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BALTŲ SANTALKA
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to pirmininkas dr. Juozas K. Valiūnas, Pa
saulio Laisvųjų Latvių Federacijos pirmi
ninkas Uldis Grava ir Pasaulio Esti} Tary
bos pirmininkas Alfredas Andersonas, ke
letą kartų susitikę ir apsvarstę reikalą, su
tarė pradėti visų tautų bendrą organizuotą 
veiklą. Šiam jų susitarimui pritarė visų

Pirmininkai suneria rankas: Pasaulio 
Estų Tarybos pirm. A. Anderson, Vliko 
pirm. J. K. Valiūnas ir Pasaulio Laisvųjų 
Latvių Federacijos pirm. U. Grava.

trijų organizacijų vykdomieji organai, ir 
1972 m. lapkričio 18 d. New Yorko Statler- 
Hilton viešbutyje jie visi susirinko pirmam 
pasitarimui. Jame dalyvavo visa Vliko Val
dyba: dr. J. K. Valiūnas, Juozas Audėnas, 
dr. Jonas Puzinas, Stasys Dzikas, Jurgis 
Valaitis, Vytautas Radzivanas, Antanas 
Razgaitis ir, be to, Lietuvos Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis. Latvių ir estų 
dalyvių skaičius buvo didesnis. Dalyvavo ir 
Estijos Generalinis Konsulas Ernst Jaak- 
son.

Abu konsulai pasveikino pasitariman su
sirinkusiuosius ir palinkėjo sėkmės jų su
derintai veiklai. A. Simutis savo žodyje pa
minėjo visų šių tautų 1921 m. bandymą 
turėti federaciją, kuri neįvyko; 1934 m. su
derintai vesti užsienio politiką, o ši Santal
ka yra tolimesnė tos pačios minties nešėja. 
A. Jaakson priminė 1919-1949 m. damų vi
sų trijų tautų įvairių organizacijų bendra
darbiavimą. Paminėjęs, kad šios naujos 
pastangos pradėtos Latvijos nepriklauso
mybės šventėje, palinkėjo, kad visos tau
tos savo nepriklausomybės šventes švęstų 
savo laisvose tėvynėse.

Pasibaigus sveikinimams, buvo priimta 
Principų Deklaracija tokio turinio:

„Baltų Centrinių Globalinių Organizaci
jų — Pasaulio Estų Tarybos, Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Pasaulio 
Laisvųjų Latvių Federacijos — Valdybos, 
1972 m. lapkričio 18 d. susirinkusios ben-

PA S A UL YJE
— E įjodami persekiojimų, iš Malawio 

(Afrika) į Zambiją pabėgo apie 10 tūkst. 
Jehovos liudininkų, bet dabar laikraščiai 
rašo, kad stovyklose vidutiniškai miršta jų 
kasdien po 9.

— Italai Skundžiasi, kad šįmet vynuogės 
mažos, ir jų nedaug, maža tebuvo saulės, 
apsčiai lijo, tai ir vynuogės bus prastos rū
šies.

— Naują Filipinų konstituciją du dele
gatai pasirašė krauju, vienas kraujuotą 
nykštį prispaudė prie dokumento, o kitas 
— švirkštu, kuris buvo pritrauktas jo krau
jo.

— Izraelio teisingumo ministeris atmetė 
skundus, kad krašto apsaugos ministeris 
gen. Dajanas neteisėtai išgabenąs užsienin 
senienas.

— Žydų agentūra Jeruzalėje skelbia, kad 
iš Sov. Sąjungos išleidžiamieji žydai jau 
yra sumokėję pusantro milijono svarų iš
pirkų.

— Ugandos prez. Aminas įsakė išsikraus
tyti iš krašto 58 krikščionių misionieriams.

— Šįmet Britanijoje pradėjo savo veiklą 
anglų gripo epidemija.

— Seoulo (Pietų Korėja) teatre kilo 
gaisras, ir kol 3.000 panikos apimtų žiūro
vų prasiveržė, 34 žuvo, 87 buvo sužeisti.

— Kanarų salose sudužo ispanų keleivi
nis lėktuvas, žuvo visi 155 keleiviai.

— Turkijos saugumiečiai pasienyje su
griebė iš kontrabandininkų arti tonos rū
komųjų kanapių.

— Šveicarijos parlamentas vis dėlto nu
tarė, kadkavalerija-dragūnus reikia panai
kinti — įjungti į tankų dalinius.

dro posėdžio New Yorke, sutarė įsteigti
Pasaulinę Baltų Santalką (Baltic World 

Conference),
kurios tikslas yra:

(a) pabrėžti draugiškumą ir sutarimą, 
per šimtmečius klestėjusius tarp lietuvių, 
estų ir latvių;

(b) savo bendra ir savit’arpyje suderinta 
akcija padėti estų, latvių ir lietuvių tau
toms išsilaisvinti iš Sovietų Rusijos okupa
cijos, kuri gresia sunaikinti fizinę ir kultū
rinę Baltijos tautų egzistenciją;

(c) veikti Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
nepriklausomybės atstatymui, kad Baltijos 
valstybių žmonės galėtų įvykdyti savo ap
sisprendimo teisę.

Šiems tikslams atsiekti Pasaulio Estų Ta
ryba, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas ir Pasaulio Laisvųjų Latvių Fede
racija sutarė:

(a) derinti savo pasauliniu mastu politi
nę veiklą lietuvių, latvių ir estų tautų la
bui, imasi šioje Santalkoje dalyvaujančios 
organizacijos;

(b) pasikeisti informacijomis apie įvy
kius okupuotoje Latvijoje, Lietuvoje ir Es
tijoje;

(c) siekti įsteigti bendrą informacijos 
centrą“.

Toliau sekė pranešimai, ką kiekviena or
ganizacija jau yra padariusi dėl lapkričio 
22 d. Helsinky prasidėsimų pasitarimų Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijos šaukimo reikalu. Estų vardu pra
nešimą padarė Juhan Simonson, latvių — 
U. Grava ir lietuvių dr. Valiūnas.

Po to ėjo šie susitarimai: a) sudarytas 
vieneriems metams Santalkos prezidiumas, 
po tris asmenis nuo kiekvienos organizaci
jos, kuris susirinks kartą per 2 mėn., b) iš 
lietuvių įeina dr. J. K. Valiūnas, J. Valai
tis ir A. Razgaitis, iš latvių — U. Grava. 
Vilis Eglit'e ir Augusts Abarus ir iš estų — 
A. Anderson ir Ilmar Pleer, c) pirmininku 
išrinktas dr. J. K. Valiūnas, sekretorium 
A. Razgaitis ir ižd. J. Valaitis, d) pirmi
ninkavimas rotacijos būdu keisis kasmet.

Dr. Valiūnas, tardamas savo padėkos žo
dį. išryškino, kad įsteigtoje Santalkoje vi
si klausimai bus sprendžiami susitarimo 
keliu, susitarimai bus perduoti savo orga
nizacijoms, kurios įvairiuose kraštuose jau 
seniai drauge ir sutartinai veikia. Tačiau 
kiekviena organizacija ir toliau pasilieka 
laisvos ir savarankiškos.

Pasitarimui pirmininkavo latvis Uldis 
Grava, sekretoriavo lietuvis Antanas Raz
gaitis. (ELTA)

KOMAS KALANTA AUKSINĖMIS 
RAIDĖMIS

Pirmas Lietuvoje ir Pabaltijyje susidegi
nęs žmogus, protestuodamas prieš rusų- 
komunistų okupaciją, yra lietuvis Romas 
Kalanta. Tą žygdarbį jis įvykdė 1972 ge
gužės 14 d. Kaune.

Garsas ir istorinė medžiaga apie R. Ka
lantos žygį vis plinta, gausėja, štai, „Drau
go“ dienraštis 1972 m. lapkričio 8 d., Nr. 
263, rašo:

„Iš ok. Lietuvos ateina papildomų žinių, 
kad į Romo Kalantos laidotuves buvo su
plaukę į Kauną jaunimo iš Latvijos, Esti
jos, Gudijos ir net Ukrainos. Laisvės trokš
tąs jaunimas turi susižinojimo būdus. 
Areštuotųjų tarpe buvę ir vadovaujančių 
komunistų sūnų bei dukterų“.

Neseniai gavau vertingus lietuviškus li- 
pinius-ženkliuikus, pagamintus Ant. Beieš
kos pastangomis: ant Simo Kudirkos išda
vimui 1971. XI. 23 d. prisiminti ženkliuko 
naujai aukso raidėmis atspausdinta: Ro
mas Kalanta. Viduryje save susideginantis 
R. Kalanta. Apačioje: Kaunas 1972. V. 14 
Lithuania. Viskas aplinkui apvesta juoda 
linija su lietuviškais ornamentais ir atitin
kamais įrašais.

Ženkleliai gražūs, įspūdingi. Juo tolyn, 
tuo bus vertingesnis dokumentas. Tuos 
ženklelius galima užsisakyti pas autorių 
A. Belešką adresu: 6921 S. Claremont Ave.. 
Chicago, Illinois 60636, USA. Platintojams 
duodama didelė nuolaida. Pas jį galima 
gauti ir kitokių lietuviškos minties lipinių, 
nepalyginamai pigesnėmis kainomis, nei 
šis. perspausdintas auksu.

Garbingas lietuvis Antanas Beleška at
lieka naudingą darbą, taip garsindamas 
mūsų tautai svarbius asmenis ir įvykius.

Ta proga prisimintina, kad jau keturi 
lietuviai susidegino okup. Lietuvoje, pro
testuodami prieš bolševikų okupaciją: Ka
lanta. Stonis. Andriuškevičius. Želikaus- 
kas. Garbė jiems, nors daugiau tokių aukų 
nereikia: lietuviškas kraujas per brangus 
žūti priešo nenudobiant'.

Kęstutis Gardinas

ALLENDĖ MASKVOJE
Čilės marksistinis prez. Allendė nuskrido 

į Maskvą pasirašyti bendradarbiavimo ir 
draugiškumo sutarties ir prašyti paramos 
tvirta valiuta savo krašto ūkiui sustiprinti.

Jau ir anksčiau jis yra gavęs paramos iš 
Sov. Sąjungos.

TESTAMENTU 3.000 DOLERIŲ NIDOS 
KNYGŲ KLUBUI

Nepaprastai retas atsitikimas, kad lietu
vis, rašydamas testamentą, atsimintų spau
dą. Surandama vis kitokių gražių tikslų, o 
dėl spaudos, ypač dėl knygos, tiek to, tegu 
ji sau verčiasi, jei gali, pati. O tarp tų retų 
atsitikimų iki šiol dar nebuvo tokio, kad 
kas atsimintų mūsiškį Nidos Knygų Klubą.

Tačiau dabar turime jau ir tokį atsitiki
mą. Nidos Knygų Klubo narys Antanas Ma
čiulis iš JAV parašė, kad savo testamentu 
po n.irties jis yra paskyręs 3.000 dolerių 
Nidos Knygų Klubui.

Tas išimtinis A. Mačionio mostas yra ir 
džiuginantis ir įpareigojantis. Jis džiugi
nantis, nes rodo, kad žmonės Klubo darbą 
vertina. O vertinimas įpareigoja nepaisyti 
kokių nors sunkumų ir neatlaidžiai toliau 
tęsti darbą.

Nidos Knygų Klubo leidėjų vardu Lietu
vių Namų Akc. Bendrovės pirmininkas inž. 
Stepas Nenortas parašė Antanui Mečioniui 
šiltą padėkos laišką.

VLIKO VALDYBA
Lapkričio 26 d., 10 vai. ryto, susirinkusi, 

V'iko Taryba trejiems metams išrinko nau
ją Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Valdybą. Pradžioje išrinko (perrinko) 
pirmininką dr. Juozą Kęstutį Valiūną, ku
ris, padėkojęs už pasitikėjimą, pateikė są
rašą asmenų, jo paties į valdybą pasirink
tų, būtent: Jurgį Valaitį, Juozą Audėną, 
Stasį Dziką, Vytautą Radzivar.ą, Antaną 
Razgaitį ir Alėksandrą Vakselį. Visi kartu 
Tarybos patvirtinti. (ELTA)

PATYS STATYS IR IŠ SAVŲ MEDŽIAGŲ
Sov. Sąjunga Vašingtone, o JAV Maskvo

je statysis naujus pastatus atstovybėms iš 
savo medžiagų, dirbs savi darbininkai, bal
dus atsigabens iš savo kraštų.

Tai užtikrinsią, kad niekas neįtaisys 
slaptų klausomųjų įrengimų.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS Į SOV.
SĄJUNGĄ

Brežnevo kviečiamas, sausio mėn. į Sov. 
Sąjungą važiuoja neoficialaus vizito Pran
cūzijos prez. Pompidou su savo užsienio 
reikalų ministeriu.

Jie, kaip spėliojama, aptarsią ne tik abie
jų kraštų tarpusavio santykius, kurie yra 
geri, bet ir Europos apskritai ir karinių 
pajėgų Europoje sumažinimą.

Prezidentas keliaująs, be kita ko, norėda
mas savo piliečius palankiai nuteikti prieš 
busimuosius rinkimus.

AUSTRALIJOS NAUJA POLITIKA
Naujoji Australijos darbiečių vyriausy

bė paleido iš kalėjimų tuos jaunuolius, ku
rie buvo nutėisti, kad atsisakė stoti į ka
riuomenę.

Taip pat ji, ruošdamasi megzti santykius 
su Pekino Kinija, atšaukė Australijos am
basadorių iš Taiwano (Formozos).

PROSTITUČIŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
Turkijos prostitutės įsteigė savo profesi

nę sąjungą, kurią pavadino asmeninio pa
tarnavimo darbininkų sąjunga.

Dabar įsteigtas centras, bet būsią ir sky
riai visuose didžiuosiuose krašto miestuo
se.

Krašte esą apie 17 tūkst. prostitučių.

HEROINO GENEROLAS MIRĖ
Paryžiaus kalėjime mirė meksikietis ge

nerolas Humberto Marilės Cortes, 1948 m. 
olimpiniuose žaidimuose už jojimą laimė
jęs aukso medalį.

Prancūzų policija jį suėmė kartu su ki
tais 7 asmenimis — jie gabeno 132 svarus 
gryno heroino, tikėdamiesi per Olandiją ir 
Meksiką pristatyti į JAV ir ten už gerą 
kainą parduoti.

„PRAVDA“, RELIGIJA IR 
NACIONALIZMAS

Maskvos „Pravdos“ vedamasis straipsnis. 
„Ateistinis auklėjimas“, išsp. rugsėjo 15 d., 
aiškiai taikomas pastarųjų metų įvykiams 
Lietuvoje. Jame rašoma: „Šiuo metu svar
bu iškelti viešumon ryšį tarp religijos ir 
nacionalizmo liekanų. Gerai žinoma, kad 
daugelyje atvejų bažnyčios ir sektos siekė 
būti tautinių vertybių saugotojomis. Mes 
dar pastebime mėginimą pristatyti religi
ją kaip integralią tautinio gyvenimo dalį. 
Religinių švenčių nepaisymas esąs nukry
pimas nuo „mūsų tėvų testamento“. Tokius 
mėginimus remia ir išpučia buržuazinė pro
paganda už SSSR-os ribų, siekdama atgai
vinti religinius ir nacionalinius prietarus. 
Mes turime nukreipti mūsų ideologinės ka
riaunos visas jėgas kovai su buržuaziniais 
ideologais, mėginančiais iškreipti SSSR-os 
tautų dvasinės kultūros turtėjimo vyksmą 
ir vaizduojantiems religiją kaip esminę jų 
visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo rai
dos dalį, šis klausimas tampa ypač reikš
mingu mums ruošiantis minėti Sovietų Są
jungos susikūrimo penkiasdešimtmetį“. (E)

REIKIA DIDESNIO BUDRUMO
Lapkričio 30 d. numerio vedamajame 

„Laisvės fronte“ „Tėviškės Žiburiai“, svars
tydami laisvės kovos reikalus, rašo ir ši
taip:

„Kaip kiekvienoje kovoje, taip ir mūsiš
kėje, šalia pasiryžėlių, atsiranda ir kenkė
jų. Jų yra pačioje Lietuvoje, jų atsiranda ir 
išeivijoje. Kad jų yra okupuotoje Lietuvo
je, netenka stebėtis. Visose tautose atsiran
da žmonių, kuriems asmeniniai, karjeriniai 
interesai yra svarbesni už bendruosius. To
kių buvo Lietuvoje Hitlerio. Stalino laikais, 
tokių yra ir dabar. Labiau stebėtis reikia 
išeivijos tautiečiais, kurie ryžtasi kenkti 
laisvės frontui. Čia niekas jų neverčia būti 
pataikūnais ir tuo būdu pelnyti sau bal
tesnę duoną. Tiesa, tokie egzemplioriai bū
na reti, bet atsiranda. Antai, tokį išdavimo 
kelią jau seniau pasirinko buvęs ALT-os 
tarnautojas Albinas Morkus, o dabar — 
VLIKo tarnautojas Vytautas Alseika. Žino
ma, jie paslapčių ten nugabenti negali, nes 
jų beveik nėra, tačiau pats faktas, kad lie
tuvis patriotas gali pereiti priešo pusėn, 
yra gėdingas ir kenksmingas. Prie laisvės 
fronto kenkėjų skirtini ir tie, kurie, gerų 
intencijų vedami bei užsidegę Madingai 
suprastu „bendradarbiavimu“, ima kirsti 
šaką, ant ’kurios patys sėdi, ir gyventi iliu
zija, kad Lietuva nėra pavergta. Jie ne tik 
patys pasitraukia iš Lietuvos laisvinimo 
veiklos, bet ir ima niekinti joje dirbančius. 
Nejučiomis jie pasitarnauja pavergėjui,

SEPTYNIOS dienos
Sustreikavo EEB darbuotojai

Buvo sustreikavę apie 6 tūkst. Europos 
Ekonominės Bendruomenės aukštųjų parei
gūnų, reikalaudami geresnių atlyginimų ir 
darbo sąlygų.

Nuostoliai tankais
Pietų Vietnamo armija skelbia, kad per 

pastaruosius 8 mėnesius ji ir amerikiečiai 
sunaikino 900 Šiaurės Vietnamo tankų.

Tankai buvo tiekiami Sov. Sąjungos ir 
Kinijos.

Airiai siautėja savo sostinėje
Airijos respublikos sostinėje Dubline 

sprogo dvi bombos, du užmušti, 73 sužeisti, 
iš jų 10 sunkiai.

IRA organizacijos centras paskubėjo nu
sikratyti atsakomybės už tuos veiksmus, 
bet neabejojama, kad tai yra jos darbas 
— kerštas, kad buvo suimtas ir 6 mėne
siams kalėti nuteistas teroro veiksmus pla
nuojančio ir vykdančio tos organizacijos 
sparno vadas MacStiofainas.

Bet tie sprogdinimai paveikė Airijos par
lamento opozciją, kuri buvo nusistačiusi 
prieš projektą įstatymo, leidžiančio inter
nuoti slaptų organizacijų narius net ligi 
penkerių metų, ir dėl to įstatymas buvo 
paskubom pravestas.

Kiekvienas sprendžia savo likimą
Rumunijos atstovas Helsinkio pasitari

muose reikalavo, kad būtų panaikintos vi
sos sutartys, kurios leidžia tarpvalstybi
niuose santykiuose panaudoti jėgą.

Be to, jis reikalavo, kad Europos saugu
mo konferencija paskelbtų kiekvieną kraš
tą turint teisę spręsti savo likimą, o pasita
rimuose dėl kariuomenės sumažinimo kad 
kiekvienas kraštas Europoje turėtų teisę 
pareikšti savo nuomonę.

Brežnevo vizitas Vengrijon
Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 

Brežnevas su delegacija 5 dienas išbuvo 
Vengrijoje.

Spėjama, kad jam rūpėjo ne tik Vengri
ją patvarkyti, bet dar pabandyti per ją 
paveikti nepaklusnią Rumuniją.

Pasirašyta bus ne Rytų Berlyne
V. Vokietijos kancleris Brandtas norėjo 

gruodžio 21 ar 22 d. važiuoti į Rytų Berly
ną pasirašyti Rytų-Vakarų Vokietijų su
tarties, bet Rytų Vokietijos vyriausybė pa
reiškė, kad tada nepatogus laikas.

Spėjama, kad Rytų Vokietija vengia ga
limų ovacijų Brandtui, dėl to nori patogiau
sio laiko.

Tuo tarpu Vakarų Vokietijos opozicija 
kaltina Brandtą, kad jis darąs nuolaidas 
Rytų Vokietijai, sutikdamas atidėti pasira
šymą.

Ketveri metai per keturias savaites
JAV Pietų Vietnamui per keturias sa

vaites patiekė tiek karinių dalykų, kiek pa
gal planą buvo numatyta patiekti per ket
verius metus.

Tankų atgabenta 200 (dabar Vietnamas 
turės 400), lėktuvų skaičius padidintas iki 
1.200.

Pakilo į mėnulį
JAV astronautai išskrido į mėnulį. 

prieš kurį tauta kovoja. Komunistais jie 
gal ir nepasidaro, bet atlieka tą patį vaid
menį, kaip ir užsienio lietuviai komunistai, 
kurių patriotizmas yra maskvinis. Veikiant 
tokiai penktajai kolonai, laisvės fronto 
budrumas turėtų padidėti ir apsisaugoti 
nuo parazitinio elemento, kuris ateityje 
gali net pagausėti".

PERSKIRS BADAUJANČIUS

Leningrado psichiatriniame kalėjime yra 
uždaryti du politiniai kaliniai — Viktoras 
Fainbergas ir Vladimiras Borisovas. Pir
masis buvo ten uždarytas, kad 1968 m. da
lyvavo Maskvoje suruoštoje demonstraci
joje, protestuodamas dėl Čekoslovakijos 
okupavimo, o antrasis 1969 m. pasirašė 
Jungtinėms Tautoms siųstąjį protesto laiš
ką.

Abu laikomi psichiatriniame kalėjime be 
teismo. Bet jie abu prieš 70 dienų pradėjo 
bado streiką. Tokia jų laikysena veikia ki
tus kalinius — Fainbergas ir Borisovas ka
linių akyse pasidarė lyg ir kokie garbės 
kaliniai, garsenybės.

Tokios padėties akivaizdoje trijų Mas
kvos psichiatrų komisija nutarė tuos du 
badaujančius išskirti — Fainbergas būsiąs 
išvežtas į kitą kalėjimą ir ten toliau „prie
varta gydomas“.

Darbiečiai Australijoje
Australijoje parlamento rinkimus laimė

jo Whitlamo vadovaujama darbo partija.
Ta partija jau 23 metai kaip nebuvo 

atėjusi į valdžią.

Sprendimas bus prieš Kalėdas
Ugandoje dar gyvena apie 3.500 britų.
Kai iš ten buvo varomi aziatai, prez. 

Aminas pagrasino ir britams. Kai dabar 
Britanija atsisakė duoti Ugandai 10 mil. 
svarų paramos, prez. Aminas pagrasino im
tis drastiškų priemonių prieš britus, ir jis 
tą klausimą išspręsiąs gruodžio 18 d.

Peronas nenuma,tomas kandidatu
Argentinos prez. Lenusse kategoriškai 

pareiškė, kad buvusiam diktatoriui gen. 
Peronui nėra pagrindo kitais metais kan
didatuoti į prezidentus.

Formali kliūtis: kandidatas būtų turėjęs 
jau nuo anksčiau būti gyvenęs krašte.

Papildomi milijonai
NATO nutarė 1973 m. panaudoti papildo

mai 600 mil. svarų naujiems ginklams įsigy
ti.

Ne tik pinigai, bet ir automobiliai ir 
autobusai

Susirūpinusi žemdirbius ko labiau pa
spausti gaminti maistą. Sov. Sąjungos vy
riausybė yra pasiryžusi ne tik skirti pinigi
nes premijas, bet ir automobilius ir auto
busus kolūkiams ir valstybiniams ūkiams.

Sumažinami atlyginimai
Nemaža Jugoslavijos įmonių pradėjo 

bankrutuoti — nėra kas perka jų gaminius.
Dėl to tokių įmonių darbininkams suma

žinamas atlyginimas 10 procentų.

Po 10 metų už bombų dėliojimą
1968-1971 m. Britanijoje vadinamoji 

.,Angry brigade“ sprogdino bombomis poli
cijos būstines, konsulatus, ministeriu ir ki
tokių aukštų pareigūnų namus, siekdama 
tomis priemonėmis pakeisti visuomeninę 
santvarką.

Po ilgai užtrukusio teismo 4 tai brigadai 
priklausiusieji ir teroro veiksmus atlikinė
jusieji jaunuoliai nuteisti po 10 m. kalėti, 
kiti 4 išteisinti.
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ANGLIJOS LIETUVIAI CHICAGOJE
Sakoma, kad jaunų dienų draugystės ry

šiai būna tampriausi. Gal taip ir yra. Kai 
po karo iš Vokietijos sklaidėmės po visą pa
saulį, dar buvome — lyginant su dabarti
niu mūsų amžiumi — gana jauni. Tarp sve
timųjų gyvendami, pasiilgdavome savų 
tautiečių. Tad laukdavome savaitgalių kaip 
kokios šventės. Malonu būdavo sutikti sa
vuosius po pamaldų prie bažnyčios arba 
užeigoje, klube. Ten tarėmės, posėdžiavo
me, ginčijomės ir pagaliau, kokiam nors 
organizaciniam darbeliui pavykus, džiaugs
mu dalydavomės prie (bendrų vaišių stalų. 
Taip per eilę metų begyvendami, suaugo
me, susigyvenome, buvome ne tik pažįsta
mi, 'bet ir artimi vieni kitiems. Tą senti
mentą išsivežėme ir iš Anglijos į kitus 
kraštus išvykdami. Čikagoje per 10 metų 
neabejotinai daugiau pažinčių įsigijome, 
kaip 15 metų Anglijoje gyvendami, bet vis- 
tiek tuos praeities metus prisimename be
veik su tam tikra nostalgija. Nesvarbu, kad 
ten iš klubo į namus kartais ir pėsčiomis 
keliaudavom, autobusą praleidę, bet buvo
me jaunesni ir galėjome tai atlikti, šian
dien be automobilio niekas Čikagoje neju
da nė iš vietos. Nors krautuvė ar kaimynas 
būtų tik už kampo, vistiek važiuojam, ma
ža kas savo kojas benaudoja. Lietuvių čia 
daugiau kaip gana, bet kai susitinki su 
Anglijoje gyvenusiu tautiečiu, rodos, vis

tiek jis tau arba artimesnis, arba bent ar
šesnis. Vadinas, su juo daugiau reikalų tu
rėta — praeitis riša. Tad iš kitur Čikagon 
atvykę lietuviai ir buriasi į būrelius ir klu- 
belius. Turime ne tik „anglikonus“, kaip 
mus čia vadina, bet yra taip pat ir Vene- 
cuelos Lietuvių Klubas ir Argentinos Liet. 
Klubas.

Anglijos Lietuvių Klubas
Jau antri metai iš eilės, kaip Chicagos 

Anglijos Lietuvių Klubui — vis dar augan
čiam ir dabar jau daugiau kaip 180 narių 
turinčiam — pirmininkauja kadaise Eirad- 
forde gyvenęs Lakečinskas-Lakas. Jo stam
bus talkininkas yra klubo vicepirmininkas 
Justinas Šidlauskas. Jonas Jokubka yra 
kasininkas, Algirdas Dauginas sekretoriau
ja. Kiti Valdybos nariai: Bronius Kuras ir 
Juozas Šlajus, parengimų vadovai Vladas 
Paliulionis ir Stefa Šidlauskienė. Revizijos 
Komisiją sudaro Stasys Juozapavičius, Ste
fanija Kaulėnienė ir Stasys Vilutis. Klubas 
leidžia nariams mėnesinį biuletenį „Angli
koną“, kurį redaguoja Leonas Venckus. 
Administratoriaus darbą gerai atlieka ne- 
nuilstąs „Viadukas“ Paliulionis. Visą pusę 
amžiaus viengungiu išbuvęs, Vladas per
nai pagaliau sukūrė puikią lietuvišką šei
mą, pakvietęs į savo vestuves visus Čika
goje gyvenančius buv. Anglijos lietuvius.

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ KLUBO 1972 M. VALDYBA.

Iš kairės — sėdi: Justinas Šidlauskas, Anatolijus Lakas, Stefa Šidlauskienė, Jonas Jo
kubka ir inž. Algirdas J. Dauginas.
Stovi: Stasys Juozapavičius, Bruno Kuras,Leo Venckus, Juozas Šlajus, „Viadukas“ 
Paliulionis ir Stasys Vilutis. Trūksta Stefanijos Kaulėnienės.

Parengimai
„Anglikonai“ kasmet turi bent 3 pagrin

dinius parengimus: Užgavėnių blynų ba
lių, Motinos dienos minėjimą, ir nuo pat 
savo įsisteigimo 1960 metais kiekvieną ru
denį — spalio mėnesį — rengiamas tradi
cinis klubo rudens vakaras. Visuomet jis 
būna su gera vakariene ir didesne ar ma
žesne menine programa, kurią paskuti
niuoju laiku visai gerai atlieka mūsų na
rių priaugantis atžalynas. Iš parengimų 
gautasis pelnas paprastai Skirstomas lietu
viškiems reikalams, neaplenkiant ir Ang
lijos lietuvių. Pvz., praeitą vasarą, belau
kiant atstovų iš Anglijos, klubas II Pasau
lio Liet. Jaunimo Kongresui paaukojo $500, 
ko nepadarė kai kurie ir didesni Čikagos 
klubai.

Neeiliniai užsimojimai
Šalia pagrindinių parengimų, Chicagos 

Anglijos Lietuvių Klubas retkarčiais užsi
moja ir didesnio masto dalykams. Štai 1969 
m. lapkričio 9 d. klubas surengė literatūros 
vakarą, pakviesdamas iš Anglijos Chicago- 
je daug gerbėjų turintį poetą Vladą Šlaitą 
ir rašytoją Joną Gailių. Lietuvių spauda 
tada suruoštąjį literatūros vakarą įvertino 
teigiamai ir Anglijos lietuvių klubą statė 
pavyzdžiu kitoms organizacijoms.

Šį rudenį tas pats 'klubas nutarė įgyven
dinti jau senokai jam rūpėjusį sumanymą. 
Tad nuo gruodžio 2 d. iki 10 d. Čikagoje 
vyksta

ANGLIJOS-KANADOS LIETUVIŲ 
DAILININKŲ JUNGTINĖ MENO 

PARODA,
kuri atidaroma Čiurlionio galerijoje prie 
Jaunimo Centro. Štai kaip „anglikonų“ pir
mininkas Anatolijus Lakas biuletenyje ra
šo savo klubo nariams apie rengiamąją me
no parodą:

„Lietingos dienos, fabrikų dūmais ir suo- 
dėmis apsiklostę medžiai bei pievos negali 
duoti menininkui daug įkvėpimo kurti. Ta
čiau lietuvis menininkas, gyvendamas ir to
kiose sąlygose — po rūkanų aptrauktu 
Anglijos dangum, tėvynės meile degančioj 
krūtinėj, mintimis, sielos gelmėje — gyve
na ir kuria. Prisimena lino žiedo tyrumo 
dangaus mėlynes, kalvotus, kvepiančiais 
čiobreliais apaugusius kalnelius, pasvyru- 
sius pakelėse kryžius; debesis, atrėmusius 
bažnyčių bokštus, išdidžiai rymančias mar
gas sodybas (bei rūtos žalumo gojelius, iš
raižytus srauniais upeliais. Visa tai pergy
vendamas, lietuvis dailininkas savo teptu
ku, sudėdamas tūkstančius valandų kruopš
taus darbo, įstengė įamžinti drobėje“.

GEN. STASIO RAŠTIKIO „ĮVYKIAI IR 
ŽMONĖS“ REIKALU

Akademinės Skautijos leidykla praneša, 
kad visiems prenumeratoriams knyga buvo 
išsiųsta iš Čikagos prieš lapkričio 15 d. 
Šiuo metu jau yra įvykdyti ir platintojų už
sakymai.

Leidykla dėkoja visiems lietuviams už 
parodytą susidomėjimą, pasitikėjimą ir pa
skatinimą.

Europoje gyvenantieji prenumeratoriai, 
iki sausio pradžios negavę knygos, prašo
mi susisiekti su Leidykla.

ĮVYKIUS IR ŽMONES dabar dar norin
tieji įsigyti kreipiasi į Leidyklą arba į pla
tintojus. Speciali (knygos kaina Europoje 
gyvenantiems yra 12 JAV dol., arba 5 bri
tų svarai. Anglijoje gyvenantieji pinigus 
gali išsiųsti į JAV-es, vadovaudamiesi „The 
Exchange Control Act of 1947, Section 53“, 
paduodami prašymą bet kuriame banke. 
Leidyklai čekiai rašomi ,/Lithuanian Scouts 
Assoc., Ine.“ vardu.

Leidyklos ypatingas atstovas ir knygos 
platintojas Anglijoje yra V. Ignaitis, 2 Rus
sell St., Bradford BD5 OJB, England.

V. Ignaitis šiame darbe bendradarbiauja 
su Lietuvių Skautų Sąjungos Anglijos Ra
jonu; jam knygos jau yra išsiųstos.

Akademinės Skautijos Leidykla, c/o A. V. 
Dundzila, 4339 W. 83 St., Chicago, Ill. 60652 
USA.

Kalbamoje parodoje savo kūrinius išsta- 
tys šie lietuviai dailininkai:

1. Elena Gaputytė — tapytoja, skulpto
rė, gyvenanti Londone;

2. Vincas Jokūbaitis — tapytojas, skulp
torius, gyvenąs Londone;

3. Genė Grigaravičiūtė-Johnston, tapyto
ja ir pedagogė iš Coventrio;

4. Pet'ras Bugailiškis —tapytojas iš Der
bio, kuris pats tada atvyks Chicagon;

5. Magdalena Stankūnienė — dailininkė, 
londoniškė, gyvenanti Chicagoje;

6. Antanas Petrikonis — žinomas Chica
gos dailininkas, gyvenęs Eccles, Lancs.;

7. Algis Zubrickas — jaunas dail. iš Ha
milton, Ont., Kanados, buvo laukiamas, bet 
prieš pat parodos parengimą pranešė, kad 
negalėsiąs dalyvauti.

šios parodos tikslas panašus kaip ir lite
ratūros vakaro — duoti galimybę Anglijos 
lietuviams supažindinti su savo kūryba 
platesnę lietuvių visuomenę Chicagoje. 
Kita priežastis, anot A. Lako: „...Anglijos 
lietuvių klubo valdyba.., rengia šią paro
dą, kad už įamžintą darbą dailininkams 
būtų mūsų visų išreikštas dėkingumas ir 
šilima“.

Po tokių žodžių ar dar kas galėtų sakyti, 
kad „anglikonai“ ne jausmingi žmonės?

L. Venckus

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PREMIJA DR. J. GIRNIUI

Ohio Lietuvių gydytojų premija (1000 
dol.) paskirta dr. Juozui Girniui, buvusiam 
Lietuvių Enciklopedijos, o dabar „Aidų“ 
žurnalo redaktoriui ir eilės filosofinių vei
kalų autoriui. .

PAŽINTIS SU S. RAŠTIKIO KNYGA
Chicagoje Akademinis skautų sambūris 

suruošė susipažinimą su dabar išėjusia tre
čiąja gen. S. Raštikio atsiminimų knyga 
„Įvykiai ir žmonės“.

Knygą susirinkusiems pristatė prof. dr. 
Vytautas Vardys.

Knygos pristatymo (proga suruoštos dvi 
parodėlės, kurių vienoje buvo išstatyti li
gi šiol lietuvių spaudos dar neskelbtieji sve
timų valstybių pranešimai apie Lietuvos 
kariuomenės vadą gen. S. Raštikį, o kitoje 
— kariuomenės spauda ir ženklai. Parodė
les suruošė prof, dr, T. Remeikis ir Br. 
Kviklys.

SPAUDOS VAKARAS
Bostone, JAV, suruoštas sėkmingas spau

dos vakaras, kuriame paskaitą apie spaudą 
Skaitė Stasys Santvaras, o meninę progra
mą atliko Vitalis Žukauskas.

ANTANUI BAUŽEI 75 METAI
Žymiajam Australijos lietuvių veikėjui 

visuomenininkui Antanui Baužei sukako 
75 m. amžiaus.

Į Australiją jis atvyko 1930 m. Ten tuoj 
pat įsijungė į lietuvių veiklą. Jis su J. Žu
kausku .sumanė leisti „Mūsų Pastogę“ ir 
kurį laiką (buvo to laikraščio savininkas ir 
leidėjas.

Dabar jis yra Bendruomenės garbės na
rys, nuolat būna renkamas į Bendruome
nės valdomuosius organus.

K. S. KARPIAUS PALIKIMO PARODA
Balzeko lietuvių kultūros muziejus Chi

cagoje suruošė rašytojo ir žurnalisto Ka
zio S. Karpiaus palikimo parodą — foto
grafijų, diplomų, raštų.

LIETUVIAI SPORTININKAI AMERIKOS
ŽEMYNE

Lietuviai sportininkai Amerikos žemyne 
turi 20 klubų ir juose 851 narį.

Jie 1973 m. vasarą ruošiasi atsiųsti į Eu
ropą vyrų krepšinio ir moterų tinklinio 
rinktines.

U/

KUi kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Neturiu žinių, kaip paveikė aplenkėjusių vil
niečių nuotaikas lenkiškų mokyklų steigimas. Ga
lima nebent prileisti, kad ir 1953 metais Vilniaus 
krašte lenkiškos nuotaikos buvo žymiai pagyvėju- 
sios, kaip ir 1926 metais nepriklausomojoje Lietu
voje, kai vidaus politikos sumetimais buvo žymiai 
palengvinta steigti lenkiškąsias mokyklas. Lenkiš
kai mokyklai steigti tada pakako įteikti pareiškimą 
su tam -tikru parašų skaičiumi. Pradėta labai uoliai 
medžioti parašai, įtraukiant į prašančiųjų sąrašus 
kartais net ir mirusiuosius gyventojus, Gogolio „Mi
rusiųjų sielų“ čičikovo pavyzdžiu. Greta su tuo buvo 
pradėta skleisti ir Lietuvai nepalankūs gandai, pa
vyzdžiui, kad kraštas į pietus nuo Ukmergės ligi 
Šventosios upės būsiąs priskirtas prie Lenkijos. Gal, 
pradėjus steigti lenkiškas mokyklas, aplenkėję vil
niečiai ir kiek kitaip reagavo į tą įvykį, negu kau
niškiai 1926 metais, tačiau, rodos, netektų abejoti, 
kad lenkiškos mokyklos sustiprino lenkiškumą Vil
niaus krašte, juoba kad ir toms mokykloms rengia
mi jauni, taigi idealistiškiau nusiteikę lenkai moky
tojai. Be to, tie mokytojai dažnai siunčiami dar ir į 
Lenkiją pasitobulinti polonistikoje ir, žinoma, su
stiprinti lenkiškoms nuotaikoms.

šalia mokyklų, lenkybė Vilniaus krašte palai
koma ir kitomis priemonėmis. Vilniuje ir kai ku
riuose rajonuose spausdinami lenkiški laikraščiai, 
žurnalai, vadovėliai. Daugybė knygų, laikraščių ir 
vadovėlių atvežama iš Lenkijos. Vilniaus krašto 
rajonuose valdininkauja nemaža lenkų. Jie pasi
stengė tapti partijos nariais ir varo lenkinimo dar
bą, bet kurį lietuviškumo pasireiškimą apšaukia 
„lietuvišku nacionalizmu“, skundžia lietuvius ru
sams. Lenkybę stiprina ir gyvai palaikomieji ryšiai 
su Lenkija. Kasmet ne tik siunčiama į Lenkiją ke
liasdešimt lenkų mokytojų tariamai „pasitobulinti“, 
bet kasmet atvyksta ir į Vilnių bei apylinkes gau
sios lenkų veikėjų, studentų ir vasarotojų ekskursi
jos palaikyti „broliškų ryšių“ su savaisiais. Iš Len
kijos dažnai apsilanko Lietuvoje įvairūs meniniai- 
artistiniai vienetai, ir juos čia mielai priima. Visai 
kitokia lenkų padėtis kad ir kaimyninėje Gudijoje, 
kur lenkų gyvena apie 383.000. Gudijoje nėra nė 
vienos lenkiškos mokyklos, jokio laikraščio, jokio 
kultūrinio pasireiškimo. Iš Lenkijos atvykstantieji

meno ansambliai nukreipiami į tas Gudijos sritis, 
kur maža lenkų.

Kad lenkiškos mokyklos Vilniaus krašte ir šiek 
tiek privilegijuota lenkiškosios mažumos padėtis 
Lietuvoje pristabdė lenkų nutautimą Lietuvoje, ro
dos, patvirtina ir statistika. 1959 metais Sovietų Są
jungoje buvo 1.380.000 lenkų, 1970 metais — jau 
tik 1.167.000, vadinasi, 213.000, arba net 15,4%, 
mažiau. Lietuvoje 1959 metais buvo 230.000 lenkų, 
1970 metais — 240.200, vadinasi, padaugėjo

ANTANAS RUKŠA

10.100, arba 4,4%. Kai kas didelį lenkų tautybės 
žmonių mažėjimą Sovietų Sąjungoje aiškina lenkų 
repatriacija į Lenkiją, tačiau, bent man, neteko ap
tikti žinių, kad po 1959 metų dar būtų buvusi tokia 
masinė lenkų repatriacija iš Sovietų Sąjungos. Tai
gi, kai Sovietų Sąjungoje absoliutus lenkų skaičius 
per 11 metų sumažėjo net 213.000, tai Lietuvoje per 
tą patį laiką jų net kiek padaugėjo, būtent, 10.100. 
Sovietų Sąjungoje lenkų gyventojų skaičius krito 
15,4%, Lietuvoje — jų padidėjo 4,4%. Tokį lenkų 
tautybės gyventojų skaičiaus keitimosi skirtingumą 
kaip tik ir tektų aiškinti tuo, kad Lietuvoje lenkai 
turi lenkų dėstomąja kalba mokyklas ir jiems su
darytos sąlygos ir visokeriopai kultūriškai veikti, kai 
kitose sovietinėse respublikose viso šita nėra.

Vis dėlto ir Lietuvoje, kad ir ne taip sparčiai, 
kaip kitose sovietinėse respublikose, lenkybė silpnė
ja. Nuo 1959 iki 1970 metų Lietuvoje lenkais užsi
rašiusiųjų gyventojų procentas sumažėjo nuo 8,5% 
iki 7-7%, vadinasi, 0,8%, kai lietuvių gyventojų 
procentas iš 79,3% pakilo ligi 80,1%, taigi padidė
jo taip pat 0,8%. Gal ir atsitiktinai per 11 metų so
vietinėje Lietuvoje tokiu pačiu procentu lietuvių 
gyventojų pakilo, kokiu lenkų krito, tačiau nebū
čiau linkęs sutikti su P. Gaučo 40) tvirtinimu, kad 
„šį padidėjimą nulėmė kiek didesnis lietuvių, paly
ginus su dauguma kitų Lietuvoje gyvenančių tautų, 
natūralus prieauglis“. Taip pat negalima sutikti su 
tuo pačiu autorium, kad „reikšmės turėjo ir atsikė
lę lietuviai iš kitų respublikų. Jie sudarė daugiau 
kaip pusę Lietuvos gyventojų mechaninio prieaug
lio“. Mechaninis lietuvių gyventojų prieauglis galė
jo padidinti Lietuvos gyventojų lietuvių procentą 
tik tuo atveju, jeigu jis buvo didesnis už buvusį lie
tuvių gyventojų procentą, būtent, už 79,3%, bet jei 
mechaninis lietuvių prieauglis tesudarė tik kiek

daugiau kaip pusę viso mechaninio prieauglio ir jis 
nesiekė 79,3%, tai jis galėjo tik numušti bendrą 
lietuvių gyventojų procentą. Neįtikėtinas atrodo 
tvirtinimas, kad Lietuvoje lietuvių natūralus prie
auglis būtų didesnis, negu kitų Lietuvos tautybių, 
ypač lenkų, prieauglis. Būtų žymiai daugiau pagrin
do laukti, kad Lietuvos lenkų natūralus prieauglis 
didesnis, negu lietuvių. Pagal 1970 metų statisti
ką 41), 95.600 Lietuvos lenkų gyveno miestuose, ir 
lenkai miestiečiai sudarė 6,1% Lietuvos gyventojų, 
kaimo gyventojų lenkų buvo 144.600, ir jie sudarė 
9,3% visų Lietuvos gyventojų. Tad kone du trečda
liai Lietuvos lenkų gyveno kaime. Lietuvių miesto 
gyventojų 1970 m. buvo 1.150.800, ir jie sudarė 
73,2% visų Lietuvos gyventojų, lietuvių kaimo gy
ventojų buvo 1.355.900, ir jie sudarė 87,1% visų 
Lietuvos gyventojų. Kaip matome, daug didesnė 
lenkų, negu lietuvių, gyventojų dalis gyvena kaime. 
Be to, kaip matėme, išsimokslinusių lenkų procen
tas keturis kartus žemesnis, negu lietuvių. Kadangi 
kaimo ir žemesnės kultūros gyventojų natūralus 
prieauglis paprastai būna didesnis, tai tenka laukti, 
kad ir Lietuvoje lenkų gyventojų prieauglis turėtų 
būti aukštesnis už lietuvių gyventojų prieauglį. Iš to 
tektų daryti išvada, kad net daugiau kaip 0,8% su
lenkėjusių Lietuvos gyventojų galėjo per 11 metų 
(1959-1970) atlietuvėti.

Galima būtų prileisti, kad lietuvėja tik buvusios 
nepriklausomosios Lietuvos teritorijos sulenkėję 
gyventojai, kai Vilniaus krašto nutautę lietuviai 
griežtai laikosi savo naujosios tautybės. Tačiau sta
tistiniai duomenys tam prieštarauja. Vilniuje lenkų 
gyventojų procentas iš 20% 1959 metais krito iki 
18,3%, taigi 1,7%, 1970 metais, nors miestas visą 
laiką plėtėsi į labiausiai sulenkėjusių gyventojų 
apylinkes. Visai natūralu, kad Vilniaus miestas 
greičiau lietuvėja, negu Vilniaus krašto kaimas. Juk 
ir nepriklausomosios Lietuvos laikais daug greičiau 
lietuvėjo miestai, didesni kultūros centrai, negu 
provincijos užkampiai. Be to, galima prileisti, kad 
nevisada sekasi rasti pakankamai ir tinkamų lietu
vių tarnautojų ir mokytojų, kurie pasiaukodami 
noriai sutiktų keltis iš Vilniaus ar kurio kito mies
to ar net ir kultūringesnio kaimo į kultūriškai atsi
tikusį Vilniaus krašto užkampį. Veikiausiai ne be 
pagrindo sakoma, kad kartais lengviau esą už tė
vynę ar kurią kitą idėją mirti, negu visą gyvenimą 
tai idėjai tarnauti.

EKMADlENIO
RmčiAiLj

40) P. Gaučas, t. p. 19 psl.
41) Tas pat, t.p. 19 psl.

(Bus daugiau)

TAIKA
Šv. Petras apaštalas sako, kad, laukiant 

Dievo atėjimo, reikia išsilaikyti taikoje, be 
dėmės ir be kaltės.

Yra pastebėta, kad žmogus karo metu 
yra daug žiauresnis, negu taikos metu. Per
vargęs ir išbadėjęs kareivis padaro tokių 
nusikaltimų, kokių jis niekuomet nepada
rytų taikos metu. Taip pat yra įrodyta, 
kad ir visų žmonių, apskritai imant, mora
lė, teisingumas, ištikimumas karo metu 
stipriai smunka, ir reikia daug laiko, kol 
viskas grįžta į normalias vėžes. Taip yra 
dėl to, (kad žmogus yra išstumtas iš norma
laus gyvenimo kelio. Jis gyvena baime, ne
viltimi, netikrumu. Jei dabar visa tai per
keltam į atskiro žmogaus privatinį ir dva
sinį gyvenimą, rasime tuos pačius reiški
nius. Kieno dvasinis gyvenimas netvarko
je, ten blaškymasis ir baimė, vis didesnis ir 
gilesnis grimzdimas į nusiminimą. Ko čia 
reikia? Reikia taikos su Dievu. Esant taiko
je su Dievu, daug lengviau išlaikyti ramy
bę ir žemiškųjų baisenybių audrose.

Štai koks įvykis yra žinomas iš šv. Jono 
Viannay, Arso klebono, gyvenimo. Vietinis, 
aukštas miestelio pareigūnas buvo pasižy
mėjęs audringu ir r.evisuomet pavyzdingu 
elgesiu. Iš visų įspėjimų jis tik pasijuokda
vo. Vieną rytą, kai kunigas Jonas baigė po 
rytinių mišių pasidėti liturginius drabu
žius, į zokristiją įėjo tas valdininkas.

— Atsiprašau, kunige. Noriu pasitarti.
— Klaupkis ten, — parodė kunigas zok- 

ristijoje esančią klausyklą.
— Aš ne išpažinties, kunige.
— Klaupkis, (klaupkis.
— Sakau, kad ne išpažinties. Aš netikiu 

nei į išpažintį, r.ei į Dievą.
— Tai nieko. Klaupkis.
Valdininkas atsiklaupė.
Kai po ilgoko laiko valdininkas atsistojo 

ir kunigas išėjo iš klausyklos, jis tarė:
— Dėkui, kunige. Dabar tikiu, ir pasau

lis man atrodo visai kitas.
— Pagyvensi, pamatysi. Taikoje ir var

gai žydi bei kvepia, — pridėjo kunigas.
Adventas yra proga rasti tikrąją taiką, 

taiką su Dievu. Tą taiką, kurios pasaulis 
negali duoti. Taiką, kuri duoda tikrąjį Ka
lėdų džiaugsmą. Bet toji taika terandama 
tik per gerą išpažintį.

***
Aš klausysiuosi, ką kalba Viešpats Die

vas; jis kalba apie taiką... Viešpatie, būk 
mums gailestingas ir išgelbėk mus.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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VOKIETIJOS LB DARBUOTOJI) 
SUVAŽIAVIMAS

19. Muenchen LB apylinkės sekretorė 
Alina Grinienė pranešė, kad apylinkei pri
klauso 57 nariai, jų tarpe nemaža jaunuo
lių, įstojusių šiais metais į Bendruomenę. 
Yra dar keli nariai, kurie moka mokesčius, 
bet neatlikę įstojimo formalumų. Mirė me
tų bėgyje 2, gimė 3. Valdybą sudaro 5 as
menys, kurių tarpe yra ir jaunuolių. Minė
jimuose reiškiasi jaunimas, jaunimo peti
cijai surinkta daug parašų. Leidžiamas 
apylinkės biuletenis, yra šalpos komisija. 
Neblogai skaitoma spauda, ypač Tėviškės 
Žiburiai, kurie skaitytoją pasiekia greičiau 
už kitus laikraščius, net ir už Europos Lie
tuvį. Veikia biblioteka su apie 300 knygų, 
kurias šiemet uoliai skaitė jaunimas. Apy
linkėje, veikianti tautinių šokių grupė „Ra
tukas“ dalyvavo šokių šventėje Čikagoje, o 
taip pat keletas jaunuolių iš Miuncheno 
apylinkės buvo išrinkti Vokietijos lietuvių 
jaunimo atstovais į II PL J kongresą. 
Tiems dalykams įvykdyti reikėjo daug dar
bo ir nemaža pinigų. Daug kas jaunimui 
mielai aukojo, kiti nusiskundė, kad jauni
mas ieško malonumų, o seniai turi mokė
ti... Tautinių šokių šventėje, šalia daugy
bės gražių įspūdžių, patirta ir skriaudos. 
Kai kuri JAV-bių lietuviškosios spaudos 
dalis žiauriai buvo užsipuolusi Vokietijos 
lietuvių jaunimą už pašoktą bavarišką šo
kį. A. Grinienė pareiškė, kad tai buvo at
likta prašant rengėjams ir Miuncheno „Ra
tukas“ tą rengėjų prašymą įvykdė. O kai 
kieno net klaidingai teigiama, kad tai atli
kusi Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių 
grupė. Reikia apgailestauti, kad barami ne 
tie, kurie buvo pasižadėję ir nepadarė, o 
tie, kurie pažadą įvykdė.

Nauda iš jaunimo kelionės į JAV-bes di
delė, ji jaučiama LB apylinkės darbuose.

Miuncheno LB apylinkės valdyba pasi
stengė pagerbti sportininkus iš Lietuvos, 
dalyvavusius olimpiniuose žaidimuose. Lai
mėtojams buvo įteikta gėlių puokštės, ir 
tai turėjo gero atgarsio okupuotoje Lietu
voje.

A. Grinienė pabrėžė, kad bendrauti su 
Lietuva reikia, ypač parodant lietuviško 
nuoširdumo. Jos nuomone, kas nebendrau
ja, tas. tingi. Miutncheniečiai gražiai paben
dravo su sportininkais, čia atvyko žmonių 
daugiau, negu tikėtasi.

Toliau Miuncheno LB apylinkės valdyba 
siūlo išskirti nario ir solidarumo mokestį. 
Nario mokestį mokėtų LB pilnateisiai na
riai, o solidarumo — kiti lietuviai. Jauni
mas Miunchene mano, kad į LB reikia 
traukti tik tuos, kurie patys nori dalyvau
ti lietuvių veikloje.

Miunchene gražiai veikia vargo mokyk
la, kuriai vadovauja pati pranešimą dariu
sioji Alina Grinienė.

VLB Valdybos atstovybės prie Nordrhein 
Westfalen vyriausybės pirmininkas G. V. 
Šimkevičius išsamiai nušvietė jų šiemetinę 

• veiklą. Iš vyriausybės gauta DM 28.845 
subsidijos. Iš tų lėšų suorganizuotos dvi 
vaikų stovyklos — Anglijoje su 18 vaikų 
ir Italijoje su 55 vaikais. Abu kartu vai
kus organizuoti daug padėjo V. Kurgonas. 
Remiamos 3 vargo mokyklos, paremta visa 
eilė minėjimų. Nordrhein Westfalen kraš
te veikia 8 LB apylinkės.

Apie vargo mokyklas dar specialiau pra
nešė mokytojos Vanda Povilavičienė iš 
Memmingeno ir Eugenija Lucienė iš Stutt
gart o.
Vokietijos LB valdybos veikla

Pirmininkas Jonas K. Valiūnas, praneš
damas apie VLB valdybos veiklą, suminėjo 
tik keletą mažiau išryškintų darbų. Toks 
pirmaeilės reikšmės darbas yra lietuvių 
kalbos vadovėlio vokiškai kalbantiems iš
leidimas. Vadovėlį yra paruošusi dr. Dai
nė Augustaitytė, ir tikimasi dar šiais me
tais pradėti jį spausdinti. Vokiečių vyriau
sybė yra skyrusi vienkartinę DM 5.000 pa
ramą, kitą lėšų dalį teksią suorganizuoti 
savomis jėgomis.

Daug rūpesčio kelia, kad tik labai mažas 
vaikų skaičius lanko vargo mokyklas. Ir 
pačių mokyklų galėtų būti įkur kas daugiau 
-— lėšų joms netrūktų.

Vienas iš didžiųjų nuolatinių VLB valdy
bos darbų yra Informacijų leidimas. Jos 
siuntinėjamos visiems nariams, tikintis, 
kad tai yra paskatinimas į veiklą. Norėtų
si gauti kiekvienam numeriui žinių iš visų 
VLB apylinkių veiklos, bet vis nesiseka. 
Naujas darbas — Romuvoje pastatytas lie
tuviškas kryžius. Jis atvežtas iš Seelingen- 
stadt prie Schweinfurt, kur 1945-1949 m. 
buvo lietuvių stovykla. VLB valdybos pa
stangomis tas kryžius jau buvęs atremon
tuotas pačiame Seelingenstadte, o dabar, jo 
stovėjimo vietoje nutiesus kelią, vokiečių 
lėšomis atgabentas Romuvą. Kryžius atnau
jintas buvusių Seeligenstadto lietuvių sto
vyklos gyventojų lėšomis, kurias suorgani
zavo J. Tijūno vadovaujamas komitetas Či
kagoje. Daug pasidarbavo kryžiaus reika
lu kun. Vingaudas Damijonaitis.

Toliau J. Valiūnas svarstė jau diskusijo
se po Liubino paskaitos iškeltą klausimą- 
siūlymą, kad šiuos Bendruomenės darbuo
tojų suvažiavimus reikėtų perkelti į anks
tesnį mėnesį, gal tam geriausiai tiktų rug
sėjis. šiemet suvažiavimas sukviestas taip 
vėlai, nes tik rudeniop paaiškėjo, kad jam 
bus pakankamai lėšų.

Galiausiai pirmininkas perskaitė sveiki
nimus suvažiavimui, kuriuos siunčia Vo

kietijos katalikų vyskupų delegatas lietu
vių sielovadai prel. dr. Jonas Aviža, evan
gelikų senjoras kun. Adolfas Keleris, Bal
tų Tarybos generalinis sekretorius dr. Pet
ras Karvelis ir iš Ead Zwischenahno per
nykščio suvažiavimo dalyvis Vaitiekus Fe- 
deravičius.

VLB valdybos iždininkas Jurgis Barasas 
supažindino Bendruomenės darbuotojus su 
VLB valdybos finansiniais reikalais. Jis 
konstatavo, kad 1972 m. sąmatoje numaty
toji DM 96.000 suma nebus pasiekta, o teks 
pasitenkinti su DM 65.000 apyvarta. Nepai
sant 30.000 markių skirtumo, visi užpla
nuotieji darbai bus atlikti, tik kai kurie jų 
siauresniu mastu. Lėšų trūkumas ypač ne
gatyviai atsiliepia į tarnautojų' atlygini
mus. J. Barasas klausė susirinkusiųjų, ko
dėl taip sunkiai plaukia solidarumo mokes
tis, kartu statydamas klausimą, kad gal 
reiktų jį bent dvigubai pakelti. Taip pat 

Kun. BRONIUS LIUBINAS

klausė, ar iš tikro reikia visiems siųsti „In
formacijas“, ir prašė jas gaunančiuosius 
neužmiršti karts nuo karto jas paremti di
desne ar mažesne auka. Toliau iždininkas 
dar klausė, ar galima tikėtis iš apylinkių 
paramos išleisti lietuvių kalbos vadovėliui, 
ir galiausiai kėlė klausimą, ar neišeitų su
ruošti apylinkių darbuotojų suvažiavimą 
Nordrhein Westfalijoje, tuo būdu į finansa
vimą įkinkant tenykščias lėšas.

VLB Jaunimo sekcijos vedėjas kun. Vin
gaudas Damijonaitis paaiškino, kokia yra 
sekcijos sudėtis, kas įeina į jos valdybą, ir 
nušvietė 1972 metų veiklą, kuri vyko Jau
nimo metų ženkle. Veikla pradėta metų są
vartoje, susirinkus sekcijos nariams į Koe- 
nigswinterj. Ten buvo sutartas būdas pa
rinkti delegatus į II PLJ kongresą. Tie de
legatai pasiruošti kongresui buvo suvažia
vę balandžio 7-9 d. d. į Huenfeldą, o gruo
džio 1-3 d. d. susirinks Huettenfelde-Romu- 
voje apžvelgti besibaigiančių Jaunimo me
tų ir paplanuoti ateities darbi). Į kongresą 
buvo nuvykę tik 18 delegatų, nes viena iš 
išrinktųjų prieš pat vykimą susirgo ir jau 
nebuvo galima suspėti jos vietą užpildyti. 
Skrista vienu lėktuvu, į jį priimant ir ne 
delegatų, iš viso 50 asmenų. Čikagoje kon
greso programoje dienos metu apie pusė 
mūsų atstovų nedalyvavo. Visai grupei va
dovavo pats kun. Damijonaitis, o reprezen
tantais buvo Romana Žutautaitė ir Petras 
Nevulis. VLB Jaunimo sekcijos narys Vin
cas Bartusevičius Skaitė kongreso atidary
mo metu paskaitą, kuri spaudoje susilaukė 
dvejopo atgarsio — vienų buvo vertinama, 
kaip labai gera, kitų — kaip netikusi. Ji 
bus atspausdinta „Aiduose“. Romuvos sto
vykloje Petras Veršelis padarė pranešimą 
apie VLB. Kente pasižymėjo Alfredas Lu
cas, kaip radijo valandėlės vedėjas, o dis
kusijose labai stipriai reiškėsi Artūras Her
manas. Meninėj programoj susilaukė dide
lio pasisekimo Baltijos kvintetas. Kente, 
šalia jaunimo, buvo priimtas dalyvauti ir 
senesnės Vokietijos lietuvių kartos atsto
vas dr. Jonas Norkaitis, iš kurio už tai ti
kimasi dabar aktyvios paramos Vokietijos 
jaunimo veiklai. Kun. Damijonaitis savo 
pranešime paminėjo Miuncheno „Ratuko“ 
sušoktąjį bavarišką šokį ir už tai padary
tuosius priekaištus. Jis, lygiai kaip ir A. 
Grinienė, pabrėžė, kad visos grupės buvu
sios prašytos pasirodyti su šokiu tos tau
tos, kurioje gyvenama, o neužtarnautus 
priekaištus Vokietijos lietuvių jaunimui 
paaiškino dar vis neišnykstančiais resenti- 
mentais JAV-bių lietuviuose viskam kas 
vokiška. Taip pat tekę girdėti priekaištų 
dėl Vasario 16 gimnazistų barzdų ir ilgų 
plaukų.

Toliau kun. V. Damijonaitis palietė „Jau
nimo žodžio“ klausimą, suminėdamas jo 
jubiliejinį-kongresinį numerį, kuris labai 
plačiai buvo paskleistas II PLJ kongrese. 
Dabar esama sunkumų sudaryti redakciją. 
Taip pat nusiskųsta menka apylinkių tal
ka jaunimui, pvz., yra grįžę iš eilės apylin
kių peticijų lapai su prierašu, kad nėra 
kam parašų rinkti ir pasirašyti.

Vasario 16 gimnazijos direktorius Vin
cas Natkevičius painformavo apie dabar
tinę gimnazijos būklę. Jo žodžiais tariant, 
gimnazija šiandien yra krizėje, bet tokia 
krizė tęsiasi jau labai seniai. Vieni mano, 
kad gimnazijos išlaikymas esąs Dievo Ap
vaizdos stebuklas, kiti — kad tai mūsų pa
čių pastangų vaisius. Jei kas jį klaustų, ar 
už metų gimnazija veiks, negalėtų už tai 
duoti galvos, bet taip pat netiki, kad ji ne
veiks. Vienas iš liūdniausių reiškinių yra 
mažėjimas mokinių iš Vokietijos, šiemet 
įstojo 9 mokiniai iš Užjūrių, o tlik 7 iš Vo
kietijos. Iš viso mokinių yra 78, iš jų 65 iš 
Vokietijos. Yra 3 abiturientai, tikimasi, 
kad visi išlaikys brandos egzaminus, kad 
nepasikartos .pernykštė tragedija. Mokyto
jų yra 20, bet tik 13 su pilnu etatu. Dvi mo
kytojos yra iš JAV-bių, du nauji berniukų 
bendrabučio vedėjai iš Vokietijos. Toliau 
direktorius pasidžiaugė naujuoju bendra
bučiu ir taip pat tuo, kad jo statybai, paly
ginti, daug suaukojo iri Vokietijos lietu
viai. V. Natkevičius ypač pabrėžtinai prašė 
apylinkių veikėjus sistemingai, apgalvotai

Londono Lietuvių Namuose lapkričio 
24-26 dienomis Vokietijoje savo veiklos 
centrą turinti rusų emigrantų leidykla 
P o s e v buvo suruošus! savo leidinių pa
rodą, kurioje, ibe kita ko, matėme ant stalo 
išdėstytus ir kai kuriuos samizdato leidi
nius. Samizdatiškieji, žinoma, brangūs, nes 
už pinigus neperkami: už juos einama į ka
lėjimus ir darbo stovyklas, už juos kenčia
ma ir mirštama. Tai tasai stalas, ant kurio 
jie išdėstyti, apklijuotas peršviečiamu ce
liulioidu, kad niekas nesiryžtų pasiimti 
suvenyru.

Be kita ko, Lietuvių Namų Bendrovės va
dovybė, kaip teko girdėti, šiek tiek svyra
vo, ar čia duoti tai leidyklai patalpą, ar ne. 
Pasirodo, kai tik paaiškėjo, kad leidykla 
prašosi, nes tam reikalui jai patogi vieta 
mieste, tuoj susirado mūsiškių, kurie pakė
lė balsą pasipriešinti. Sako, jeigu rusai, tai 
karto reiškia ir imperialistai. Žinoma, ir 
rusų emigrantuose negali trūkti imperialis
tų. Bet kol mes vartome parodoje išstaty
tąsias knygas ir leidyklos katalogą, tai to 
imperializmo pėdsakų neužtinkame. Lei
dyklos ir apie ją susibūrusių žmonių pa
grindinis uždavinys, kaip atrodo, yra kovo
ti prieš komunizmą ir skleisti tarp savųjų 
ir pasauliui, kiek jis pasiekiamas, tokius 
kūrinius, kuriuose reiškiasi ta kova.

Svarstant klausimą, ar duoti patalpą, gal 
niekas net ir nepagalvojo apie gailimą prie
kaištą iš kitur, būtent, iš Vilniaus propa
gandos meistrų. Matyt, tiems meistrams 
nusibodo kaltinti užsienio lietuvius nacio
nalizmo skleidimu ir tautų brolybės ardy
mu, nuolat vartoti tokius banalius išsireiš
kimus. Tai jie pradėjo jau sakyti: aha, jūs 
vis prieš rusus ir prieš rusus, mūsų didžiuo
sius globėjus ir geradarius! Tačiau, ana, 
vieno pabėgusio didelio patrioto biblioteko
je buvo surastas didžiausias rinkinys rusų 
baltagvardiečių autorių knygų net su auto
grafais. Vadinas, jūs ne prieš rusus, bet 
prieš tam tikrus rusus. Toks priekaištas 
tiiiktų ir šiuo atveju, ir, deja, jų siekimai 
sutaptų su pačių mūsų priekaišto siekimu.

***
Tiems, kurie norėjo, kad rusų kr.ygų pa

rodai nebūtų duota patalpa, galima būtų 
priminti neseniai Vakarus pasiekusią ži
nią apie įvairias pasipriešinimo grupes 
Sov. Sąjungoje. Pagal aną žinią, Rusijoje 
šiuo metu yra bent devynios nuo režiminės 
linijos nukrypusių žmonių grupės. Tarp tų 
devynių yra viena, kuri siekia rusiškojo im- 

' perializmo, vienos ir nedalomos Rusijos su 
visais baltųjų ir, be abejo, raudonųjų carų 
užkariavimais. Taip, tokia grupė ar srovė 
esanti'. Bet kas iš to?

LIETUVOJE
EUROPOS ČEMPIONAS Č. JEZERSKAS

Rygoje buvo suruoštas savigynos imty
nių čempionatas, kuriame dalyvavo Bulga
rijos, Jugoslavijos, Mongolijos, Britanijos, 
Ispanijos, Irano, Japonijos ir Sov. Sąjun
gos atletai.

Jame du aukso medalius gavo japonai. O 
kaunietis Česlovas Jezerskas nusipelnė 
čempiono titulą.

RAŠYBOS IR SKYRYBOS KLAUSIMAI
Lietuvos Mokslų akademijos lietuvių kal

bos ir literatūros institute buvo sušauktas 
pasitarimas pasvarstyti lietuvių kalbos ra
šybos ir skyrybos klausimams.

Pasitarime dalyvavo instituto kalbinin
kai, aukštųjų mokyklų lietuvių kalbos dės
tytojai, leidyklų, laikraščių ir žurnalų re
dakcijų, enciklopedijos redakcijos ir kitų 
įstaigų darbuotojai.

MILIJONAI KIAUŠINIŲ
Utenos tarpkolūkinis paukščių ūkis per 

šių metų dešimtį mėnesių surinko beveik 
tris su puse milijono kiaušinių.

RŪMAI BIBLIOTEKAI IR KOLŪKIO 
VALDYBAI

Šakių rajono „Didžiojo Spalio“ kolūkis 
pasistatė dviaukščius kultūros rūmus, ku
riuose įsikūrė biblioteka ir kolūkio valdy
ba.

LEIDINYS APIE ŠIAULIUS
Vilniuje išleista Petro Bilevičiaus 144 

puslapių knyga „Šiauliai“.

ALG. FERENSUI NEPATINKA 
„EUROPOS LIETUVIS“

„Gimtasis kraštas“ Nr. 47 persispausdino 
iš rusiško laikraščio „Socialističeskaja in
dustrija“ Lietuvos komunistų partijos cen
tro komiteto sekretoriaus Algirdo Ferenso 
straipsnį, pavadintą „Kaltos akys šviesos 
bijo“.

Straipsnis skirtas iškelti sovietiniams 
Lietuvos laimėjimams ir atsiskaityti su už
sienio lietuvių spauda. Straipsnyje tenka ir 
„Europos Lietuviui“:

„Pavyzdžiui, Londone leidžiamas emi
grantų reakcinis laikraštis „Europos lietu
vis“ visiškai rimtu tonu rašė, kad Lietuvo
je badas, nėra tokių būtiniausių produktų, 
kaip kvietiniai miltai, ryžiai, riebalai, cuk
rus ir t. t. Jam antrina Jungtinėse Valstijo
se išeinantis panašios pakraipos laikraštu
kas „Draugas“ ir siūlo šių produktų siųsti 
į Lietuvą „badaujantiems tėvynainiams“. 
Trečias toks pat 'begėdiškas leidinys patei
kia dar labiau neįtikimus faktus“.

ir nuolat palaikyti santykius su tais, kurie 
tori vaikų. Reikia žmones ruošti, kad jie 
leistų vaikus į šią gimnaziją, o gimnazijoje 
lietuviškumo atžvilgiu atsiekiama daug, pa
daromas mažas stebuklas. Savo pranešimą 
baigdamas, dir. Natkevičius pareiškė, kad 
ateityje Vokietijos lietuvių bendruomenė 
galės gyvuoti tik tų dėka, kurie bus buvę 
šioje gimnazijoje.

Eugenija Lucienė pranešė apie Lietuvių 
moterų klubų veiklą Vokietijoje. Tokie klu
bai veikia visame pasaulyje, šiemet' New 
Yorke buvo atšvęsta 25-rių metų veiklos 
sukaktis. Iškilmėse E. Lucienė atstovavo 
Vokietijai. Šiuo metu Vokietijoje veikia 4 
klubai: Miunchene, Hamburge, Stuttgartė 
ir Rastatte. Žadama tuoj motėrų klubą 
įsteigti Bonnoje.

Diskusijose buvo pasisakyta daugeliu 
pranešimuose iškeltų klausimų-problemų ir 
kelta naujų. Jas baigiant, prašyta apylin
kių pirmininkus pakviesti dalyvauti VLB 
Tarybos posėdžiuose.
Uždarymas

Suvažiavimas uždarytas sekmadienio 
(lapkričio 19 d.) rytą, posėdžių salėje VLB 
valdybos pirmininkui J. K. Valiūnui ap
žvelgus visą suvažiavimo svarstymų eigą. 
Tačiau prie suvažiavimo taip pat reikia 
priskaityti šeštadienio vakaro nuotaikingą 
pobūvį, Eendruomenės darbuotojus suarti
nusį asmeniškai, o ypač sekmadienio pa
maldas, kurias atlaikė Europos lietuvių ka
talikų ganytojas vysk. dr. Antanas L. Deks- 
nys kartu su prel. dr. Petru Celiešiu ir ku
nigais Alfonsu Bernatonių, Vingaudu Da
mijonaičiu ir Bronium Liubinu. Vysk. Deks- 
nys savo pamoksle kalbėjo apie talentus, 
kurių visi turi pakankamai, tik ne visi juos 
pilnai išvysto.

Visų iškilmių viršūnė buvo po mišių 
įvykęs lietuviškojo kryžiaus pašventinimas 
Romuvos kieme prieš gimnazijos namus. 
Pašventinimo apeigas atliko vysk. Deksnys, 
o atitinkamus žodžius tarė VLB valdybos 
pirmininkas J. K. Valiūnas, pabrėždamas, 
kad kryžius-tremtinys rado prieglaudą pas 
saviškius, ir Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius, išryškindamas Rū
pintojėlio reikšmę lietuviuose. Taip pat bu
vo perskaitytas šiai progai skirtas buvusių
jų Seeligenstadto stovyklos gyventojų lie
tuvių laiškas, parašytas jų komiteto kry
žiui atnaujinti Čikagoje ir pasirašytas J. 
Tijūno.

Visos iškilmės baigtos Tautos himnu.
ELI

SKILTIS BE VARDO
Be kita ko, mes savo tarpe irgi turime 

tokių, kurie svajoja apie lietuvišką imperi
ją bent su Karaliaučium ir Gardinu. To
kios svajonės, be abejo, juokingos, bet nie
ko nepadarysi. Rusams imperialistams jau 
ir svajoti nebereikia — imperija yra gata
va. O tie nuo bolševikinės linijos nukrypu- 
sieji imperialistai gali tik svajoti, kaip rau
donuosius valdovus pakeisti baltais ar juo
dais.

***
Bet tiek to visas tas imperializmas. Tegu 

jį sau šimtas pypkių! Geriau grįžkime į 
aną dabar jau praėjusią parodą su rusiško
mis knygomis, iš Rusijos išvarytojo daili
ninko Titovo paveikslais, plakatais, rašyto
jų fotografijomis ir samizdato leidiniais.

Tur būt, nebėra ko ir aiškinti, kas yra 
tas samizdatas. Tai žodis, nukaltas pagal 
oficialųjį gosizdatą, gosudarstvenoe izda- 
telstvo, kas reiškia valstybinę leidyklą (ki
tokių leidyklų Sov. Sąjungoje ir negali vie
šų būti). Visokia slaptoji spauda pavadin
ta samizdato, vadinas, pačių leidžiama. Bet 
Vokietijoje apie Posev leidyklą susibūrę 
žmonės nusikalė sau dar vieną naują žodį 
— tamizdatą. Kai samizdato paskleidžia
mieji slapti leidiniai patenka į Posev lei
dyklos žmonių rankas, kai kurie jų sutvar
komi, surenkami jau spaustuvėje atitinka
mu šrifto ir atitinkamo formato knygomis 
bandomi jau plačiau paskleisti Sov. Sąjun
goje.

Šitame naujai nukaltame žodyje tam 
reiškia ten, tenai. Vadinas, tamizdatas turi 
reikšti ten išleistąjį, Posev leidyklos užsie
nyje pakartotąjį ir vėl namo siunčiamąjį 
samizdatą.

**•
Posev leidyklos paroda buvo įdomi. Jos 

leidinių pagrindą sudaro rusiškos knygos 
tų autorių, kurie namie, savo Rusijoje, yra 
nepriimtini arba buvo ar dabar yra muša
mi per galvą. Tomais kartojami Solženicy
no raštai, didžiausio, kaip sakoma, šių die
nų rusų rašytojo, toris Rusijoje negali su 
savo raštais pasirodyti. Leidykla yra išlei
dusi kelis tomus V. Tarsio, dabar jau iš
varyto iš Sov. Sąjungos. Pakartota pataisy
ta viena knyga Kuznecovo, kuris iš Londo
no ryžosi nebegrįžti namo ir, be kita ko, 
dalyvavo šios knygų parodos atidaryme. 
Achmadulina, Bekas, Bulgakovas, Galičas, 
Ginsburga, Gorbar.evskaja, Grossmanas. 
Maximovas, Marčenka, Okudžava... Šitas 
knygas matydami, prisimename pavardes 
žmonių, kurie šiandien Sov. Sąjungoje per
sekiojami. Taip, tai pogrindžio ir pasiprie
šinimo aktyvas, kuriantysis aktyvas. O dar 
pridėkime knygas poetės Annos Achmato-

IGNATOVIČIAUS PARODA VILNIUJE

Vilniaus Dailės parodų rūmuose suruoš
ta maskviečio Boriso Ignatovičiaus meninių 
fotografijų paroda.

PAMINKLAS Z. ALEKSAI-ANGARIEČOTI

Vilniuje pastatytas paminklas Zigmui 
Aleksai-Angariečiui, vienam iš vadinamųjų 
lietuviškų revoliucijos vadų, be kita ko, 
1938 m. Maskvoje suimtam ir, kaip sako
ma, represuotam, bet sušaudytam tik 1940 
m., o po mirties, 1956 m., reabilituotam, 
dabar vėl labai gerbiamam, ir jo vardu 
Lietuvoje yra pavadintų mokyklų, kolūkių, 
miestų gatvių.

G. ZIMANAS „NOVOJE VREMIA“ 
PUSLAPIUOSE ATSISKAITĖ SU 

„EUROPOS LIETUVIU“

Gegužės 23 d. „Europos Lietuvyje" buvo 
atspausdintas Petro Volungės straipsnis 
„Kremliaus dvaro heroldas: Genrikas Zi
manas — Kremliaus šauklys okupuotoje 
Lietuvoje“. Pagrindinė ano straipsnio min
tis buvo parodyti, kaip buvęs ilgametis 
„Tiesos“, o dabar „Komunisto“ vyriausiasis 
redaktorius G. Zimanas labai mėgsta ra
šyti nacionaliniu klausimu pagal Maskvos 
norų liniją. Buvo sustota ypač ties tada 
„Tiesoje“ pasirodžiusiu naujausiu jo 
straipsniu „Tarybinės vėliavos Pabaltijy
je“.

Lapkričio 2 ir 10 d. d. „Gimtasis kraštas“ 
išsispausdino naują G. Zimano straipsnį, 
pasiimtą iš rusiško žurnalo „Novoje vre
mia". Aiškinami maždaug tie patys daly
kai, kaip ir straipsnyje apie tarybines vė
liavas Pabaltijyje. Savotiškai įdomios tik 
to straipsnio įžanga ir pabaiga. Įžangoje G. 
Zimanas reiškia nepasitenkinimą P. Volun
gės straipsnį išsispausdinusiu „Europos Lie
tuviu“, laikraščiu, toris turįs maža skai
tytojų, nepasižymįs nei įtaka, nei populia
rumu, skaitomas daugiausia paprastų žmo
nių, bet pučiąsis ir stengiąsis dėtis svarbiu 
politiniu organu. Jam rūpėję atsakyti į 
„Europos Lietuvio" straipsnį, tai ir kreipę
sis į „Novoje vremia“.

Įdomiausia yra G. Zimano straipsnio pa
baiga. Pakaltinęs „Europos Lietuvį“ faktų 
iškraipymu, jis nurodo, kas yra to laikraš
čio leidėjai, ir suverčia visa ką Broniui 
Daunorui, kuris iš laikraščio yra seniai pa
sitraukęs. Jeigu G. Zimanas rusiškajam 
žurnalui yra rašęs ir su niekuo nepasita
ręs, tai jo nežinojimą dar 'beveik būtų gali
ma suprasti. Bet straipsnį išsivertusieji ir 
išsispausdinusieji „Gimtojo krašto“ žmo
nės, nė kiek neabejojame, turi pakankamai 
susirinkę žinių, kas yra kada su laikraščiu 
išsiskyręs.

JAU BENDRADARBIAUS SU 
VALDANČIAISIAIS

Vienas žymiausiųjų kovotojų už žmogaus 
teisių įgyvendinimą Sov. Sąjungoje buvo 
Piotras Jaikiiras, sūnus generolo, kuris 1937 
m. buvo sušaudytas.

Kai tėvas buvo sušaudytas, tai sūnus 
tuoj atsidūrė stovyklose ir praleido jose 17 
metų. Pastaraisiais metais jis pradėjo pasi
rašinėti įvairius protesto laiškus su kitais 
ar net pats vienas, štai praeitais metais jis 
parašė laišką komunistų partijos centro ko
miteto prezidiumui, vadinas, pačiai vyriau
siajai krašto valdžiai, iškeldamas grįžtan
čio stalinizmo reiškinius politiniame, so
cialiniame ir kultūriniame krašto gyveni
me.

1972 m. birželio mėn. jis buvo areštuotas. 
O dabar aiškėja, kad kalėjime jis nutarė iš
pažinti ir apgailėti savo kaltes. Kai ateis 
teismo laikas, jis būsiąs jau pagrindinis ir 
svarbiausias prokuratūros liudininkas prieš 
kitus pogrindininkus.

Vadinas, Jakiras bus savo pavyzdžiu įro
dęs, kad stalinizmas grįžta... Juk anais lai
kais, kai buvo šaudomas jo tėvas ir kiti, 
pavyzdiniuose teismuose jie visi prisipa
žindavo tokiais nusikaltėliais, kokius tik 
sugalvodavo saugumas ir prokuratūra.

KAVALERIJOS LIKIMO KLAUSIMAS
Šveicarijos parlamento žemieji rūmai yra 

nutarę krašto apsaugos reikalui ir toliau 
palikti kavaleriją, tik jos kiekį sumažinti. 
Dabar yra 18 eskadronų, o nutarta palikti 
tik 12 (tai sudarytų apie 2.000 vyrų).

Bet aukštieji rūmai pritarė vyriausybės 
pasiūlymui ir nutarė, kad tuos dalinius rei
kia panaikinti.

Kai nuomonės taip išsiskyrė, tai nutarta 
sudaryti abejų rūmų komitetą, kuris suras
tų priimtiniausią išeitį.

Šveicarų kavalerija yra populiari, ypač 
paraduose, ir esanti gerai pasiruošusi arti
lerijos, antitankinėms ir žvalgybos operaci
joms kalnuotame krašte.

vos, kurią Stalino komisaras kultūros rei
kalams ždanovas išbiaurojo paskutiniais 
žodžiais, dar Zosčenkos, kuriam tais pat 
laikais taip pat žiuriu būdu buvo užrišta 
burna.

Be kita ko. parodos patalpoje buvo su
ruošta įdomi programa. Jos metu, pritar
damas sau gitara, N. A. Artemoff padaina
vo pogrindininkų sukurtų dainų, o N. N. 
Rytkov rečitavo Solženicyną ir Galičą. Pui
kus aktorius tas Ryilkovas! Programos pra
nešėjas priminė, kad jis, be kita ko, 18 me
tų buvęs išlaikytas sovietinėse stovyklose.

B. Vaitiekus
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Europos Lioturiu Kronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidimus, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 1,50 sv, L. 
Pemavas, po 0,90 sv. St. Skopas ir P. Za- 
gurskas, 0,55 sv. A. Miliūnas, 0,50 sv. O. 
Dainauskienė, po 0,40 sv. P. Simonaitis ir 
P. Vilutis, 0,30 sv. P. Andrejauskas.

AUKA TAUTOS FONDUI
Ei. ir Vik. Ignaičiai vietoj kalėdinių svei

kinimų Tautos Fondui paaukojo 5 svarus.

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS LONDONE

Sporto ir Socialinis klubas rengia N. Me
tų sutikimą gruodžio 31 d.

Siam pobūviui surengti branduolį suda
ro P. Mašalaitis, J. Grupiljonas ir V. Mas- 
teika.

Kas numato dalyvauti, prašomi užsira
šyti pas šio branduolio narius.

SPAUDOS BALIUS
.Spaudos balius bus 1973 m. sausio 27 d., 

šeštadienį.

KAUKIŲ BALIUS
Šv. Onos Moterų Draugija sausio 6 d., 

šeštadienį, Parapijos salėje ruošia
kaukių balių.

Jame bus apdovanota gražiausia kaukė.
Pradžia 8 vai., pabaiga 12 vai. Įėjimas 50 

penų.

DAUNORAI Į VENEZUELA
Bronė ir Bronius Daunorai išskrido il

giau paviešėti į Venezuela pas savo dukte
rų Ritos ir Onos šeimas.

RYTŲ EUROPOS TAUTŲ BENDRASIS 
KONCERTAS

Gruodžio 3 d. Kilbumo Gaumonto salėje 
vyko European Liaison Group surengtasis 
Rytų Europos tautų tautinių šokių ir dainų 
koncertas.

Koncertą globojo lady Antonia Fraser 
ir lady Hailsham. Meninės grupės dalyva
vo šių tautybių: lenkų, latvių, lietuvių, es
tų, ukrainiečių, baltarusių, jugoslavų, 
vengrų, rumunų, čekoslovakų ir gruzinų. 
Lietuviams koncerte atstovavo Londono 
šeštadieninės mokyklos tautinių šokių grur 
pė, kuriai vadovauja V. Jurienė ir F. Sen
kuvienė.

Nors koncertas buvo ilgas, tęsėsi net tre
jetą valandų, bet laikas neprailgo — vis
kas buvo įdomu.

Jau antri metai, kaip ši grupė suruošia 
po puikų koncertą. Kadangi 'koncertai pui
kūs, tai jei praeitais metais suruoštuoju 
gėrėjosi tik apie 700 žmonių, tai šiemetinis 
sutraukė jau apie 1.500!

Tik labai gaila, kad Londono lietuviškoji 
bendruomenė nebeateina — visuomet ten 
lietuvius galima suskaityti ant rankos pirš
tų. Peršasi išvada, kad iondoniečiai lietu
viai nemėgsta nei savo, r.ei kitų tautų liau
dies meno!

S. K.

ANTANO BRAŽDŽIO SKULPTŪRA 
HARLOW MIESTE

Britanijos Harlow miestas yra vienas iš 
naujųjų, ir jis vis statomas ir puošiamas.

Gruodžio 29 d. jame ruošiamas banketas, 
į kurį pakviestas mūsų skulptorius Antanas 

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, puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuzelė, dėžė šoko
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių £45.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972

r mpiektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gė- 
-fj arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp- 
-•?=* 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 musų kainas muitas yra įskaity tas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.
J ei yra pageidavimas, galime pervesti ir pinii 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.

Braždys. O banketui suruošti proga — pa
statyti to miesto kultūros centro rūmai, ir 
miestas buvo papuoštas nauja A. Braždžio 
skulptūra, pavadinta „Echo“ (Aidu).

Miestas jau yra papuoštas kelių kitų 
skulptorių kūriniais. Dabar ir Antanui 
Braždžiui buvo užsakyta sukurti darbą, ir 
tas kūrinys jau puošia Harlową.

NOTTINQHAMAS
KŪČIOS LIETUVIŲ KLUBE

L. A. S. Nottinghamo Skyrius gruodžio 23 
d. (šeštadienį) ruošia Lietuvių Klube tra
dicines lietuvių

bendras Kūčias.
Norintieji dalyvauti, užsirašo pas sekre

torių Gintilą iš anksto, nes vietų skaičius 
ribotas.

Vyrai moka 1 svarą, moterys 50 penų.
Pradžia 7,30 vai.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS, O 
PASILINKSMINIMAS VISIEMS

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 
5.30 vai. p. p., Ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bentinck Rd., rengiama vaikams eglutė su 
programa — bus rodomi vaikams pritaiky
ti filmai. Po to bus bendra vaikų arbatėlė, 
ir pristatys Kalėdų senelis su dovanėlė
mis.

Pranešama tėvams, kad paskirai vaikams 
dalyvauti kvietimai nebus siuntinėjami.

Visi tėvai turi vaikus užregistruoti jau 
dabar, nes reikalingas žinoti vaikų skai
čius, kad nesusidarytų nemalonumų.

Taip pat prašoma pasirūpinti, kad vai
kai laiku būtų salėje, nes tik tie gaus do
vanėles, kurie bus užregistruoti ir bus prie 
Kalėdų senelio salėje.

Pasibaigus vaikų programai, vėliau apie 
aštuntą valandą prasidės suaugusiems pa- 
siiinksminimas-šokiai su gera muzika, vai
šinantis skaniu alučiu, leidžiant Kalėdų 
vakarą geroje šeimyniškoje nuotaikoje.

Kviečiami dalyvauti visi tiek eglutės pro
gramos metu su vaikais, tiek ir pasilinks
minime su draugais ir svečiais. O linksmu
mo turėsime, kai susitiksime salėje.

DBLS Skyr. Valdyba

LIETUVOS SAVANORIS A. A. JUOZAS 
CIBAUCKAS

Lapkričio 30 d. nuėjome su žmona į 
Shecsper St. laidojimo įstaigą atsisveikinti 
su velioniu, pašarvotu amžinam poilsiui 
karste, žilutėlį, išbalusiu veideliu.

Mano mintys, bežiūrint į jį, grįžo į 1919 
m. auštantį pavasarį, į Kauno bataliono 
dalinį, kurin buvau prikomandiruotas iš 
Kauno karo komendantūros mokamosios 
komandos atlikti fronto praktikos.

Bendromis jėgomis kartu, su Panevėžio 
bataliono daliniu, vadovaujamu, inž. Varia- 
kojo, užėmėm Šeduvos miestelį ir geležin
kelio stotį. Sargybas išstatę, Šiaulių gat
vėje, prie pravoslavų cerkvės, apsistojome 
poilsio. Pradėjo rinktis moterys, vaikai ir 
paaugliai pasižiūrėti lietuviško vaisko.

Ties cerkvės durimis išdygo mažas sta
liukas, prie kurio susėdo abiejų batalionų, 
kaip tada mes juos vadindavome, karūžos- 
karininkai. Panevėžio bataliono vadas pra
bilo į susirinkusius žmones. Broliai lietu
viai, sakė, aš čia daug matau tokių šaunių 
vaikesų, kurie tiktų į mūsų kovotojų gre
tas. Prašau stoti talkon lupti tų driskių iš 
katalikiškos Lietuvos žemių.

Karininko žodžiams nuaidėjus, netoli sta

liuko stovėdamas pamačiau iš minios slen
kantį baltaplaukį jaunuolį, tiesų kaip len
drė, su šypsena veide, kaip bijūno žydintis 
žiedas. Prisistato jis prie staliuko karinin
kams ir pareiškia norįs stoti savanorių į 
lietuvišką vaiską-kariuomenę, su sąlyga, 
kad būtų paskirtas raitininku. Karininkas 
paklausia tą narsuolį, kaip jo vardas, pa
vardė, koks amžius. Juozelis ištempia prie
kin krūtinę ir sako: Juozapas Cibauckas, 
18 met'ų. Rusijoj, Rostovo mieste, baigęs 
pradžios mokyklos 4 skyrius. Tada karinin
kas jaunuoliui pakišo knygą pasirašyti, kad 
pasižada metus savanoriškai tarnauti.

Kai Juozukas pasirašė, rodos, Kauno ba
taliono dalinio vyr. psk. Meškauskas, pa
ėmęs iš gurguolės aplamdyta makštimi ru
sišką kardą ir duodamas šviežiai iškeptam 
žvalgybos raiteliui, dar paklausė, ar jis mo
kės užlipti ant bėriuko, ir parodė, kur tas 
jo ristasis stovi. Vaikinas pribėgo prie gur
guolės vežimo, stvėrė balną ir užmetė ant 
žirgo nugaros.

Žvalgų komandos puskarininkis raitinin
ką ir arklį nusivedė į klebonijos kiemą. 
Minioj pasigirdo moters balsas: Cibauc- 
kiuk, pasakysiu močiai, ji tau iškarš pan
čiu užpakalį.

Nelaukta prisistatė tuoj ir močia ir pra
dėjo rusiškais žodžiais plūsti karininkus, o 
kita moteris irgi visa gerkle šaukė. Juozu
kas tuo tarpu raitas su kitas penkiais t'o- 
kiais pat piemenimis išjojo Baisogalos 
link. Motina, sugriebusi savo sijono padal- 
kas, dar grasinamai užriko, prižadėdama 
kruvinai sukapoti sūnui užpakalį, ir nuėjo 
stoties link Šiaulių gatve.

Tą dieną Šeduvos miestelyje penki sava
noriai iš apylinkės įstojo į abiejų batalionų 
dalinius.

Tik tiek ir težinau apie velionį. O dabar 
lenkiu savo žilai pliką galvą velionįes sū
nui Vytautui, kad savo mylimą tėvelį ka
talikiškai su bažnytinėmis apeigomis palai
dojo. Tik labai apgailestauju, kad bažny
čioje ir kapinėse buvome vien penki lietu
viai.

Buvęs anų istorinių laikų velionies gink
lo draugas

J. Strumskis

MANCHESTERIS
KLUBO VALDYBOS RINKIMAI

Manchesterio Liet. Soc. Klubo valdyba 
gruodžio 17 d., 'sekmadienį, 4 vai. p. p., sa
vo patalpose šaukia visuotinį metinį klu
bo narių

SUSIRINKIMĄ.
Susirinkimo darbotvarkėje yra klubo val

dybos narių ir revizijos komisijos rinkimai. 
Be to, bus sprendžiami visi kiti svarbūs 
klubo reikalai.

Laukiame kuo didesnio skaičiaus narių 
atvykstant į susirinkimą.

Klubo Valdyba

KALĖDINIAI ŠOKIAI
Kalėdų antrąją dieną Manchesterio lie

tuviškasis jaunimas ruošia šokius. Vietos 
užlėks jauniems ir seniems.

Kviečiame visus tautiečius Kalėdose at
silankyti klube ir šokiuose.

Manchesterio liet, jaunimas

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L. V. „Ramovės“ Manchesterio skyrius 

Manchesterio Liet. Soc. klubo patalpose 
ruošia Naujųjų 1973 Metų sutikimą. Baras 
veiks iki 2 vai. ryto.

Kviečiame visus tautiečius atsilankyti į 
Naujųjų Metų sutikimą.

L. V. „Ramovės“ Manchesterio Skyriaus 
Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Manchesterio Liet. Skautų ir Sekmadie

nio Mokyklos Tėvų Komitetas 1973 m. sau
sio 6 d., šeštadienį, 4.30 vai. vakaro, klubo 
patalpose klubo narių vaikams ruošia Ka
lėdų eglutę.

Atvyks Kalėdų Senelis, duos vaikams do
vanų. Po to vaikams bus duodama kavos 
ir užkandžių.

Prašome tėvus savo jaunamečius vaikus 
atsivesti į rengiamąją Kalėdų Eglutę.

Manchesterio Liet. Skautų ir Sekm.
Mokyklos Tėvų K-tas

CORBY
PENSININKŲ PAGERBIMAS

Ketteringo-Corbio skyriaus nepavargs
tančio pirmininko A. Navicko, taip pat pen
sininko, iniciatyva jo paties bute buvo su
rengtas pensininkų pagerbimas.

Ketteringiškiai-corbiškiai pensininkai yra 
pirmininkui dėkingi už parengimą.

Ketteringiškis pensininkas J. Liobė

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Rėmėjai, Tėveliai, Sesės ir Broliai!

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir
mąja, laikydamasi seniai įsigalėjusios tra
dicijos, paskelbė JUBILIEJINIUS LIETU
VIŲ SKAUTUOS METUS nuo š. m. lap
kričio 1 d. ligi 1973 m. lapkričio 1 d., nes:

1973 m. vasario 16 d. sukaks 55 metai, 
kai oficialiai Lietuva vėl — 1918 m. vasa
rio 16 d. — pasiskelbė nepriklausoma vals
tybe.

1973 m. lapkričio 1 d. sukaks 55 met'ai, 
kai lietuvių skautų ir skaučių organizacija 
įsikūrė — 1918 m. lapkričio 1 d. — Vilniu
je.

Lietuvių skautybės sąjūdis, gimęs Lietu
vos sostinėje Vilniuje, išaugęs ir subrendęs 
nepriklausomos Lietuvos laikais, užsigrūdi

nęs okupacijų pogrindžiuose, gajai sulieps
nojęs tremties metais, tebėra labai gyvy
bingas, plačiai išsišakojęs, giliai įaugęs į 
lietuvių bendruomenės buitį ir nuotaikin
gai žygiuojąs į ateitį.

Trokštame, kad Lietuvių Skautų Sąjun
ga:
— jaukiai savo gausioje šeimoje išlaikytų 
visus joje išaugusius, visus joje besiugdan- 
čius ir visus į ją kasmet gausiai įsijungian
čius skautauti,
— lietuviškosios skautybės idealai turėtų 
vis didesnę įtaką tiek mūsų skautybės są
jūdyje, tiek visoje lietuvių bendruomenė
je, tiek plačiau už jos,
— galėtų sėkmingai įvykdyti savojo pa
šaukimo misiją lietuvių jaunimui ugdyti, 
lietuvių bendruomenei švytėti, lietuvių tau
tai stiprėti ir nepriklausomai Lietuvai gy
vuoti.

Minėdami šias bei kitas sukaktis, įvyks
tančias Jubiliejiniais Lietuvių Skautijos 
Metais, jaučiamės įsipareigoję:
— ištikimai tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI, 
ARTIMUI,
— uoliai skautauti savajame lietuviškaja
me skautybės sąjūdyje,
— ryškiai reikštis lietuvių bendruomenės 
gyvenime,
— lojaliai dirbti 'kraštuose, kurie teikia 
progas lietuvių žmoniškai buičiai.

Linkiu, kad visi ir visos drauge, kiekvie
nas ir kiekviena paskirai tais metais galė
tų pasireikšti gražiais darbais, pirmiausia 
mūsų brangaus jaunimo laimei ir mūsų 
skautybės garbei.

Laimingų JUBILIEJINIŲ LIETUVIŲ 
SKAUTUOS METŲ!

Budžiu
Jūsų

v. s. Antanas Saulait'is, 
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos Pirmininkas

BELGIJA
PAMINĖJO BENDRUOMENĖS SUKAKTĮ

1972 m. spalio 28 d. Lieže, Anglų gatvės 
salėje, būrelis susipratusių lietuvių atšven
tė Belgijos Lietuvių Bendruomenės 25 me
tų sukaktį.

Drauge su kur.. J. Danausku Liežo ir 
Limburgo apylinkių atstovai pasimeldė 
Bendruomenei skirtųjų Mišių met'ų.

Salėje drauge su Lietuvių jaunimo gru
pe, kuri atliko programą, susirinkusieji pa
dainavo, pasidžiaugė gražia bičiuliška nuo
taika ir liežiškių vaišingumu.

Belgijos Liet. Bendruomenės istorija yra 
mažųjų sambūrių istorija, ir jos išsilaiky
mas yra arba stebuklas, arba kelių lietuvių 
užsispyrimo įrodymas. Bet tol, kol yra gy
vybės, yra ir vilties. Ir aš tikiu, kad tie 25 
metai dar nebus užrašas ant' mūsų Ben
druomenės antkapio ir kad mes savo sens- 
tančiame entuziazme dar surasim pakanka
mai naujos jėgos išlaikyti savo, lietuvių, 
vardui šitame krašte.

St. Baltus, B-nės pirmininkė

VOKIETIJA
KOELNO APYLINKĖS MOTERŲ KLUBAS

1972 m. lapkričio 11 d. Bad-Godesberge, 
Annabergo pilies patalpose, lietuvių suva
žiavimo proga susirinkusios moterys, ska
tinamos Elenos Kuhnienės ir apylinkės 
pirmininko M. Kiužausko, sudarė Moterų 
Klubą. Ši sekcija liks Vokietijos Regionali
nės Valdybos žinioje ir kartu, priklausys 
Pasaulio Lietuvių Moterų Federacijai.

Federacija jau nuo 1946 m. energingai 
darbavosi lietuvių tarpe tada, kai, pergy
venusios karo audras, masės lietuvių atsi
dūrė skurdžiose egzilų sąlygose. Be moters 
pasaulis ir gyvenimas neįsivaizduojamas. 
Ir visokiais atvejais moteris savo ryžtingu
mu jį tramdo ir savo jautrumu jį puošia. 
Moterų Federacija, atlikusi daug karitaty- 
vinių uždavinių, atrodo, turėjo nublukti, 
kai lietuvių padėtis visais atžvilgiais page
rėjo. Bet gal kaip tik tada, o ir šiandien, 
lietuviai pajuto pavojų didžiosios nelaimės, 
kuri gali paliesti žmogų: atskilimo nuo sa
vo tautos ir nutautimo. Izoliuotas žmogus 
neturi jokio atsparumo priešintis bangai. 
Lietuvės motėrys pilnai suprato tą proble
mą ir greta vyrų atlieka savo užduotį įvai
riose srityse.

Koelno Apylinkės steigiamajame susirin
kime išrinkta valdyba, kuri pasidalijo 
pareigomis: E. Kuhnienė — pirmininkė, P. 
Ivinskienė — vicepirmininkė, St. Baltus — 
sekretorė, Kr. Pilkschnederienė — iždinin
kė.

Revizorėmis išrinktos M. Andrijonaitienė 
ir Ei. Butschanskier.ė.

Šį sveikintiną moterų žingsnį telydi pa
sisekimai.

St. Baltus

ITALIJA
NORIMA STEIGTI MENO MUZIEJŲ
Romoje gyvenanti dailininkė Irena Pa- 

cevičiūtė, kuri ten dirba kartu su motina 
Sofija Pacevičiene, prašo paskelbti, kad jos 
abi norinčios įkurti meno muziejų ir jame 
parodyti visuomenei savo ilgų metų darbo 
vaisius.

Tam sumanymui vykdyti reikalingos lė
šos, dėl to jos prašo visuomenę prisidėti au
komis.

Aukoms ir laiškams siųsti adresas yra 
toks:

Dail. Irena Pacevičiūtė 
Via Dei Torriani 23 
00165 Roma 
Italia

ĮGALIOTINIS BRADFORDE

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu
bo įgaliotinis Bradfordui ir apylinkėms yra 
Viktoras Ignaitis.

Kam patogiau, per jį galima užsisakyti 
„Europos Lietuvį“ ar NKK leidinius ir su
simokėti prenumeratą.

Jo adresas: 2 Russell St., Bradford 5.

KNYGOS PARDUODAMOS IR 
DOVANOJAMOS

DBLS Centrinio Skyriaus Biblioteka tu
ri nemažą kiekį atliekamų, jau vartotų kny
gų-

Jas biblioteka -perleis mokykloms bei vi
suomeninėms organizacijoms nemokamai.

Privatiems asmenims biblioteka parduo
da po 20 penų neįrištą ir po 40 penų įrištą 
knygą.

JUBILIEJINĖ STUDIJŲ SAVAITĖ 
EUROPOJE

Kitais metais Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė bus jau dvidešimta. Jai orga
nizuoti spalio 14 d., Vasario 16-sios gim
nazijoje, Romuvoje buvo susirinkę ikišioli- 
niai jos rengėjai ir nutarė:

1. jubiliejinę studijų savaitę ruošti lietu
vybės židiny — Vasario 16-sios gimnazijo
je, 1973 m. rugpiūčio 19-26 d. d.;

2. jai rengti išrinkti:
moderatorius — visų 19-kos studijų savai
čių paskaitininkas ir 5-ių savaičių modera
torius dr. Kajetonas J. Čeginskas iš Uppsa- 
los; meninių parengimų organizatoriais •— 
V. Banaitis ir dail. A. Krivickas; techniško 
organizavimo komisijon: J. Barasas, A. 
Grinienė, stud. M. Landas; finansams telk
ti — kun. V. Damijonaitis, dr. J. Grinius, 
teisin. J. Lukošius.

3. Išleisti 20-ties studijų savaičių leidinį. 
Leidiniui organizuoti išrinkti: dr. K. J. Če
ginskas, dr. J. Grinius, dir. V. Natkevičius, 
M. A. ir kun. Br. Liubinas.

Posėdžio dalyviai pareiškė savo pageida
vimus dėl paskaitų temų bei paskaitininkų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE — gruodžio 17 d., 11 vai., Brid

ge Gate.
NOTTINGHAME — gruodžio 17 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — gruodžio 24 d., 11.15 

vai. ir 24 vai. — Bernelių Mišios Liet. 
Židinyje.
BRADFORDE — gruodžio 17 d., 12.30 v.
HALIFAXE — gruodžio 24 d., 1 v. p. p.
BRADFORDE — 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.
MANCHESTER — Kalėdų pirmąją dieną 

11 vai.
NOTTINGHAME — Kalėdų I ir 11 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — Kalėdų Id., 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 Schmalstieg Intro
duction to Modern Lithuanian — tiems, ku
rie nori pramokti lietuvių kalbos. Daugiau 
kaip 40 pamokų, su tarmės žodynu. Didėlio 
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.

KAI REIKIA 
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.
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