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Pradėkime 
iš pradžios

Šiam kukliam rašiniui impulsą davė jau
nas lietuvis veikėjas, emigiracijoje moks
lus išėjęs, dr. Kęstutis Keblys. Antrajame 
mokslo ir. kūrybos simpoziume Chicagoje 
jis skaitė paskaitą apie lietuvių mokslinin
kų santykius su visuomene. Sprendė klau
simą, ar mokslininkai privalo su visuome
ne jungtis, į ją įsilieti, ar nuo jos izoliuo
tis, atsisukti.

Prisiėmęs Velnio advokato vaidmenį (to
kiu vardu vadinamas prokuroras, kandi
datų į šventuosius byloje), jis meta moks
lininkams tokius atvirus kaltinimus:

„Ne, mokslininkų nėra mūsų visuomenė
je. Jie stovi šalia. Su nepasitikėjimu, kar
tais su panieka jie žvelgia į lietuviškąjį ju
dėjimą. Jis jiems žemas, nuobodus, jis ne
vertas jų kūrybinių pastangų. Neieško jie 
tampraus ryšio su sava visuomene, atsisa
ko jungtis į organizuotą gyvenimą, neper
ka lietuviškų knygų, nesilanko kultūriniuo
se renginiuose. Jų ryšiai su lietuviais ribo
jasi pabuvojimu šeimos-giminių tarpe, ar 
pramoginio pobūdžio susitikimais su pa
žįstamais ant slidžių, ar prie ežero, ar prie 
tauriais gėrimais apkrauto stalo.“

Tiesa, jis vėliau pasitaiso, suminėdamas 
visą eilę lietuvių mokslininkų, kurie jun
giasi į bendruomenės gyvenimą ir jame 
aktyviai reiškiasi. Bet dauguma vis dėlto 
pasilieka nuošaliai.

Šičia, Anglijoj, lietuvių mokslininkų, 
griežta to žodžio prasme, mes beveik netu
rime arba turime tik vieną kitą. Kiek dau
giau jų esama kontinente, bet ir čia gal la
biau tektų apie juos kalbėti iš kokybinio, 
bet ne iš kiekybinio požiūrio. Tačiau inte
lektualinių pajėgų, sugebančių veikti ir 
galvoti inteligentų, didelio trūkumo ne
jaustume, jeigu...

Skaitytojai, tur būt, supranta, kur čia 
bandoma sukti. Kai pirmaisiais emigraci
jos metais kūrėsi DBLS-ga, spauda, klubai, 
L. Namų bendrovė ir įvairios kultūrinės 
bei politinės organizacijos, jų priešakyje 
stovėjo mūsų išmokslintasis elitas — inte
ligentai. Be jų nebūtume turėję visa to, ką 
šiandien turime. Tačiau, kai kūrimo dar
bas buvo atliktas, žymi jų dalis nusiplovė 
rankas ir iš visuomeninio darbo vienas po 
kito pasitraukė.

To darbo dirbti daugumoje lietuviškųjų 
kolonijų pasiliko eiliniai, be didesnio pa
tyrimo tautiečiai, bandydami verstis kaip 
suprasdami ir sugebėdami. Prisiminkime 
kadaise buvusius mūsų DBLS atstovų su
važiavimus. Kiek ten būta entuziazmo, 
kiek problemų apsvarstyta. Į suvažiavimus 
atvykdavo beveik visas lietuviškasis elitas, 
nes jiem rūpėjo bendruomenės reikalai.

O šiandien? Geriau to klausimo nebeju- 
dinti. Kas domisi, tas dar pats užsuka ir 
pasiklauso. Pradėti minėti veikliuosius ir 
neveikliuosius vardais, būtų netikslu ir ne
išmintinga.

Kodėl taip atsitiko? Kodėl tokia žymi 
dalis mūsų negausių inteligentų pradėjo 
tolti nuo lietuviškojo gyvenimo? Dr. K. 
Keblio žodžiai .... su nepasitikėjimu, kar
tais su panieka jie žvelgia į lietuviškąjį ju
dėjimą“ mūsų atveju netinka. Netinka, 
svarbiausia, todėl, kad visi tie žmonės 
anksčiau dirbo, kūrė ir visapusiškai lietu
viškąjį visuomeninį darbą rėmė.

Tiesa, visi per tuos 26 metus pasenome, 
gal kiek aptingome. Vienas kitas gal ir pa
siligojo. Dar kitas į naujus profesinius ar 
tarnybinius darbus labai giliai įsitraukė. 
Bet vis dėlto, atrodo, kad pagrindinė „at
šalimo“ priežastis yra kažkur kitur.

Keliant šitą klausimą, norėtųsi, kad dėl 
jo ir daugiau kas nors rimtai, objektyviai 
pasisakytų. Gal tie pasisakymai padėtų vėl 
arčiau suglaudinti mūsų lietuviškąją šei
mą, kuri ir be mūsų pačių norų pamažu 
retėja. Pabandykime pradėti mūsų darbus 
iš pradžios.

J. Vikis

VOKIETIJOS STUDENTAI

Vokietijos universitetuose prasidėjo ne
ramumai. Daugelis politikų galvoja, kad į 
rimtą darbą pasinešę ir drausmingai nusi
teikę Vokietijos studentai paprastai nesi
duoda lengvai išprovokuojami.

Šiuo metu jaučiama, kad studentai yra 
nusivylę idėjomis ir pažadais. Niekas ne
išėjo iki šiol iš suvienytos Vakarų Euro
pos, nesantaikos keliamos Bendrojoje Rin
koje, nepateisino lūkesčių Brandto Ostpo- 
litik'os manevrai.

Studentų nuotaikos Vokietijoje rodo 
bendrąją krašto moralės būseną. Jeigu po
litikos istorikai neklysta, visi Vokietijos 
kraštutinumai — nacionalizmas ir socia
lizmas, per paskutinį šimtmetį yra išugdy
ti universitetuose. Todėl nenuostabu, kad, 
pvz., Anglijoj į Vokietijos universitetų įvy
kius kreipiama daugiau dėmesio, negu pa
našiais atvejais daroma kituose kraštuose.

KVAILA NESĄMONĖ

Visa britų spauda, išskyrus komunistų 
„Morning Star“, pasmerkė angliakasių 
prof, sąjungų viceprezidento McGahey pa
reiškimus apie darbininkų streiko panau
dojimą politiniams tikslams. McGahey ke
tinimą kreiptis į britų kareivius, kad esant 
reikalui, kovotų iš vien su darbininkais, 
Darbiečių partija pavadino „kvaila ir pa
vojinga nesąmone“.

McGahey, kaip komunistų partijos na
rys, iki šiol viešai skelbė, kad angliakasių 
streikas yra iš anksto suplanuotas komu
nistų sąmokslas nuversti dabartinę vyriau
sybę. Dabar jis pasijuto kiek per toli nu
ėjęs ir pradeda kai kurių savo pareiškimų 
išsiginti.

Ankstyvesnieji McGahey pareiškimai, 
kad komunistai galėsią perimti valdžią tik 
darbiečiams laimėjus rinkimus, gerokai 
užerzino ir lojaliuosius darbiečius — socia
listus. Jie supranta, kad tokie komunistų 
vieši išsišokimai darbiečiams nepadeda, o 
iš tikrųjų pakenkia. Daugelis angliakasių 
prof, sąjungų skyrių taip pat viešai pa
smerkė McGahey.

KARO PAMOKOS

Arabų-žydų karas, anot britų spaudos, 
buvusi gera praktiška pamoka Nato ir Var
šuvos pakto kraštams.

Vakariečiai pamatę, kad žvalgyba toli 
gražu nėra (ir, gal būt, negali) būti visiš
kai patikima. Nežiūrint žydų budrumo, jie 
buvo užklupti netikėtai. Antras dalykas — 
jie įsitikino, kad neturint saugiai garan
tuotų kuro išteklių, rizikinga leistis į ka
ro nuotykius.

Varšuvos bloko pajėgos pademonstravo 
ir išbandė savo naujausias SAM 6 ir SAM 
7 raketas, o taip pat turėjo progos palygin
ti, kuri šalis turi pajėgesnius tankus ir 
naikintuvus.

Svarbiausia, kad visi tie bandymai buvo 
padaryti „ant svetimo kailio“.

VOKIEČIAI NORI IŠVYKTI

Vakarus pasiekė Sov. Sąjungoj gyvenan
čių vokiečių laiško nuorašas Brežnevui. 
Jame grupė vokiečių baptistų prašo leidi
mo išvykti į Vokietiją, nes prieš tris metus 
jie atsisakė Sov. Sąjungos pilietybės ir pa
sidarė visiškai beteisiai. Jie buvo apkal
tinti už priklausymą religinėms sektoms. 
Vienai šeimai buvę atimti net trys vaikai, 
nes jie nustoję tėvų teisės, mokydami vai
kus religijos. Laišką, kurio nuorašas pa
siųstas J. T. gen. sekretoriui, pasirašė 42 
vokiečiai. Iš viso Sov. Sąjungoje gyveną 
apie 1.5 mil. vokiečių kilmės piliečių.

Antanas Sniečkus
Pirmasis Lietuvos komunistų partijos 

sekretorius Antanas Sniečkus pasitraukė 
iš gyvųjų tarpo. Aštuonių gydytojų pasira
šytame komunikate sakoma, kad jis sirgo 
širdies arteroskleroze, nuo kurios staiga ir 
mirė. Palaidotas sausio 25 d. Antakalnio 
kapinėse Vilniuje.

Trumpą spaudoje paskelbtą pomirtinį 
nekrologą pasirašė visi Politbiuro nariai, 
įskaitant L. Brežnevą ir A. Kosyginą, o 
taip pat visa eilė Lietuvos komunistų par
tijos aukštųjų pareigūnų.

Tame nekrologe, be kita ko, sakoma, kad 
„Už didelius nuopelnus Komunistų partijai 
ir Tarybų valstybei A. Sniečkui buvo su
teiktas Socialistinio Darbo Didvyrio var
das, jis apdovanotas astuoniais Lenino or
dinais, dviem Raudonosios Vėliavos ordi
nais, Tėvynės karo I laipsnio ordinu ir 
daugeliu medalių“.

Aukščiau minėti parašai ir šitas sakinys 
jau gana iškalbingai pasako, kaip Sniečkus 
buvo vertinamas Lietuvoje ir Sovietų Są
jungoje.

Daugeliui eilinių lietuvių A. Sniečkus 
buvo ir pasiliko žinomas kaip atkaklus ir 
ištikimas komunistas, ėjęs komunistų par
tijos pirmojo sekretoriaus pareigas nuo 
1936 m. iki pat savo mirties. Emigracijoje 
(tur būt, ir Lietuvoje) jis buvo laikomas 
didžiausiu ųkremlininku“, sugebėjusiu pri
sitaikyti prie visų valdžių ir partijos va
dovų norų.

Nuo pat savo jaunystės įsijungęs į komu
nistų gretas, jis be jokios atodairos dirbo 
Lietuvos prie Sov. Sąjungos prijungimo 
idėjai ir buvo negailestingas tiems, kurie 
tai idėjai priešinosi. Dėl savo veiklos jis

BOMBA VYSKUPUI
Britų kariuomenės R. katalikų vyskupas 

W. Tickle gavo siuntinį, kuriame buvo įtai
syta bomba. Siuntinys buvo su užrašu, kad 
tai esąs šv. Raštas. Nebaigęs knygos išpa
kuoti, vyskupas laiku apsižiūrėjo ir pa
kvietė policiją. Manoma, kad tai yra kerš
tas už vyskupo pasisakymą, jog kareivis 
turi teisę pavartoti ginklą, jei jo gyvybei 
graso pavojus.

LYDIJA CUKOVSKAJA
Senutė ir jau beveik visiškai akla rašy

toja Lydija Čukovskaja neseniai buvo pa
šalinta iš sovietinių rašytojų sąjungos. Tai 
reiškia, kad jai buvo atimta galimybė pra
gyventi iš savo profesinio uždarbio.

Čukovskaja yra skaitoma viena iš ga
biausiųjų Sovietų Sąjungos moterų rašyto
jų. Bet visa nelaimė, kad ji visada eina su 
tais, kurie savarankiškai galvoja ir veikia. 
Taip ji savo metu gynė Pasternaką, o da
bar gina Solženytsiną. Už leidimą Solže- 
nytsinui pasinaudoti jos vila, Čukovskaja 
ir buvo išmesta iš rašytojų sąjungos.

Savo atvirame laiške, giriančiame moks
lininką A. Sacharovą, ji, be kita ko, rašė:

„Paprastai esama rašytų ir nerašytų 
įstatymų. Rusijoje yra vienas nerašytas 
įstatymas, kuris turi daugiau galios, kaip 
visi rašytieji įstatymai sudėjus į krūvą. 
Tas įstatymas yra visada griežtai vykdo
mas ir niekam neatleidžiamas. Jis nustato, 
kad kiekvienas -asmuo turi būti griežčiau
siai nubaustas, jeigu jis tik pabando nors 
kiek savarankiškai galvoti. Kitaip sakant, 
jeigu jis savo nuomonę garsiai išreiškia.“

NAFTOS KAINA LIEČIA VISUS
Iki šiol Sov. Sąjunga neblogai pelnėsi iš 

arabų naftos, kurią už pigią kainą gauda
vo už parduotus ginklus. Toji nafta buvo 
parduodama satelitams arba Vakarų vals
tybėms už sovietams labai reikalingą pa
stovią valiutą. Naftos kainoms pakilus, jos 
-pardavimas iš antrų rankų pasidarė sun
kus. Todėl nenuostabu^ kad ne tik vakarie
čiai, bet ir sovietai spaudžia arabus per
daug nepakelti naftos kainų.

VIENO TRŪKSTA
1971 m. Sov. Sąjungoj buvo išspausdinta 

devynių kosmonautų grupinė fotografija. 
Po metų ta pati fotografija buvo įdėta kny
gutėje „Kelias į žvaigždes“, bet ten jau 
buvo tik 8 kosmonautai. Vieno kosmonauto 
vietoje buvo gražiai pripaišyta dekoracija.

Spaudoje keliamas klausimas, kodėl taip 
atsitiko. Ta proga prisimenami panašūs 
įvykiai iš praeities. Pvz., iš paveikslo, ku
riame sutinkamas iš erdvės grįžęs Gagari
nas, esąs pradingęs Chruščiovas...

buvo keletą kartų baustas ir ištremtas. Iš
keistas į politinius kalinius, kurių tarpe 
buvo ir vysk. Matulionis, jis vėl grįžo į 
Lietuvą ir toliau dirbo komunistinį darbą.

Gal liūdniausią prisiminimą jis paliko iš 
1940 m., kai būdamas Saugumo departa
mento direktorium, suorganizavo Lietuvos 
„valymą“, kurio metu buvo suimta ir nu
žudyta daug nekaltų žmonių.

Karo metais jis grįžo kaip desantininkas 
į Lietuvą ir dalyvavo partizanų organiza
cijose. R. Armijai vėl užėmus Lietuvą, jis 
greitai iškopė į partijos viršūnę ir čia pa
siliko iki gyvenimo pabaigos.

A. Sniečkų kai kas laikė kontraversine 
asmenybe. Laikas nuo laiko pasigirsdavo 
nuomonių, kad jame dar rusenanti ir lietu
viškumo kibirkštėlė. Gal tais atvejais, kai 
nereikėjo rinktis tarp idėjinio komunizmo 
ir lietuvybės, toji kibirkštėlė ir sumirgėda
vo kaip tolimas pelkių žiburėlis. Bet ten, 
kur buvo veikiama partijos vardu, jis ne
rodė gailesčio ne tik artimiausiems tautie
čiams, bet ir savo tikrajai motinai.

Paskutiniuoju metu užsienio spaudoje 
buvo užuominų, kad A. Sniečkaus sostas 
buvęs pradėjęs svyruoti. Gal ligos ir senat
vės veikiamas, nebepajėgė taip vikriai la
viruoti, o gal jo pavaduotojas V. Charazo- 
vas. Kremliaus palaimintas, jau turėjo ki
tus planus...

Apie A. Sniečkų išeivių spaudoje jau bu
vo daug rašyta. Jis buvo teistas ir pa
smerktas. Šiandien, kai jo žemiškoji kelio
nė yra pasibaigusi, vargu ar dar būtų ver
ta kartoti tai, kas jau daug kartų sakyta ir 
pasakyta.

Lucanus

NUSIPIRKO NAFTOS
Du D. Britanijos ministerial nuvažiavo 

pas Šveicarijoj atostogaujantį Persijos ša
chą ir nusipirko 5 milijonus statinių naf
tos už 110 mil. svarų. Tačiau už naftą bus 
mokama ne pinigais, o įvairiais pramonės 
gaminiais.

Tai pirmas istorinis įvykis, kad pats D. 
Britanijos finansų ministeris vyko į sve
timą kraštą vesti derybų. Nepaisydami 
savo reputacijos ir aplenkdami iki šiol naf
ta prekiaujančiais organizacijas. Ministe
rial A. Barber ir P. Walker, anot kai kurių 
laikraščių, su kepurėmis rankoje atsidūrė 
prie šacho vilos durų. Vieni juos už tai gi
ria. kiti peikia — bet biznis buvo padary
tas.

PACHMANAS KOVOJA
Čekoslovakijos valdžia atėmė pilietybę 

tarptaut. šachmatų meistrui Ludek Pach- 
manui, kuris dabar gyvena Solingene. 
Pachman'as skaito, kad čekų vyriausybės 
žygis yra neteisėtas, ir jis yra pasiruošęs 
eiti į tarptautinį teismą savo pilietybei at
gauti. Esą, kai sąlygos pasikeis, jis norįs 
grįžti į savo tėvynę kaip Čekoslovakijos 
pilietis.

ATIDUOKITE BAŽNYČIAS
Vokietijos spauda praneša apie naują 

Sovietų reikalavimą. Maskvos ortodoksų 
patriajarchas pareikalavo, kad Vokietijoje 
esančios rusų-ortodoksų bažnyčios ir joms 
priklausančios žemės būtų perduotos ofi
cialiai pripažintai Sov. Sąjungos bažnyčiai.

Tokios bažnyčios esančios šiose vietovė
se: Bad Ems, Bad Kissingen, Bad Nauheim, 
Wiesbaden, Bad Homburg, Baden-Baden, 
Hamburg, Muenchen, Darmstadt ir V. Ber
lyne.

Reikalavimas buvęs perduotas diploma
tiniu keliu, ir šiuo metu dar esąs Bonnoje 
tiriamas.

Minėtos ortodoksų bažnyčios niekada ne
priklausė Sov. Sąjungai. Jas pastatė priva- 
tiškos labdaros draugijos tais laikais, kai 
Rusiją valdė carai. Iš tikrųjų jos daugiau 
priklauso išeiviams ortodoksams, kurie jo
mis naudojasi, bet nepalaiko jokių ryšių su 
patrijarchu Maskvoje.

„Jei tos bažnyčios būtų atiduotos Sovie
tams, tai jie iš karto būtų du zuikiu nušo
vę: sunaikintų emigrantų religinę organi
zaciją ir įsigytų dešimtį vietų laisvojoje 
Vokietijoje savo veiklos reikalams“, rašo 
„Rheinischer Merkur“ (11. I. 74).

Septynios DIENOS
— Anglija vėl pradės parduoti ginklus 

Vid. Rytų (žydų-arabų) kraštams.
— Jaunas kinų diplomatas apkaltintas 

šnipinėjimu ir išsiųstas Iš Maskvos.
— JAV davė parėdymus savo laivynui 

neįsivelti į P. Korėjos- Kinijos kovas dėl 
Paracel salyno.

— Anglijoj kasmet vis mažiau atsiranda 
studentų, norinčių technikinę karjerą pra
dėti fabrikuose.

— Anglijos aktorių sąjunga Equity krei
pėsi į vidaus reikalų ministerį, kad neįsi
leistų sovietinių aktorių, kol baletininkų 
Panovų šeima gaus leidimą išvykti iš Le
ningrado.

— Prof, sąjungų vadovai, po nepasiseku
sio pasitarimo su min. pirmininku pareiš
kė, kad D. Britanijos vyriausybė nenori 
susitarti su prof, sąjungomis.

— Solženytsin'as pareiškė, kad tik Va
karų pasaulio dėka jis ir dr. Sacharovas 
dar yra gyvi.

— Nežiūrint benzino kortelių, pagal ku
rias leidžiama pirkti 4,5 gal. per savaitę, 
Olandijoje dauguma stočių benziną par
duoda laisvai.

— Škotijos whisky gamintojai nuogąs
tauja, kad dėl butelių trūkumo gali susi
trukdyti jo eksportas.

— Egiptas numato po Sueso kanalu pa
daryti penkis pravažiavimo tunelius.

— Sovietų Sąjungoje karinė tarnyba 
prailginta nuo 2 iki 3 metų.

— Sausio 23 d. Kinijoj buvo N. Metų 
diena. Nežiūrint oficialaus įspėjimo, gy
ventojai, sekdami „buržuazinius papro
čius“, iškilmingai juos atšventė.

— BBC radijas pradėjo transliuoti „Gu
lago salyną“ rusų kalba. Nuo praėjusių 
metų sovietai nebetrukdė BBC transliaci
jų. Bijoma, kad dabar vėl gali pradėti 
trukdyti.

— Kiniečių archeologinę parodą Londo
ne aplankė 773,300 žmonių.

— Mirė gen. Grivas (75 m.), Kipro sa
los kovotojas už susijungimą su Graikija.

— Bonnoje streikavo 35,000 studentų, 
reikalaudami didesnių mokslo pašalpų.

— Londone žydų Hapoalim banke buvo 
numesta bomba. Rimtų aukų nebuvo.

— Penki žmonės Londone buvo nubausti 
po 5 svarus už antikomunistinių plakatų 
lipdymą prie TUC (prof, sąjungų) namo 
sienų. Sienos nuvalymas kaštavęs apie 30 
svarų.

— Penki policininkai Prancūzijoje nu

P. REINĖS KALBA

Praėjusių metų gale latvis P. Reinis pa
bėgo nuo Sovietų laivo „Borą“ ir pasipra
šė pabėgėlio teisių Danijoje. P. Reinis yra 
charakteringas dabartinio sovietinio jauni
mo atstovas, išsimokslinęs internacionalis
tas, pragmatistas, bet nepajėgęs suderinti 
sovietinės teorijos su praktiškuoju gyveni
mu. Čia paduodama keletas ištraukų iš jo 
plataus interviu su spaudos atstovais, lie
čiančių gyvenimą Latvijoje. Tas gyveni
mas mažai kuo skiriasi ir Lietuvoje.

į klausimą, kokie yra santykiai tarp lat
vių ir rusų, P. Reinis atsakė: „Blogi. Lat
viai yra pasidarę pikti, šiurkštūs, nekant
rūs; nesusipratimai kyla dėl menkniekių. 
Latvių jaunimas yra susipratęs, nors ir nė
ra šovinistai. Rusijoje padėtis yra kitokia. 
Ten pabaltiečiai yra gerbiami, nes jie yra 
pažangesni. Ten jie ir manimi labiau pasi
tikėjo.“

„Kokia dabar atmosfera Latvijoje?“
„Ją galima būtų apibūdinti — pasyvus 

laukimas. Atrodo, kad žmonės kažko lau
kia, bet nieko nedaro, išskyrus kokius ne
reikšmingus dalykus, kaip tautinės vėlia
vos iškėlimas, kuriais visiškai nieko nepa
siekiama. Kitokios demonstracijos formos 
nėra įmanomos.“

„Ką jūs galvojate apie latvių tautos atei
tį?“

„Tai yra tauta, kuriai lemta pranykti. 
Jeigu artimiausioje ateityje niekas nepasi
keis, latviai pasidarys labai nežymi mažu
ma, ir tauta pražus.“

„Ar nesate nusivylęs gyvenimu Vaka
ruose?“

„Aš galvodavau, kad Rusijos socialinė 
sistema yra geriausia pasaulyje. Bet dabar 
įsitikinau, kad kapitalistinė Danijos mo
narchija yra toli pralenkusi socialinį ger
būvį, praktikuojamą Sovietų Sąjungoje.“

Paklaustas apie Sovietų karines bazes 
Vladivostoke, kuriame jis ilgai gyveno, 
Reinis atsakė:

„Aš atsidūriau čia politiniais sumeti
mais; kariniai dalykai manęs nedomina.“

„Ką jūs galvojate apie savo ateitį?“
„Mano mėgiamiausias dalykas yra jūra; 

tikriausia laisvė randama tik gamtoje. Dėl 
tos laisvės yra verta rizikuoti gyvybę, ver
ta šokti į šaltą jūros vandenį ir į nežinomą 
ateitį.“ 

bausti už vagystes, padarytas einant parei
gas.

— Mokslininkas Sacharovas pareiškė 
Šveicarijos spaudoje, kad „Gulago saly
nas“ turės prasimušti ir į Sovietų Sąjungą, 
nes jis yra paleistas stiprios rankos.

— JAV ambasada ir britų vyriausybė 
paneigė gandus, kad JAV slaptoji žvalgy
ba (ČIA) susirūpino „subversyviniais ele
mentais“ britų profesinėse sąjungose.

— BP surado Šiaurės jūroj naują naftos 
šaltinį, galintį patenkinti 10% iso naftos 
pareikalavimo.

— Londone visai netoli Lietuvių Namų 
banditai apiplėšė ir nužudė rašytoją James 
Pope-Hennessy, karalienės Mary biografi
jos autorių.

— Pietų Afrikoje mirė garsus matema
tikas profesorius P. Stein‘as. Jis buvo gi
męs Kaune.

— Sovietų spaudoje pradėjo rodytis įvai
rių profesijų žmonių laiškai, patariantieji 
Solženitsynui apleisti Sovietų Sąjungą.

— Karo akademijos kadetai Sandhurste 
gavo dviračius, kad vykdami į pratimus 
sutaupytų benziną.

— Lordas Snowdon buvo areštuotas De
troite, fotografuodamas įtartinus nusikal
tėlius.

— Turkijoje lėktuvo nelaimėje žuvo 65 
žmonės.
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Emigranto dalia
Praėjusiais metais Lietuvoje pasirodė 

beletristikos rinkinys, pavadintas „Emi
granto dalia“. Jį sudarė daugeliui žinomas 
žurnalistas ir literatūros kritikas Vytautas 
Kazakevičius. Redakcinės komisijos pirmi
ninkas rašytojas Juozas Baltušis, nariai 
— V. Kazakevičius, B. Raguotis ir V. Rei- 
meris.

Įžanginiame puslapyje parašyta, kad 
knygoje spausdinama beletristika, kurios 
tema — užsienio lietuvių gyvenimas. Kū
riniai esą pateikiami, atsižvelgiant į lite- 
ratūrinę-pažintinę ir idėjinę reikšmę.

Knygoje spausdinama ne vien tik išeivi
joje gyvenančių rašytojų kūryba. Čia at
stovaujami ir tokie rašytojai, kurie kada 
nors lankė lietuvius išeivius arba tik rašė 
apie išeivių gyvenimą, patys jo neparaga
vę (pvz., P. Cvirka, I. Simonaitytė, R. Lan
kauskas ir kt.).

Amžiaus atžvilgiu knygoj atstovaujamos 
visos rašytojų kartos, pradedant vyres
niaisiais (žemaitė, V. Krėvė, A. Vienuo
lis) ir baigiant pačiais jauniausiais išeivi
jos ir Lietuvos beletristais. Iš viso knygo
je atstovaujama 30 autorių.

Knygos gale pridėtos trumpos autorių 
biografijos, iš kurių matyti, kad jie skirs
tomi i tokias grupes: tarybiniai lietuviai 
rašytojai, liberaliniai (proletariniai, pa
žangieji), buržuaziniai ir jaunosios kartos 
emigraciniai rašytojai. Iš šiuo metu Euro
poje gyvenančių rašytojų į rinkinį pateko 
tiktai vienas Kazimieras Barėnas.

Šitoje apžvalgoje nebus bandoma vertin
ti į rinkinį patekusių autorių kūrybos, nes 
dauguma jų yra žinomi ir vienur ar kitur 
praėję pro rimtesnių kritikų koštuvą. Gal 
pabrėžtina tik tai, kad dėl „idėjinės reikš
mės“ reikalo, rinkiny atsirado vienas ki
tas kūrinys, kurio sudarytojai būtų, grei
čiausia, neįsidėję, jei į tą „idėjinę reikš
mę“ nebūtų reikėję atsižvelgti. Šičia dau
giau norima atkreipti dėmesį į Vytauto 
Kazakevičiaus knygos pradžioje įdėtą įžan
ginį rašinį „Išeivio likimas ir beletristika“.

Šitame rašinyje jis glaustai paduoda lie
tuviškosios išeivijos istoriją ir nurodo prie
žastis, kodėl tiek daug lietuvių išemigra
vo. Jo nuomone, lietuviškąją emigraciją 
skatino „jaunimo nenoras ilgus metus tar
nauti caro kariuomenėje, tautinė priespau
da, revoliucingesnių nuotaikų persekioji
mas ir skurdas“. Čia jis yra visiškai tei
sus. Lygiai taip pat jis yra teisus, aprašy
damas tos laimės šalies, Amerikos, „pyra
gus“, kurių iki sočiai teko atsivalgyti pir
miesiems ateiviams.

Savo teigimams paremti jis pasinaudoja 
V. Kudirkos, J. Žemaitės, J. Tumo-Vaiž
ganto ir kitų rašytojų vaizdingais žodžiais. 
„Amerika! Amerika! tegu šimtas vilkų,kas 
jį pramanė, kiek ten mūsų svieto vargsta 
ir daugybė žūsta!“ (Žemaitė). Teisingai 
atpasakoti ir Upton Sinclair romane 
„Džiunglės“ aprašytieji lietuvių vargai Či
kagos i skerdyklose. Pagaliau teisingas yra 
V. Kazakevičius rašydamas, kad Lietuvos 
rašytojai „emigracinę temą lietė ne tiesio
giai, bet per lietuviško kaimo žmonių liki
mų prizmę“. Dauguma jų tos emigracijos 
nepažinojo, o buvo tik apie ją girdėję. Prie 
tokių jis priskiria ir P. Cvirką, parašiusį 
triukšmo sukėlusį romaną „Frank Kruk“.

Tikrą, autentišką, platesnę išeivių gyve
nimo panoramą, anot V. Kazakevičiaus, at
skleidusi Amerikoje susiformavusi prole
tarinė literatūra, kuri rėmėsi socialistine 
pasaulėžiūra. Deja, literatūrinių atžvilgiu 

tie rašytojai (Laucevičius, Mizara, Marge- 
ris ir kt.) buvo silpni. Jie pateko į rinkinį 
ir bendrai į dabartinę Lietuvos literatūrą 
kaip idėjiniai išeivijos socialinio gyveni
mo kopijuotojai.

Apie „buržuazinius rašytojus“ (jeigu to
kių iš viso yra) V. Kazakevičius sako: „Pa
bėgusių autorių knygose pagrindinę vietą 
užėmė ankstesnio gyvenimo Lietuvoje 
vaizdai, istoriniai motyvai. Emigracinė te
matika daugiausia reiškėsi pastangomis 
įprasminti ir pateisinti savo bėgimą bei 
emigracinį pasirinkimą.“ Tik kodėl auto
rius, taip dailiai nusakęs pirmųjų išeivių 
bėgimo priežastis, nebenurodo, kodėl pa
bėgo šitie „buržuaziniai rašytojai“, kurių 
dauguma nei paliko dvarų Lietuvoje, nei 
čia nepajėgė jų įsigyti. Gal būt, ir gerai 
daro, nes jis žino, kad tos priežastys, pa
pildytos trėmimais, buvo labai panašios, 
tik kitokiom idėjinėm spalvom nudažytos. 
Čia yra V. Kazakevičiaus nuopelnas, kad 
jis nesimetė į tuščiažodžiavimą, norėda
mas pasakyti tai, kas ir be pasakymo yra 
aišku. Jis geriau pasitenkino, nors ir su 
tam tikra tendencija, trumpai panagrinė- 
damas emigracijos rašytojų kūrybą.

Įdomu pastebėti, kad Europoje likusieji 
rašytojai, jo nuomone, turi labiau „atvirą 
žvilgsnį į amerikietišką ir emigrantinę tik
rovę“. Tokiais, pvz., jis randa J. Grinių ir 
E. Cinzą, nors jų kūrybos į rinkinį ir ne
įtraukė. O K. Barėno „Dvidešimt viena 
Veronika“ esanti bene „meniškiausias emi
gracinės buities paveikslas.“

Gale savo apžvalgos V. Kazakevičius ap
taria Lietuvos jaunuosius beletristus, ra
šiusius emigracijos temomis. Romanus jau 
esą sukūrę M. Jackevičius ir A. Čeku oils. 
Gaila, tų romanų šių eilučių autoriui ne
teko paskaityti.

Bendrai paėmus, V. Kazakevičiaus įva
das rodo, kad jis yra gerokai susipažinęs 
su emigrantų literatūra ir sugeba ją kon
densuotai vertinti, perleisdamas per jam 
privalomą idėjinę prizmę. Jau pats kny
gos pasirodymas yra teigiamas reiškinys. 
Linkėtina, kad visi emigrantų beletristikos 
kūriniai taip laisvai galėtų plisti Lietuvo
je, kaip ten leidžiamos knygos plinta pas 
mus.

J. Pelkis

Paulius Drevinis

Poetui emigrantui
Klaidas istorija įrodė — 
Tu daug kentėjai ir blaškeis...
Mums liko vien tik tavo žodis, 
Skambėjęs knygose kadais.

Be mumijų, be sarkofagų, 
Atilos pėdsakų senų 
Pavasaris įraudęs dega, 
O aš sutikti jo einu.

Girdžiu, kaip šlama mėnesienoj 
Miegūstas ajeras. Naktis.
Sakyk, kai aušta baltos dienos, 
Ar tu matai, ar tu girdi?

Ar tu matai, kaip vyšnios žydi, 
Kaip ieško bitės dobilų?
Juk tavo dainos pasiklydo 
Tarp kontinentų ir salų...

Latvijos Lietuvių Laikraščiai
Kada lietuviai pradėjo keliauti į Latviją, 

tikrų žinių beveik nėra. Kiek daugiau lie
tuvių Latvijoje atsirado po 1831 ir 1863 m. 
sukilimų. Dalyvavusieji sukilimuose, arba 
įtariami bėgo į Latviją ir, pakeitę pavar
des, ten slapstydavosi. Taip pat dalis iš Si
biro grįžusių tremtinių važiuodavo į Lat
viją, nes jiems Lietuvoje buvo uždrausta 
apsigyventi. Dirbo žemės ūkyje ir fabri
kuose. Spėjama, kad 1880-1905 m. laikotar
pyje į Latviją atvyko apie 100.000 lietu
vių. (A. Voroneckis, „Pirmieji išeiviai ir 
iškeliavimo priežastys).

Netoli Rezeknės yra seniausia lietuvių 
apgyventa vietovė, vadinama Ciskadų ko
lonija. Lietuviai ten pradėjo kurtis apie 
1634 m. Profesorių K. Būgos ir E. Volterio 
nuomone, jie yra lietuvių dusėtiškių pali
kuonys. Kaip jie ten pateko, nėra žinių. Bet 
iki mūsų laikų dar buvo išsilikę lietuviški 
kaimų vardai. O geležinkelių stoties vardą 
Subinaitė, pakeitė jau nepriklausomos Lat
vijos vyriausybė.

1881 m. Rygoje įsisteigė pirmoji lietuvių 
draugija „Aušra“. Jos steigėjai: J. Miglo- 
vairas-Miliauskas, A. Šimoliūnas, M. Gied
raitis, Čėsna ir kt. Bet šią draugiją iš lie
tuvių tuoj paveržė lenkai ir pavadino Pols- 
kie špiewackie towarzystwo „Auszra“. Ir 
nepriklausomybės laikais šią merdėjančią 
draugiją lenkai labai stengėsi išlaikyti, 
kad galėtų pasigirti savo tariamuoju kul
tūros „senumu“ Latvijoje.

Prieš pirmąjį karą Latvijoje gyvenę lie
tuviai bendradarbiavo lietuvių spaudoje, 
kuri buvo spausdinama Rytprūsiuose. Vė
liau lietuviškus laikraščius jau patys pra
dėjo leisti ir spausdinti Latvijoje, štai ke
letas jų.

„Juokdarys“ — mėnesinis iliustruotas 
satyros laikraštis, leistas 1907 m. Redaga
vo L. Jakavičius. Išleista 12 numerių.

„Rygos Garsas“ — Latvijos lietuvių ben
drinis laikraštis, leistas 1909-1917 m. Ry
goje. Pradžioj išėjo kartą, o vėliau du ir 
tris kartus per savaitę. Buvo populiarus

-PASAULYJE
LIETUVA ŠEŠĖLIO SLĖNYJE NUSKENDO S. KAIRYS

Tokiu pavadinimu Janice A. Broun, gy
venanti Škotijoj, Glasgow, rašo Niujorke 
leidžiamame savaitiniame žurnale „Ameri
ca“ 1973 m. gruodžio numeryje apie rusų 
okupaciją ir religinę priespaudą Lietuvoj. 
Straipsnis ilgas ir išsamus. Rašoma apie 
buvusią aktyvią partizanų kovą, šventovių 
uždarymą, valdžios kontrolę kunigų semi
narijose, katekizmo mokymą ir t. t. Pami
nėta visa eilė vyskupų, kunigų bei eilinių 
piliečių, nukentėjusių dėl religijos, dabar 
esančių ar buvusių namų arešte arba dar
bo stovyklose. Be to, paminėta R. Kalantos 
ir kitų tragedija, peticija su 17,000 parašų 
Jungtinėms Tautoms ir t. t. Nors Lietuva 
tebėra šešėlio slėnyje, tačiau Dievas žmo
nių širdyse gyvas. Straipsnis baigiamas 
viltimi, kad po kančios Lietuvai ateis pri
sikėlimas. Autorė yra baigusi Oksfordo 
universitetą, tyrinėjanti Rytų Europos tau

tų gyvenimą. K. G. 

laikraštis ir turėjo apie 7.000 skaitytojų. 
Jame bendradarbiavo žymesnieji Lietuvos 
rašytojai. Redagavo J. Linartas, A. Šimo
liūnas, J. Bajorais, kun. J. Bikinas ir kt.

„Rygos Naujienos“ — savaitraštis, leis
tas 1909-1915 m. Leido ir redagavo L. Ja
kavičius.

„Botagas“ — dvisavaitinis humoro laik
raštis, leistas Rygoje 1914-1915 m. Leido 
ir redagavo L. Jakavičius.

„Vilnis“ — savaitraštis, leistas 1913-1914 
m. Redagavo A. Poderis.

„Laisvas Žodis“ — leistas 1917-18 m. Ry
goje. Leido rusų XII armijos lietuviai ka
riai.

„Vilnis“ — 1917 m. pakartotinai išleista 
4 numeriai.

„Liuosybė“ — leistas 1917 m. Leido Ry
gos lietuvių sąjunga.

„Darbininkų Kova“ — komunistinis laik
raštis, leistas 1919 m.

„Rygos Balsas“ — leistas 1921-31 m. Iš
leista 466 numeriai.

„Naujas Žodis“ — leistas 1925-26 m. Lei
do jaunimo draugija „Rūta“. Redagavo J. 
Paleckis. Vėliau šitas laikraštis buvo lei
džiamas Lietuvoje.

„Liaudies Balsas“ — leistas 1927-28 m.
Leido politiniai emigrantai.

„Laisvas Žodis“ — politinių emigrantų 
laikraštis, leistas 1928-30 m.

„Latvijos Lietuvis“ — tautinės minties 
savaitraštis, leistas Rygoje 1930-31 m. Iš
leista 8 numeriai.

„Lietuvių Balsas“ — leistas 1931-40 m.
Leido Latvijos lietuvių sąjunga.

„Lietuvis“ — leistas 1933-35 m. Redaga
vo mok. J. Stabinis.

„Darbo Frontas“ — politinių pabėgėlių 
laikraštis, leistas 1933-34 m. Redagavo V. 
Pilotas.

Tai buvo įvairių pažiūrų laikraščiai, ku
rie Latvijos lietuvių tarpe sprendė daug 
svarbių gyvenimo klausimų.

L. Vytenietis

Buvęs Toronto gyventojas, vėliau persi
kėlęs į Delhi (Kanadoje) Stasys Kairys 
per Kalėdas nuskendo. Jis buvo išvykęs su 
šeima į Floridą praleisti švenčių. Čia besi
maudydamas jūroje ir nuskendo. S. Kai
rys buvo veiklus lietuvis, geras daininin
kas, labai judrus ir draugiškas.

REIKALAUJA „KARO NUSIKALTĖLIŲ“
Sovietų Sąjunga, pasinaudodama page

rėjusiais santykiais su JAV, vėl pradėjo 
reikalauti vadinamųjų „karo nusikaltėlių“. 
Tokių asmenų sovietiniame sąraše yra net 
38, jų tarpe — Rumunijos vysk. V. D. TrL 
fa, latvis Boleslovas Maikovskis, estas 
Karlas Linas, lietuviai Antanas Impulevi- 
čius ir kun. Lionginas Jankus. Abu pasta
rieji jau mirę, bet šio fakto, matyt, dar ne
žino sovietinė žvalgyba, jiems reikalaujan
ti mirties bausmės įvykdymo.

LIETUVIŠKOS TRANSLIACIJOS
Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV LB in

formacijos tarnybos vadovė esanti gavusi 
iš Valstybės departamento pranešimą, kad 
per Radio Liberty bus pradėtos transliaci
jos lietuvių kalba. Laukiama, kol bus pa
tvirtintas biudžetas.

Latvių ir estų kalbomis tuo tarpu nebū
sią transliuojama. Nuo lietuvių nutarta 
pradėti todėl, kad Lietuva turinti didžiau
sią savo tautos gyventojų procentą Pabal
tijo valstybių teritorijoje.

Transliacijos, greičiausia, būsiančios 
pradėtos nuo liepos 1 d.

LAIMĖJO B. PŪKELEVIČIŪTĖ

„Draugo“ romano konkursą laimėjo či- 
kagietė Birutė Pūkelevičiūtė. Konkursui 
premiją — 1000 dol. skyrė A. ir M. Ru
džiai. Vertintojų komisiją sudarė J. Bra
zaitis, P. Jurkus, L. Andriekus, OFM, N. 
Mazalaitė ir P. Naujokaitis. Naujojo roma
no vardas „Naujųjų Metų istorija“. Tai yna 
trečioji „Draugo“ literatūros premija B. 
Pūkelevičiūtei.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
1962 m. įsteigtas Kanados Lietuvių Fon

das iki šiol jau turi 100.000 dolerių. Iš Fon
do pelno jau gaunama kasmet apie 7.000 
dolerių lietuviškiems reikalams.

Per ateinančius dešimtį metų numatoma 
surinkti dar 100.000 dolerių.

KUN. J. DAINAUSKAS PASITRAUKĖ
Kun. J. Damauskas, ilgus metus rūpinę

sis lietuvių katalikų sielovada bei reiškę
sis kultūrinėje srityje, šių pareigų atsisa
kė, susilpnėjus sveikatai. Turimomis žinio
mis, Belgijos, Prancūzijos, Olandijos ir 
Liuksemburgo lietuviais katalikais rūpin
sis Paryžiuje gyvenantis kun. J. Petrošius. 
Taip esą patvarkyta vyskupo A. Deksnio. 
Kun. J. Damauskas yra studijavęs Liuveno 
universitete, keliolika metų dėstęs tikybą 
vienoje Briuselio gimnazijoje, iš dėstytojo 
pareigų pasitraukęs 1972 m.

„T. Ž.“

LANKĖSI LIETUVOS MENININKAI
Menininkų ir turistų grupė iš Lietuvos 

1973 m. gruodžio 12-30 d. d. lankėsi Niujor
ke, Čikagoje, Bostone, Los Angeles ir San 
Francisco miestuose. Grupę sudarė 24 as
menys, vadovaujami poeto Juozo Nekro
šiaus, valstybinės leidyklos poligrafijos ir 
knygų prekybos pirmininko. Menininkų 
tarpe buvo Lietuvos styginio kvarteto na
riai — R. Kulikauskas, J. Fledžinskas, K. 
Kalinauskaitė-Fledžinskienė, E. Paulaus
kas, Vilniaus operos sol. E. Saulevičiūtė, 
Kauno muzikinio teatro sol. J. Malikonis, 
Kauno dramos teaatro aktorė R. Staliliū
naitė. Vilniaus konservatorijos dėstytoja 
B. Vainiūnaitė, studentai — birbyninkas A. 
Smolskus, kanklininkė R. Burneckytė, Vil
niaus radijo ir televizijos pranešėjas V. 
Kybartas. „Literatūrai ir Menui“ atstova
vo vyr. red. V. Radaitis, „Gimtajam Kraš
tui“ — korespondentas V. Baltrūnas.

Sydnėjaus lietuvių klubas
Metiniame susirinkime, įvykusiame per

eitų metų gruodžio mėn., buvo perrinkta 
senoji valdyba. Ilgametis valdybos pirmi
ninkas yra V. Simniškis. Klubo balansas 
parodė, kad iki šiol klubas veikia pelningai 
ir normaliai moka užsitrauktą statybai pa
skolą. Klubo pajamos siekia $2.000 į savai
tę-

ANT DUNDANČIO KRANTO
ROMUALDAS LANKAUSKAS

Mikas pastebėjo, kad barmanas įdė
miai klausosi jų pokalbio. Jis net nu
stojo blizginęs skepeta stiklus.

— Atleiskit, iš kur jūs?
— Iš Lietuvos, — tarė Mikas. Iš 

Klaipėdos.
— Klaipėda? — Barmanas tarsi 

stengėsi kažką prisiminti.
— Na, jei Klaipėdos nežinot, tai gal 

girdėjot vokišką to miesto pavadinimą: 
Memel.

— Memel? — Barmanas išsprogdino 
šviesias akis. — O mein Gott! Jūs iš 
mano gimtojo miesto! Kokia staigme
na, kokia staigmena!

— Mums irgi didelis netikėtumas su
tikti čia žmogų iš Klaipėdos, — tarė 
Mikas. — Malonu susipažinti. Kada 
jūs ten gyvenot?

— Aš buvau septynerių metų, kai 
palikome Klaipėdą. Dabar prisimenu, 
kad taip miestą vadino lietuviai. Prisi
menu ir keletą lietuviškų žodžių: „laba 
diena“ ir „rupūžė“.

Vyrai nusijuokė. i
— Rupūžė — tai lietuviškas keiks

mažodis, — Mikas gurkštelėjo alaus. 
— Ne toks jau biaurus.

— Išvažiavom iš Klaipėdos karo me

tu, — tarė barmanas. — Visiems buvo 
įsakyta trauktis į vakarus, ir mes kėlė
mės keltu į neriją. Miestą bombardavo, 
apšaudė iš pabūklų. O, tai buvo bai
su!.. Tikriausiai miestas labai nukentė
jo. Ar griuvėsių dar yra?

— Jau keliolika metų, kai jų neliko 
nė ženklo. Pastatyta daug naujų namų. 
Klaipėda smarkiai pasikeitė.

— Suprantama, — linktelėjo barma
nas. — Juk tiek metų praėjo. Keičiasi 
žmonės, keičiasi ir miestai. Beje, čia 
gyvena viena lietuvaitė iš Klaipėdos. Ji 
dainuoja naktiniame klube „Pigalle“. 
Gera dainininkė. Gal norėtumėt jos pa
siklausyti?

— Būtų įdomu.
— O gal tarybinių laivų kapitonams 

tai uždrausta?
— Mes ne 'kapitonai, o tiktai kapito

no padėjėjai. Jis bocmanas, — Vainei
kis mostelėjo galva į Valiulio pusę. — 
Kapitonas liko laive. Paklausyti gero 
dainavimo niekas mums nedraudžia.

— Tad prašom klubo adresą. — Jis 
padavė Mikui kortelę, kurioje buvo iš
spausdintas „Pigalle“ adresas, telefono 
numeris ir darbo valandos. — Įėjimas 
labai brangiai nekainuoja. Už tą pačią 

kainą dar gausit butelį šampano.
— Ačiū, — tarė Mikas, įsikišdamas 

kortelę į švarko kišenę.
—■ Surasti tą klubą nesunku. Išėję iš 

baro, pasuksit į kairę, paskui pirma 
gatve į dešinę. Iš tolo pamatysit švie
čiančią reklamą. Tai ir bus „Pigalle“.

— Viskas aišku. — Mikas patraukė 
pypkę ir išpūtė dūmus. — Malonėkit 
mums atkimšti po buteliuką kitokio 
alaus.

Barmanas linktelėjo.
— Prašom. Aš jus vaišinu.
— Kam šito reikia? Mes turim pini

gų-
— Neatsisakykit. Jūs mano svečiai.
Barmanas vikriai išrikiavo ant baro 

atkimštus buteliukus su tamsiu kve
piančiu alum.

— Na, gerai, — Mikas pakėlė stik
lą. — Į jūsų sveikatą. Kad jums gerai 
sektųsi ir niekada nesubankrutuotumėt.

— Subankrutuoti gali kiekvienas, — 
nusijuokė barmanas. — Tačiau man 
kol kas, atrodo, tai negresia. Klientų, 
kaip matot, netrūksta.

Mikas apsidairė. Prie baro stpysojo 
ir ėjo pustuzinis storokų įraudusių 
vyrų, smilkydami cigarus ir cigaretes.
Kai kurie dažnai pakildavo nuo kėdu

tės ir eidavo į išvietę: alus neleido ilgai 
užsisėdėti. Oras bare buvo slogus, o 
lankytojų akys drumstos ir apygirtės.

— Mikai, gal jau eisim? — paklau
sė Valiulis. — Aš norėčiau savo mer

gaitei lauktuvių nupirkti. Sakau, kokią 
gražią skarelę ar dažų lūpoms paim
čiau. Vis kitoniškas daiktas.

— Kad krautuvės jau uždarytos, —i 
tarė Vaineikis. — Anksčiau reikėjo 
apie lauktuves pagalvoti.

Maža bėda. To gero čia devynios ga
lybės. Nors vežimais vežk. Rytoj nu
pirksiu.

— Rytoj tikriausiai išplauksim. Juk 
remontas baigtas.

Vyrai pakilo nuo kėdučių.
— Jau išeinat? — Barmanas, matyt, 

apgailestavo.
— Taip, — atsakė Mikas. — Dar no

rim po miestą pasižvalgyti, kojas sau
sumoj pamiklinti. Daug laiko jūroj pra
leidžiam.

— Užeikit vėl, jeigu čia būsit.
— Ačiū, užeisim. Jūsų alus geras. 

Tokį kasdien galima gerti.
— Klientai tikrai nesiskundžia. Ne

užmirškit aplankyti „Pigalle“! Progra
ma tikrai įspūdinga.

— Būtinai. Viso geriausio!
Jie pasuko prie stiklinių durų; ana

pus jų švysčiojo pralekiančių automo
bilių šviesos, nuolat užsidegančių ir 
nuolat gęstančių neoninių reklamų at

švaitai. Gatvė akimirkomis atrodydavo 
melsva lyg vanduo okeane, kuriame į 
visas puses nardo didelės ir mažos spal
votos žuvys.

Lietus liovėsi, ir miestas dabar buvo 

kupinas žvarbios drėgmės. Tačiau stip
rus alus tebešildė. Jie nejautė šalčio. 
Valiulis skarelės savo merginai tą va
karų nebenupirko, nes visos krautuvės 
ir krautuvėlės seniai jau buvo uždary
tos.

Trys vyrai buvo besuką atgal, uosto 
link, kai Mikas užčiuopė kišenėj korte
lę su adresu to naktinio klubo, kuria
me, pasak barmano, dainavo lietuvaitė 
iš Klaipėdos. Jis norėjo ją pamatyti. 
Kas ji tokia? Kaip atrodo? Ką dainuo
ja?

Eisim paklausyti tos dainininkės, 
ar ne? — Mikas vėl įsikišo kortelę į ki
šenę.

— O jei tas vyrukas melavo? — Va
liulis nusispiovė ant šaligatvio ir užsi
degė cigaretę.

— Kokia prasmė meluoti?

— E, visokių sukčių yra. Ką mes ta
me klube veiksim? Pinigus paklosim, 
boba pliką užpakalį parodys — ir neš
dinkis lauk. Geriau kokį daiktų jau nu
sipirkti.

— Nebūk tu krienas, — burbtelėjo 
Vaineikis. — Einam. Viskų reikia pa
matyti, visas gyvenimo puses, jei nori 
vaizdų susidaryti. Aš nemanau, kad tas 
barmanas melavo ar kokią kiaulystę 
mums organizuoja. Iš veido nepanašus 
į aferistą.

(Bus daugiau)
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MOKYKLA IR TĖVAI
Vienur kitur prasmunka žinia apie mū

siški jaunimą, gražiai baigusį vidurinę mo
kyklą su tiek ir tiek O ar A „level“, pradė
jusį studijuoti. Suprantama, lietuviams 
skaitytojams tikras malonumas užtikti to
kią žinią, matyti vieną kitą prasiveržusį, 
tikėti, kad tai ateinanti pakaita, kuri pa- 
pildysianti mūsų retėjančių kultūrininkų 
eiles. Bet abejoju, ar visi tokie laimėjimai 
yra užfiksuojami, o jei visi, tai pagal lietu
vių skaičių, Anglijoje tokių patenkančių į 
universitetą turėtų būti žymiai didesnis 
skaičius. Man atrodo, kad tam tikros tėvų 
ir vaikų pastangos galėtų tą skaičių gero
kai padidinti.

Dirbdamas anglų mokykloje jau ilgą me
tų eilę, turėjau progos stebėti užsieniečių 
vaikus joje ir norėčiau pasidalyti kai ku
riomis pastabomis. Žinoma, tema gan pla
ti. Norint ją tinkamai pagvildenti, reiktų 
pasinaudoti statistika, reiktų apimti gan 
didesnį mokyklų skaičių, bet tam neturiu 
nei laiko, nei sąlygų, taigi tos mano pasta
bos grynai subjektyvios, paremtos viena 
mokykla.

Bet kadangi toji mokykla yra taip vadi
nama „selective“, į kurią tik išlaikę tam 
tikrus egzaminus gali patekti, tai joje yra 
mokinių iš viso miesto apylinkių, o todėl ir 
vaizdas darosi kiek platesnis. Toji mokyk
la ruošia GCE (O level) ir CSE egzami
nams. Norintieji gauti A level, vėliau eina 
kitur.

Mokykloje po pirmų mokslo metų moki
niai suskirstomi į klases pagal pasiektus 
rezultatus, ir kai vieni iš jų vėliau gauna 
O level iš astuonių dalykų, kiti palieka 
veik nieko negavę, bet tokių nedaug.

Per tuos ilgus metus užtikau tris vaikus, 
kurių tėvas ar motina buvo lietuviai. Nė 
vienas iš tų vaikų nemokėjo lietuviškai. 
Bet lietuvių čia labai nedaug, ir tas mažas 
skaičius yra suprantamas. Žinoma, gal ma
no nepastebėtas, vienas kitas lietuvis ir 
buvo patekęs į kurią kitą geresnę mokyk
lą.

Tačiau slavų mieste apstu, ir jų skaičius 
mano mokykloje proporcingas jų gausu
mui. Tuo tarpu pakistaniečių ir indų vai
kų skaičius yra neproporcingai mažesnis, 
negu turėtų būti. Tai lyg ir rodytų, kad 
baltųjų vaikai yra gabesni, bet tai klaidin
ga išvada. Priežastis turėtų būti kita.

Pakistaniečiai gyvena arčiau vienas ki
to, mažiau maišosi su kitais, jie labiau iš
laiko savo kalbą, ir jų vaikai, bent pradžios 
mokyklose, silpniau išmoksta angliškai. Be 
to, gal patys tėvai mažiau pasiruošę padėti 
vaikams, o tai gan svarbu prieš 11 plus 
egzaminus, ir todėl jų mažesnis skaičius 
patenka į geresnę mokyklą. Bet kartą pa
tekę, jie iškrečia didelį pokštą. Jų mokslo 
rezultatai, imant proporcingai jų skaičiui, 
gana geri. Ir tai ne vien todėl, kad jie bū
tų gabesni. Tam gali būti vėl kelios pagrin
dinės priežastys.

Baltai, slavai labai greit susilieja su ang
lų mase, su jų papročiais, pomėgiais, ne
numato didesnių sunkumų ateityje ir ne
prisiverčia labiau pasispausti, pasiruošti 
gyvenimo kovai. Jie dažniau suserga da
bartinėm madom. Greta tų kasdieninių pa
gundų, prieš jų akis atsistoja ir specifiška 
problema: ar atsižadėti savo tėvų pavar
dės, kalbos, istorijos; ar susilieti su vietos 
mase, nutraukti visus ryšius su protėviais, 
ar ne?

Tenka pasakyti, kad tokių, nusisukančių 
nuo savo tėvų, nėra daug, čia kalbu tik 
apie tuos, kurių tėvai yra tos pat tauty
bės. Mišriųjų šeimų vaikai veik visi plau
kia su vietos mase, nors ir čia pasitaiko 
išimčių.

. Žavėjausi viena šeima, kurios tėvas buvo 
lenkas, o motina skotė. Ji ne tik pati išug
dė pagarbą vyro tautai, bet ir sūnui įkvė
pė tą dvasią. Be to, spaudoje rašė, kovojo 
prieš bet kokį vaikų nutautimą. Turėda
mas tokią motiną, tikiu, kad vaikas dabar 
ne tik geras anglų pilietis, bet ir lenkų 
patriotas.

Grįždamas pnie nemaišytų šeimų, turiu 
pastebėti, kad jų pastangos gražios. Dau
gumas vaikų moka tėvų kalbą ir nesigėdi- 
na savo tautos. Nors ir čia pasitaiko išim
čių. Štai prieš eilę metų atėjo motina į mo
kyklą ir prapliupo ašaromis. Kadangi nie
kas negalėjo susikalbėti su ja, buvau nu
siųstas patirti, kas atsitiko. Pasirodo, duk
tė tyčiojosi, niekino visa tai, kas motinai 
buvo šventa, surišta su sava žeme, papro
čiais. Graudu buvo klausytis. Žadėjom pa
dėti. Prašiau, kad motina vėl užeitų, jei 
reikalai nepagerėtų. Bet daugiau ji nepasi
rodė.

Tenka spėti, kad nesklandumų ir kitur 
pasitaiko, bet jie retai prasiveržia tokia 
aštria forma. Žiūrėk, vienas kitas mėgina 
suanglinti savo pavardę, nepatenkintas, kai 
ji mokytojo nežmoniškai darkoma. Kitur 
pastebėjau mergaitę, kuri ant sąsiuvinio 
rašosi angliška pavarde, nes savosios, ma
tyti, gėdinasi. Laukiu progos susitikti su 
jos tėvais, patirti jų nuomonę.

Pakistaniečiai ir indai jau savo spalva 
skiriasi nuo kitų ir, dar jauni būdami, gal 
numato tam tikrus sunkumus ateityje, nes 
pasaulis dar nėra tobulas. Taigi jiems rei
kia labiau pasiruošti, apsirūpinti. Be to, 
jų daug griežtesnė disciplina. Ypač krinta 
į akis tų tautų mergaitės. Jos žymiai tyles
nės, giliai pasinėrusios į darbą. Kartais tas 
susikaupimas net keistas. Prisimenu vieną 
mergaitę, kurios per eilę metų nemačiau 
nusišypsant. Berniukai daug judresni, bet 
nei mergaitės, nei berniukai nesivaiko ma
dų, nemačiau pasidažiusių ar ilgaplaukių k

ir visi, kaip susitarę, stengiasi prasistumti 
pirmyn. Jų namų darbai rodo, kad tam rei
kalui jie skiria žymiai daugiau laiko, negu 
esančių mokykloje mokinių vidurkis.

Kasmet visų klasių tėvai turi progos su
sitikti su mokytojais. Slavų tėvai labai re
tai pasinaudoja ta proga. Gal jie mažiau 
rūpinasi vaikų ateitimi, o gal nepasitiki 
savo anglų kalba. Tuo tarpu pakistaniečiai 
ir indai daug uoliau lanko tuos pasimaty
mus. Vienas tėvukas, nemokėdamas ang
liškai. atveda savo mažulėlį, pradžios mo
kyklos mokinį, kuris pabūna vertėju.

Pastebėjau, kad tokių tėvų vaikai stro
piau atlieka namų darbus. Be to, mokyto
jai kartais atkreipia dėmesį į kai kuriuos 
įvykius, pasidalina žiniomis, kurios nau
dingos abiem pusėm. Ypač laimi vaikai.

šio rašinio tikslas: lietuviai vaikai turė
tų nepasitenkinti vien savais gabumais, 
bet visad siekti geresnių rezultatų. Papil
domas pusvalandis prie namų darbų ga
lėtų daug ką pagerinti.

Mokiau visą eilę vaikų, iš kurių daug ti
kėjausi. Žiūrėk, trečioje, ketvirtoje klasėje 
rezultatai puikūs. Penktoje — viskas žuvo. 
Kai kada nusiminęs tėvelis pašnabžda man 
į ausį, kad sūnelis, užsidėjęs gitarą ant pe
čių, vakarais dingsta iš namų. Gaila žiūrė
ti į šešiolikametį, veltui betrinantį suolą, 
kurio neįmanoma įtraukti į egzaminų są
rašą. Veltui daugelio metų darbas. Bet pa
sitaiko ir priešingai. Kartais desperatiškai 
žiūri į vaiko dideles pastangas, kurios ne
duoda jokių rezultatų, bet po kiek laiko 
kietas darbas ir pasiryžimas atneša vaisių. 
Penktoje klasėje neblogai sukrapšto egza
minus, nueina kitur gauti A level ir vėliau 
suka į universitetą.

Lietuviai tėvai neturėtų vengti mokyk
los. Kiekviena proga turėtų pasikalbėti su 
mokytojais. Nebūtina laukti ir tų specialių 
dienų. Bet kada tėvai gali užsukti į raštinę 
ir sutarti pasimatymą. Kiekvienas mokyto
jas mielai sutiks pasimatyti, pasikalbėti. 
Bent taip yra mūsų mokykloje.

Tėvų kalba nėra kliūtis. Mokytojai su
pranta padėtį ir nori tik padėti. Toks kon
taktas labai naudingas vaiko ateičiai.

R. G.

Ta miela
Kam iš mūsų namuose nepatinka laikyti 

meilaus gyvulėlio — katės? Vaikams jinai 
— tikras džiaugsmas! Kitas su ja. žiūrėk, 
gula kelia, vienu kąsniu dalijasi...

Tuo tarpu katė slepia savyje pavojingą 
parazitą, kuris, su išmatomis patekęs į ap
linką, normaliomis sąlygomis išlaiko savo 
gyvybingumą iki 1,5 metų. Tas parazitas 
vadinasi toksoplazma. Tai plika akimi ne
įžiūrimas gyvis. Parazito sukeliamas su
sirgimas vadinamas toksoplazmoze.

Toksoplazmos paplitusios visame žemės 
rutulyje. Jas galima aptikti karštose Afri
kos dykumose ir šiaurės Ledjūryje, drėg
nuose, miškinguose subtropikuose ir sauso
se, žolėtose stepėse.

Toksoplazmų nešiotojais gamtoje yra vi
si šiltakraujai gyvūnai ir paukščiai. Kar
tais pasitaiko toksoplazmų ir šaltakraujų 
gyvūnų organizmuose — žuvyse, varlėse, 
gyvatėse.

Parazitas cirkuliuoja gamtoje, pereida
mas iš vienų gyvūnų į kitus. Jo cirkuliaci
jos keliai ir būdai yra gana įvairūs. Gyvū
nų organizmuose nėra tokio organo ar or
ganų sistemos, kuriuose negalėtų apsigy
venti toksoplazmos. Jos randamos inkstuo
se, šlapimkanaliuose, žarnyne, šlapimo 
pūslėje, plaučių alveolėse, bronchuose, ly
tiniuose organuose, pieno liaukose, akyse 
bei odoje. Sergantys toksoplazmose gyvū
nai su išskyromis iš minėtų organų pašali
na daugybę parazitų. Toksoplazmų būna ir 
sergančių paukščių kiaušiniuose.

Patekę į aplinką, parazitai išlaiko savo 
gyvybingumą tam tikrą laikotarpį. Minu
sinėje temperatūroje toksoplazmos išlieka 
gyvos nuo 'kelių iki keliolikos dienų, prie 
25 laipsnių šilumos jos žūva per keletą va
landų. Laukiniai plėšrūnai užsikrečia tok
soplazmoze, ėsdami žvėrelių mėsą. Katė ir 
šuo perneša parazitą nuo laukinių nami
niams gyvuliams ir žmogui.

Pavojingiausias toksoplazmų formas ne
šioja katė, todėl ji yra laikoma pagrindi- 
n.ui infekcijos šaltiniu gamtoje.

Kiti rašo
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 4) įsidėjo Br. 

Zumerio straipsnį apie mišrias vedybas.

„Nežinau kodėl, bet mano gimtinėje ko
kio nors nepasisekimo ūkininkavime atveju 
mėgdavo žmonės pritaikyti posakį: „Nyks
ta kaip žydo bitelės“. Šiandien šitas liūd
nas priežodis, įstrigęs atmintin, atgyja žiū
rint į lietuvių tautos nykimą tremtyje.

Nežiūrint atskirų pasišventėlių pastan
gų ir pasiektų gražių rezultatų kultūrinėj 
bei tautinėj plotmėj.; nežiūrint aukščiausią 
auką ant tautos aukuro sudėjusių mūsų 
partizanų, Kudirkų ir Kalantų paskatini
mų; nežiūrint mums būdingo, bet nevisada 
vykusio optimizmo, kartais tiesiog nuosta
baus išradingumo, — matosi rūškana atei
tis — išsižiojusi praraja, kasdien ryjanti 
mūsų tautos vos prasiskleidusius žiedus.“

Autorius piktinasi, kad net lietuvių 
spauda tokias vestuves aprašinėja, kelda
ma jas į padanges.

„Kitoj vietoj skaitau: misteris toks ir 
toks susituokė su lietuvaite, žinoma lietu
viškos kolonijos veikėja. Jaunikis turi ge
rai apmokamą tarnybą, namus, mašiną. 
Vestuvėse dalyvavo pora šimtų svečių. 
Sveikino lietuvių bendruomenės pirminin
kais ir lietuviškos dvasinės vadovybės at
stovas... Seka aprašymas, kiek buvo išger
ta, kiek suvalgyta — stalai, girdi, lūžę nuo 
gėrybių. Užteko ir kūnui pasotinti ir dva
siai sparnus išskėsti... Mišrios vestuvės 
buvo paskelbtos lietuviškos kolonijos šven
te (sic!).“

Ir štai kaip dažnai su tokiom vedybom 
išeina:

„Štai prie daugiaaukštės krautuvės stik
linių durų stovi iš tremties kelionių pažįs
tama. Kvepalais dvelkianti, veidelis pudre- 
le nusėtas, lūputės rusvai žydi. O kur vy
relis — klausiu kyštelėdamas penkis pirš-

katytė...
Žmonės, kaip ir gyvuliai, serga įvairaus 

sunkumo toksoplazmozės formomis.
Toksoplazmos, patekusios į oragnizmą 

per pakenktą odą, gleivinę arba placentą, 
kraujo bei limfos takais yra išnešiojamos 
į įvairius organus ir sukelia juose uždegi
minius pakitimus. Ypatingai jos dažnai pa
kenkia nervų sistemą ir akis, be to, dažnai 
pastebimi vienokio ar kitokio laipsnio šir
dies raumens bei raumenų ir sąnarių siste
mų pakitimai. Susirgimas gali būti ūminis 
bei lėtins. Esant ūminei toksoplazmozei, 
pakyla aukšta temperatūra, atsiranda išbė
rimai ant odos, padidėja limfinės liaukos. 
Kartais susirgimas primena šiltinę. Vėliau 
gali prisidėti plaučių, širdies raumens už
degimas. Neretai toksoplazmos pakenkia 
centrinei nervų sistemai: vystosi galvos 
smegenų bei jų apdangalų uždegimas, ku
rio pasekmės ypač sunkios — galvos sme
genų vandenė, negrįžtami psichikos sutri
kimai ir kt.

Žymiai dažniau sutinkama lėtinė susir
gimo forma. Žmogus, užsikrėtęs toksoplaz- 
momis, kurį laiką gali jaustis visai neblo
gai, nors parazitas ir yra jo organizme. Su
mažėjus organizmo atsparumui (peršali
mas bei perkaitimas, traumos, nėštumas ir 
kt.), toksoplazmos organizme ima daugin
tis ir pasireiškia vienokie ar kitokie ligos 
požymiai. Ypač dažnai pažeidžiama nervų 
sistema. Ligonis skundžiasi stipriais galvos 
skausmais, kurie neretai palydimi pykini
mo ir net vėmimo, galvos svaigimu, van
gumu, nuotaikos nepastovumu, miego su
trikimu, rankų bei kojų tirpimu, trauku
liais. Dažnai tokiems ligoniams būna re
gėjimo sutrikimai (regėjimo susilpnėjimas 
ir net apakimas), širdies, kepenų, sąnarių 
bei raumenų skausmai, ši lėtinė susirgimo 
eiga ypač pavojinga nėščioms moterims — 
jos gali perduoti toksoplazmozę būsimam 
kūdikiui.

įtarus toksoplazmozę, atliekami specia
lūs tyrimai ir, jeigu taksoplazmozė pasi
tvirtina, skiriamas specialus gydymas, pri
žiūrint gydytojui. Laiku pradėtas ir siste
mingas gydymas padeda išvengti įvairių 
negalavimų, sunkių susirgimo pasekmių.

Kadangi toksoplazmozės, ypač lėtinių jos 
formų, gydymas ne visada efektyvus, tai 
ypač svarbią reikšmę turi susirgimo profi
laktika.

*«*
Vaikai dažnai mėgsta žaisti su katėmis 

ir šunimis. Esant odos sužalojimams, įdrės
kimams, — o tai dažnas reiškinys, — para
zitas gali patekti į organizmą ir sukelti to
ksoplazmozę. Todėl rūpinkimės namuose 
laikomų gyvulių švara ir sveikumu, o pa
stebėję mažiausius negalavimus — jie ana
logiški žmogaus toksoplazmozei, — tikrin
kime juos veterinarinėse įstaigose.

Toksoplazmozę yra „nešvarių rankų li
ga“. Todėl ypatinga reikšmė priklauso as
meninei higienai. Vaikai po žaidimų, ypač 
pažaidę su kate ar šuniu, o suaugusieji po 
darbo kieme, darže ar pašėrę gyvulius, tu
ri švariai nusiplauti rankas. Perdėta drau
gystė su katyte ar šuneliu gali tapti sun
kiai pagydomos ligos priežastimi.

L. Banytė, „V. Laikr.“

tus. „Apie kurį vyrelį tu kalbi“. Nugi tą 
jugoslavą, jeigu neklystu. „Nuo kultūros 
atsilikęs. Aš su juo prieš penkerius metus 
išsiskyriau“. Šitaip... „Po to gyvenau su 
austru. Nesutikom. Kam vargintis...“ Na, 
tai sudiev, sesute ietuvaite! „O tu dar vis 
ta lietuvybe sergi? Per ilgai. Aš jau seniai 
pagijau ir kalbėti primiršau...“ Aha...“

Nuėjęs pas draugą į sečius, autorius ban
do lietuviškai kalbinti keturias dukras — 
gražuoles.

„Tai kad joms nelabai išeina ,— įsikišo 
tėvas. Vyresniosios dar šiek tiek graibosi, 
bet anos jauniausios nemoka“. Kodėl? — 
stebiuosi. Juk abu lietuviai esate... „Kam 
ta lietuvių kalba? Toli su ja nenuvažiuosi. 
Vaikams tiktai anglišką akcentą gadina“, 
— porino mano giminaitis inžinierius, dau
gelio lietuviškų organizacijų vadovas, tau
tinių švenčių proga paskaitas drožiąs, kad 
net salės langai rasoja...“

Ir pagaliau autorius baigia:

„Mirs senukai ir niekas neprisimins, kad 
iš priemiesčio namelio lietuviška šeima 
svetimu vieškeliu nuriedėjo — be tėvų kal
bos, be nuovokos apie Lietuvą. Liks mūri
nis namelis, lietuviško stiliaus sodelis sve
timiesiems, o mielai Lietuvėlei' senukai net 
lietuviško žodžio nepaliko ant dukrų ir sū
nų lūpų.

„Amžiną atilsį“ ant kapo paminklo taip 
pat bus nelietuviškai parašytas...“

Mes ir jie
Europos Bendrosios Rinkos kraštuose, 

pasinaudojant specialiais apklausinėjimais 
ir tyrimų instituto davinias, buvo bandyta 
nustatyta visų devynių kraštų gyventojų 
polinkius, jų charakterį ir gyvenimo būdą. 
Pradėkime nuo savosios salos.

D. Britanija. Patys britai pasisako esą 
tolerantai, pirmenybę duoda gerai apmo
kamam, nors ir nemėgstamam darbui, hu
moristai, atviri, vaišingi.

Kiti apie britus sako, kad jie yra nacio
nalistai, skiriasi iš visų kitų Europos tau
tų, teisingi, šalti, tolerantiški, senų tradici
jų mėgėjai, šykštoki, tinginiai...

Prancūzija. Prancūzai galvoja, kad jie 
yra mažiausiai kaimynų įvertinami, nepa
tenkinti esamom sąlygom, atviri, tingūs.

Kiti sako, kad jie yra nepatikimi, tole
rantai, vaišingi, mėgsta juokauti ir džiaug
tis.

Vokietija. Atviri, taupūs, darbštūs, pa
stovūs ir pasitiki savim. Jie skundžiasi sa
vo jaunimu ir gyvenimo sąlygomis.

Kiti galvoja, kad vokiečiai yra labai 
darbštūs, drausmingi, patikimi, pastovūs. 
Bet jie esą netolerantiški ir neišradingi. 
Visi pripažįsta, kad vokiečiai yra geri biz
nieriai.

Italija. Daugiau už visus mėgsta pinigą. 
Labiausiai nepatenkinti savo gyvenimu ir 
uždarbiais.

Kiti mano, kad italai yra žavingi, triukš
mingi, meniški, dosnūs ir tinginiai. Ben
dras jų charakteris — tolerantiški, dosnūs, 
tinginiai. Labiausiai iš visų italus mėgsta 
prancūzai.

Airija. Nepatenkinti gyvenimo sąlygomis 
ir uždarbiais, optimistai.

Kiti apie airius — draugiški, myli gyve
nimą, nepataisomi optimistai, pasitikį sa
vim ir nesiskundžia kitais.

Olandija. Pastovūs, atviri, tolerantai, 
darbštūs.

Kiti apie olandus — nacionalistai, pasto
vūs, atviri, darbštūs, tolerantiški. Išski
riant kaimynus belgus, visi kiti europiečiai 
olandus mėgsta.

Danija. Labiausiai patenkinti gyvenimu. 
Darbus renkasi ne pagal atlyginimą, bet

KRIZĖ

Darbe valandas skaičiavo, 
Pinigą už dyka gavo, 
Vienas dirbo, du žiūrėjo, 
O ketvirtas rašinėjo. 
Pinigų kaip šieno buvo, 
Tik produkcija pražuvo.

Nebėra už ką streikuoti.
Duoda tris dienas miegoti, 
Unijos ir fabrikantai, 
Ir ministrai jau supranta. 
Kad gyvenimas ant „bargo“ — 
Visus veda tik į vargą.

O arabai jau be juoko 
Ekonomijos mus moko: 
Jeigu naftos nebeturit, 
Tai neskriskit į mėnulį. 
Limuzinai ir rakietos 
Be benzino nė iš vietos.

Taigi, matote, vyručiai, 
Teks diržus suveržti drūčiai 
Prezidentams ir karaliams, 
Ministrams ir jų lekajams, 
Unijoms ir darbininkams 
Ir visokiem tarpininkams. 
Norint krizę nugalėta, 
Klubuose užteks sėdėti.

A. Jovaras 

pagal pomėgį. Patenkinti namais, uždar
biais ir laisvalaikiais.

Kiti apie danus — labai civilizuota ir sa- 
vm patenkinta tauta. Moterys visur turi 
lygias teises. Mėgsta britus ir juos seka, 
nacionalistai.

Belgija. Belgai mano, kad jie yra atviri, 
internacionalistai.

Kiti kaimynai mano, kad belgai yra siau
ro galvojimo, formalistai, nedrausmingi, 
blogi automobilių vairuotojai, įstatymo 
vergai. Belgų nemėgsta olandai, italai ir 
britai.

Luxemburgas. Naujovių mėgėjai ir pa
mėgdžiotojai.

Kiti mano, kad jie yra vidurys tarp vo
kiečių ir belgų. Kadangi krašte gyvena tik 
342.000 žmonių, tai pagauti bendruosius 
charakteristikos bruožus gana sunkoka.

LIETUVOJE
NĖRA PAVOJAUS NUSLYSTI

Sovietų žiniomis, kurias skelbia Lietuvos 
laikraščiai, darbas Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoje vyksta 
gerai. Dauguma kliūčių jau esą nugalėta, 
nors kai kurių sunkumų dar esą galima 
laukti. L. Girėnas „Valst. laikrašty“ rašo:

„Negalima pamiršti, jog tarptautinio 
įtempimo priešininkai nei išmirė, nei tai
kos šalininkais pavirto. Šitą primena ir Že
nevoje nuskambančios gaidelės iš „šaltojo 
karo“ laikų. Kai kas, žodžiais pergyvenda
mas dėl Europos bendradarbiavimo reika
lų, dar nepraradęs vilties šita proga pasi
daryti spragas buržuazinės ideologijos ant
plūdžiui į socialistines šalis, nepraradęs 
vilties dar kartą pamėginti neįmanomą da 
lyką — susprogdinti šias šalis iš vidaus.

Taigi paskutiniai žingsniai i viršukalnę 
patys sunkiausi. Bet betarpiško pavojaus 
nuslysti žemyn dabar nėra. Daugumos Va
karų šalių visuomenė ir vyriausybės nori 
pasitarimo sėkmingos baigties. Taikus ben
dradarbiavimas, kolektyvinio saugumo 
sistema per daug viliojanti dviejų pasauli
nių karų niokotai Europai, kad galima bū
tų numoti ranka. O dėl Tarybų Sąjungos, 
kitų socialistinių šalių pozicijų abejoti ne
tenka. Jos padarys viską, kad visos Euro
pos pasitarimas pateisintų tautų lūkesčius. 
Ne viską naikinantis branduolinis karas, o 
taikus lenktyniavimas atneš socializmui 
pasaulinę pergalę.“

GRĮŽTA SENI PAPROČIAI

Pastangos įvesti naujus krikštynų ir 
vestuvių papročius dar vis nedavė pagei
daujamų rezultatų. „V. 1.“ rašoma:

„Kad ir tos paičios vestuvės. Prieš dauge
lį metų kilo didelis susidomėjimas naujo
mis jų formomis. Jaunimas visada imlus 
naujovėms. Naujas tradicijas rėmė kolek
tyvai, komjaunimo organizacijos, komjau
nimo komitetai.

Gan greit vestuvės vėl virto eiliniu ba
liumi. Ar ne todėl kai kurios jaunos poros 
po ceremonijos civilinės metrikacijos biure 
užsuka į bažnyčią? Gerai žinai, kad netiki, 
nemoka nė vienos maldos. Paklausi, ko ten 
važiavot — atsako: „Bažnyčioje viskas taip 
gražu, iškilminga, didinga“.

NAUJI ORDINAI

Lietuvos spauda rašo apie du naujai 
įsteigtus ordinus: „darbo šlovės“ ir „darbo 
veterano“. Ordinai bus įteikiami pasižymė
jusiems ir nusipelniusiems darbininkams. 
Ordinai yra visasąjunginiai.

PAKEITĖ PAREIGAS

Neseniai Londone lankęsis „Gimtojo 
krašto“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas Jo
nas Lukoševičius pervestas dirbti į Lietu
vos KP centro komiteto užsienio ryšių sky
rių.

GALVOSŪKIS
Nr. 25

limas. 7. Jaujos kartis. 9. Sarmata. 10. Bū
tina smuiko dalis. 11. Alkoholikas.

Statmenai: 2. Baldas. 3. Kostiumas. 4. 
Stiklo paveikslas. 5. Žydiškų papročių pri
silaikančios tautelės atstovai Lietuvoje. 8. 
Skaičius. 10. Vieno asmens atliekamas mu
zikos kūrinys.

GALVOSŪKIO NR. 24 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Alergiškas. 6. Omega. 7. Os

ram. 9. Figa. 10. Duona. 11. Marškiniai.
Statmenai: 2. Guba. 3. Ajarai. 4. Zodia

kas. 5. Kohoutek. 8. Regata. 10. Dėti.
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AUKOS DERBY
., Lietuviškai spaudai paremti aukojo:

. V. Andrėj auskas — 3.75 sv.; J. Matulevi
čius ir J. Kuliukas — po 0.75 sv.; J. Kviet- 
kauskas — 1.15 sv.; V .Puidokienė ir S. 
Stulgys — po 0.50 sv.; A. Bernotas ir J. 
Akavitas — po 0.25 sv.; J. Mieuta ir P. 
Zdanavičius — po 0.15 sv.

Tautos Fondui aukojo:
J. Kvietkauskas — 1.00 sv.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 16 d. (šeštadienį) 7.30 vai. vak. 
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba rengia Vasario 16-tosios 
minėjimą Londono Sporto ir Socialinio 
klubo salėje, 345A Victoria Park Road, E9.

Minėjime žodį tars Lietuvos Atstovas 
Vincas Balickas.

Kalbą-paskaitą skaitys Kęstutis, Paulius 
ŽYGAS.

Poetas Vladas šlaitas skaitys savo 'kūry
bą.

Londono Lietuvių choras, vedamas Jus
to Černio, atliks minėjimo progai pritai
kintas dainas. Bus ir kitų įvairenybių.

Krašto valdyba kviečia visus lietuvius 
minėjime dalyvauti.

METINIS LONDONO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

Š. m. vasario mėn. 10 d. (sekmadienį) 
16.00 vai. Londono Sporto ir Socialinio klu
bo salėje 345A Victoria Park Road, E9 
kviečiamas metinis Londono lietuvių para
pijos susirinkimas. Bus pranešta, kaip pa
rapija pragyveno 1973 metus, renkama pa
rapijos taryba, aptariami kiti parapijos 
reikalai.

VASARIO 16 PAMALDOS

Lietuvos Atstovas V. Balickas užprašė 
Šv. Mišias už Lietuvą, kurios bus Vasario 
17 d. (sekmadienį) 11.00 vai. Lietuvių 
Švento Kazimiero bažnyčioje, 21 The Ovai, 
Hackney Rd. E2.

DAINA VIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 10 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, 
W11 įvyks L. L. M. „Dainavos“ Sambūrio 
susirinkimas.

Visas nares prašome būtinai dalyvauti.
Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Coventrio skyriaus valdyba vasa

rio 16 d. 6 vai. vak. Lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia bendrą Coventrio, Birminghamo >“ 
Wolverhampton o skyrių
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 

Minėjimą.
Tos dienos proga paskaitą skaitys kun. 

A. Geryba. Meninę dalį — daina ir kanklė
mis, atliks E. Vainorienės grupė.

Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 
orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti.

Programos pradžia 7 vai. vak. Prašom 
nesivėluoti...............

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — vasario 10 d., 12.15 vai.
LEICESTERYJE — vasario 10 d., 12 vai., 

Sacred Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — vasario 10 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — vasario 17 d., 11 vai., Con

vent of Mercy, Bridge Gate.
NOTTINGHAME — vasario 17 d., 11.15 

vai., Lietuvių Židinyje.
BIRMINGHAME — vasario 24 d., 11 vai., 

St. John's Convent, 19 Park Rd., Mo-
- seley, B. 13.

NOTTINGHAME — vasario 24 d„ 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

LEEDSE — vasario 10 d., 3 v. p. p., Holy 
Rosary bažn.

BRADFORDE — vasario 17 d., 12.30 v.
KEIGHLEY — vasario 24 d., 3 vai. p. p., 

St. Anne's bažn.
BRADFORDE — kovo 3 d., 12.30 v.
ROCHDALE — vasario 17 d., 11.30 vai. 

(Pallottine seselių vienuolyne, Man
chester Rd.).

MANCHESTER — vasario 24 d., 11 vai.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Š. m. vasario mėn. 9 d. DBLS-gos Derby 

Skyrius rengia didesnio masto iškilmingą 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
sukakties

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks erdvioj „Grand Stand“ 

viešbučio salėje Nottingham Rd., Derby, 
6.30 vai. vakaro. Programoje DBLS-gos 
pirm. J. Alkio paskaita, kitų tautybių at
stovų sveikinimai ir kt. Po oficialiosios da
lies bus įdomi ir graži meninė programa, 
kuri neskelbiama iki minėjimo vakaro. 
Tačiau galima pasakyti, kad ji bus tikrai 
įdomi. Po to. vėliau bus šokiai ir pasilinks
minimas iki vėlaus vakaro.

Be to, bus surengta graži ir vertinga lie
tuvių meno ir skautiškos spaudos parodė
lė, su daug ir įvairių eksponatų.

Į minėjimą taip pat atvyks vietos spau
dos ir visuomenės asmenys.

Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir to
li, maloniai kviečiame gausiai į minėjimą 
atvykti — esame tikri, kad neapsivilsite. 
Žinant derbiškių parengimus, galima už
tikrinti, kad linksmai praleisite vakarą 
derbiškių tarpe. Tad vasario 9 d. visi pas 
mus į Derby.

Sk. Valdyba

LEIQH
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyr. šaukia metinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks 1974 m. vasario 
mėn. 9 d. 7 vai. v. Railway Hotely, East 
Bond st., Leigh.

Narius ir prijaučiančius prašom gausiai 
dalyvauti.

Sk. Valdyba

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Nottinghamo DBLS skyrius vasario 9 d. 
6.30 vai., šeštadienį, ukrainiečių salėje (30 
Bentinck Rd.) ruošia Nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

Programoje paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks solistė Birutė Valterienė. Taip 
pat prisideda ir vietos mininės pajėgos.

Po programos — šokiai, loterija ir alutis 
su puta. Gros geras orkestras.

Kviečiame tautiečius iš arti ir toli apsi
lankyti mūsų šventėje.

Programa prasidės punktualiai nurody
tu laiku.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdyba 
šių metų vasario 16 dieną, šeštadienį Man
chesterio lietuvių socialinio klubo patalpo
se rengia

Vasario 16-sios minėjimą.
Programoje: kun. A. Putcės paskaita ir 

meninė dalis, kurią atliks skautai ir ramo- 
vėnai.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius nuo
širdžiai kviečiame ir kartu prašome į mū
sų rengiamą paminėjimą kuo gausiau at
vykti, o vietos klubo patalpose bus gana 
visiems — tiek jaunimui, tiek senesniems. 
Laukiame — kuo daugiau, tuo gražiau.

Pradžia 6 vai. po pietų.
Skyriaus Valdyba

BIRMINQHAMAS
APSIDEGINO

Leamington'e gyvenantis Kazys Bičkus, 
užmigęs šalia elektrinio šildytuvo, nuside
gino galvą ir jau nuo Kalėdų yra Birming- 
ham'o Accident Hospital. Tikisi netrukus 
sugrįžti į namus.

EKSKURSIJA Į COVENTRY

Birminghamo ekskursijos autobusas į 
Coventrio Vasario 16 minėjimą išvyksta 6 
vai. 15 min. vasario 16 dieną nuo Hipodro
mo teatro, Hurst Str. Pakeliui dar sustos 
Alum-Rock prie Rock Public House ir 
Swan cross, Sheldon.

A. Kictys

PRIIMAMI PENSININKAI
Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 

Ventnor miestelyje O. ir G. Vegneriai pri- 
vatiškame kotelyje atidaro senelių namus.

Namas yra prie jūros, gražioje vietoje. 
Centralinis šildymas. Puiki vieta apsigy
venti pensininkams. Dėl kainos susitaria
ma laiškais ar telefonu.

Rašyti: O. Vegnerienė, „Oshava“ priv. 
Hotel, Alpine Rd., Ventnor, Isle of Wight. 
Tel. Ventnor 852 148.

VOKIETIJA
KALĖDINĖS EGLUTĖS

Hamburgo lietuviai surengė vaikams 
bent kelias Kalėdų eglutes. Prieš Kalėdas 
paruošė savo vaikams šventę Moterų Klu
bas, vadovaujamas gyd. L. Pašaitienės. 
Buvo pamaldos ir mažas Kristaus užgimi
mo istorijos vaidinimėlis bažnyčioje, o ka
vutė ir Kalėdų senelis su dovanomis para
pijos salėje. Rūta Norvilienė buvo gabi 
„Kalėdų senelio“ išreiškėjai.

Prieš Naujus Metus platesniu mastu ir 
su turtingesne programa suruošė Hambur
go lietuviai visiems lietuvių vaikams tra
dicinę „Kalėdų eglutę“. Po pamaldų para
pijos salėje buvo pasisveikinta ir pasida
linta „kalėdaičiu“, išreikšta nuoširdžiausi 
šventiniai sveikinimai. Prie kavos puodelio 
vyresnieji galėjo nuoširdžiai pasišneku
čiuoti, o vaikai pasivaišinti kakava bei sal
dumynais. Programą pravedė Lituanistinės 
Mokyklos vedėjas Leonas Narkus. Jis su
darė progą kiekvienam vaikui pademons
truoti savo sugebėjimus poezijos, giesmės, 
dainos, vaidybos srityse.

Pirmiausia vaikai giedojo ir deklamavo 
eilėraščius, kurie tiko Kalėdų šventei, pas
kiau grojo, dainavo ir vaidino, kas buvo iš
mokta per metus mokykloje ir vasaros sto
vykloj, ir galiausiai „Kalėdų senelis“ kiek
vieno vaiko prašė pasirodyti atskirai. To
kiu būdu nebuvo nei vieno vaiko, kuris 
būtų negalėjęs pasirodyti. Kiekvienas de
klamavo, dainavo, giedojo, vamzdeliais 
grojo, pianinu skambino Kristaus garbei ir 
savo tėvų dideliam džiaugsmui. Čia gra
žiai pasirodė Narkų, Malinauskų, Navickų, 
Norvilų, Šneiderių ir daugelio kitų šeimų 
vaikai. Paruošimo darbus atliko Marina 
Normantaitė, Jonas Radtke, Jonas Valaitis, 
Regina-Irena Radtke. Vaišėmis pasirūpino 
V. Štemienė ir jos talkininkės.

Bremeno lietuviai susirinko pamaldoms 
trečiąjį mėnesio sekmadienį Šv. Elžbietos 
Senelių Prieglaudos koplyčioje. Pamaldas 
laikė du lietuviai kunigai: kun. P. Girčius 
ir kun. V. Šarka. Pamaldų metu skambėjo 
sutartinai lietuviška giesmė, žmonių ne
daug, bet giedojimas gražus. Jo klausėsi 
daugelis tų namų gyventojų. Po pamaldų 
susirinko prie kavutės. Po bendros maldos 
pasidalinta kalėdaičiais, padėkota už nuo
latinį patarnavimą seselėms ir tautiečiams 
už lietuvišką solidarumą.

Neustadto lietuviai, vadovaujami Jono 
Breskio, suruošė Kalėdų eglutę vaikams ir 
suaugusiems pirmininko bute. Buvo šau
nios visų dalyvių vaišės. Buvo pasidalinta 
kalėdaičiais, dovanomis, pareikšta nuošir
džiausių sveikinimų bei gražiai giedota. 
Netrūko ir gražių pasikalbėjimų. Buvo pas 
mus ir vietos klebonas.

Hannoverio lietuviai susirinko dar Ad
vento metu į Šv. Kristoforo parapijos salę, 
kur padengė stalus, paruošė kavutę suau
gusiems ir kakavą vaikams. Iškilmės pra
sidėjo pamaldomis bažnyčioje, kur buvo 
atlaikytos šv. Mišios ir pasimelsta už visus 
mūsų tautiečius Tėvynėje ir visame pasau
lyje. Antroji dalis buvo pravesta parapijos 
salėje. Ją pravedė Jonas Jakobas. Jis pa
sveikino visus dalyvius Bendruomenės var
du ir paprašė užimti vietas prie stalo. Vai
šės prasidėjo malda ir pagal seną lietuviš
ką tradiciją kalėdaičio laužymu, susitai
kant ir palinkint vieni kitiems linksmų 
Kalėdų Švenčių ir daug laimės Naujuose 
metuose. Ištrauką iš šv. Rašto — Kristaus 
gimimo aprašymą — paskaitė Renata šikš- 
nienė. Paskiau sugiedojom keletą kalėdinių 
giesmių lietuviškai ir vokiškai. Vaišių me
tu atėjo „Kalėdų senelis“, kuris atnešė 
daug ir labai įvairių, kiekvienam vaikui 
pagal amžių ir išsilavinimą žaislų ir saldu
mynų.

Luebecko lietuviai susirinko Kalėdų pir
mą dieną vienoje salėjo po pamaldų, kad 
galėtų vieni su kitais artimiau pabendrau
ti ir pasidžiaugti ta taikos ir meilės švente. 
Salė buvo gražiai papuošta ir tik 20 žmo
nių stalai padengti. Buvo rūpesčio, nes čia 
susirinko dvigubai tiek žmonių. Atėjo pas 
lietuvius ir 10 lenkų darbininkų, kurie Vo
kietijoje laikinai atvykę dirba prie staty
bos. Juos kun. V. Šarka pasveikino kaip 
lietuvių svečius ir broliškos tautos atsto
vus Kristaus Gimimo Šventėje. Po bendros

J. E. Sieif — kaunietis
Viso pasaulio spaudoje nuskambėjo ži

nia, kai Londone neseniai buvo pasikėsin. 
ta nužudyti firmos „Mark & Spencer" pre
zidentą J. Edward Sieff. Šiuo metu jis yra 
po sužeidimo į veidą pasveikęs ir išėjęs iš 
ligoninės.

Kaip žinoma, J. E. Sieff yra ne tik labai 
turtingas garsios firmos „Mark & Spen
cer" prezidentas, bet ir žymus sionistų vei
kėjas, filantropistas, Izraelio valstybės rė
mėjas. Jo vadovaujamoji prekybos firma 
yra viena pavyzdingiausių Anglijoje. Tos 
firmos tarnautojai yra visapusiškai aprū
pinti senatvės, ligos ar nelaimės atvejais. 
J. E. Sieff'o tėvai yra kilę iš Kauno. Jų 
Anglijoje atsiradimo istorija gana įdomi 
ir būdinga.

J. E. Sieff'o tėvas Ephraimas iki 1880 
metų gyveno Kaune. Tais metais jis gavo 
šaukimą į caro kariuomenę. Kadangi rusų 
valdžia persekiojo žydus, tai žydui būti jos 
kareiviu būtų buvęs piktinantis pažemini
mas.

Ephraimo tėvas buvo malūnininkas. Pa
slėpęs sūnų po grūdų maišais, pervežė jį 
per sieną, ir Ephraimas atsidūrė štetine. 
Čia jis nusipirko bilietą į New Yorką, bet 
nepastebėjo, kad buvo apgautas. Bilietas 
galiojo tik iki Hull'io uosto, per 'kurį at
vyko ir daugelis naujųjų Anglijos ateivių.

Atsidūręs Manchesteryje, jis sutiko dau
giau kauniškių žydų, kurie padėjo gauti 
darbo siuvykloje. Čia dirbdamas, jis pra
dėjo rinkti siuvyklos liekanas ir jas parda
vinėti.

1884 m. jis jau turėjo nuosavą skudurų 
pirkimo-pardavimo firmą „Smith & Beau
mont" vardu.

Manchesteryje jis greitai pagarsėjo žy
dų tarpe, įsteigdamas Broughtono Hebra
jų Kongregaciją. O kai 1936 m. mirė, tai 
jo turto vertė jau siekė pusės milijono sva
rų.

Ephraimo žmona Sarah taip pat buvo 
kilusi iš Lietuvos. Juodu išaugino penkis 
vaikus (3 sūnus ir 2 dukteris).

Vienas Jūrius, Izraelis (vėliau lordas) 
susigiminiavo su pirklio Simon Marks'o 
šeimyna ir kartu įsteigė minėtąją „Marks 
& Spencer" firmą, kurios prezidentu da
bar ir yra kitas jo brolis, čia aprašytasis 
J. Edward Sieff.

„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. vasario 4 d.

— Inž. J. Rudakis lygina Lietuvoje vei
kusius krikdemus, cicilikus ir kitokių par
tijų žmones, pareikšdamas, kad visi tie bu
vusieji ar įsivaizduoti skirtumai, netrukdo 
mums dabar kartu spiestis į DBLS.

— Iš Anglijos į Lietuvą sugrįžusio gre- 
veniškio Algirdo Gustaičio pasakojimus iš
spausdino „Pravda“. Iš jos „Britanijos Lie
tuvis" persispausdino keletą ištraukų apie 
iš bado pradėjusius tinti DP. Apie gyveni
mą Anglijoje, be kita ko, jis rašo: „Kokio
mis sąlygomis gyvenome, spręskite iš to, 
kad buvome priversti sriubą srėbti ir košę 
valgyti be šaukšto...“

— Manchesteryje įvyko labai sėkmingas 
literatūros vakaras. Po jo buvo nutarta 

.steigti Rašytojų Draugijos skyrių, į kurį 
čia pat įstojo vakare dalyvavusieji rašyto
jai: F. Neveravičius, S. Laucius, kun. J. 
Kuzmickis, R. Spalis, VI. šlaitas, P. Klezas 
ir K. Barėnas. įdomu, ar tas skyrius dar 
tebeveikia?

— Edinburghe suruošta pasisekusi pabė
gėlių tautodailės paroda. Labai gražiai su
organizuotą lietuvių skyrių tvarkė Žmui- 
dzinienė, Balkauskaitė ir Jakutienė.

maldos buvo pasidalinta kalėdaičiais ir pa
reikšta geriausi šventiniai linkėjimai. Pa
sivaišinta silkėmis, mišraine, kava, saldu
mynais, stikleliu skaidriosios, pasidalinta 
dovanomis.

RAŠINYS APIE L. VALAITYTĘ

Mokytoja Birutė Girdvainytė parašė 
gražų straipsnį apie savo jaunystės drau
gę, pagarsėjusią šlagerių dainininkę LENĄ 
VALAITIS - ANELĘ VALAITYTĘ. „FREI- 
ZEIT REVUE“ Nr. 48 dviejuose puslapiuo
se įdėtos 5 nuotraukos su Anele Valaityte. 
Vienoje nuotraukoje yra ir mūsų Arvydas 
Lingė, kuris šauniai atrodo — ne prasčiau 
už artistus..........

Pabiros
ROSE MARIE

Į Kurgan-Tajube miestą Tadžikijoje pir
mą kartą atvyko Padžiko opera ir atvežė 
seną operetę Rose Marie. Gyventojai 
triumfavo, nes tai buvo pirmas toks įvy
kis mieste.

Bet, kaip rašo „Tadžikistano komunis
tas“, operos artistai buvo taip nusigėrę, 
kad visai nepajėgė padoriai dainuoti. Pub
lika, nepakęsdama triukšmo, apleido salę. 
Opera išvyko, palikdama krūvas tuščių bu
telių.

VĖJO MALŪNAI
Kadaise Lietuvoje buvo paskelbtas šū

kis — „Sumūrinkime Lietuvą!“ Juokda
riai prie jo pridėdavo priedą: „Statykime 
cementinius šulinius“.

Dabar, kai atsirado kuro krizė, vienas 
skaitytojas „The Observer" laikrašty visai 
rimtai įrodinėja, kad reikia pradėti staty
ti vėjinius malūnus. Girdi, jie mals javus, 
gamins elektrą ir sutaupys naftą...

GADDAFI PIETŪS
Libijos vadas Gaddafi, būdamas Pary

žiuje, vieną vakarą pareikalavo viešbučio 
valgyklą rezervuoti tik jam ir jo svečiams.

Viešbučio vedėjui jis pasiūlė apmokėti 
visas maitinimo išlaidas, kurie gaus pietus 
kitose viešbučio patalpose.

Vienas JAV žydas patriotizmo sumeti
mais užsisakė viešbutyje gerus pietus, nors 
ką tik buvo pavalgęs.

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ IR KITAS 
ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lie
tuvoje, pirmiausia pasitarkite su mumis, kas naudin
giausia ir reikalingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

NAUJOS KNYGOS
Algis Rukšėnas — DAY OF SHAME. 

The truth about the murderous happenings 
aboard the Cutter Vigilant during the Rus
sian-American confrontation off Marth'as 
Vineyard. Tai dokumentalinis veikalas 
anglų kalboje apie Simo Kudirkos išdavi
mą sovietams. Knyga iliustruota, 360 psl., 
kietais apdarais. Kaina — £4.00.

J. Kralikauskas — TAUTVILĄ, istorinis 
romanas apie žmogų, kuris savo tėvynėje 
yra laikomas priešu... Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. 206 psl. Knygos kaina 
£2.05.

J. Jakštas ir J. A. Račkauskas — LIE
TUVIŲ TAUTOS PRAEITIS, III-čias to
mas. 170 psl. Kaina £2.50.

J. Jankus — UŽKANDIS. Pasakojimai, 
8 atskiri, įdomūs pasakojimai. 216 psl. 
Knygos kaina £2.00.

Persiuntimo išlaidos įskaitytos į knygų 
kainą. Šios ir kitos knygos gaunamos:

DAINORA, 14 Priory Rd. Kew, Surrey.

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00 

Crimplene medžiaga suknelei £4.50

Crimplene medžiaga su blizgučiais £5.50

Nailoninės arba šilkinės skarelės £1.00

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 
drabužių £3.50

Gefiūro medžiaga suknelei £6.00

Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga £16.50 

Dirbtinis Mink kailis paltui £18.00

Nailoniniai išeiginiai marškiniai £3.25

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dvi
račių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus 
tokioms prekėms, kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti sau „Olympia“ 
firmos rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavy
bes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais 
į Lietuvą ir kitas šalis. Reikalaukite mūsų kainoraš
čių, nurodykite savo pageidavimus.
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