietuvių santykius su
gyvenamojo krašto žmonėmis, atkreipiant
dėmesį į kai kurių lietuvių perdėtas pastan
gas nesiskirti nuo vokiečių. Tos pastangos
atsiekia t'ragikomiškumo, kai silpnai vo
kiškai temoką tėvai kalbasi su savo vai
kais vokiškai, tuo būdu gadindami savo
vaikų vokiečių kalbą ii- neleisdami jiems
išmokti lietuviškai. Konstatuota, kad inty
miausia. vieta lietuvių susitikimo su vokie
čių tautos žmonėmis yra mišri šeima ir
kad čia esama nevienodų patirčių. Yra šei
mų, kur neliet'uvių kilmės partneriai ska
tina lietuviškon veiklon lietuviškąją pu
sę, ir yra šeimų, kur tai kliudo. Pabaigoj
paskaitininkas palietė vis gyvėjančius san
tykius su okupuotąja tėvyne. Vizitai į abi
puses vis dažnėja, ir jų iš gyvenimo tikro
vės niekas neišbrauks. Tenka tik neuž
miršti, kad ir asmeniškuose susitikimuose
yra gyvas politinis aspektas.
Paskaita baigta kviečiant iš šio suva
žiavimo išsinešti naują ryžtą dirbti LB or
ganizacijoje.
Sekusiose gyvose diskusijose pasisakė di
delis dalyvių skaičius įvairiais klausimais.
Kalbėta apie santykius su okupuota Lietu
va, apie statutų gerinimo galimybes, apie
apylinkių svarbą, apie jaunimą, apie lietu
vių charakterį, kuris nesąs blogesnis už vo
kiškąjį, ir t. t.
Apylinkių pranešimai
1. Miesau LB apylinkės vardu kalbėjo
jos valdybos sekretorius Juozas Venys. Pri
minęs narių Skaičių ir valdybos sudėtį, pa
brėžė, kad. nario mokestis mokamas visų
sąžiningai. 1972 metų veikloje pažymėtinas
vysk. Deksnio lankymasis Miesau-Elschbache. 'kur jis suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą 9 lietuviams ir apie 70 vokiečių.
I

2. Hagen LB apylinkės pranešimą padarė
jos valdybos pirmininkas Lucijonas Vil
činskas. Apylinkės rėmuose veikiančiai var
go mokyklai vadovauja Gudvietis. Rug
sėjo 16 d. buvęs didelis minėjimas, kuria
me pamaldas laikė vysk. Deksnys, o pa
skaitą skaitė VLB V-bos vicepirm. kun.
Liubinas. Apylinkei priklauso 63 nariai, jie
sugyvena gražiai.
. 3. Bccholt LB apylinkės pranešėju buvo
jos valdybos reikalų vedėjas Petras Rožė.
Apylinkei priklauso 29 nariai, 3 iš jų jau
nuoliai. Kas mėnesį daromi susirinkimai.
Bendrabučio statybai įteikta DM 1.000, o
ir vėl jau surinkta daugiau kaip DM 300.
Apylinkėje veikiančioje vargo mokykloje
mokosi 8 vaikai.
4. Osnabrueck LB apylinkės pirmininkas
Vladas Žaliukas pranešė, kad jai priklauso
30 narių, kad šiemet mirė 4 ir 2 išvyko gy
venti kitur. Pranešimas skambėjo labai
liūdnai, jį baigiant žodžiais: „Apylinkė
tuoj mirs!“

Kun. BRONIUS LIUBINAS

5. Schwetzingen LB apylinkės valdybos
pirmininkas Mikas Miniauskas pranešė,
kad 47 narių tarpe yra tik 2 moterys. Mo
kesčiai mokami, aukojama įvairiems lietu
viškiems reikalams, darcmi minėjimai.
6. Memmingen LB apylinkės pranešimą
darė jos valdybos iždininkas Kasparas Ra
dzevičius.. 1972 metais mirė 3 apylinkės na
riai, c įstojo vienas. Iš viso yra 60 pilna
teisių narių. Išleista 10 numerių apylinkės
Informacijos biuletenio, veikia vargo mo
kykla, vadovaujama Vandos Povilavičienės. Surengtas iškilmingas Vasario 16tocios minėjimas su kun. Liubino paskai
ta, birželio mėnesio įvykius minint paskai
tą skaitė Vincas Natkevičius. Minėta Mo
ti ros diena, lankėsi vysk. Deksnys, prižiū
rimi lietuvių kapai. Nusiskųsta VLB Val
dybos įgaliotiniu prie Bavarijos vyriausy
bės, kuris ne tik neišrūpina jokių lėšų veik
lai, bet net neatsako nė į Memmingeno LE
apylinkės valdybos laiškus.
7. Darmstadt LB apylinkės valdybos pir
mininkas Alfonsas Mažeika pranešė, kad
suruoštas Vasario 16 minėjimas, kad yra
23 nariai — visi vyrai.
8. Romuvos LB apylinkės valdybos pir
mininkas Saliamonas Antanaitis pareiškė,
kad apylinkė baigia 19-tuosius gyvavimo
metus, visą laiką jam pirmininkaujant. Per
tą laiką nebuvę atsitikimo, kad nebūtų bu
vę surinkti mokesčiai ar kas nors neįvyk
dyta, kas reikalauta iš centro. Apylinkei
priklauso 36 nariai, iš jų 6 jaunuoliai. Me
tų bėgyje buvo suruošta visa eilė pobūvių
ir ekskursijų. Labai pavykęs vakaras kar
tu su estais. Apylinkėje veikia fotografijos
kursai, k riuose dėsto S. Antanaitis ir kun.
Jonas Dėdinas. Juos lanko 3 asmenys. Yra
narių, kurie nesilanko apylinkės susirinki
muose. ners šiaip priklauso prie prominentų ir yra net VLB Tarybos nariai.
9. Rastatt LB apylinkės pranešimą per
skaitė P. Sergiejus, nes posėdyje dalyva
vęs apylinkės pirmininkas Gustainis kiek
sirguliavo. Apylinkei priklauso 18 narių.
Buvo atšvęstas apylinkės dešimtmetis, lan
kėsi vysk. Deksnys. Minėjimai daromi re
guliariai, yra sava dainos grupė. Narsiai
veikia moterys, jos paruošė Motinos die
nos minėjimą ir Kalėdų eglutę. Įvestas fon
das pagerbti minusiems.
10. Hannover LB apylinkės narys V. Ra
manauskas pranešė, kad vadovybės nariai
esą pakeliui (deja, dėl kelio sąlygų nuo pusiaukelės grįžo atgal). Apylinkėje susirin
kimai daromi kas mėnesį.
11. Hanau LB apylinkės valdybos pir
mininkė Aldona Januškienė pranešė, kad
yra 29 nariai, kad rengiami minėjimai ir
daromi susirinkimai, kad planuojama
įsteigti vargo mokyklą, nes yra nemaža
vaikučių. Taisomi apleisti lietuvių kapai,
kurių Hanau yra labai daug.
12. Bad Zwischenahn LB apylinkės val
dybos pirmininkas Povilas Kazirckis buvo
išvykęs į JAV, bet, nusprendęs ten nesikurti, vėl grįžo į Bad Zwischenahną ir per
ėmė apylinkės pirmininkavimą. Apylinkė
je yra 19 LB narių, o lietuvių apie 180.
Bendruomenei priklauso tik senimas. Pla
tesnio masto susirinkimas-minėjimas buvo
lapkričio 4 d. Dalyvavo apie 80 žmonių.
Gauta iš vokiečių DM 500 paramos, ji iš
leista knygoms.
13. Mainz LB apylinkės pirmininkas Juo
zas Kriščiūnas pranešė, kad kas mėnesį
daromi eiliniai susirinkimai. Narių yra 36,
iš jų tik 6 jaunesnio amžiaus, bet' ir tie
patys neaktyvūs, neateina net į susirinki
mus, kad tik neišrinktų kokioms parei
goms. Paminėta Vasario 16-toji ir birželio
trėmimai. Sekantį sekmadienį bus minima
Kariuomenės šventė. Nariai prenumeruoja
visą eilę lietuviškų laikraščių.
14. Berlyno LE apylinkės sekretorė R.
Lampsatytė pranešė, kad pirmininkas M.
Žilinskas buvo pasiryžęs dalyvauti šiame
susirinkime, bet audra nuplėšė jo namo
stogą, ir todėl turi labai skubių darbų na
mie. Apylinkei priklauso 18 narių, iš jų 2
jaunuoliai, atvykę iš Bostono.
15. Bonn-Koeln LB apylinkės valdybos

pirmininkas Mečys Kiužauskas suminėjo,
kad apylinkei priklauso 68 nariai, iš kurių
trečdalis neaktyvūs. Didžioji dalis aktyvių
jų yra antrosios emigracijos jaunimas. Iš
jų tarpo yra kilęs ir žinomasis dainos kvin
tetas ir tautinių šokių grupė. Švenčiamos
visos lietuviškos šventės. Pagrindinės pa
jamos gaunamos iš bufeto, ir surenkama
aukų. Yra apylinkėje ir akademikų, bet jų
veikla išsisemia kritika. Iš lietuviškos spau
dos pirmauja Europos Lietuvis. Veikia var
go mokykla, kuriai vadovauja pats pirmi
ninkas ir jo žmona.
16. Stuttgart LB apylinkei pirmininkau
ja Zinaida Glemžier.ė, kuri yra kartu ir
VLB valdybos įgaliot lė prie Baden Wuerttembergo vyriausybė -. tad ir jos praneši
mas lietė abi šias veiklos šakas. Apylinkė
je yra 56 nariai, suruošta eilė minėjimų.
Ypač įspūdingas buvo Cleveland© „Grandi
nėlės“ pasirodymas Stuttgarte, sutraukęs
apie 2.000 žiūrovų. ' aip pat lietuviai da
lyvavo ir Vilniaus styginio kvarteto kon
certe Stuttgarte, o po jo pabendravo vaišė
se kartu su menininkais. Kaip atstovė prie
krašto vyriausybės, Z. Glemžienė išrūpino
lėšų apylinkių veiklai Baden Wuerttembergo krašte, bet šiemet mažiau, negu kitais
metais.
17. Luebeck LB apylinkės valdybos pir
mini įkas Pranas Liegus yra kartu ir VLB
valdybos galiotinis prie Schleswig Holsteino vyriausybės. Jo srityje yra 6 LB apy
linkės. Visos apylinkės gauna iš vyriausy
bės lėšų po 1 Europos Lietuvio prenumera
tą. Vyriausybė taip pat duoda lėšų pirkti
knygoms ir padengia minėjimų išlaidas.
Luebecke yra 25 nariai, suruošta visa eilė
minėjimų. Yra sunkumų surinkti nario mo
kestį.
18. Už Kaiserslautern LB apylinkę kalbė
jo jos narys Jurgis Barasas. Jis pabrėžė,
kad apylinkėje gerai mokami mokesčiai ir
kad ten jau nuo seno veikia būrelis remti
Vasario 16 gimnazijai.
(Bus daugiau)

| LIETUVOJE
!

YPATINGI KRAŠTOTYRININKAI

„Literatūroje ir mene" rašoma:
„Prieš keletą mėnesių „Literatūroje ir
mene" buvo parašyta apie vieną Lazdijų
rajono gyventoją, kuris jau -penkta dešim
tis metų renka knygas, šituo pasakojimu
buvo .siekiama tik vieno — pasakyti keletą
gerų žodžių apie žmogų, kuris, gyvendamas
toli tarp miškų, be jokių mokslų ir diplo
mų sukaupė didelius dvasinius lobius, iki
senų dienų išsaugojo norą kuo daugiau ži
noti.
„Deja, išėjo kitaip. Nors laikraštyje tiks
lus šio žmogaus adresas nebuvo nurodytas,
pas jį ėmė važiuoti ir Vilniaus ir Kauno
įvairūs „literatūros mėgėjai“, kurie kaulija
knygas, siūlo nereikalingas paslaugas, ne
duoda žmogui ramybės.
„Ta pačia proga galima pasakyti, kad
pastaruoju metu apskritai ėmė plisti keis
ta manija. Kaimuose pakiemiais vaikščioja
įvairūs senovės mėgėjai su krepšiais bei
magnetofonais ir, pasivadinę „kraštotyri
ninkais“, „mokslininkais“, renka viską, kas
apdulkėję, pradedant durų rankenom, bai
giant kočėlais, kalbina kiekvieną senesnį,
traukdami iš žmonių ir įrašinėdami juos
tom kas tik jiems šauna į galvą.
„Suprantama, kad tokie dalykai nei su
kraštotyra, nei su mokslu nieko bendra ne
turi, o tik kompromituoja“.

M. KARKAI 80 M. AMŽIAUS

NUVAIRAVO MILIJONUS KILOMETRŲ
Aukštadvario žemės ūkio technikume vai
ruotoju dirbąs Albinas Ditkevičius, kaip
„Tiesa“ rašo, jau yra pravažiavęs daugiau
kaip penkis milijonus kilometrų.

NUPIOVĖ LAIDUS, IR VISKAS

„Tiesoje“ išspausdintas straipsnelis „Už
ką mus nubaudė?“, kuriame rašoma:
„Labai apsidžiaugėme, kai prieš pustre
čių metų elektros lemputė įsižiebė pas mus.
Visi turėjome elektros skaitiklius, sunau
dotos energijos knygutes su Anykščių miš
ko pramonės ūkio antspaudu. Sąskaitas ap
mokėdavome.
„Tačiau neseniai iš Anykščių atvažiavo
elektrikai, nupiovė laidus, išjungė šviesą,
nes, girdi, nežiną, kas ją mums įvedė, kas
stulpus pastatė...
„šešias sodybas apgaubė tamsa. Užgeso
televizorių ekranai. Neveikia radijas. Vėl
priversti traukti iš kamarų žibalines...
„Sakykime, kad prieš pustrečių metų
įvestoje elektros linijoje kas nors ne taip.
Bet juk galima ją tobulinti, nepaliekant so
dybų be šviesos.
„J. Žukas, A. Povilonis, G. Rimkutė, A.
Raliokas. A. Kavoliūnas, J. Zafoorskas.“
ANTROJI JURBARKO VIDURINĖ
MOKYKLA

Jurbarke pradėjo darbą r.auja vidurinė
mokykla, turinti 1.300 vietų.
Tai yra antroji vidurinė mokykla Jur
barke.

Panevėžyje gyvenančiam muzikui Myko
MERGAITĖ SU BALANDŽIAIS
lui Karkai sukako 80 m. amžiaus.
Vengrijos
leidykla „Europa" išleido Juo
M. Karka savo ilgą gyvenimą yra pra
leidęs organizuodamas chorus ir daugiau zo Grušo rinktinių apsakymų knygą „Mer
sia muzikinius vaidinimus ir vadovauda gaitė su balandžiais“.
Knygoje yra 13 apsakymų.
mas jiems. Jis yra dėstęs muzikos dalykus
vidurinėse mokyklose, o ir dabar dar tebeVILNIAUS AKADEMINIS ERFURTE
dėstąs.
Rytų Vokietijoje suruoštose sovietinio
MIRĖ L. PURĖNIENĖ
teatro dienose Vilniaus akademinis dra
Eidama 89 metus, lapkričio 17 d. Kaune mos teatras Veimaro, Karl Marks štato ir
mirė advokatė Liuda Purėnienė, buvusi vie Erfurto miestuose suvaidino Just. Marcin
kevičiaus „Katedrą“ ir P. Cvirkos „Meiste
na žymiųjų socialdemokratų veikėjų.
rį ir sūnus“.

TRAKTORIUS P. BŪDVYČIUI
AUTOBUSŲ KELEIVIAI
Čeliabinsko traktorių gamykla padova
Šilalės rajono dvidešimt šešiais autobu
SKUNDAS DĖL VAIRUOTOJŲ
nojo Šilutės melioracijos statybos valdybo
Naudodamasis Čekoslovakijos laikrašty je mechanizatorium dirbančiam Petrui sų maršrutais šiais metais pervežta 2 mil.
800 tūkst. keleivių.
je išspausdintu aprašymu, „F. C. I.“ prista Būdviečiu! vikšrinį traktorių.
to įdomų atsitikimą Prahoje.
TAUPOMOSIOS KASOS
Atvažiavo koncertuoti sovietinis ansam
MUZIKŲ FORUMAN
blis, atsivežė muzikos instrumentus, ir iš
Anykščių rajone veikia 26 taupomosios
Į Sov. Sąjungos muzikų forumą Maskvon kasos.
centrinės stoties ansamblio dalyviai ir
instrumentai turėjo būti nugabenti į sovie iš Lietuvos buvo nuvažiavusi grupė muzi
kų su valdybos nariais E. Balsiu, V. Laurutinės kultūros ir mokslo rūmus.
VYSKUPAS BUVO ROMOJE
Koncertų organizatoriai paskyrė parei šu ir P. Tamuliūnu.
Į Romą buvo atskridęs Kauno ir Vilka
Tuo metu ten buvo atlikta E. Balsio ora
gingą žmogų, kuris, padedamas dviejų an
samblio dalyvių, turėjo visą reikalą su torija „Nelieskite mėlyno gaublio“. Atliko viškio vyskupijų apaštališkasis administra
tvarkyti. Aikštėje stovėjo septyni sunkve „Ąžuoliuko“ choras ir solistai. Latvijos ka torius vysk. Juozas Matulaitis-Labukas, ly
žimiai. Tačiau pirmasis išklausęs pasakė, merinis choras padainavo A. Bražinsko ke dimas Rumšiškių klebono kun. J. žemaičio.
Vyskupas dalyvavo kanonų reformos ko
kad jis esąs pavargęs ir norįs važiuoti na letą baladžių, o Liežo konkursą laimėjęs
mo. Jis atsisakė važiuoti. Antrasis sakėsi styginis kvartetas atliko J. Juzeliūno kvar misijos posėdžiuose ir lapkričio 15 d. grįžo
į Lietuvą.
išbaigęs užsakymų knygą ir dabar laukiąs, tetą.

kol bus pristatyta kita, dėl to negalįs va
žiuoti. Trečiasis sutiko paimti ir nuvežti
instrumentus, bet ne rusus.
Pagaliau instrumentai vis dėlto buvo pa
krauti ir nugabenti. Ansamblio dalyvių
niekas nepaėmė.
Atstumas nuo stoties iki tų rūmų yra
nedidelis, tačiau buvę paimta po 21 kroną
(apie 1,20 sv.).
Skunde rašoma, kad šitaip būsią atsitikę
dėl labai aiškios priežasties: turėta reikalo
su rusais.

MOKSLŲ AKADEMIJOS SESIJA
Lietuvos Mokslų akademija suruošė
mokslinę jubiliejinę sesiją Sov. Sąjungos
50 metų sukakčiai paminėti.

DUJOS PLUNGĖS RAJONE

Nauji filmai
NEGRAI PERIMA GANGSTERIŲ

VADOVYBĘ

Plungės rajono „Kovo aštuntosios“ kol
Dabar JAV-se, kaip kalbama, gangsteriai
ūkiečių butuose neseniai įrengta 30 duji
turi daugybę pajamų. Didelius pinigus jie
nių viryklų.
sudarė įvairiais nelegaliais būdais. Yra net
Dabar rajone dujas naudoja jau 2100
viešų gangsterių, kurių amerikiečių polici
šeimų.
ja dėl įrodymų stokos negali areštuoti, ne
REMONTUOJAMAS KAUNAS
įstengia įrodyti jų nusikaltimų, ir pan. Pa
„Tiesoje“ rašoma:
SKALBYKLA KLAIPĖDOJE
grindiniai JAV-bių gangsteriai, kaip rašo
„Daugelis senųjų Kauno pastatų pradė
Klaipėdoje pradėjo darbą nauja skalbyk ma, daugiausia yra italai ar italų kilmės.
jo „antrąją jaunystę“, šįmet statybos-re
monto darbininkai jau atliko darbų už sep la, kurios pajėgumas esąs 5 tonos skalbi Yra ir kitų tautybių, neišskiriant ir žydų.
„United Artists“ filmų studija Hollynių per pamainą.
tynis milijonus rublių.
Patobulinta ir ap.ūpinta papildomais woode paleido spalvotą filmą „Across
„Tresto socialistinio lenktyniavimo nuga
lėtojai — A. Stundžios vadovaujami ket įrengimais ji galėsianti išskalbti iki 7 tonų. 110th Street'“ (Skersai 110-tosios gatvės).
Gangsteriai skaičiuoja pinigus, kurių turį
virtosios valdybos statybininkai.
būti šimtai tūkstančių dolerių. Priėję du
LENINO ORDINAS IR PIAUTUVO IR
„Jie dabar rekonstruoja kvartalą Poželospolicininkai, pasibeldę į duris, paklausia,
KŪJO MEDALIS
Dauikšos gatvėse, plečia katilinę J. Eiliūno
kieno yra tas gatvėje paliktasis juodas
gatvėje, daug įvairių darbų atlieka A. Mic
Sov. Sąjungos komunistų partijos centro „Cadilac“, pastatytas neleidžiamoje vieto
kevičiaus gatvėje“.
komiteto prezidiumo narys, buvęs Lietu je. Gangsterių bosas liepia atsiprašyti ir
INFORMACINĖ AMERIKA
vos partizaninio judėjimo malšintojas Mi duoti 20 dol. Pravėrus duris, policininkai
„Drauge“ rašoma, kad JAV yra 1.764 chailas Suslovas ryšium su 70 m. amžiaus su ginklais įšoka, vienas net su automatu.
dienraščiai, 8.000 savaitraščių, 22.000 kito sukaktimi apdovanotas Lenino ordinu ir Jie ne policininkai, tik uniformomis apsi
kių periodinių leidinių, 850 televizijų, 8.400 antruoju „Piautuvo ir kūjo“ aukso meda vilkę kiti banditai. Jie sušaudo visus
liu.
radijo stočių.
gangsterius ir, paėmę jų pinigus, pabėga,
pakeliui nušovę porą tikrų policininkų.
„Pavogti 300.000 dolerių iš gangsterių
yra ne plėšimas, o savižudybė“, — rašoma
garsinime. Ir tikrai grobikai išaiškinami ir
nužudomi išlikusių kitų gangsterių.
Daug komplikuotesnės intrygos yra neg
AR NORITE M. K. ČIURLIONIO
| Siūlau ir prašau, kad lietuviai rašytų tai rų kova prieš baltuosius, ir, nors nemaža
MONOGRAFIJOS LIETUVIŲ KALBA? | leidyklai, prašydami, kad M. K. Čiurlionio negrų žūsta, jie pagaliau laimi.
Pradedant ruoštis meno genijaus M. K. monografija būtų išleista galimai geresnia
Geras Anthony Quinn, vaidinęs slapto
Čiurlionio gimimo šimtmečiui (gimė 1875 me popieriuje, kad joje būtų visi jo kūni sios policijos kapitoną, o civiliais rūbais
m. rugsėjo 10 d. Varėnoje, Lietuvoje), niai ir visi spalvoti ir kad monografija bū negras leitenantas Yaphet Kotto rolei ne
lauktina lietuvių dailininkų ir kultūrininkų tų išleista ne tik vokiečių, bet ii- anglų bei tinkamas. negali įtikėti, kaip toks žioplas
pastangomis sudaryto Čiurlionio šimtmečio lietuvių kalbomis. Tada turėtume mono galėtų būti seklių leitenantu. Jis silpniau
komiteto ar panašaus vieneto. Į jį reikėtų grafiją, kuria pasaulis galėtų pasigėrėti.
sias iš visų artistų. Kiti atlieka pasigėrėti
Čiurlionio monografiją rengiančios lei nai, jei gangsterių darbus galima taip pa
pakviesti įvairių tautybių asmenis ir to
kius komitetus sudaryti įvairiose valstybė dyklos tikslus adresas: VEB Verlag der vadinti. Yra puikiai, įsimintinai vaidinusių
Kunst Dresden, 8019 Dresden, Spcnerstras- negrų.
se. Jie visi tarpusavyje t'urėtų bendrauti.
Rytų Vokietijos knygų leidykla rengiasi se 21, East Germany.
Paskutiniu laiku Hollywoodas pagamino
Leidykla, gavusi didelį Skaičių vienin keletą filmų, kur negrai yra didvyriai. Į
išleisti M. K. Čiurlionio šimtmečiui mono
grafiją. Į jai parašytąjį laišką atsakė, kad gai to paties prašančių laiškų ir užsakymų, tai reaguodami, juodžiai masiškai eina pa
tos didelės monografijos išleidimui dirba be didesnio vargo galėtų įdėti dar dvi kal sižiūrėti, o Holywoodas tik to nori — pini
ma. bet tikslios jos pasirodymo datos nega bas. Mūsų leidyklos ar Čiurlionio šimtmetį gųli pasakyti. Mano, kad monografija pasiro garsinantis komitetas galėtų pažadėti to
šiame filme 'be reikalo priešpastatomi
kias monografijas platinti.
dys 1975 metais.
negrai prieš baltuosius, nors kiti teisina,
Nepraleiskime didelės progos!
Juos prašiau, kad išleistų ne tik vokie
judantys paveikslai esą skirti išsiblašky
čių, bet ir anglų bei lietuvių kalbomis. At
mui, užsimiršimui.
Alg. Gustaitis
sakė, kad tatai jų nenumatyta.
A. Titnagas

Skaitytoja Laiškai
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PRANEŠIMAI KALĖDINIAM NUMERIUI

Motinos ir šeimininkės pavaišins vaiku
čius arbatėle ir užkandžiais, Kalėdų sene
Kadangi prieš Kalėdas paštas būna už
lis apdovanos dovanėlėmis. Bus pravesta
grūstas, „Europos Lietuvio“ kalėdinis nu
loterija. Po to bus tėvų subuvimas su už
meris turės būti anksčiau išleistas.
kandžiais ir nugėrimu. Prašome visus ko
Dėl to tam numeriui skirtoji medžiaga —
gausiau dalyvauti.

pranešimai, skelbimai, sveikinimai — turi
pasiekti redakciją ne vėliau kaip gruodžio
14 d., ketvirtadienį.

Leigh Skyr. Valdyba

MANCHESTERIS

TAUTOS FONDUI AUKOJO

ATJAUNĖJO KLUBAS

Z. Klumbys — 3 sv., K. Vitkus — 2 sv.

Šiuo laiku Manchesterio Liet. Soc. klu
bas yra perdekoruojamas. Jau perdekoruoti t'rys pagrindiniai kambariai, visas kori
dorius ir du butai. Kiti kambariai išdekoruoti kiek anksčiau. Be to, yra ir kitokių
atnaujinimų. Klubas atrodo atjaunėjęs,
švarus, šiltas ir jaukus. Galvojama įsigyti
televiziją ir atlikti kitokių pagerinimų.
Kviečiame narius ir nares ir svečius at
silankyti į švariai ir jaukiai įrengtą mūsų
klubą.

TIK PUSĖ BOKALO
Pakėlus „E. Lietuvio“ kainą iki ketui ių
su puse svaro, dabar vienas jo savaitinis
numeris kaštuos 9 pensai. Tai yra lygiai
tiek, kiek šiuo metu Londone kaštuoja pu
sė bokalo geresnio alaus.
Kas patikės, kad lietuviai nebeišgalėtų to
vieno pusbokalio savam laikraščiui?
Tad nedelskime atnaujinti „E. Lietuvio“
prenumeratą ateinantiems metams ir pa
raginkime kaimynus, kurie dar jo neskaito.
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė

LONDONAS
SU MISIJA Į ITALIJĄ
Savo inžinierinės projektavimo firmos,
kurioje dinba, pavedimu, inž. Juozas Vil
činskas lapikričio mėn. išvažiavo keliems
mėnesiams į Italiją.
Jo uždavinys ten — išmokyti italus, kad
jie pajėgtų pritaikyti įrengimus užteršia
miems vandenims valyti.

IŠ JUKONO PRO LONDONĄ DAR Į
TOLYBES
Trumpam laikui Londone buvo apsisto
jęs lietuvis žurnalistas Juozas Vytautas Rušas, ligi šiol dirbęs Kanados radijuje Jukcno .pusiasalyje ir vietiniame laikraštyje
„Whitehorss Star“, o dabar pradėjęs ilgą
vienerių metų kelionę.
Jis yra numatęs aplankyti Indiją, kai ku
riuos Afrikos kraštus, vasaros metu Lietu
vą, Norvegiją ir kitus kraštus.
Yra pažadėjęs rašyti „Europos Lietu
viui“.

PASIRODYMAS B. B. C. T. V. BUS
PAKARTOTAS
B. B. C. pranešė, kad Londono mokyklos
tautinių šokių grupės pasirodymas bus pa
kartotas televizijoje Kalėdų metu.

GALIMA ĮSIGYTI BAŽNYČIOJE
„Šaltinio“ sieninį kalendorių ir kalėdi
nių sveikinimų atviručių galima įsigyti
kiekvieną sekmadienį Lietuvių bažnyčioje.

ATSISKAJTYTI PER S. KASPARĄ IR
KLEBONIJOJE

Klubo Valdyba
SENELIŲ BALIUS
Lapkričio 18 d. Manchesterio Liet. Soc.
klubas savo patalpose suruošė lietuviams
seneliams-pensininkams pobūvį-balių, ku
riame jiems maistas ir gėrimas buvo duo
dama veltui.
Šiltą ir šaltą maistą paruošė O. Ivanaus
kienė. Maistas buvo pažymėtinai geras, tu
riningas ir gausus. Netrūko ir gėrimo.
Į balių atsilankė apie 50 asmenų, kurių
apie pusė buvo svečiai. Pensininkų baliuje
galėjo būta ii’ daugiau, bet, nugriaujaut' se
nus miesto kvartalus, yra pasikeitę narių
adresai, dėl to klubas yra netekęs ryšio su
kai kuriais savo nariais — kai kurie pa
kvietimai nepasiekė adresatų. Visi klubo
nariai turėtų artimiausiu laiku pristatyti
sekretoriui savo naujuosius adresus.
Klubas senelių balių ruošia kas metai,
ir tai jau laikoma nusistovėjusia tradicija.
Neteko patirti, kad tokius ar panašius pa
rengimus suruoštų kitos kolonijos.
Pensininkus ir senelius sveikino ir atei
čiai geros kloties linkėjo klubo pirm. J.
Verbickas, DBLS Manchesterio skyriaus
pirm. A. Jaloveckas, L. V. „Ramovės“ var
du E .Sabaliauskas, Moterų ratelio „Rūtos“
pirm. E. Sasnauskienė. Iš senelių pusės už
surengtąjį balių klubui dėkojo ir į sveiki
nimus bei linkėjimus atsakė pensininkas D.
Dainauskas.
Nėra buvę pobūvio ar baliaus be dainos,
bet šiame pobūvy buvo dainuojama ypač
daug ir su ūpu. Dainose neatsiliko nė pen
sininkai. Po šaunių dainų ir jie atrodė at
jaunėję.

A. P-kis

NOTTINQHAMAS
KŪČIOS LIETUVIŲ KLUBE

L. A. S. Nottinghamo Skyrius gruodžio 23
Už Vakarų Europos Lietuvių sielovados
leidžiamąją „Krivulę“ galima atsiskaityti d. (šeštadienį) ruošia Lietuvių Klube tra
per S. Kasparą ar klebonijoje.
dicines lietuvių

bendras Kūčias.
MOKYKLOS TĖVŲ RUDENS BALIUS
Londono šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos Rudens balius lapkričio 18 d. praėjo
pakilia nuotaika ir su nuotaikinga progra
ma, kurią atliko ispanai. Vakaro dalyviai
kėlė didžiausias ovacijas šokių atlikėjams.
Veikė gražiai ir gardžiai parengtų užkan
džių baras.

Norintieji dalyvauti, užsirašo pas sekre
torių Ginl'ilą iš anksto, nes vietų skaičius
ribotas.
Vyrai moka 1 svarą, moterys 50 penų.
Pradžia 7,30 vai.

Skyriaus Valdyba

JAU PASIRODĖ LAUKTASIS

Daugelio laukiamas „Šaltinio“ sieninis
mėnesinis didesnio formato kalendorius
KALĖDŲ EGLUTĖ
1973 metams jau atspausdintas. Šiemet jis
DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka išėjo dar dailesnis: spalvotas, gausiai pa
lėdų eglutę gruodžio 9 d., 5.30 vai. p, p.. veiksluotas, dar gražiau ir patogiau įriš
Brittania Inn, 361 Wigan Rd., Bryn, Nr. tas, ypač ryškus. Kaina tik 35 penai arba
80 centų. Jis galėtų labai tikti ir kaip kaWigan.

LEIQH

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reika
lingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi jūsų giminėms.
MIŠRUS KALĖDINIS 1972

Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
kas vyriškas arba moteriš kas nailoninis lietpaltis, vilnonė
angliška vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3
jardai specialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilu
tei, puikus vyriški nailono marškiniai arba bliuzelė, dėžė šoko
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių
£45.00
MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972

ivomplektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gėJ'Lj arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp. ■ u? medžiagos moteriškai eilutei, gražus megztukas, 3 jardai
vilnonės puikios apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga
suknelei £40.00
Taip pat dedame į šiuos arba kitus jūsų rūbų užsakomus da
lykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi: dirbtinio
minko kailio paltui viršus £16.00 vyriški arba moteriški megz
tukai £5.00, vilnonės skarelės £2.00, nailono lietpalčiai £4.00,
nailono marškiniai £3.00, vilnonės arba nailoninės kojinės
0.75

(Į mūsų kainas muitas yra įskaity tas).
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.
Jei yra pageidavimas, galime pervesti ir pini! gus.
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.
01 460 2592.
Kiekvieno

siuntinio

pristatymas garantuotas.
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ledinė dovanėlė. Gaunamas šiuo adresu: ’ degino, pasirinkdamas geriau mirtį, negu
Lietuvių Židinys, 16 Hound Rd., West vergiją. Kryžiuočiai pilį sudegino ir sulyBridgford, Nottingham NG2 6AH, England, gino su žeme.
Telef. 0602-865738.
Šis istorinis žygis virto legenda ir rado
atgarsį dailiojoje literatūroje. Savo veika
lams pirmiausia ją panaudojo lenkų rašy
tojai, o vėliau ir lietuviai. Marcelinas šikš
G. JOIINSTONIENĖ COVENTRIO
nys 1905 m. parašė dramą „Pilėnų kuni
PARODOJE
Genovaitė Johnstonienė su dviem pa gaikštis“. Veikalo idėja — kovoti už lais
veikslais dalyvavo lapkričio 4 d. — gruo vę iki paskutinio kraujo lašo — darė įtaką
džio 2 d. Coventrio Herbert Art Gallery su į atgimstančios Lietuvos jaunimo dvasios
ruoštoje didelėje Coventrio ir Warwick formavimą, jos pradus užtinkame ir par
tizanuose.
,
shire dailininkų sąjungos parodoje.
Lapkričio
23
d.
minima
Lietuvos kariuo
Abu jos darbai — jūros ir žiemos vaiz
menės šventė. Atidžiai stebint 1919-1921 m.
das — buvo parduoti.
Lietuvos laisvės kovas, nesunku atsekti
Margirio dvasią anų laikų savanoriuose.
Paskaitininkas apžvelgė sąlygas, kuriomis
kūrėsi pirmieji Lietuvos pulkai ir kaip nie
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
ko nepaisydami jie kovojo. Vėliau mūsų
SCHWETZINGENE
kariuomenė tapo jaunimo mokykla. Ji pa
Kadangi šiemet' Lietuvos kariuomenės
gimdė partizaninį sąjūdį. Simo Kudirkos
šventės data sutapo su amerikietiškąja Pa
šuolis į laisvę, politinio kalinio Simučio,
dėkos diena, tai 8591 LS lietuvių kuopa
kunigų Šeškevičiaus ir Bubnio drąsūs pro
Schwetzingene be jokių sunkumų galėjo
testai. Romo Kalantos, Andriuškevičiaus,
gražiai atšvęsti abi šventes kartu.
Žališkausko ir Stonio gyvybių aukos, SiSchwetzingenieciai jau nuo seno pasižy
mokaičių. Bražinskų ir kitų bėgimas į lais
mi vaišingumu, tad kalakuto valgyti pasi
vę yra Margirio dvasios — geriau mirti,
kvietė Vasario 16 gimnazijos mažuosius šo
negu vergauti — apraiškos, blykstelėjusios
kėjus, juos pavaišino iki sočiai ir dar pri
okupuotame krašte. O kaip čia?
dėjo paviržio kelionei, o šie žvaliai pašoko
Šie metai yra lietuviškojo jaunimo me
gausiai susirinkusiems į minėjimo salę tau
tai. Vokietijos lietuviškoje kasdienybėje
tiečiams eilę gyvų lietuviškų tautinių šo
kių. Mažuosius šokėjus globojo jų mokyto šviesulitĮ nedaug. Per daug jėgų eikvojame
ja Eliza Tamošaitienė. Meninėje programo tarpusavio ginčams, užuot jas skyrę pozi
je dar labai simpatingai reiškėsi mokytoja tyviam darbui. Asmeniniai ginčai ir kovos
Marytė Saulaitytė, kuri atskiras programos yra pagrindinės visuomeninės veiklos ny
dalis vykusiai sujungė į vieną vienetą iš kimo priežastys. Šiemet Šiaurės Amerikoje
įvykęs II Pasaulio lietuvių jaunimo sąskry
dailintu ir gilia mintimi alsuojančiu poetiš
ku žodžiu. Meninėje programoje t'aip pat dis teikia šiek tiek vilčių, kad bus paža
dintas lietuviškasis entuziazmas. Kongreso
buvo du Schwetzingeno LB apylinkės pir
rezoliucijose jaunimas piašo savo tėvus
mininko Miko Miniausko eilėraščiai, ku
auklėti jį lietuviška dvasia. Pabrėžtina, kad
riuos perskaitė tam. Bronius Liubinas.
pirmoje vietoje šeima yra atsakingą už
Kun. Liubinas taip pat skaitė paskaitą, ku
tautinį vaikų auklėjimą, o tik antroje vie
rioje susiejo didvyrišką Lietuvos praeitį su
toje mokykla.
nemažiau didvyriška jos dabartimi, iškel
Po paskaitos svarstytas Kalėdų eglutės
damas ypatinguosius šių metų įvykius oku
puotoje Lietuvoje, pradedant neramumais suruošimas. Tėv. A. Bernatonis pastebėjo,
Kaune po R. Kalantos susideginimo ir bai kad ir vaikus reikia paruošti eglutei, pra
giant Butkų šeimos sėkmingu pasitraukimu tinant juos ne tik imti, bet ir duoti. Reikia
į Vakarus, tuo pareiškiant protestą prieš pasirūpinti tinkama programa. Dovanoms
Lietuvos pavergimą ir žmogaus teisių min pirkti nutarta sudėti po 7 DM nuo vaiko.
Pridėjus laukiamą BALFo paramą, bus su
džiojimą joje.
Lietuvos kariuomenė buvo šian e sąryšy darytas pakankamas dovanų fondas. Dova
je suminėta, kaip uoli garbingųjų Lietuvos nas sup’rkti paprašyta apylinkės valdyba
tradicijų paveldėtoja, nešiotoja ir gynėja. ir A. Kemeraitis. Eglutę nutarta rengti per
Minėjimą atidarė, o taip pat ir jį užbai Tris Karalius — sausio 6 d.
gė padėkos žodžiu programos atlikėjams
Baigiant susirinkimą, svečias J. Luko
8591 LS lietuvių kuopos vadas mjr. Jonas šius siūlė pasvarstyti, ar nebūtų galima
K. Valiūnas, įteikdamas M. Saulaitytei ir įsteigti Hanau lietuvišką vargo mokyklą.
E. Tamošaitienei po puokštę gėlių.
Vaikų, atrodo, būtų pakankamai, mokyto
ELI
ja taip pat yra, lėšų jai atlyginti ir patalpų
nuomai bei švarai skirtų Vokietijos LB
MINIMI MIRUSIEJI, KALBAMA APIE Valdyba. Susirinkimas siūlymui pritarė.
Jei vaikus pamokų būtų sunku surinkti
GYVUOSIUS
kiekvieną šeštadienį ar sekmadienį, tai iš
Hanau pabėgėlių stovyklose prieš didžią
pradžių žadėta juos suvežti bent tais sek
ją emigraciją gyveno per 3 tūkstančius lie
madieniais, kuriais laikomos lietuviškos
tuvių. Apie šimtas suklupo tremties kely
pamaldos.
je ir rado amžiną poilsį Hanau kapinėse.
Po susirinkimo uoliosios šeimininkės
Todėl teisingai tam. Br. Liubinas savo pa
tuoj apdėjo stalus atsineštais valgiais ir
skaitoje teigė, jog mirusiųjų tautiečių tel
gėrimais. Pasigirdo lietuviška muzika ir
kinys šiame mieste yra didesnis už gyvųjų.
daina, kuri garsiai skambėjo keletą valan
Kas vasarą Hanau susilaukia svečių. Čia
dų.
gyvenę ir vėliau į užjūrius išvykę mūsų
tautiečiai, lankydamiesi Vokietijoje, neat
Schwetzingene
sispiria pagundai žvilgterėti, kaip dabar at
už
mirusius
tautiečius
šv. mišias aukojo ir
rodo tos kareivinės, kuriose praleista daug
dienų besimaitinant iš UNRRA ir IRO pamokslą pasakė lietuvių kapelionas kun.
krepšių, ir aplankyti artimųjų kapus. Ta Br. Liubinas Vėlinių (lapkričio 2) dieną.
čiau juos surasti nėra lengva. Per ilgą lai Po pamaldų aplankytos kapinės, kurios yra
ką menki mediniai kryželiai supuvo, o ka priglaudusios ir 10 lietuvių.
pus užvaldė piktžolės. Todėl VLB Hanau
SVEČIUOSE PAS LATVIUS
apylinkės valdyba spalio 4 d. aplinkraščiu
pakvietė narius spalio 28 d. atvykti į kapi
Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių
nes su grėbliais, kastuvais bei kauptukais grupė, vadovaujama mokyt. E. Pauliukonyir sutvarkyti apleistus lietuvių kapus. Į tės, spalio 31 d. lankėsi latvių gimnazijoje
kvietimą atsiliepė būrelis darbščių tautie Muenstery. Priėmimas buvo nuoširdus ir
čių ir smarkiai padirbėjo.
malonus. Vakare suruoštas latvių gimnazi
Lapkričio 5 d. įvyko mirusiųjų minėjimas jos mokinių su svečiais pobūvis. Jame da
kapinėse bei bažnyčioje ir apylinkės narių lyvavo gimnazijos mokytojai, mokiniai ir
susirinkimas su Lietuvos laisvės kovų mi šiek tiek latvių visuomenės iš Muensterio.
nėjimu ir draugišku pobūviu parapijos sa
Direktorius dr. Vitens pasveikino sve
lėje. 13 vai. hanaviškiai su šeimomis susi čius, pabrėždamas reikalingumą pabaltierinko į kapines. Tėv. Alf. Bematoniui va čiams bendrauti tarpusavy. Jam atsakyda
dovaujant, ant lietuvių kapų padėtos gėlės, mas, mokyt. S. Antanaitis perdavė Vasa
uždegtos žvakutės ir pasimelsta.
rio 16 gimnazijos direktoriaus V. Natkevi
15 vai. pamaldas naujoje bažnyčioje at čiaus sveikinimus bei linkėjimus latvių
laikė kun. Br. Liubinas, pamokslą apie mi gimnazijai. Savo kalboje svečias paryškino
rusiųjų minėjimą pasakė tėv. A. Bernato latvių ir lietuvių kalbų panašumą, papro
nis. Per mišias buvo giedamos lietuviškos čių giminingumą ir panašų likimą, nors abi
giesmės, VLB Darmstadto apylinkės pirmi tautos ėjo skirtingus istorijos kelius, for
ninkui Alf. Mažeikai vadovaujant.
mavusius jų visuomenes. Latviai, įžengda
Susirinkimą-minėjimą naujoje ir erdvio mi į nepriklausomą gyvenimą, atsinešė
je parapijos salėje 16 vai. pradėjo apylin skirtingą nuo lietuvių paveldėjimą. Kalbė
kės pirmininkė Aldona Januškienė, pa- tojas linkėjo geros kloties latvių gimnazi
kviesdama kun. Br. Liubiną skaityti pa jai.
skaitos.
Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių
Prelegentas pastebėjo, kad lietuviai nuo grupė, palydima akordeonu mokyt. E. Pausenų laikų už savo išlikimą turėjo vesti liukonyt'ės, pašoko keletą mūsų tautinių
sunkias kovas, kurios ir šiandien tebet'ęsia- šokių. Latvių moksleiviai atsilygino tuo
mos. Šiemet per visą pasaulį nuaidėjo Kau pačiu. Trys latvės mokinės paskambino
ne susideginusio jaunuolio Romo Kalantos kanklėmis. Po to vyko bendri šokiai, užsidesperatiškas šauksmas — Laisvės Lietu tęsę iki vėlybos nakties.
vai! Vėliau jį pasekė dar keletas pasišven
Kitą dieną lietuviai moksleiviai buvo lat
tėlių. Vartydami mūsų istorijos lapus, pa vių draugiškai išlydėti namo iki pat gele
našių žygių užtiksime ir tolimoje praeity žinkelio stoties perono. Iš viešnagės jie ve
je. Paskaitininkas plačiau aptarė šių dienų žėsi maloniausius įspūdžius.
tragiškuosius įvykius Lietuvoje, labai pri
menančius Pilėnų kunigaikščio Margirio li
Lietuviškai kalėdinė šventė — pamaldos
kimą. 1336 m. vasario 25 d., nebeįstengda ir eglutė
mas apginti savo pilies nuo į ją besibrau numatyta Stuttgarte suruošti sausio 6 d„
nančių priešų, Margiris su visa įgula susi- Trijų Karalių dier.ą.

COVENTRY

VOKIETIJA

Dr. M. BAUBLĮ, Neckarrems, spalio 31

d., Bad Cannstatte einantį per gatvę, pa
PAIEŠKOJIMAS
Baltakis Povilas, Medzionas Stasys ir Sima- gavo automašina: buvo išmestas į orą ir
nauskas Stasys, patys ar žinantieji apie sunkiai sužeistas. Gydosi Friedrich List
juos, prašomi rašyti „Europos Lietuvio“ Heim, Bad Cannstatt ligoninėje. Palengva
sveiksta.
Administracijai.

A. PLĖNYS, Bad Cannstatt, Stuttgarte,
važiuodamas su savo mašina, pateko tarp
dviejų sunkvežimių taip, kad jo mašiną
sutraiškė, bet jis per laimę dar išliko gy
vas ir sveikas.
J. NORKAITIS, Bad Mergentheim, kele
tą savaičių gulėjęs ligoninėje, jau vėl page
rėjo.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS RAJONUI
P. B. Vankala iš Surrey rajono skautiškai
veiklai aukojo 5 sv.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadovybė
VISUS VADUS SUKVIESTI
Dabar Helsinkyje vykstančiuose pasita
rimuose dėl Europos saugumo konferenci
jos Sov. Sąjungos ambasadorius pareiškė
savo vyriausybės r.orą, kad ir konferenci
ja vyktų tame pat mieste ir prasidėtų apie
1973 m. birželio mėn. pabaigą, o ją užbai
giant kad susirinktų visų 34 valstybių gal
vos.
Sov. Sąjunga nori, kad konferencija pa
skelbtų vieningą deklaraciją, nusakančią
principus, pagal kuriuos turi būti tvarko
mi santykiai tarp valstybių (spėjama, kad
ji į tokią deklaraciją stengsis prakišti
Brežnevo doktriną).
Antras jos noras — išplėsti ekonominį,
mokslinį ir prekybinį bendradarbiavimą.
Trečia — sudaryti pastovią komisiją pri
žiūrėti, kaip vykdomi konferencijos nutari
mai. Manoma, kad dėl to trečiojo noro
ypač priešinsis Vakarų kraštai.

POŽEMINIAI LOBIAI
Gamta šykšti mėlynos spalvos. Iš pusiaubrangių akmenų tik safyras ir lazuritai yra
grynai mėlynos spalvos. Lazuritas randa
mas tik dviejose vietose — Afganistane ir
Sajanuose, unikaliame Novobystrino telki
nyje. Mokslininkus stebina senųjų Rytų mi
naretų, bokštų ultramarino spalvos atspa
rumas. šios neblėstančios spalvas — iš la
zurito. Tai labai kaprizingas mineralas: jo
gyslos ir pluoštai išblaškyti be tvarkos, su
rasti juos laibai sunku; planuoti gavybą be
veik neįmanoma. Norint gauti kilogramą
lazurito, reikia perdirbti daugiau kaip 10 t
uolienų.
Pasaulinėje rinkoje 1 kg lazurito kainuo
ja 1500 dolerių. Lazurito ieškoma visame
pasaulyje, tačiau randama tik seniausiose
uolienose, sienituose, kur iš žemės išsiverž
davo didelės natrio koncentracijos dujos ir
mišiniai. Lazuritas (Susidarydavo ten, kur
susiliedavo magminės ir nuosėdinės uolie
nos.
(Mokslas ir Gyvenimas)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-ON-TRENTE — gruodžio 10 d.,
12.15 vai., Tunstall Sacred Heart.
DERBYJE — gruodžio 17 d., 11 vai., Brid
ge Gate.
NOTTINGHAME — gruodžio 10 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — (gruodžio 17 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — gruodžio 24 d„ 11.15
vai. ir 24 vai. — Bernelių Mišios Liet.
Židinyje.
LEEDS — gruodžio 10 d„ 3 v. p. p., H. Ro
sary foažn.
BRADFORDE — gruodžio 17 d„ 12.30 v.
HALIFAXE — gruodžio 24 d., 1 v. p. p.
ERADFORDE — gruodžio 25 d., 12.30 v.
BRADFORDE — gruodžio 31 d., 12.30 v.
KEIGHLEY — gruodžio 17 d., 3 vai. p. p„
St. Anr.e bažn.
ECGLES — gruodžio 10 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — Kalėdų pirmąją dieną
11 vai.
NOTTINGHAME — gruodžio 8 d„ Nekal
čiausios Marijos šventėj, 8 vai. vakare,
Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — Kalėdų I ir 11 d„ 11.15
vai.. Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I d„ 11
vai., Convent of Mercy, St. John's
Square. Ankstesnės Mišios nuo 10 vai.
Po to išpažintys.
BIRMINGHAME — Kalėdų II d., 11 vai.,
St'. John's Convent, 21 Park Rd.. Mose
ley.

TINKAMIAUSIA LIETUVIO DOVANA
KALĖDOMS
Nėra gražesnės ir kultūringesnės dova
nos, kaip gera knyga. Naujausiai pasiro
džiusios yra šios (knygos, tinkamos dova
noms:
P. Naujokaitis „Pasisėjau Žalią Rūtą“ —
romanas. 232 psl. Kaina
£1.75
V. Alantas „Šventaragis“ — istorinis roma
nas, 402 psl., didelio formato. Kietais ap
darais
£2.65
minkštais
£2.25
M. Krupavičiaus Atsiminimai, 364 psl., di
delio formato, kietais apdarais
£4.50
Dambriūnas, Klimas ir Schmalsfieg Intro
duction to Modern Lithuanian — tiems, ku
rie nori pramokti lietuvių kalbos. Daugiau
kaip 40 pamokų, su tarmės žodynu. Didelio
formato, 470 puslapių, kietais apdarais.
Vertinga dovana jaunimui
£3.35
Putinas Marijos litanija, eiliuota. 66 psl.
£0.85
Taip pat tinkama dovana yra lietuviškas
laikraštis ar žurnalas. Knygos ir periodinė
spauda užsakoma pas DAINORĄ, 14, Prio
ry Rd. Kew, Surrey.

