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SUKILĖLIAI VE
Kiekvienas mūsų jau yra girdėjęs apie 

Svetlaną, Stalino dukterį, bet maža kas 
yra skaitęs jos knygą. Štai ką ji rašo savo 
knygos pabaigoje:

„Milijonai beprasmingų aukų, tūkstan
čiai prieš laiką sunaikintų proto švyturių, 
kurių vardai nesutilptų į dešimtis storiau
sių knygų — ar ne geriau būtų buvę, jeigu 
jie būtų gyvenę ir tarnavę žmonių gerovei, 
o ne savo mirtimi palikę skaudžias žymes 
žmonių širdyse... Istorija teis. Ji tars savo 
žodį, kas buvo didvyris Žmonijos Gėrio 
vardu, o kas tik savimeilės bei savanaudiš
kumo dėlei... Tegul teisia tie, kurie išaugs 
ir ateis vėliau; ateis jauni ir ambicingi, ku
riems praeitis jau bus tolima, bet vis dar 
pasibaisėtina. Jie skleis šį savo krašto is
torijos puslapį su skausmu bei atgaila, ir 
šis skausmo jausmas privers juos gyventi 
kitaip... Štąi jie ateis ir pasakys pagaliau 
savo naują žodį“.

Tinkamai skaitant šį posmą, negalima 
nejausti žodžių gilaus prasmingumo ir gi
laus Svetlanos įsitikinimo, kad tikrai taip 
ir įvyks (tarp kita ko, čia verta būtų pa
žymėti, jog Svetlana yra labai kultūringa 
moteris — ji baigė du Maskvos universite
to fakultetus: istorijos ir literatūros, kurie, 
kartoju jos žodžius, „nežiūrint mano tėvo 
didelių vilčių ir noro, vis dėlto neįstengė 
padaryti iš manęs marksistės...“).

Svetlana nėra originali savo raštu ir 
mintimis. Maždaug prieš šimtą metų pana
šiai rašė ir žymus rusų rašytojas Dosto
jevskis. Caro ištremtas į Sibirą, jis rašė: 
„ir štai, ateis kiti ir tars savo tiesą, ir at
bus rusų tautos genijus...“

Dostojevskis nesulaukė „kitų“ ateinant, 
bet Svetlanos knygos paskutinį puslapį 
mes galėtumėm tęsti jau šiandieną.

Ir štai jie atėjo — rašytojai Solzenitcyn, 
Daniel, Siniavskij, mokslininkas dr. A. Lit
vinov, istorikai dr. P. Jakir ir Antanov- 
Ovsejenko, Varšuvos sukilėliai ir Pragos 
revizionistai. Nors galutini siekiai čeko, 
lenko ir ruso gali būti ir labai skirtingi, 
bet tuo tarpu juos visus jungia vienas il
gesys ir vienas troškulys — žmogus trokš
ta galvojimo ir žodžio laisvės. O žodis yra 
galingas — tinkamose sąlygose žodis gali 
sutirpdyti net sunkiausius tankus ir galin
giausias atomines bombas padaryti neveik
liomis. Šią nuogą tiesą labai gerai žino tiek 
žodžio valdovai, tiek jėgos uzurpatoriai. 
Štai kur kyla konfliktas, štai iš kur ir dėl 
ko jau ateina tie naujai išaugę „kiti“.

Tokiame milžiniškame Rusijos krašte, 
įvairių tautų bei tautelių apgyventame, tie 
„kiti“ pradeda sudaryti sunkiai išspren
džiamą problemą. Visų pirma jie yra esa-

Septynios DIENOS
Bankininkai aukso reikalu

Žymieji Vakarų kraštų bankininkai su
tvarkė kuriam laikui aukso reikalą.

Dabar bus dvi aukso kainos. Oficialioji 
kaina ir toliau bus 35 dol. už unciją, bet 
laisvojoje rinkoje galės būti imama tiek, 
kiek mokės pagal reikalą pirkėjai. Aukso 
kainos krito.

Prancūzija nepriklauso tam sambūriui.

Britanijos biudžetas
Britanijos naujasis biudžetas yra kietas, 

su nemaža padidintų mokesčių. Nepadidin
tas tik tiesioginis pajamų mokestis.

Biudžetą paskelbus ir aukso kainą su
tvarkius, sustiprėjo tarptautinėje rinkoje 
anglų svaro padėtis.

Izraelis puola Jordaną
Izraelio kariuomenė puolė Jordaną.
Tai buvusi pabauda už arabų teroristų 

veiksmus Izraelyje.
Be kita ko, Izraelio krašto apsaugos min. 

Dajanas per porą dienų prieš tą puolimą 
vykdė archeologinius kasinėjimus ir buvo 
sužeistas kritusios uolos. Įsakymus jis da
vinėjęs telefonu iš lovos.

Kandidatai į prezidentus
JAV prezidento rinkimams lapkričio mė

nesiui jau dabar abiejose partijose reiškia
si asmenys, kurie nori kandidatuoti.

Demokratų partijos kandidatais nori bū
ti senatoriai McCarthys ir Robertas Ken- 
nedys, buvusio prezidento brolis. Tikimasi, 
kad kandidatuos ir dabartinis prezidentas 
Johnsonas.

Respublikonuose tokį norą reiškia bu
vęs Eisenhowerio viceprezidentas, o pas
kui kandidatas į prezidentus varžybose su 
Kennedžiu Nixonas.

Kas iš tiesų kandidatuos, dar nustatys 
tam reikalui sušauktieji partijų suvažiavi
mai.

mojo režimo išaugintas ir pagal visus 
marksizmo auklėjimo dėsnius išauklėtas 
jaunimas, t.y. generacija, kuri betarpiškai 
seks Chruščiovus ir Kosyginus. Jų jau ne
begalima vadinti „buržujais“, naktį pri
kelti iš lovų, sukrauti į gyvulinius vago
nus, užkalti ir vežti nežinoma kryptimi tol, 
kol jie pradės dvokti lavonais. Atrodo, kad 
toks anų laikų jėga besinaudojančių ir ją 
dievinančių sapnas jau baigtas. Pagal 
Svetlanos knygą, net pačiam Stalinui tas 
jo taip pamėgtas sapnas pagaliau buvo iš
virtęs į jam pačiam jau sunkiai bepaken- 
čiamą vaiduoklių puotą; vaiduokliai buvę 
jau tiek įsismaginę, jog nebepaisė nė laik
rodžio valandų.

Gal dabartiniai valdovai nevilties va
landą ir įsidrąsintų prisiminti Stalino me
todus, bet sakoma, kad tų „kitų“, netikin
čiųjų marksizmo dogmom, yra labai daug. 
Netikėti tuo, kas sakoma iš Kremliaus 
bokštų, pasidarę net madinga jaunimo tar
pe.

Mes čia, vakaruose, žinome tik apie ge
riausius laisvojo žodžio darbus, kaip antai: 
„Daktaras Živago“ ar „Viena Ivano Deni- 
sovičiaus gyvenimo diena“. Bet literatūriš
kai mažiau vertingų dalykų, spausdinamų 
net vien rašomąja mašinėle ir slaptai plati
namų pačioj Rusijoj, esą tūkstančiai.

Vienas kolchozo viršininkas iš Latvijos 
rašo, kad nelegalios spaudos esą tiek daug 
ir ji tiek sparčiai plinta, jog darosi neįma
noma su ja kovoti. Savo rašte Kremliui (to 
rašto nuorašas yra jau vakaruose) jis 
stengiasi paaiškinti priežastis ir tuo pačiu 
nurodo, kad tolimesnė priespauda ar per
sekiojimai padėtį gali tik paaštrinti. Jo 
manymu, reikėtų užmegzt ryšį su nepaten
kintaisiais, aiškintis ir rasti būdus ben
dradarbiauti
Sunku nusakyti nepatenkintųjų jėgą, kol 

jų veiklą dengia pogrindžio tamsa. Tačiau 
tokios jėgos faktą priimti galima ir reikia, 
nes viskas, kas yra gyva ir alsuoja žemėj, 
juda ir vystosi. Žmonių naujos jaunimo 
kartos atsineša su savim ne tik naujus kū
nus su jaunesniais, pajėgesniais raumeni
mis, bet irgi galvas su naujomis mintimis. 
Senas, kiek jis bebūtų užsispyręs gyventi 
kaip įpratęs ar kaip jam patinka, turi mir
ti. Ir Rusijai, kiek ji galinga bebūtų, gam
ta nedaro išimties.
Stalinui mirus, visi, su Chruščiovu ir Ko

syginu įskaitytinai, pasijuto laisvesni. Kad 
ir tik menko laisvės spindulio šviesoje, 
daug kas tuojau pastebėjo, kad marksizmo 
sustingusios dogmos ne tik kad klaidingos, 
bet dar net trukdo žmogui gyventi. Gyven-

Stewartas vietoj Browno
Britanijos užsienių reikalų min. Brow- 

nas atsistatydino.
Jo vietą užėmė Stewartas, tas pareigas 

jau ėjęs, kai tik darbiečiai perėmė valdžią.

Rodezijos nepatenkintieji
Iš kaimyninės Zambijos vis daugiau te

roristų pradeda pulti baltųjų valdomą Ro- 
deziją.
Kai viduj dėl teroristų puolimų ir nors ir 

nedidelės blokados prasideda sunkumai, 
valdančioji partija irgi skyla. Griežtos bal
tųjų valdžios šalininkai kaltina dabartinę 
Smitho vyriausybę per švelniai elgiantis ir 
ruošiasi steigti kitą partiją.

Be kita ko, kraštą valdantieji baltieji su
daro krašto gyventojų mažumą ir patys 
paskelbė Rodeziją nepriklausoma valsty
be, neklausydami Britanijos įspėjimų.

Lenkijos jaunimas nenurimsta
Nepaisant vyriausybės ir partijos pastan

gų surasti atpirkimo ožį dėl studentų ir 
jaunimo demonstracijų Varšuvoje, Kro
kuvoje, Katovicuose ir kitur, jaunimas at
meta visus kaltinimus, kaip nepagrįstus, ir 
stato sąlygas, kurios įgalintų pasiekti tai
kos.

Studentai reikalauja nubausti policijos 
pareigūnus, kurie žiauriai elgėsi, atsiimti 
iš universitetų ir studentų bendrabučių 
policijai dirbančius prižiūrėtojus, leist vie
šus susirinkimus ir laisvas kalbas juose.

Čekoslovakija vis dar juda
Čekoslovakijoje vis dar tebekeliami rei

kalavimai, kad atsistatydintų prez. Novot- 
nys, kuris esąs kaltas už daugelį stalininių 
priemonių.

Naujoji vyriausybė jau yra pašalinusi 
eilę senųjų pareigūnų. Dabar vyksta mi
tingai, kuriuose naujieji pareigūnai ne tik 
kalbas sako, bet ir atsakinėja į klausimus.
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ti gi nori kiekvienas, o gyvenimas nesiri
boja vien tik sausos duonos kąsniu.

Rašytojas Daniel, išklausęs jį pasmer
kiantį teismo sprendimą, prieš palikdamas 
salę, sušuko: „Aš pralaimėjau mūšį, bet 
karą laimėsime mes!“. Ar Daniel su Si- 
niavskiu sulauks to laimėjimo —sunku pa
sakyti; gal jiems teks mirti kiek per anks
ti, kaip kad teko Dostojevskiui. Bet jų vie
ton ateis kiti, ir tie kiti vėl maištaus dėl 
savo ir tuo pačiu dėl kitų laisvės.

Laisvės troškulys žmoguje yra jo dvasi
nė ugnis, kurią galima tik prislopinti, bet 
negalima užgesinti.

Stasys Kuzminskas

DIPL. ŠEFO MIN. S. LOZORAIČIO 
STRAIPSNIAI

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
50 metų sukakties proga Šveicarijos dien
raščiai ,.Basler Nachrichten“ ir „Luzerner 
Tageblatt“ ir keli Vokietijos laikraščiai 
yra paskelbę min. S. Lozoraičio straips
nius. Išdėstęs sukakties reikšmę ir Lietu
vos istoriją ligi dabartinių — sovietų oku
pacijos — dienų, autorius užbaigia straips
nius šiais samprotavimais:

„Reikia tikėtis, kad Vakarai prieis iš
vados, jog solidarumas su raudonojo tota
litarizmo pavergtais ir grasinamais kraš
tais — vistiek, ar tai yra Pietų Vietnamas, 
Izraelis ar Lietuva — sudaro vieną pirmų
jų priemonių sėkmingai priešintis pavojui, 
kuris nuolat didėja laisvei pasaulyje. Ši 
aplinkybė pagrindžia mintį, kad, užuot ra
minus save reliatyviu tarptautinio komu
nizmo policentrizmu, yra pačių Vakarų in
teresas remti savo solidarumu pastovaus 
priespaudos ir žmonių bei tautų teisių nie
kinimo monocentrizmo aukas“.

ŠVABIJOS LIETUVIAI REIKALAUJA 
TAUTŲ LAISVĖS

Tokia antrašte straipsnis buvo išspaus
dintas vasario 24 d. „Memminger Zeitung“ 
laikraštyje. Jame išsamiai aprašytas Mem- 
mingene vykęs jubiliejinis Vasario 16 mi
nėjimas vasario 18 d. Iš to aprašymo suži
nome, kad minėjimas buvo pradėtas iškil
mingomis pamaldomis, kurias laikė kun. 
Kazys Senkus iš Stuttgarto. Iškilmingąjį 
aktą pradėjo vietos lietuvių klebonas ir 
kartu PLB apylinkės pirmininkas kun. dr. 
Jonas Petraitis, pasveikindamas gausiai 
atsilankiusius svečius ir saviškius. Iš sve
čių pusės sveikino Memmingeno miesto 
Tarybos narys Ludwig Schraut, buvęs bur
mistras dr. Berndl, vokiečių tremtinių at
stovas prof. K. Foraita, evangelikų ir ka
talikų klebonai ir latvių atstovas.
Paskaitą laikė dr. Jonas Norkaitis iš Stut

tgarto, išsamiai kalbėdamas lietuviškai, o 
vokiškai sutrauktai suminėdamas pagrin
dines Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo aplinkybes prieš 50 metų, nepriklauso
mybės praradimą ir dabartines lietuvių 
laisvės viltis. Čia ir krito sakinys, davęs 
straipsniui antraštę. Meninėje programoje 
buvo solistės Janinos Liustikaitės dainos, 
pianinu palydint prof. J. Rainer. Bernoto 
vadovaujamas vietos lietuvių choras su
giedojo eilę įspūdingų liaudies dainų, jau
nimas pašoko tautinių šokių ir padeklama
vo eilėraščių.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
(ELI)

KOMSOMOLO SUVAŽIAVIMAS
Vasario 28-29 d.d. Vilniuje buvo Lietu

voj veikiančių komsomolo padalinių atsto
vų suvažiavimas. Minėjo, kad tai 255.000 į 
tą organizaciją Lietuvoje įrašytų jaunuo
lių atstovai.

Paskelbtos prakalbų santraukos rodo, 
kad ir šio suvažiavimo būta tiek pat nuo
bodaus ir nublukusio, kaip ir prieš dvejus 
metus buvusio. Tai ypač ryšku iš V. Mor
kūno, komsomolo vado Lietuvoje, žiovu- 
lingų pranešimo trafaretų. (E)

NAUJI MOKSLO AKADEMIJOS NARIAI
Vasario mėn. gale įvykusiame vilniškės 

mokslų akademijos susirinkime į akademi
ją tikraisiais nariais priimti penki profeso
riai daktarai: Paulius Slavėnas (fizika- 
matematika, astronomija), Juras Požėla 
(fiz.-mat., 1926 m. sušaudyto komunistų 
vado Karolio Požėlos sūnus), Zigmas Ja
nuškevičius (medicina), Juozas Indriūnas 
(technika) ir Juozas Jurginis (istorija). 
Trys iš jų — Januškevičius, Požėla ir Jur
ginis — neseniai yra lankęsi Amerikos 
mokslo įstaigose. (E)

TIKTAI TAS NEVERTAS...
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 

pasakytas 1968 m. kovo 9 d. DBLS metinio 
suvažiavimo proga.

Pirmiausia norėčiau DBLS suvažiavimo 
dalyvius nuoširdžiai pasveikinti. Linkiu, 
kad šis suvažiavimas būtų našus ir sėk
mingas.

Drauge prašau visus delegatus parvežti 
mano geriausius linkėjimus jūsų skyrių 
nariams.

Šia proga man malonu padėkoti tiek 
centriniams organams, tiek ir skyrių pa
reigūnams už jų nuveiktus darbus, už jų 
triūsą bei pasišventimą mūsų visų bran
gios tėvynės Lietuvos reikalu.

šis yra pirmasis DBLS suvažiavimas po 
Lietuvos Ministerio Balučio mirties. Man 
gaila, kad jau šį kartą negaliu jūsų pa
sveikinti jo vardu. Jis Lietuvos atstovavi
mo darbą užbaigė ir jo veikla perėjo isto
rijon.

Man teko perimti Ministerio Balučio naš
tą ir atsakomybę. Aš ją gerai žinau, nes 
beveik 30 metų drauge su juo dirbau. Ta 
našta yra didelė ir sunki, ypač šiais nenor
maliais laikais. Išvengti tos atsakomybės 
man buvo neįmanoma. Tokioj padėty mo
ralinė jūsų visų parama yra didelis daly
kas. Jūs ją be sąlygų teikėte mano pirmta- 
kūnui. Neabejoju, jūs ją teiksite ir man.

Šiais metais viso pasaulio lietuviai iškil
mingai mini Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo aukso jubiliejų. Pasigirsta pa
vienių balsų, priekaištaujančių, kad, girdi, 
kalbomis ir minėjimais mes neišvarysim 
maskolių iš Lietuvos. Tai dvasiškai palū
žusių nuomonė. Tik atsiminkime mūsų 
tautos atgimimo tėvą Basanavičių, kuris 
andai šūktelėjo: „Pajudinkim, vyrai, že
mę!“ — ir lietuvių žemė pajudėjo; lietuviš
koji sąmonė budo ir tauta prisikėlė sava
rankiam gyvenimui. Kilnios idėjos, o ypač 
laisvės šūkis, sugriovė galingiausias des
potijas ir išlaisvino ne vieną tautą. Todėl 
turime vieningai ir gausiai dalyvauti ten, 
kur yra proga pademonstruoti mūsų ryžtą 
siekti švento idealo — Lietuvos laisvės. 
Turime išmokti, Dariaus ir Girėno pavyz
džiu, pakilti aukščiau pilkos kasdienybės 
ir asmeninių interesų ir bent dalį savo jė
gų, savo poilsio ir savo pajamų aukoti tau
tos idealui, kuriam daugelis lietuvių paau
kojo patys save.
Neužmirškime to fakto, kad Maskvos val

dovai dar vis deda dideles pastangas, kad 
vadinamasis Lietuvos inkorporavimas į S. 
S-gą būtų pripažintas tarptautiniu mastu. 
Džiugu man šia proga konstatuoti, kad So
vietų Rusijos tos pastangos ir pastaruoju 
laiku pasiliko bergždžios. Tai liudija ne 
tiktai mano, kaip Lietuvos Charge d*Affai
res, pripažinimas, bet ir š.m. vasario 26 d. 
Britų Parlamente padarytasis pareiškimas 
apie Baltijos valstybių inkorporacijos ne
pripažinimą de jure.
Laisvasis pasaulis, nepripažindamas Bal

tijos valstybių įjungimo Sov. Sąjungon, 
laiko jas okupuotomis valstybėmis. Todėl 
Lietuvos pilietybė ir jos diplomatiniai at
stovai dar vis tebėra pripažįstami užsieny
je. Jūs, tur būt, nekartą keliat sau klau
simą: kodėl Baltijos valstybių byla neju
dinama stipriau laisvojo pasaulio vadų ir 
nesprendžiama Jungtinėse Tautose? Atsa
kymas yra aiškus: Baltijos valstybių byla 
yra perdaug aiški, tiek faktų, tiek ir teisės 
požiūriu, o jos kaltininkas per didelis nu
sikaltėlis ir per garsus bombų čempionas. 
Laisvasis pasaulis varžosi jį formaliai iš
kelti. Aišku, gaila, kad jėga, bent šiuo me
tu, kuria teisę, o ne atvirkščiai. Tačiau ta 
politika netvers amžinai. Teisė turės iškil
ti ir fizinę jėgą nugalėti. Lietuva ir lietu
vių tauta remiasi teise. Tik teisinės pagal
bos ji prašo iš teisę ir teisėtumą gerbian
čių kraštų bei žmonių, šita pagalba, reikia 
tikėtis, ilgainiui ateis.

Pasaulyje šiandien tebevyksta didžios 
rungtynės, ir nuo jų galutinių rezultatų 
priklausys, ar pasaulyje vyraus teisė ir 
laisvė, ar jėga ir smurtas, šiose grumtynė
se mes esame tų jėgų pusėje, kurios gei
džia kiekvienai tautai laisvai tvarkyti sa
vo likimą ir pasirinkti tokią valdymosi 
formą, kokios nori pati tauta.

Savaime suprantama, kad kol rungtynės 
tebevyksta, t’ol reikia skaitytis ir su pavo
jais. Man atrodo, kad pati pavojingiausioj! 
laisvei grėsmė eina ne iš Maskvos užma
čių, bet iš laisvojo pasaulio pacifistinės fi
losofijos, trumpai išreikštos Bertrand Rus
sel tezės: verčiau raudonas, negu lavonas. 
Iš čia eina ir klaidinančios paskatos lais
vųjų laisvę apsaugoti nuolaidomis paverg
tųjų sąskaita. Kol ši idėjinių vertybių kri
zė tęsis, tol nieko gera netenka laukti. Bet 
reikia tikėtis, kad šią krizę, kaip kokią li
gą, žmonija persirgs ir atsikvošės, o tada 
pasaulyje gims nauja laimingesnė era. 
Ačiū Dievui, pasaulyje dar susiranda žmo

nių, kurie laisve tiki, ją brangina, dėl jos 
kovoja ir miršta.

Šie mūsų jubiliejiniai metai turėtų būti 
panaudoti pirmoj eilėj Lietuvos nepriklau
somybės idėjai gaivinti ir stiprinti. Tai sa
kau todėl, kad pastaruoju laiku yra aiškiai 
pastebimos okupanto pastangos tai idėjai 
sunaikinti ir tai ne tik Lietuvoje, bet net 
ir mūsų pačių tarpe, laisvame pasaulyje. 
Rezultatas yra tas, kad jau pradeda susi
rasti mūsų tarpe pavargusių, kurie kelia 
bendradarbiavimo su okupantu klausimus, 
pamiršdami, kad okupuotoje tėvynėje lie
tuviams yra reikalinga visokeriopa para
ma ir pagalba, bet ne bendradarbiavimo 
miražai. Nepamirškime, kad okupantai 
siekia padaryti visa, jog laisvieji lietuviai 
pamirštų nepriklausomybės idėją ir pra
rastų kovos dvasią. Tuomet jiems būtų 
lengva įteisinti ir Lietuvos aneksiją. Šiuo 
tikslu Maskvos klapčiukai plepa mums vi
sokias nesąmones, kurių koktu ir klausy
tis. Iš tikrųjų, jeigu Tarybų Lietuva būtų 
laisva ir savarankiška, kaip jie tvirtina, 
tai jon būtų galima ne tik laisvai įvažiuoti, 
bet ir iš jos išvažiuoti, kaip kad buvo ne
priklausomybės laikais. O visi formalumai 
tam reikalui būtų tvarkomi pačių lietuvių 
įstaigose. Tačiau visi žinome, jog taip nė
ra. Mėginant Lietuvon įvažiuoti ar iš jos 
išvažiuoti, reikia kreiptis į Maskvos įstai
gas ir laukti jų malonės. O toji jų malo
nė yra labai šykšti. Mes taip pat žinome, 
kad lietuvis, norįs pasiųsti savo sergančiai 
motinai paramos siuntinį į Lietuvą, turi 
mokėti labai aukštus mokesčius Maskvai, 
o motina, siųsdama laišką sūnui į Angliją, 
turi lipinti rusiškus pašto ženklus. Ar ši
tokie dalykai derinasi su tais plepalais, 
kad Tarybų Lietuva tariamai yra laisva ir 
savarankiška? Pagaliau ateina laiškai ir iš 
Sibiro bei kitų Rusijos vietų. Juos rašo lie
tuviai, ištremti iš Lietuvos. Sakykite, ar 
yra žinoma bent viena laisva šalis pasau
lyje, kuri tremtų savo piliečius į svetimą 
kraštą? šių pavyzdžių pakanka, kad svei
ko proto žmogus galėtų suprasti, kokioj 
padėty yra Tarybų Lietuva.

Šitokiai padėčiai esant, tėvynė — jeigu 
galima parafrazuoti garsųjį admirolo Nel
sono įsakymą — laukia iš mūsų kiekvieno, 
kad atliktume savo pareigą. Tauta paverg
ta. Ji negali esamose sąlygose vesti išsilais
vinimo kovos iš Rusijos okupacijos. Todėl 
mes, laisvame pasaulyje būdami, privalo
me tą kovą tęsti pavergtosios tautos var
du.

Atsiminkime, kad mes esame lietuvių 
tautos atžalos, dėl susidėjusių aplinkybių 
atsiradusios svetimose šalyse. Tokių atža
lų, kaip mes, išblaškytų po visą pasaulį, 
šiandien turime nemaža — jos sudaro apie 
vieną ketvirtadalį visos mūsų tautos. Lie
tuvių tauta visuomet buvo patvari. Tokie 
ir mes turėtume būti, nes kokia yra obelis, 
tokie turi būti ir obuoliai. Teisybė, pasi
taiko, kad ir nuo geriausios obelies vienas 
kitas obuolys nelaiku nukrinta; bet tai 
įvyksta tik tuomet, kai juos kirminas pa
graužia. Didelė lietuvių didžiuma yra svei
ka ir nepasiduoda jokiems gundymams. 
Ir, kaip senovėje, mes turėjome savo did
vyrius, o caro laikais — tautos žadintojus, 
taip ir šiandien mes turime idealistų-pasi- 
šventėlių, tyro patriotizmo pavyzdžių. To
kių pasigėrėtinų pavyzdžių daug galime 
surasti visur, tiek Lietuvoje, tiek ir laisva
me pasaulyje. Amerikoje mes turime visą 
eilę antrosios ir trečiosios kartos lietuvių, 
ten gimusių ir užaugusių ir Lietuvos nie
kuomet nemačiusių, bet jaučiančių ir gal
vojančių taip, kaip kiekvienas taurus lie
tuvis. Deja, tūla mūsų spauda kartais yra 
linkusi kiekviename lietuvyje su žiburiu 
ieškoti neigiamybių ir į jas žiūrėti pro pa
didinamuosius stiklus, kai tuo tarpu apie 
teigiamybes nutylima, tarytum jų ir nebū
tų.
Iš tikrųjų mes turėtume kiekviename lie

tuvyje matyti savo brolį ir neieškoti jame 
ydų, bet pirmoj eilėj pastebėti jo dorybes. 
Tai viena. O antras dalykas — būkime di
desni optimistai. Nenusiminkime ir neai
manuokime dėl mažiausių nepasisekimų. 
Aimanavimas, abejonės ir nusiminimas 
yra didžiausi mūsų priešai. Išmintinga 
drąsa, nepalaužiamas optimizmas ir kant
rybė bei savo brolių meilė veda mus į vie
nybę. O vienybė — tai galybė, sako lietu
vių priežodis.

Būkime todėl visuomet pilni gerų vilčių 
ir žinokime, kad, eidami visi išvien, dirb
dami visi drauge, savo tikslo tikrai pasiek
sime. Nė viena tauta pasaulyje nėra išny
kusi, jeigu ji pati neatsisakė laisvės ir ko
vos. Tiktai tas laisvės nevertas, kas negi
na jos.

— Leningrade pradėta byla 7 asmenų, 
kurie kaltinami palaikę ryšius su emigran
tų rusų nacionalistų organizacija.
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STEPAS VYKINTAS

St. Motuzas - nenuilstamas darbuotojas
Vasario 4 d. V. Vokietijoje, Vechtos se

nelių prieglaudoje, Stasys Motuzas atšven
tė savo 70 m. gimtadienį. Kuklusis sukak- 
tininkas nenori, kad jo „nusususi“ biografi
ja būtų skelbiama, tačiau jis yra tiek nu
sipelnęs Lietuvai, kad būtų žurnalistinė 
neapdaira, jei būtų nutylėti jo darbai.

St. Motuzas gimė Valdomų k., Gruzdžių 
vis., Šiaulių aps., pasiturinčių ūkininkų 
šeimoje. Baigęs keletą gimnazijos klasių, 
įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1918 m. jis 
buvo Gruzdžių vis. sueigos išrinktas ko
miteto vicepirmininku ir sekretoriumi. 
Bolševikams užėmus valsčių, komitetas 
buvo išvaikytas. Bolševikus išvarius, St. 
Motuzas griebėsi administracinio darbo: 
buvo Šiaulių aps. viršininko mobilizacijos 
skyriaus vedėjas, vėliau sekretorius. Buvo 
jam siūlytos ir viršininko padėjėjo parei
gos, bet jis iš kuklumo nuo jų atsisakė.

1919 m. rudenį, bermontininkams už
ėmus Šiaulius, sukaktininkas, sielvarto 
spaudžiamas ir ieškodamas rezistencinės 
veiklos, suredagavo atsišaukimus partiza
nų organizavimo reikalu. Tie atsišaukimai 
buvo plačiai paskleisti. Jų įtakoje St. Mo
tuzas suorganizavo partizanų būrį, kuris, 
jam vadovaujant, 8 savaičių būvyje sulik- 
vidavo 16 bermontininkų. Iš to būrio žuvo 
mok. S. Kelpšas.

1920 m. St. Motuzas grįžo į tėvo ūkį ir, 
be to, organizavo visuomenines ir koopera- 
cines organizacijas. 1934 m., nežiūrint di
delio jo nenoro, buvo apskrities viršininko 
priprašytas sutikti leistis renkamu viršai
čiu. Tada valsčiaus taryba jį ir išrinko. 
Šias pareigas jis ėjo iki 1944 m. Būdamas 
viršaičiu, jis pasižymėjo nepaprastu darbš
tumu, sumanumu, veržlumu, teisingumu, 
punktualumu ir žodžio išlaikymu. Tie da
lykai buvę jam šventenybė. Jis įvedė vals
čiuje nemaža naujovių. Trumpu laiku iš 
pagrindų pasikeitė miestelio vaizdas: grin-

NAUJAS SOLISTAS
Vilniaus opera parsikvietė naują solistą 

— bosą iš Sverdlovsko, Vincentą Kuprį, 
kuris Sverdlovsko operoje dainuoja nuo 
1959 metų. Ten jis ir mokės dainuoti (kon- 
servatorijon įstojo 1956 m.), ten anksčiau 
mokėsi politechnikos institute, gal būt, ten 
gimęs ir augęs. Jau dalyvavo „Kunigaikš
čio Igorio“ spektaklyje (Končakas), dabar 
rengia Don Bazilio rolę „Sevilijos Kirpė
juje“ ir Filipo — „Don Carlos“.

Laikraščiuose apie operą yra vienas „ta
bu“: niekad neužsimena, kokia kalba dai
nuoja dainininkai, nei kokia kalba atlieka
mos rusų operos. Išimtis — kai užsieniuo
se pasirengęs dainininkas dainuoja itališ
kai. Tada apie tai prasitarti „cenzūros“ 
leista. (E) 

K. B ARENAS

PROFESORIUS
(2)

Abu jie žiūrėjo į atkrypuojantį prof. Kivėną, 
tik Senavaitis visiškai rimtas, o žižiūnas šypsojosi 
ir visą laiką lakstė akimis nuo vieno į kitą.

— Na, ar tu matei kada profesorių iš Lietu
vos, ką? Tikras profesorius, mokė, ir viskas, nuo 
knygų sudžiūvęs, bet aš atšersiu. Aš atšersiu. Aš jį 
nupenėsiu, kaip paršiuką, kad jis man eidamas net 
pūkš. Cha-cha-cha! Tai tu, Senavaiti, nebuvai ma
tęs profesoriaus, o aš, matai, išsirašiau. Atsiųsk sa
vo žmoną, tegu pažiūrės profesoriaus, cha-cha-cha. 
Good-bye! Good-bye! Atsiųsk žmoną, atsiųsk! 
Cha-cha-cha-cha, — smarkiau sušuko ir nusikvato
jo jis motorą jau paleidusiam Senavaičiui, kuris 
neištarė nė žodžio, o ir atsisveikindamas tik kažką 
murmtelėjo ir sėdo mašinon. — Cha-cha-cha, cha- 
cha-cha! — kvatojimu žižiūnas palydi nutolstantį 
Senavaitį, ima profesorių už rankos ir grįžta prie 
mašinos. — Oi, tas Senavaitis, tas tikras Senavai
tis. Geras kaimynas, bet pavydi man. Kai pasa
kiau, kiek banke turiu, tai pamėlynavo. Cha-cha- 
cha-cha. Dabar tyčia sustabdžiau, sakau, ką jis 
kalbės, kai pamatys, kad aš turiu profesorių. Ma
tei, nė žodžio neištarė? Tyli, nuvažiuodamas mur- 
mur-mur, tai ir viskas, žodžio neištaria iš pavydo, 
— stukteli jis sugniaužtos rankos krumpliais Ki
vėną, — nes profesorių turi vienas tik žižiūnas, 
vienas tik žižiūnas, tamsta! Vienas tik žižiūnas 
visam Amerike parsiveža sau profesorių! Tai juo
kas! Ar daug čia tų profesorių privažiavo? Daug 
ar nedaug, o žižiūnas vežasi profesorių.

Senavaitis dar nebuvo išnykęs iš akių, dar jo 
automobilis tebekrypavo keliu tolyn, kai žižiūnas 
vėl pasisodino profesorių ir pamažėli pajudėjo iš 
vietos, dar vis retkarčiais nusikvatodamas iš savo 
kaimyno apstulbimo. Mašinos greičiau jau nebelei
do ir netrukus išsuko iš didžiojo kelio.

diniai, šaligatviai, atnaujintos ir nudažy
tos tvoros, nudažyti namų fasadai, apso
dintos medeliais gatvės ir aikštelės, visur 
daug gėlių. Jo sumanymu buvo pastaty
dinta veterinarijos ligoninė su klinikomis 
(vienintelė Lietuvoj valsčiaus ribose), ku
ri aptarnaudavo keletą valsčių. Miestelyje 
buvo įvesta elektros šviesa. Didžioji vieš
kelių dalis buvo apsodinta' medeliais. La
bai stipriai buvo rūpinamasi varguomenės 
šelpimu. Buvo suorganizuoti kulinarijos 
kursai, kuriuos lankė 400 mergaičių. Buvo 
įvestos paskatų premijos. Buvo premijuo
jami ūkininkai už gražų sodybų sutvarky
mą, miestelėnai už kiemų pagražinimą, 
mergaitės už gėlynų pavyzdingą priežiūrą 
ir kt. Buvo organizuojamos išvykos į Šiau
lių valstybinį teatrą. I teatrą važiuodavo 
arkliais 30-40 km, ir susirinkdavo apie 300 
asmenų.

Visą šitą jo gražų darbą sugriovė bolše
vikų ir nacių okupacijos. Nacių okupaci
jos metu Gruzdžių valsčiaus ribose, kaip 
didžiai miškingame krašte, priviso bolše
vikinių desantininkų. Jubiliatui teko orga
nizuoti ramių gyventojų apsaugą nuo bol
ševikų. Buvo suorganizuotas apsaugos bū
rys, kuris siekė apie 400 vyrų. Iš jų daugu
ma nuėjo partizanauti per antrąją bolševi
kų Lietuvos okupaciją. Pats gi organizato
rius, sukaktininkas, pasitraukė į Žemaiti
ją, o vėliau į Vokietiją.

Čia Stasys Motuzas taip pat nerimo be 
darbo. Jis bandė iš spalvotų odos atraižų 
vaizdelius klijuoti, iš gipso kurti, bet ne
patiko, nesisekė — metė. Tada paėmė peilį 
į rankas ir ėmė drožinėti iš medžio. Tai pa
tiko. Ir šiandien bus 11 metų, kai sukakti
ninkas įstangiai šį darbą dirba. Jis suruo
šė jau 4 savo drožinių parodėles, kurios su
silaukė ne tik lietuvių, bet ir vokiečių di
delio dėmesio. Gyrė jį už tai vokiečių radi
jas, o šiemet jo darbus parodė ir vokiečių 
televizija. Jo darbai yra patekę ne tik į žy
mių vokiečių rankas, bet ir į Baltuosius 
Rūmus Vašingtone. Daugiausia jo drožinių 
paplito Amerikoje, Australijoje, net ir N. 
Zelandijoje. Taigi savo liaudies meno kū
riniais Stasys Motuzas yra puikus Lietu
vos garsintojas.

Sukaktininkas yra labai jautrus lietuvis. 
Jis pozityviai dalyvauja bendruomeninėje, 
visuomeninėje ir politinėje veikloje. Jis 
nuolat remia stambiomis aukomis lietuviš
kas institucijas. Jis savo mirusią mamaitę 
už jos gilią Lietuvos meilę įrašė į Lietuvių 
Fondo narius pilnu įnašu. Taip pat ir jis 
pats įsirašė. Tautos Fondui Vokietijoje pa
aukojo 300 DM. Tiek pat paaukojo Liet. 
Vasario 16 gimnazijai. 100 DM paaukojo 
jaunimo laikraščiui Vokietijoje. Jis taip 
pat remia ir kitą lietuvių spaudą. Jis yra 
Nidos Knygų Klubo narys. Šio straipsnio 

— Tai jau ir namie, — tarė jis. — Čia jau 
prasideda mano žemė, nuo šito tilto. Ar matai 
tamsta, kiek galvijų? Ar matai? Ten, ten, ten, prie 
to kalniuko, ten. Matai? Cha-cha-cha! Tai bent 
ūkininkas! Kaip iš paversmės galvijų! Kaip amalo! 
Ar tamsta tikrai matai? Ar matai? Ten, ten. Ar 
matai?

Su tais paskutiniaisiais klausimais žižiūnas 
sustabdė automobilį ir sužiuro į profesorių. Kivė
nas akimis tebeieškojo tos daugybės galvijų.

— Ar matai? — dar paklausė žižiūnas.
— Matau, — atsakė profesorius.
— Daug, tiesa?
— Daug.
Tada žižiūnas atsiduso, ir mašina ėmė artėti 

į sodybą. Pro medžius jau supilkavo siena ar 
stogas.

— Mano dvaras! Cha-cha-cha, — tarė žižiū
nas. — ūkė! — ir išsuko į mažai tepravažinėtą 
kelią.

Automobilis palengva čiuožė žole, kelis kar
tus jau krestelėjęs ir liumptelėjęs visas, kai tik ra
tas patekdavo į giliai ir plačiai išduobtą pravėžą. 
Iš viso nuo pat vieškelio, kai tik žižiūnas pradėjo 
rodyti profesoriui savo bandą, automobilis krypa
vo, lyg išgėręs, nes žižiūnas nebesaugojo kelio: čia 
vis tiek jau su niekuo nebesusidursi, visur platu, tai 
jo akys ir bėgiojo laukais ir šypsojosi ir dažnai su
stodavo ties profesorium. Dabar jau kiekvienas 
pravažiuotas medis ir krūmas ir kupstas, rodos, vis 
labiau nudangstinėjo sodybos pastatus. Kai atsi
lenkė šakotu medžiu besibaigiančios tvoros, visas 
gyvenamasis atsivėrė prieš akis, didelis ir storas 
rudas medinis pastatas, dar įlaužtais dviem kam
pais, kad, rodos, dar didesnis būtų ir didesnis at
rodytų.

Tuoj terškindami grandinėmis kažkur už kam
po sulojo šunes, o vienas mažas margas jau malo- 
nėjosi žižiūnui apie kojas. Prof. Kivėnas taip pat 
išlipo ir sustojo žižiūno šešėlyje ir žiūrėjo, kaip tas 
neramiai tripinėja ir dairosi į langus ir duris.

— Misis žižiūniene, misis žižiūniene, — su
šuko jis, sustabdęs akis ties praviru langu. — Misis 
žižiūniene, — pakartojo jis, — mama, mama, 
mama!

autoriui sukaktininkas rašo: „Mano gyve
nimo tikslas ir džiaugsmas, jei nors maža 
dalimi galiu būti naudingas Tautai ir Tė
vynei. O, kad visi lietuviai pasirinktų šį 
gražų gyvenimo tikslą: Dirbti ir kurti Lie
tuvai!“

ANGLŲ LAIKRAŠTIS APIE
DAIL. G. JOHNSTONIENĘ

„Coventry Evening Telegraph“ kovo 14 
d. numeryje išsispausdino tokį antrašte 
„Darbingas egzilinės dailininkės laikas“ 
atžymėtą straipsnį:

„Atrodo, kad Coventrio dailininkei Ge
novaitei Johnstonienei šie metai yra dar
bingas laikas.

„Vakar ji Kongoni galerijoje, miesto 
centre, atidarė savo vienos parodą, išsta- 
tydama 22 aliejinius paveikslus; birželio 
mėn. ji važiuos į Ispanijos pajūrio miestą 
Tarragoną ir mėnesiui išstatys jūros vaiz
dų rinkinį.

„Manau, kad ypač laiminga jaučiuos dėl 
Coventrio parodos“, ji sako man, „nes tai 
pirmoji mano paroda mieste. Ispanijoje 
jau turėjau dvi parodas, ir už tuos darbus 
aš paprastai sudarau pakankamai lėšų ke
lionei į pajūrį padengti, o tai sudaro man 
malonumo ir išeina gerai“.

„Johnstonienei, kilme lietuvaitei, dabar 
gyvenančiai Bassett gatvėje, Coundon, su
ruošti mieste savo darbų parodą pasiūlė 
Coventrio ir Warwickshire Dailininkų 
Draugija, kurios ji yra narė.

„Iš ankstyvųjų savo kaip dailininkės 
metų Johnstonienė nieko neturi parodyti, 
išskyrus keletą prieškariniuose žurnaluo
se išspausdintųjų fotografijų. Tačiau jau 
ir savo gimtajame krašte ji buvo jau vardą 
susidariusi dailininkė, ir jos biografija yra 
išspausdinta enciklopedijoje, apimančioje 
Lietuvos gyvenimą iki 1940 m.

„Atvažiavusi kaip tremtinė į Angliją, 
pradžioje ji dirbo Gulson gatvės ligoninė
je, kur ji vadovavo virtuvės personalui, o 
apskritai, šalia tapybos, ji dar aktyviai da
lyvauja ir vietinėj pabaltiečių egzilų veik
loje.
„Keliais atvejais ji pabuvo Coventrio sa

vivaldybei rusų kalbos vertėja, o 1966 m. 
šitaip pat pasitarnavo Courtauldams, kai 
Coventrio skyrius priiminėjo čia atsilan
kiusius rusų technikus“.

Dailininkė Genovaitė Grigaravičiūtė - 
Johnstonienė jau daug kartų yra dalyva
vusi bendrose dailininkų parodose, o šiais 
metais, įvertindama jos darbus, minėtoji 
dailininkų sąjunga suruošė parodą vien 
tik jos darbų. Paroda sukėlė didelį su
sidomėjimą ir nemaža darbų parduota.

FELJETONO KONKURSAS
Santa Monikos Lietuvių Meno Darbuo

tojų Atvanga, norėdama paskatinti humo
ristinės literatūros žanro kūrybą, skelbia 
konkursą feljetonui parašyti.
Konkurso sąlygos

Temą autoriai pasirenka patys. Feljeto
nas turi būti perrašytas rašomąja mašinė
le. niekur iki šiol spaudoje nepasirodęs ir 
pasiliekant sau nuorašą. Rankraščio origi
nalas siunčiamas pasirašant tiktai slapy
vardžiu. Nereikia pridėti jokio slaptojo vo
ko. Premijuotųjų kūrinių pavadinimai ir 
slapyvardžiai bus paskelbti spaudoje. At
siliepdami laimėtojai privalo prisiųsti 
teksto pradinio lapo nuorašą, iš kurio bus 
nustatyta kūrinio tapatybė. Atrinkus lai
mėtojus, jų tikrosios pavardės skelbiamos 
spaudoje.

Paskutinis konkursui rankraščių atsiun
timo terminas: 1969 metų vasario 15 die
nos 12 vai. nakties (pašto antspaudas).

Rankraščius siųsti šiuo adresu: Santa 
Monica Lithuanian Arts Club, PO Box No. 
5178, Santa Monica, California 90405, USA.

Premijavimas
Laimėjusiems autoriams skiriamos trys 

premijos: Pirmoji premija — 250 dol.; Ant
roji premija — 150 dol.; Trečioji premija 
— 100 dol. Neatsiradus pakankamai pre- 
mijuotinų kūrinių, gali būti skiriama ma
žiau premijų.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik
tai autoriams reikalaujant. Iškilesnieji 
rankraščiai atskiru susitarimu gali būti 
dedami į feljetonų rinkinį. Santa Monikos 
Darbuotojų Atvanga pasilieka sau teisę 
premijuotus feljetonus metų bėgy atspaus
dinti atskiru leidiniu.

Kūriniams vertinti komisija bus pa
skelbta vėliau.

Santa Monikos Lietuvių Meno 
Darbuotojų Atvanga

MIRĖ PROF. M. KAVECKIS
Vasario 28 d. Kaune mirė vienas iš Lie

tuvos Universiteto profesūros veteranų, 
minaralogijos - geologijos profesorius My
kolas Kaveckis. Lietuvos Universitete jis 
dirbo nuo 1921 metų, kai pradėjo veikti 
Aukštieji Kursai, vėliau virtę universite
tu. Po karo tęsė tą patį darbą Vilniaus U- 
te ir Kauno Politechnikos Institute. Mirė 
baigdamas 79 amžiaus metus. (E)

V. VIZGIRDOS KŪRINIŲ APLANKAS
„Vagos“ leidykla Vilniuje išleido dail. 

Viktoro Vizgirdos kūrinių aplanką — 17 
tapybos reprodukcijų, atrinktų iš 1966 me
tais Vilniuje surengtos prieškarinių V. Viz
girdos kūrinių parodos. Aplanke įdėtas ir 
P. Svičiulienės straipsnis apie Vizgirdos 
tapybą penkiomis kalbomis. (E)

Iš vidaus atsišaukė ilgas ir varniškai rėksmin
gas a-a-a-a, prakiuręs kartu su žižiūno pakartoti
niais šūktelėjimais ir nutrūkęs tada, kai pro langą 
išlindo stambi, bet mažaūgio savininko moteriš
ka galva.

— Ką, Šamai?
— Taigi parvežiau profesorių.
— Parvežei profesorių? Kur? O, va, už tavęs. 

Tai vesk į virtuvę.
— Tai tu... — žižiūnas bandė kažką pasa

kyti, bet galva iš lango dingo, ir jis nutilo. — Tai 
einam, profesoriau, cha-cha-cha, — tarė atsidusęs, 
— gausim valgyti, cha-cha-cha. žižiūniene liepia, 
tai einam, cha-cha-cha.

Dar atsigrįždamas jis pasuko ir plačiu žings
niu nuėjo į duris. Kivėnas nukrypavo iš paskos. 
Labai atsargiai jis lipo į prieangį, todėl atsiliko. 
Priemenės prieblandoje žižiūnas laikė virtuvės du
rų rankeną ir laukė profesoriaus, kuris mažais 
žingsneliais atitripinėjo ir mirkčiodamas dairėsi, 
kur eiti.

— Čia, čia, čia, — atsiliepė žižiūnas. — Cha- 
cha-cha. Čia, čia.

— Eik, kad eini, — subarė jį žižiūniene, stai
ga pravėrusi duris. — Ar čia valandą dabar laiky
si tas duris. Klepsi ir klepsi, kaip mažas!

— Profesorius nemato, kur eiti...
— Aklas?! — sušuko ji. — Aklas? Ką mes 

su aklu darysim?
— Ne, neaklas, tik žmogus jau senas.
— Išgąsdinai... Tai taip ir sakyk! O dabar: 

nemato, nemato! — suburbėjusi ji nuėjo per didelę 
virtuvę, o iš paskos abu vyrai, žižiūniene vidury 
virtuvės sustojo ir atsigrįžo.

— Tai, va, tau profesorius, — tarė žižiūnas, 
ištiesdamas ranką.

— Aš dabar matau, — tarė žižiūniene, ir tos 
dvi apdribusios stambaus jos veido linijos, rodos, 
dar priartėjo prie lūpų, o kaktos oda traukėsi ir 
plėšė į viršų akis. — Senas, labai senas.

— Tai ir aš sakau, kad senas.
— Visiškai senas.

(Bus daugiau)

MENO DARBUOTOJŲ ATVANGA
Sausio 28 d. Santa Monikoje, Calif., įvy

ko metinis „Atvangos“ susirinkimas, kurio 
metu slaptu balsavimu išrinkta klubo val
dyba: Andrius Mironas — pirm., Alfonsas 
Giedraitis — sekr., Nijolė Trečiokienė — 
ižd. ir Stasė Pautienienė — kand., patvir
tinta klubo vidaus tvarkos nuostatai ir Fel
jetono Konkurso taisyklės.

Buvo diskutuota dėl pirminio klubo pa
vadinimo neaiškios koncepcijos. Bendru 
sutarimu „Santa Monikos Autorių Lietu
viškoji Atvanga“ pakeista į „Santa Moni
kos Lietuvių Meno Darbuotojų Atvanga". 
Tokiu būdu ši iškaba be jokių priekaištų 
įteisina visų meno žanrų atstovus: groži
nės literatūros, scenos, muzikos, skulptū
ros, tapybos ir 1.1.

Feljetono konkursui kūrinių vertinimo 
komisijos sudarymo reikalu jau kreiptasi į 
Bostoną ir laukiama atsakymo. Minėto 
konkurso taisyklės skelbiamos spaudoje.

„Atvanga“ jau turi ir mecenatų.
Visą susirašinėjimą prašome nukreipti 

šiuo adresu: Santa Monica Lithuanian 
Arts Club. PO Box No. 5178, Santa Moni
ca. California 90405, USA.

Valdyba

TAIKA
Maldos diena

Anglijos ir Valijos vyskupai pranešė ti
kintiesiems per savo parapijų kunigus ir 
spaudą, kad kovo 24 d. šiemet yra skiria
ma maldai už taiką Vietname ir Nigerijo
je. Tikintieji yra skatinami sekmadienį, 
kovo 24 d., priimti šv. Komuniją, prašant 
taikos pasauliui, dalyvauti vakarinėse pa
maldose, besimeldžiant prie įstatyto švč. 
Sakramento. Londono lietuviai tą dieną 7 
vai. vakare paaukos „Graudžių Verksmų“ 
svarstymus ir giesmes už taiką.
Geroji valia

Kristui gimus, ramybę ir taiką skelbė 
angelai geros valios žmonėms: „Garbė Die
vui aukštybėse ir žemėje ramybė geros va
lios žmonėms“ (Luko 2, 14). Tikroji taika 
yra šv. Dvasios dovana, kaip moko šv. Po
vilas: „Dvasios gi vaisius yra: meilė, 
džiaugsmas, ramybė, kantrumas, malonin
gumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, 
gerumas, romumas, susilaikymas, skaisty
bė" (Gal. 5. 22-23).

Kai žmogus suardo taiką su savim, su 
savo artimu, kai skleidžia nedarną, pyktį, 
kerštą, kai skriaudžia savo artimą ar kai 
tautos kėsinasi į kitų tautų gerovę, laisvę, 
— kyla sąmyšis, kovos ir karai. Užpultoji 
tauta turi teisę ginti savų žmonių gerovę, 
laisvę ir nepriklausomybę, lygiai kaip at
skiras asmuo turi teisę gintis nuo skriaudi
kų. užpuolikų ar žmogžudžių.

Ilgai besitęsiąs karas Vietname daro pa
sibaisėtinus nuostolius visam tam kraštui, 
žmonėms ir atskiroms šeimoms. Nigerijoje 
vidaus karas gresia sunaikinimu. Jau pen
ki mėnesiai Nigerijos kariuomenė laiko 
apgultą Onitšos sukilėlių tvirtovę. Jų tar
pe yra labai daug krikščionių. Jiems gre
sia žiauri mirtis.
Anglijos katalikai

Nesigilindamos nei į politinį ginčą, nei j 
priežastis, sukėlusias karus, Anglijos kata
likų centrinės labdaros įstaigos pasiuntė 
Šiaurės Vietnamu! vaistų ir nukentėju- 
siems paramos už 50.000 svarų, o Pietų 
Vietnamui — už 70.000 svarų. Siuntas su
daro daugiausia antklodės, maistas, ligoni
nėms įrengimai.

Taika visur yra galima. Reikia vien ge
ros valios iš abiejų pusių. Susitarimas, 
garbinga ir teisinga taika neša tautoms pa
laimą. Karai visus suardo ir sunaikina.

K. A. M.

LIETUVIŠKI DALYKAI
„THE BALTIC REVIEW“ ŽURNALE
New Yorke pabaltiečių leidžiamajame 

anglų kalba žurnale „The Baltic Review“ 
Nr. 34 esama daugiausia lietuviškos me
džiagos.

V. Sidzikauskas rašo daugiau bendrine 
tema — apie Baltijos kraštų klausimą 
šiandieniniame pasaulyje. Daugiau lietu
viška medžiaga paremtas ir V. Rastenio 
straipsnis apie parodomąsias bylas Baltijos 
kraštuose —dėmesio vertą dalyką tarptau
tinei teisininkų komisijai. Dr. J. Puzinas 
savo straipsnyje supažindina su indoktri- 
nacija Lietuvos mokyklose, A. Budreckas 
— apie sovietų bandymus sunaikinti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Be to, apžvalginiame skyriuje V. Sidzi
kauskas supažindina skaitytojus su Alfre
do E. Senno knyga anglų kalba „Didžiosios 
galybės, Lietuva ir Vilniaus klausimas“, o 
kitoj (nepasirašytoj) recenzijoje kalbama 
apie neseniai anglų kalba išėjusią L. And- 
riekaus poezijos knygą „Amens in Am
ber“.

Estai ir latviai išspausdinę tik po vieną 
straipsnį.

Vyriausiasis šio numerio redaktorius Br. 
Nemickas; kiti redaktoriai — A. Berzins ir 
L. Vahter.
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JAUNIMAS IR NUTAUTIMAS Neramumai universitetuose
Matau, Anglijos lietuviai vėl pradėjo rū

pintis jaunimo nutautimo klausimais. Dėl 
to norėčiau čia pateikti keletą moksliškai 
patvirtintų tuo reikalu tiesų ir iškelt konk
rečių pasiūlymų, kurie galėtų bent šiek 
tiek prilaikyti mūsų prieauglio nutauti
mą.

ĮVADAS
1. Kiekviename šiek tiek pažangumo pa

siekusiame ir pramonę išvysčiusiame kraš
te vyksta greitas vertybių, papročių ir ma
dų keitimasis. To vyksmo eiga yra ypač 
pagreitėjusi šiais laikais. Tačiau tas ver
tybių, papročių ir madų keitimasis nieko 
bendra neturi su esminiais tautiniais bruo
žais. Sijonai gali kilti aukštyn ar leistis že
myn, bet anglai ar prancūzai dėl to nesi
jaudina, nes jiems aišku, kad dėl to nei jų 
kalba, nei politinės ar kultūrinės instituci
jos nenukentės. Taip pat keičiasi pažiūros 
į meną, į muziką ir apskritai į gyvenimą, 
tačiau didesnės ir laisvos tautos dėl to ne
pasidaro panašesnės viena j kitą.

2. Mažose tautose, kurios yra arba oku
puotos, arba gyvena emigracijoje, vyksta 
tas pats vertybių, papročių ir išorinio elge
sio keitimasis. Bet šalia to, šitose laisvės 
neturinčiose tautose ar galia nepajėgian
čiose naudotis emigracijoje esančiose tau
tinėse grupėse vyksta dar ir kitas, bet 
daug svarbesnis ir žalingesnis vyksmas, 
būtent, nutautimas.

3. Kas yra nutautimas? Tai tautinių bruo
žų praradimas, būtent, visa to, kas skiria 
vieną tautą nuo kitos. Jeigu paimsim lie
tuvių tautą, tai lietuvis yra tas, kuris mo
ka susikalbėti su kitais lietuviškai, moka 
rašyti ir skaityti savo kalba, pažįsta šiek 
tiek savo kraštą iš knygų ar iš savo patir
ties, nusimano šiek tiek apie savo tautos 
istoriją ir liaudies papročius, o svarbiau
sia — laiko save susietu su lietuvių tauta, 
o ne su kuria kita. Kai žmogus netenka to 
prisirišimo jausmo arba savo kalbos, jis 
mažiau ar daugiau yra nutautęs.

4. Būtinai reikia skirti nutautimą nuo iš
orinių madų keitimosi ir nuo vertybių kei
timosi. Išorinis madų ir papročių keitima
sis yra paviršutiniškas dalykas ir nė kiek 
nekenkia tautiniam susipratimui. Taip pat 
reikia skirti nutautimą nuo politinių ir 
dvasinių vertybių keitimosi. Pavyzdžiui, 
mumyse yra įsigalėjęs požiūris, kad lietu
vis būtinai turi būti katalikas, kitaip jis 
nebus lietuvis. Bet tikyba nėra esminis 
tautinis bruožas: yra daug lietuvių, kurie 
nėra katalikai, ir tai nieko nekenkia jų 
lietuviškumui. O Lietuvoje yra nemaža lie
tuvių komunistų, kurie yra ne mažesni lie
tuviai, negu patys aiškiausi mūsų patrio
tai užsienyje. Tie dalykai pabrėžiami čia 
tam, kad iškeltume tai, kas svarbiausia ir 
į ką mums dabar reikia nukreipti dėmesį,

TEGUL KALBA
DOKUMENTAI!

STRS PREKYBOS ATSTOVYBĖ

PROTOKOLAS
Sąryšy su įvykusiais pasitarimais Socia

listinių Tarybų Respublikų Sąjungos Pre
kybos Atstovybės teisinės padėties klausi
mu Lietuvoje, savo vyriausybių vardu že
miau pasirašę sutarė, kas seka:

1. Socialistinių Tarybų Respublikų Są
jungos užsienio prekybos monopoliui vyk
dyti, kuris Socialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos įstatymais priklauso Sąjun
gos Vyriausybei, Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos Atstovybės sąstate stei
giama Prekybos Atstovybė Kaune.

2. Socialistinių Tarybų Respublikų Są
jungos Prekybos Atstovybei uždedama:

a) Padėti prekybinių ir ūkiški) santykių 
plėtotei tarp Lietuvos ir Sąjungos, taip pat 
atstovauti Sąjungos interesus užsienio pre
kybos srity;

b) Sąjungos vardu vykdyti užsienio pre
kybos su Lietuva reguliavimą;

c) Sąjungos vardu varyti užsienio pre
kybą su Lietuva.

3. Prekybos Atstovas ir jo pavaduotojas 
priklauso diplomatiniam Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungos Atstovybės per
sonalui ir naudosis visomis teisėmis ir pri
vilegijomis, kurios suteikiamos diplomati
nių misijų nariams. Prekybos Atstovybės 
tarnybos patalpos Kaune naudosis eksteri- 
torialumu. Prekybos Atstovybė turės teisę 
susisiekti šifru.

4. Prekybos Atstovybės ir jos skyrių ben
dradarbiai—Socialistinių Tarybų Respub-

' likų Sąjungos piliečiai, skirti ir komandi
ruoti Sąjungos Užsienio Prekybos Liau
dies Komisariato į Lietuvą, bus paliuosuo- 
jami nuo pajamų mokesčio gaunamos Są
jungos vyriausybės tarnyboje algos.

6. Prekybos Atstovybė visais atžvilgiais 
veikia Socialistinių Tarybų Respublikų Są
jungos Vyriausybės vardu ir neš atsako
mybę už visus santūrius, sudarytus Preky
bos Atstovybės vardu jos tam reikalui įga
liotų asmenų. Tačiau Prekybos Atstovybė 
nesiims atsakomybės už valstybinių ūkiš

MARINA GORODECKAITĖ

būtent, tautybės išlaikymą visais įmano
mais būdais Lietuvoje ir emigracijoje.

5. Mes skiriam per daug dėmesio pavir
šutiniškiem dalykam ir per maža tam. kas 
iš tikrųjų svarbu tautai. Tai suprantama, 
nes tokie dalykai labiausiai krinta į akis. 
Visuomet daug lengviau pastebimi nukry
pimai nuo to, kas įprasta, pavyzdžiui, 
trumpą sijoną ar skirtingas politines pa
žiūras. Kokio ilgumo sijonas ir ar žmogus 
nukrypsta nuo „linijos", yra antraeilis da
lykas. Kas mums turi rūpėti, tai ar tas as
muo kalba lietuviškai ar ne, ar jis save 
laiko lietuviu ar ne, ar tuokiasi su kita
taute ar ne.

PRAKTIŠKI KLAUSIMAI
1. Ar nutautimas išvengiamas, ar jis kaip 

vyko, taip ir vyks visur ir visuomet? At
sakymas: griežtas ne. Nutautimas gali vyk
ti. bet jis nėra būtinas. Pavyzdžiui, yra vi
sa eilė emigrantų grupių, kurios nenutau
to ir nenutausta. Toj pačioj Anglijoj yra 
emigrantų grupių, kurių padėtis maža kuo 
skiriasi nuo lietuvių, bet kurios sugebėjo 
apsaugoti savo jaunimą nuo nutautimo. 
Taip pat kituose kraštuose lietuviai irgi 
sugebėjo šį reikalą geriau sutvarkyti, negu 
mes Anglijoje.

2. Jeigu nutautimo galima išvengti, ar 
mėginti jam priešintis nėra kenksminga 
vaikui angliškoj mokykloj? Ar nepakenks 
lietuvių kalbos mokėjimas anglų kalbos 
mokėjimui?

Atsakymas: tikrai ne. Įrodyta, kad vie
nos kalbos mokėjimas visiškai suderina
mas su kitos kalbos mokėjimu.

3. Ar vaikai nebus nelaimingi, užaugda
mi kaip svetimtaučiai tame krašte, kur jie 
gimė? Gal geriau būtų juos auginti taip, 
kaip auga vietinių gyventojų vaikai, kad 
jie paskui turėtų didesnį pasisekimą gyve
nime?

Atsakymas: visiškai ne. Tyrinėjimais 
galima įrodyti, kad kaip tik tie vaikai, ku
riems buvo įskiepytas tvirtas lojalumas sa
vo mažumai ir kurie gali aiškiai reikštis 
savo tautinėje mažumoje, bus laimingesni. 
O kaip tik tie vaikai, kuriems tėvai atėmė 
galimybę įeiti į savo tautinę grupę, neiš
mokydami jų savo kalbos, jausis nei čia. 
nei ten, nepritaps nei prie daugumos, nei 
prie mažumos.

4. Jeigu nutautimą galima sustabdyti ir 
tas sustabdymas nėra kenksmingas vai
kams, tai kokiom priemonėm tai galima 
padaryti?

Atsakymas: reikia derinti įvairias tau
tines įtakas vaikui, būtent, kad jį veiktų 

kų organizacijų veiksmus, už kuriuos So
cialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos 
įstatymais jos pačios yra atsakingos, išsky
rus tuos atvejus, kuomet atsakomybę už 
tokius veiksmus aiškioj formoj prisiima 
Prekybos Atstovas, veikiantis Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjungos Vyriausybės 
naudai ir jos vardu.

7. Prekybos Atstovybė bus paliuosuoja- 
ma nuo prievolės įsirašyti į Prekybinį Re
gistrą, bet privalės kaskart skelbti „Vy
riausybės žiniose" pavardes Atstovybės 
narių, įgaliotų vykdyt užsienio prekybą su 
Lietuva. Šie įgaliojimai trečiųjų asmenų 
atžvilgiu turės galios visiems santoriams 
tol, kol Prekybos Atstovybė nepaskelbs 
„Vyriausybės Žiniose", kad jie nustojo sa
vo galios.

8. Teisiniai ginčai, galintieji kilti dėl 
prekybinių santūrių, sudarytų Prekybos 
Atstovybės Lietuvoj, bus reguliuojami pa
gal Lietuvos materialinius ir procesuali- 
nius įstatymus, tačiau, suprantama, kad 
sutartį sudarančių šalių atitinkamam susi
tarimui esant, bus leista Tarybų jurisdik
cija atžvilgiu santūrių, sudarytų Lietuvoj, 
bet priklausančių pildymui Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjungai.

9. Prekybos Atstovybės Lietuvoje pada
rytos, Sąjungai privalomos, komercinės 
operacijos bus traktuojamos pagal Lietu
vos įstatymus ir priklauso Lietuvos juris
dikcijai. Tačiau turint galvoje Socialisti
nių Tarybų Respublikų Sąjungos atsako
mybę už prekybos Atstovybės santūrius 
pagal šio protokolo 6 punktą, nebus taiko
mos teismo priemonės preventyvio pobū
džio Prekybos Atstovybės ir jos skyrių 
turto atžvilgiu.

10. Kai dėl įsiteisėjusių teismo sprendi
mų priverstino vykdymo priemonių, tai 
jos gali būti taikomos turtui Socialistinių 
Tarybų Respublikų Sąjungos Lietuvoje, iš
skyrus tuos daiktus, kurie pagal bendras 
tarptautinės teisės normas reikalingi vals
tybinio suverenumo teisių vykdymui arba 
priklauso diplomatinių ir konsularinių at
stovybių oficialiam veikimui.

Protokolas įgijo galios 1931.8.29 d. 

šeima, mokykla, jaunimo organizacija, 
bažnyčia ir lietuvių bendraamžių draugys
tė.

5. Kuri tų tautinių įtakų būtų pati svar
biausia? Argi neužtenka vien šeimos? Ar 
neužtenka palikti tautinį auklėjimą paties 
iniciatyvai?

Atsakymas: tiesa, šeima yra pats pagrin
dinis tautinio auklėjimo vienetas, bet tik 
tada, kai tėvai nori savo vaikus auklėti lie
tuviškai. Tačiau net ir tada šeimos neuž
tenka, jai turi ateitį į pagalbą jaunimo or
ganizacijos ir mokykla. Be šitų dviejų 
ramsčių šeima yra bejėgė, Ji pasidaro be
jėgė, nes vaikas neturi galimybių susiras
ti draugų kitų lietuviukų tarpe ir jausti, 
kad jis nėra vienas toks „vargšas", turįs 
išmokti iš karto dvi kalbas. Nė vienas vai
kas nenori būti kitoks, negu kiti, ypač kai 
jis yra mokyklinio amžiaus. Užtat būtinai 
reikalinga duoti vaikui galimybę susirasti 
lietuvišką grupę, kai jis dar tebėra mažas, 
o tai gali atlikti tiktai vaikų ir jaunuolių 
organizacijos, skirtos tautiniam auklėji
mui, ir savaitgalio mokykla. Jeigu vaikas 
neišmoks kalbėti lietuviškai prieš eidamas 
į pradžios mokyklą, vėlesnės pastangos bus 
beviltiškos. Užtat turi būti stengiamasi su
kelti tėvų norą mokyti savo vaikus lietu
viškai, remti jų pastangas ir padėti jiems 
mokyti lietuviškai vaikus už šeimos ribų.

KONKRETŪS PASIŪLYMAI
1. Praplėsti DBLS funkcijas, įvedant at

skirą nuolatinį tautinio auklėjimo komite
tą prie kiekvieno Sąjungos skyriaus su 
centru kurioje nors provincijos vietoje ar 
Londone.

2. Tokio DBLS komiteto funkcijos būtų, 
pirmiausia, palaikyti gerus santykius su 
tokiom organizacijom ar institucijom, ku
rios irgi rūpinasi tautiniu auklėjimu, ir 
įsteigti:

a) Komitetus, sudarytus iš tėvų ir ne 
tėvų, į kuriuos galėtų įeiti visi, besirūpi
nantieji nutautimo klausimais;

b) Organizuoti ar padėti mokykloms;
c) Remti skautus;
d) Organizuoti tautinę jaunimo organi

zaciją, į kurią galėtų stoti nenorintieji įsi
jungti į skautus;

e) Rūpintis studentais ir organizuoti jų 
grupę;

f) Įtraukti į tautinio auklėjimo darbą 
moterų organizacijas ir skirti joms spe
cialų uždavinį auklėti lietuvaites;

g) Sudaryti vyrišką grupę, kuri rūpin
tųsi berniukų auklėjimu;

h) Palaikyti ryšį su lietuviškom auklė
jimo institucijom užsienyje;

i) Platinti per šias grupes lietuviškas 
knygas vaikams;

j) Organizuoti specialius savaitgalio se
minarus spręsti atskiriems klausimams, ir 
juose galėtų dalyvauti tėvai ir ne tėvai;

k) Palaikyti ryšį su angliškom auklėji
mo įstaigom, kad vaikų auklėjimas būtų 
tvarkomas moderniais metodais;

e) įtraukti į visa tai galvojančią liaudį 
ir skatinti ją reikštis.

TALIDOMIDO AUKOS
Britanijoje 62 šeimos padavė teisman 

talidomido gamintojus, reikalaudami atly
ginimo gimusiems to vaisto sužalotiems 
vaikams išlaikyti. Tie vaikai reikalauja 
ypatingos priežiūros. Bet tampymasis po 
teismus pareikalautų irgi didelių išlaidų, 
dėl to vaistus gaminusi firma sutiko pa
skirti didelę sumą, ir kiekvienam tų vaikų 
teks nuo 50.000 iki 150.000 svarų. Tų sumų 
neužteks, bet jos padės nelaimingiesiems 
sužalotiesiems.

V. Vokietijoj gamintojai dar laukia teis
mo. Teismas numatytas gegužės mėn. Pa
traukti teisman 9 asmenys, kurie atsakingi 
už to vaisto gamybą. Jeigu jie bus pripa
žinti kaltais, tai galės būti nuteisti iki 5 
metų kalėti. Teismas galės priteisti ir pini
ginius mokėjimus nukentėjusiems. Skun
dus yra padavę apie 400 nukentėjusiųjų. 
Kituose teismuose dar apie 70 kitų asmenų 
yra tuo reikalu iškėlę bylas. Civilinis ieš
kinys yra apie 25 mil. svarų.

Nukentėjusieji turi tikslo ne tik gauti iš 
firmos piniginę paramą, bet ir pamokyti 
vaistų gamintojus būti atsargesniais. Kaip 
spėjama, yra nemaža ir kitokių naujų 
vaistų, kurių vartojimo pasėkos gali pasi
rodyti baisios.

Talidomido aukų yra ne tik Britanijoje 
ar Vokietijoje, bet ir Kanadoje, JAV, Šve
dijoje. Australijoje ir kitur. Vokietijoje tų 
sužalotųjų gimė apie 5.000, ir dar gyvų 
yra 2.600. Britanijoje šiuo metu yra apie 
400.

Čekistas A. Gusevas
Vasario mėn. Vilniuje mirė vienas Lie

tuvos budelių vadovų Aleksandras Guse
vas. čekistų pulkininkas, čekistas nuo 1920 
metų. Lietuvon atsiųstas 1944 metais ir, 
kaip tvirtina „grupė draugų“ Sovietskaja 
Litva, „aktyviai dalyvavo ginkluotų nacio
nalistinio pogrindžio gaujų likvidavime“.

1950 m. išėjęs į pensiją, Gusevas Vilniu
je pragyveno dar 18 metų, iki beveik 70 
metų amžiaus.

Būdinga, kad pranešimas apie jo mirtį 
pasirodė vien tik rusų kalba leidžiamame 
dienraštyje Sovietskaja Litva. (E)

Šiuo laiku Britanijos studentai yra kri
tikuojami iš visų pusių. Tokia padėtis susi
darė dėl mažos grupės sukeltų riaušių, kai 
švietimo ministeris P.G. Walker lankėsi 
Manchesterio universitete, o Krašto Ap
saugos ministeris Denis Healey — Cam
bridge.

Dauguma sutinka, jog praeitų savaičių 
neatsakingi studentų veiksmai yra smerk
tini. Tikslas nepateisina priemonių. Ta
čiau reikia neužmiršti, kad pats universi
tetas sudaro bendruomenę, kurioje, kaip ir 
kitose, yra nusikaltėlių. Tokius studentus 
galima laikyti nusikaltėliais ir tinkamai 
bausti. Dėl to Manchesterio universitetas 
du riaušių vadovus yra suspendavęs: vieną 
visam amžiui, kitą iki mokslo metų pabai
gos.

Kas galvoja, kad yra davęs savo priešui 
atitinkamą atsakymą, užmesdamas dažų 
dėžę jam ant galvos, parodo tik savo nesu
brendimą, nusipelno visuomenės neapy
kantos ir pasirodo nesugebąs surasti pro
tingo argumento.

Visi šie neramumai prasidėjo dėl stipen
dijų mokslams eiti. Kai pragyvenimas vis 
brangsta, ar negalima būtų šiek tiek padi
dinti tas stipendijas? Tačiau Anglijos vy
riausybė nori ne padidinti, bet sumažinti.

Nustatyta stipendijos suma yra ne dides
nė kaip 340 sv. metams, tačiau retai kas 
tiek gauna. Nuo 1960 metų šios sumos ver
tė yra apie 20 proc. nukritusi. Kiek iš tikro

PAGARSĖJĘS RAŠYTOJAS

Algis Budrys bus bene plačiausiai skai
tomas lietuvių rašytojas užsieniuose. Jis 
rašo anglų kalba. Apie jo naująjį nuotykių 
romaną The Iron Thorn labai gražiai atsi
liepė anglų kritikai. Šią knygą, kaip ir ei
lę ankstyvesnių, išleido Gollanczo leidyk
la Londone.

Algis Budrys yra dar jaunas rašytojas. 
Jis yra gimęs 1931 m. Karaliaučiuje, kur 
jo tėvas buvo Lietuvos konsulu. Jam teko 
dirbti įvairius darbus: būti darbininku, 
restorano barininku ir kinoteatro durinin
ku. kol pagaliau išėjo į profesionalus rašy
tojus. Pirmasis jo romanas pasirodė 1952 
metais. Amerikoje ir Anglijoje jo romanai 
pasirodo labai stambiais tiražais; dalį jo 
knygų perspausdino Penguinų ir Panthe- 
ros leidyklos populiariomis laidomis. Lig- 
šiol išėjo šie žymesni jo romanai: False 
Night, Man of Earth, The Falling Torch. 
The Unexpected Dimension, Rogue Moon, 
The Furious Future, Who? ir pagaliau 
naujausias The Iron Thorn. (j.v.)

JAUNIMUI
MANCHESTERIO JAUNIMAS

Ar Manchesterio lietuviškasis jaunimas 
savo veiklumu pralenks londoniškius? Tai 
įdomus klausimas, kurį atsakys ateitis.
B. Snabaitienės vadovaujamas, Manches

terio jaunimas įsteigė DBLS jaunimo sky
rių. Jie turi tautinių šokių grupę, chorą ir 
dažnai ruošia pasilinksminimus. Jaunimo 
skyriaus atstovai dalyvavo DBLS metinia
me suvažiavime Londone.

Susirinkimai, repeticijos ir šokiai vyks
ta klube. Pats klubas didelis, bet senoviš
kas. Jį reikėtų sumoderninti. Tokias nuo
mones teko išgirsti iš jaunimo.

Manchesterio jaunimas gražiai veikia, 
bet jie turi ir rūpesčių. Įsteigus DBLS jau
nimo skyrių, susilpnėjo skautų veikla. Bū
tų gera, kad visas lietuviškas jaunimas, 
įskaitant ir skautus, bendrai veiktų ir vie
ni kitus remtų. Tik tada Manchesteris ga
lės tapti stipriu jaunimo centru. S.M.

LAIMINGOS KELIONĖS, LAIMA!
Balandžio 2 d., Empress of England lai

vu, Laima Karnaitė išplaukia į Kanadą. 
Apsigyvens Hamiltone.

Laima, gimusi Anglijoje 1951 m., puikiai 
kalba lietuviškai ir veikliai reiškėsi jauni
mo veikloje, ypač Manchesterio skautuose. 
Jau vienuolika metų Laima priklauso 
skautų organizacijai. Draugovėje ėjo adju- 
tantės pareigas. Paskutiniu metu ji taip 
pat priklausė DBLS Manchesterio jauni
mo skyriui, kur parodė daug entuziazmo 
ir pasižymėjo lietuviškų dainų mėgimu. 
Šoko ir tautinių šokių grupėj.

Laima buvo labai populiari ir anglų pro
gimnazijoje. kur pasireiškė savo organiza
ciniais gabumais. Ji yra išlaikiusi G.C.E. 
egzaminus, o jos mėgiamiausias dalykas 
— menas, kurį gilins toliau Kanadoje. Be 
to. kurį laiką Laima modeliavo, o jos nuo
traukos naudojamos vietinei reklamai.

Mes tavęs. Laima, labai pasigesim, nes 
tu buvai visad linksma ir išmaninga. Lin
kime tau laimingos kelionės per Atlantą, o 
Kanadoje vėl įsijungti į lietuvišką darbą.

B. Snabaitienė

IŠLEISTUVĖS L. KARNAITEI
Kovo 16 d. Manchesterio Liet. Klubo pa

talpose buvo suruoštos išleistuvės į Kana
dą išvykstančiai Laimai Karnaitei. Susi
rinko apie 40 jaunuolių iš Manchesterio. 
Bradfordo, Wolverhamptono ir Londono. 

gauna studentas, priklauso nuo jo tėvo me
tinio uždarbio. Kuo didesnis tėvo uždarbis, 
tuo mažesnė parama. Jeigu tėvas uždirba 
1000 sv. į metus, tai studentas gaus apie 
240 sv. Todėl tiems, kurie gyvena ne savo 
tėvų namuose, sunku ar net neįmanoma iš
silaikyti be skolų.

Sakoma, kad studentai yra dirbančiųjų 
kraugeriai. Tačiau reikia neužmiršti, kad 
jie. baigę mokslus, taip pat turės mokėti 
savo ir kitų vaikų išmokslinimo reikalams, 
kaip kiti dabar moka už juos.

Kai dėl pačių riaušių, tai gal iš abiejų 
pusių trūksta trupučio nuolaidų ir susipra
timo. Bet nesutikti su valdžia yra pagrin
dinė piliečio privilegija! O apskritai teiski
te studentus pagal jų pasiektuosius moks
lo laipsnius ir galutinius įnašus valstybei. 
Nesmerkite visų dėl kelių elgesio!

Evaristas Lukšaitis
Manchesterio Universitetas

„RŪTA" Į ANGLIJĄ
Praėjusį pavasarį Kaune, prie Žemės 

ūkio projektavimo instituto, sudarytas 
liaudies šokių ansamblis „Rūta" nepapras
tai greit žengia į tarptautinius pasirody
mus. Jau dalyvavo jaunimo šokių festiva
lyje Lenkijoje, o dabar esąs pakviestas 
koncertinėn kelionėn į Angliją ir čia daly- 
vusiąs dainų-šokių-muzikos festivalyje,

(E)
KAS BUS ATGABENTA Į LONDONĄ?
Sovietinė žinių agentūra Lietuvoje pra

nešė, kad į „tarptautinę parodą Londone“ 
būsią siunčiami „panevėžiečių liaudies 
meistrų suvenyrai", pagaminti Panevėžio 
„Tulpės" kombinate.

Tarp siunčiamų suvenyrų minimi me
džio drožiniai „Grybautojas“, „Į pasima
tymą“ ir ypač giriami Kazio Nemanio pa
gaminti spaustukai riešutams „Velnio 
galva“. Tie „liaudies meistrų gaminiai“ 
yra buvę Leipzigo, Montrealio, Venecijos 
parodose ir esą eksportuojami Prancūzi- 
jon.

Prof. P. Galaunė neseniai viešai įspėjo 
liautis painiojus tokius smulkiosios namų 
pramonės gaminius su lietuvių liaudies 
menu. (E)

— Jaunimo delegacijos iš 30 kraštų at
sivežė po saują žemės į pietinę Indiją, su
maišė ją ir supylė tą mišinį po pamatų 
kertiniu akmeniu busimojo tarptautinio 
Pondičerrio miesto, kuriame galės gyventi 
apie 50.000 įvairių tautybių žmonių.

Išvykstančiajai jaunimo dovaną įteikė B. 
Snabaitienė.

Vakaras praėjo linksmai ir jaukiai.
Londono Lietuvių Jaunimo Centras lin

ki Laimai geros sėkmės naujame krašte.
J. G.

* * *

— Don Partridge yra numatęs sukti 40 
min. filmą apie „Street buskers“. Be to, 
galvoja duoti „busker“ koncertą Londono 
Royal Festival Hall.

— Tremeloes praeitą antradienį grįžo iš 
Pietų Amerikos. Amerikoje jie pasirodė 
prieš maždaug 50.000 minią kas vakarą, o 
jų plokštelių išparduota dešimt kartų dau
giau kaip Beatles ar Rolling Stones.

— Manfred Mann su savo grupe balan
džio mėn. skris Amerikon. Jo plokštelė 
„Mighty Quinn" Amerikoje labai populia
ri ir pirmaujanti popų sąraše. J. G.

— Four Tops nauja (s.) plokštelė „If I 
were a carpenter" kyla labai greit.

— Pirmoji Bobby Darin plokštelė nepa
sisekė. Panašiai kaip buvo ir su „Walk 
away Renee" plokštele, kurioms žodžius 
parašė Tim Hardin. Į nevykusius žodžius 
dainininkai įdeda daug jausmo, deja, nie
ko neišeina. V. černytė

n n n uLi ariosios
r U I SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Gruplljonas —

1. Cinderella-Rockefella,
Esther & Abi O j ari m

2. Delilah.
Tom Jones

3. Lady Madonna,
Beatles

4. Legend of Xanadu,
Dave Dee etc.

5. The Dock of the Bay,
Otis Redding

6. Rosie,
Don Partridge

7. Jennifer Juniper,
Donovan

8. Fire Brigade,
Move

9. Me, the peaceful heart.
Lulu

10. Wonderful World,
Louis Ainstrong

H
m
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AUKOS TAUTOS FONDUI J. LIUSTIKAITĖS GASTROLĖS

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR KUN. DR. 
K. A. MATULAIČIO. MIC, 

KUNIGYSTĖS 50-METIS
Kovo 3 d. Londono lietuviškoji bendruo

menė turėjo ypatingą šventę. Liet, bažny
čia šv. Kazimierą turi savo globėju, o il-

Tautos Fondui V. Vokietijoje paaukojo 
Vechtos senelių prieglaudos lietuviai: A. 
Barkauskas — 300 DM, St. Motuzas — 300 
DM, Pr. Launikaitis — 20 DM, T. Dubaus
kais — 10 DM, M. Arbačiauskienė — 10 
DM, M. šeferienė — 10 DM, K. Bončkienė, 
U. Linartienė, O. Adomaityte po 2 DM ir 
M. Ramanauskienė, J. Plenaitis ir J. Sku
čas po 1 DM. K viso — 659 DM.

Visiems aukotojams Tautos Fondo At
stovybė V. Vokietijoje nuoširdžiai dėkoja.
STSISISISISISISISISTSISTSISISI

LONDONAS
LAS SUSIRINKIMAS

LAS Londono skyrius šaukia metinį na
rių susirinkimą Parapijos salėje, Victoria 
Park. Rd., kovo 29 d., penktadienį, 8 v.v.

Nariams dalyvavimas būtinas, svečiai ir 
prijaučiantieji laukiami.

Valdyba

Solistė Janina Liustikaitė, po sėkmingų 
koncertinių gastrolių Vokietijoje Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 50 m. jubi
liejiniuose minėjimuos, laikinai dar sugrį
žo į Romą, o vėliau žada aplankyti Angli
jos lietuvius su savo naujų dainų reper
tuaru.

Sol. Janina Liustikaitė vasario 8 d. yra 
įdainavusi Romoje lietuviškų dainų ir pa
saulinio garso kompozitorių operų arijų į 
juostą su žymiu Romos simfoniniu orkest
ru. Įdainavimas solistei taip gerai pavy
ko, kad net to paties simfoninio orkestro 
dirigentas paprašė solistę, jog ji sutiktų 
įdainuoti keletą dainų į jo ruošiamąją iš
leisti plokštelę.

Kokiai leidyklai bus atiduota išleisti 
plokštelė, tuo tarpu solistė nėra dar apsi
sprendusi.

Solistės adresas Romoje:
J. Liustikaitė, Via Verbania 28, Int. 18 

Roma, Italia

LEICESTERIS
PABALTIECIŲ KONCERTAS

Leicesteryje rengiamasis pabaltiečių 
bendras koncertas įvyks kovo 30 d., 6 vai. 
vakare. Lietuvių programą išpildo Not
tinghamo jaunimo grupė, vadovaujama 
Vainorienės ir Vainoriūtės.

Prašome visus aplinkinius lietuvius ir iš 
toliau dalyvauti tame koncerte.

Koncertas įvyks Trade Union Hall, St., 
St. James Street, off Humbestone Gate, 
miesto centre.

Leicesterio Sk. Valdyba

PADĖKA

MANCHESTERIS
DR. J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio skyrius Socialinio 
Klubo patalpose kovo 30 d., šeštd., ruošia 
„Aušros“ steigėjo ir Nepriklausomybės ak
to signataro dr. Jono Basanavičiaus minė
jimą.

Paskaitą skaitys svečias iš Bradfordo 
Al. Dičpetris.

Minėjimo pradžia 6 vai. vakare.

MARGUČIŲ BALIUS

gus metus klebonu išbuvęs kun. dr. Kazi
mieras Matulaitis šventė vardines ir suėjo 
jo kunigystės auksinis jubiliejus.

Kad šventė būtų iškilmingesnė, atsilan
kė Westminsterio arkivyskupijos vysk. P. 
Cassey. Londoniečiams ir svečiams užpil
džius bažnyčią, kun. K.A. Matulaitis ir 
kun. J. Vilutis iš Nottinghamo atlydėjo 
prie altoriaus vysk. P. Cassey, kuris atlai
kė Mišias ir pasakė pamokslą.

Mišių metu suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą Reginai Grupiljonaitei, Nijolei že- 
maitaitytei, Petrui Pukščiui, Vytautui Zda
navičiui, Gediminui Girėnui, Tautvydui 
Girėnui ir Justui Eugenijui Černiui. Linas 
Girėnas priėmė pirmąją Komuniją.

Po pamaldų atvyko Marijonų vienuoli
jos generolas vysk. č. Sipovič.

Po to Šv. Onos Draugija, padedama pa
rapijos komiteto, surengė pietus. Čia mo
terys įdėjo tiek triūso ir širdies, kad sun
ku net nusakyti — dar niekuomet Londo
ne nebuvo taip parengta. Žmonėms susė
dus už stalų, atėjo kunigai su vysku
pais. Juos pasitiko Londono tautinių šokių 
ratelio šokėjai, apsidarę tautiniais rūbais, 
ir skautai.
Pasisotinus DBLB pirm. S. Kasparas pra

veda programą. P. Bulaitis taria žodį, 
trumpai apžvelgdamas gyvenimą kun. dr. 
K.A. Matulaičio, su kuriuo jam teko ilgus 
metus kartu dirbti lietuvišką parapijos 
darbą. Lietuvos Pasiuntinybės Atstovas 
V. Balickas pasveikino svečius vyskupus 
ir kun. dr. K.A. Matulaitį. Jubiliatui su
dainuojama „Ilgiausių metų“. Po to S. 
Kasparas smulkiau supažindino su jubi
liatu ir jo darbais ir pasveikino visų lietu
viškų organizacijų vardu. Perskaitomi 
sveikinimai Lietuvių Istorijos Draugijos 
Chicagoje, D. Britanijos Liet. kat. Sielova
dos, Liet. Jaunimo Židinio ir Šaltinio. Kun.

Nuoširdžią padėką reiškiame už kovo 16 
d. mums suruoštas išleistuves.
Dėkojame visiems Anglijos Rajono skau

tams ir skautėms ir jų Manchesterio vie
netams už giliai jaudinančią pagarbą ir 
dovanas, neužmiršdami to vakaro inciato- 
riaus A. Jakimavičiaus, visų šeimininkių 
už tokius turtingai paruoštus stalus, p. E. 
Jakubaitienei ir jos dukrelei „Živilės“ D- 
vės draugininkei I. Jakubaitytei, p. J. Na- 
vackienei, kuri visuomet ir visur pagelbsti, 
visiems to nepamirštamo vakaro svečiams, 
brangiems draugams ir mielosioms drau
gėms iš visų Anglijos apylinkių, dėkodami 
su gilia pagarba, išsivežame visus savo šir
dyse į tolimą Kanados šalį.

Visada jūsų
Aldona, Laima, Simas Karnai

Velykų pirmąją dieną, 7 vai. vak., Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Margučių balių 
su šokiais. Trys gražiausi margučiai gaus 
premijas.

Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

PAVASARIO ŠOKIAI

Balandžio 20 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose rengia Pavasario 
šokius su programa. Programai vadovaus 
Jonas Virbickas.

Prašome atvykti ir smagiai praleisti va
karą.

Klubo Valdyba
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J. Vilutis, atvykęs iš Nottinghamo patalki
ninkauti kun. K.A. Matulaičiui, irgi pažė
rė jausmingų minčių. Senosios išeivijos 
vardu kalbėjo Jonas Dobrovolskis-Dobbs. 
Jis dėkojo kun. K.A. Matulaičiui, kad dėl 
jo tėviško ir dvasiško auklėjimo šiandien 
jie tebėra lietuviais ir lietuviškai kalba. 
Visų tų auklėtinių vardu jis įteikė sudėti
nę dovaną — rašomąją mašinėlę lietuviš
ku raidynu. Ketteringo lietuvių vardu kal
bėjo O. Bakaitienė. Vysk. Sipovič, kalbė
damas angliškai ir lietuviškai, prisiminė ir 
tuos laikus, kai jiems su kun. K.A. Matu
laičiu teko kartu gyventi. Vysk. P. Cassey 
primygtinai kartojo, kad lietuviai turi būti 
kaip ir airiai: reikia atlikti gyvenamojo 
krašto įpareigojimus ir likti lietuviais.

Jubiliatas padėkojo visiems susirinku
siems ir garbės svečiams vyskupams. Pas-

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

SVARBIEJI MINĖJIMAI

Auksinės sukakties proga pamaldas už 
Lietuvą Židinyje užprašė vietos DBLS sky
rius, S. Pučinskienė (Leicester) ir kt. Kun. 
J.P. Vilutis, MIC, židiniečiams pravedė re
liginį pokalbį sukaktine tema. Prieš kovo 
4 d. visi turėjo noveną į Lietuvos ir liet, 
jaunimo globėją šv. Kazimierą, šventės iš
vakarėse prisimintas šv. Karalaitis, a.a. 
Min. B.K. Balutis ir 50-ji Vasario 16. Di
rektorius atlaikė pamaldas. Jas paįvairino 
židiniečių muzikinis ansamblis. Gausiai su
sirinkusieji tautiečiai giesmėmis pritarė. 
Po to dr. S. Kuzminskas kalbėjo į jaunimą, 
žadino Lietuvos laisvės viltį, ragino siekti 
kuo aukščiau, kaip siekė a.a. Min. B. K. 
Balutis. Židinio vadovybė parodė rinktinių 
šviesos vaizdų, artimų minėjimui, perteikė 
iš juostelės a.a. Velionies kalbos dalį apie 
Vasario 16 ir dr. J. Basanavičių.

Meninėje dalyje židiniečiai A. Vitkaus
kas, P. Viržintas, J. Mineikis, P. Seilius ir 
visi kiti perdavė dalį B. Sruogos „Dainos 
apie Gediminą“. Ansamblis, vedamas kun. 
A. Gerybos, išpildė Maironio „Jaunimo 
giesmę“ ir kt. Algirdas ir Kęstutis Švalkai 
deklamavo šventinėmis temomis. J. Nauja
lio ir B. Budriūno kūrinius pianinu pa
skambino A. Švalkus ir P. Viržintas.

Nuskambėjus Tautos himnui, liko švie
sūs įspūdžiai.

REIKALINGA PUOŠMENA

Kovo 24 d„ sekmadienį, Jaunimo Židiny
je Mansfieldo lietuviai užprašė pamaldas 
už a.a. Lietuvos Ministerį B. K. Balutį.

Prieš pamaldas pašventinti nauji Židi
nio Aušros Vartų koplyčios kilnojamieji 
elektroniniai vargonėliai ir pamaldų metų 
pirmą kartą panaudoti. Jie kainavo 90 sv.

Kas tautiečių bent dalinai pagelbėtų pa
dengti išlaidas, būtume labai dėkingi.

Instrumentą pirkome, nes buvome pil
nai įsitikinę, kad jis yra labai reikalingas 
pamaldų puošmenai ir koncertinių dalių 
paįvairinimui. Taigi jis yra naudingas ne 
tik liet, jaunimui, bet ir suaugusiems.

Kun. S. Matulis, MIC

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 15 d., Velykų antrąją dieną, 
7 vai. vak., Lenkų atsargos karių klubo sa
lėje, Whitefriars Lane, DBLS Coventrio 
Skyriaus Valdyba rengia Margučių balių.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Veiks baras ir užkandinė, bus loterija, šo
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno va
dovaujama kapela.

Visus tautiečius ir svečius iš arti ir toli 
maloniai kviečiame atsilankyti į šį links
mą lietuvišką parengimą.

Skyriaus Valdyba

PASALIAJE
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MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.

Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas 
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.

Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų 
ypač naudingi jūsų giminėms:

VASARINIS 1968. 1:

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3) jardo vilnonės ang
liškos medžiagos vyriškam kostiumui, i3į jardo vilnonės medžiagos 
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš
kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.

kui jis buvo pakviestas perplauti tortą. Už
kandžiaujant ir geriant kavutę, buvo atlik
ta meninė programa. K. Kusta paskambi
no pianinu, J. Parulis su sūnum Petru 
smuiku ir akordeonu atliko „Avė Maria“, 
Maironio „Lietuva brangi“, vysk. Cassey 
pagerbti „Dear little Shamrock“, „Plaukia 
Nemunėlis“ ir „Ramunėlę“, kurią kartu 
dainavo visi pietų dalyviai. J. Kinkienės 
vedamas Londono taut, šokių ratelis pašo
ko tautinių šokių, kuriems grojo P. Paru
lis.

S. Kasparas padėkojo svečiams ir rengė
jams. Pietuose dalyvavo 121 asmuo, ne
skaitant programos atlikėjų.

SIUNTINIAI SAVIEMS
Kaina £25.0.0.

VASARINIS 1968. 2:

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo 
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba 
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

Kaina £27.10.0.

Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis 
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 

kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
Tel. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos 
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių 
supirktuosius siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 

Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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LIETUVIŲ NAMŲ AKŲ. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvi“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEIGH — rekolekcijos kovo 31 d., 4 vai., 
St. Joseph's bažn. (Chapel St.).

NORTHAMPTON — kovo 31 d., 12 vai., 
Katedroj. Rekolekcinio pobūdžio pamal
dos.

NOTTINGHAM —- kovo 31 d., 11 vai., Jau
nimo Židinyje.

GLOUCESTER — balandžio 6 d„ 12 vai., 
metinės rekolekcijos.

STROUD — balandžio 7 d., 12 vai., Bee
ches Green. Metinės rekolekcijos.

REKOLEKCIJOS

Nuoširdžiai kviečiu mano aptarnauja
mus lietuvius katalikus gausiai dalyvauti 
gavėnios susitelkimo rekolekcijose, kurias 
šiais metais praves gerb. kun. Jonas Vilu
tis, MIC.

Rekolekcijų tvarka šitokia:
BRADFORD — kovo 30 d., šeštadienį,

11 vai. — šv. Mišios, išpažintis ir pa
mokslas; 4 vai. p.p. — pamokslas ir išpa
žintis.

BRADFORD — kovo 31 d., sekmadienį, 
12.30 vai. — išpažintis ir pamaldos.

LEEDS — kovo 31 d., 3 v.p.p., H. Rosary b. 
KEIGHLEY — balandžio 3 d., trečiadienį,

7 v.v„ St. Anne bažn.
ROCHDALE — balandžio 6 d„ šeštadienį,

12 vai.
HALIFAX — balandžio 6 d., šeštadienį, 4 

vai, p.p., St. Columcille bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 7 d„ 1 vai., 

St. Joseph's bažn.
Prašau visus pasinaudoti svečio kunigo 

talka.
Kun. J. Kuzmickis

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

■— Anglas Rod Stevens siuntė čekį mo
kesčių inspektoriui, kažkuriuo būdu tas 
laiškas pateko į Chicagą, JAV, bet paga
liau ir vėl grįžo jam.

— Vakarinėje Tanzanijoje (Afrikoje) 
kaimas atsisakė mokėti duoklę savo burti- 
ninkams-raganiams, kad jie šįmet gintų 
nuo potvynių ir sausrų jų pasėlius, ir kaip 
tyčia audros užėjo ir sunaikino pasėlius, o 
septyni vietiniai raganiai ne tik džiaugėsi 
tuo, bet dar pažadėjo užleisti didesnių ne
laimių, tačiau jie visi buvo suimti ir užda
ryti.

— Amerikiečių Fordas atšaukė iš apy
vartos 41.000 automobilių, nes eąs blogai 
pagamintas vairavimo mechanizmas.

— New Delhyje, Indijos sostinėje, tuoj 
bus nugriautas paskutinis svetimšaliui pa
statytasis paminkąs — tai Britanijos kara
liui Jurgiui V pastatytasis, ir jo vietą už
ims Mahatma Gandis.

— Prancūzijos kultūros ministeris Mal- 
raux leido imtis didelio, rūpestingumo rei
kalaujančio ir brangaus darbo — nuvalyti 
700 m. senumo Paryžiaus Notre Dame ka
tedrą (darbas kainuos apie 125.000 sv.).

— Sovietinės moters dienos proga Tas- 
sas pavadino juoku kai kieno teigimą, kad 
vieną dieną moterys gal perims Amerikoje 
valdžią, bet kas kita esą Sov. Sąjungoje, 
kur kas trečias inžinierius yra moteris 
(Amerikoje tik 1 procentas), 63 procentai 
visų ekonomistų, 72 procentai mokytojų, 
73 procentai gydytojų, 63 procentai veteri
narijos gydytojų ir t.t., bet, kaip užsienių 
laikraščiai primena, iš daugybės ministe- 
rių teturi tik tą vieną Furcevą, o daugybė 
moterų tebedirba labai sunkius ir dažnai 
nešvarius darbus.

— Davidas Lumsdenas stovėjo Toronto 
(Kanadoje) gatvėje prie savo degančio na
mo ir šaukė, kad pravažiuojantieji kelei
viai sustotų ir padėtų jam išgelbėti iš gais
ro žmoną ir šešis vaikus, bet, deja, niekas 
nepaklausė.

— Nors Britanija įsiveda dešimtinę pi
niginę sistemą tik 1971 m. pradžioj, bet 
jau šių metų balandžio mėti, paleis į apy
vartą per bankus ir paštus penketą mone
tų, kad norintieji iš anksto apsiprastų ar 
galėtų pasidėti į kolekcijas (pirmoje seri
joje bus puspenis, 1, 2, 5 ir 10 penų).

KNYGOS

KONTRŽVALGYBA LIETUVOJE
Tai Jono Budrio, ilgamečio Lietuvos ge

neralinio konsulo New Yorke atsiminimai. 
Knygos kaina 22 šil.

J. Audėnas — Paskutinis posėdis — Lie
tuvos Žemės Ūkio ministerio atsiminimai. 
Didelio formato, 277 psl. Kaina 35 šil.

Jurgis Jankus — Peilio ašmenimis — 3- 
jų veiksmų drama. Skirta Lietuvos valsty
bės 50 m. atstatymo sukakčiai. Kaina 35 š.

40 PAMOKŲ IŠMOKTI LIETUVIŠKAI
Introduction to Modern Lithuanian, stam

bus leidinys, kietais apdarais, lietuvių kal
bai pramokti. Gramatika, žodynas, pasi
skaitymai. Kaina 62 šil.

Juozas Girnius — Idealas ir laikas — 
žvilgsnis į dabarties ateitininkiją ir lietu
viškąją išeiviją. 230 psl. Kaina 35 šil.

DAINŲ SŪKURYJE
Kišeninio formato, populiarių ir šokių 

dainų leidinėlis. Apie pusantro šimto dai
nų. Naudinga tiems, kurie mėgsta dainas. 
Surinko Gražina Šimukonienė. Kaina 9 š. 
Pirmas šios srities lietuvių kalba leidinė
lis.

Knygos gaunamos: Dainora, 14 Priory 
Rd., Kew, Surrey.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.U. Tel. PARk 2470.

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

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