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VASARIO 16

1918 — 1940 m. laikotarpis

Tie, kurie šiandien yra 30 metų ar kiek 
daugiau, jau nebeprisimena paskutiniosios 
Vasario 16 iškilmių 1940 metais. Jie nepri
simena, kaip iškilmingai plevėsavo trispal
vės Karo muziejaus bokšte, Gedimino pily
je ir prie kiekvieno lietuvio namo. Tik tie, 
kurie jau yra žilo plauko susilaukę, gerai 
žino, ką jiems ir visai tautai davė 1918- 
1940 metų laikotarpis.

Kiekvieni praėję metai pažeria po saują 
dulkių ant nepriklausomos Lietuvos istori
jos vieškelio. Ir tas dulkių sluoksnis darosi 
vis storesnis. Lygiai taip pat kiekvieni me
tai vis tankesniu šydu ir tamsesniais šešė
liais pridengia svajones apie laisvos tėvy
nės ateitį. Todėl šitoji istorinė diena, vie
toj džiaugsmo ir šabloniško datos prisimi
nimo, turėtų būti gilesnio susimąstymo ir 
ateities gairių nusmaigstymo diena.

Pirmiausiai reiktų giliai išmąstyti ir įsi
sąmoninti, ką Lietuvai reiškė 1918-1940 m. 
laikotarpis. Ne tik mes patys, bet ir dau
gelis svetimųjų 1918 metų prisikėlimą va
dina savotišku stebuklu, kurio dėka ne tik 
turėjome nepriklausomybės laikotarpį, bet 
Lietuva išliko gyva iki šiai dienai.

„1918-1940 metų nepriklausoma Lietuva 
yra pats gražiausias Lietuvos istorijos žie
das. Tas neilgas laikotarpis nulėmė mūsų 
tautos išlikimą ir kultūrinį augimą ilgai 
ateičiai. Po 1940-jų metų mūsų tautai na
tūraliosios mirties pavojai kaip ir išnyko, 
o dabar ji žūtų tik tuo atveju, jei ją kas 
nužudytų. O šiaip auga ir bręsta naujos 
kartos, džiaugiamės jų lietuviškumu („Lie
tuva", Nr. 2-3, 1973).

Per šį, nors ir neilgą, laikotarpį spėjo iš
augti ir subręsti nauja susipratusių lietu
vių karta, kuri iki šiai dienai išsaugojo ir 
toliau saugos lietuviškąją dvasią ir kultū

Vilkas kreipiasi
Minėkime Lietuvos Valstybės Atstatymo 

56-sias Metines
Vasario 16-sios aktas yra mūsų tautos 

ilgų metų kovos, 'ištvermės ir vilties vai
sius. Sykiu tas Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo nutarimas yra 
tiek jį priėmusios Lietuvos Tarybos, tiek 
mūsų tautos visų vadovaujančių sluoksnių 
vieningo nusistatymo išraiška.

1918 metų Lietuvos padėtis ir tarptauti
nė politika mūsų tautai nebuvo viltingos. 
Tik tautos ryžtas ir jos vadovaujančių 
sluoksnių vieningumas atstatė Lietuvos 
Valstybinę nepriklausomybę, o savanorių 
kraujo ir gyvybių aukos ją apgynė nuo 
priešų.

Šių dienų mūsų tautos istorinėse sute
mose Lietuvos valstybinės nepriklausomy
bės atstatymo aktas ir faktas turi visiem 
lietuviam ypatingos reikšmės ir vertės: 
kaip švyturys ir kelrodis, kaip palikimas 
ir įpareigojimas ir kaip padrąsinimas bei 
Užtikrinimas.

Kaip švyturys ir kelrodis jis veda mūsų 

rą. Be tos 1918-1940 m. laikotarpyje išau
gusios kartos Lietuvos vardas šiandien 
vargu, ar būtų dar kur nors minimas.

Mes, kurie atskilome nuo gyvojo tautos 
kamieno, privalome šios dienos proga nu
lenkti savo galvas prieš juos ir gerai pa
galvoti, kaip ir kiek galime prie bendrojo 
kultūrinio lietuviškojo darbo prisidėti. 
Šiandien mes turime save įtikinti, kad 
nesame nei tremtiniai, nei išeiviai-emi- 
grantai. Nors daugelis mūsų jau yra pato
giai įsikūrę svetimuose kraštuose ir jaučia
si tų kraštų patenkinti piliečiai, bet vis 
dėlto mes praktiškai tebesame išvietintų- 
jų-pasitraukusiųjų kategorijoje. Laiko at
žvilgiu, tai yra laukimo kategorija. Net ir 
tie, kurie yra galutinai apsisprendę už
miršti tėvynę ir niekada į ją nebenorėtų 
grįžti, vistiek nėra išbraukti iš šitų lau
kiančiųjų kategorijos. Tai yra mūsų likimo 
įdeginta žymė, ir mes ją nešiotume net ir 
tada, jei išsižadėtume lietuvio vardo ir už
mirštume savo kalbą.

Buvimas šitoje ypatingoje kategorijoje 
uždeda mums ir ypatingas pareigas. „Išei
vijos tarnyba savo tėvų kraštui klaidingai 
vadinama kova. Tai yra budėjimas. Tokia 
būklė nėra patogi: nuotaikos blogos, tiks
lai per tolimi, efektų nėra, o reikia ir veik
ti ir neužsnūsti. Nežinome ateities — gal 
tokia būklė truks šimtmečius (t. p.).

Todėl svarbiausia ir pagrindinė mūsų 
pareiga yra neprarasti 1918-1940 metais 
susikrauto dvasinio kapitalo, išlikti lietu
viais ir kiek galima ilgiau išlaikyti lietu
vių kalbą. Ne materialinės gėrybės, ne pi
nigas įamžins ir pateisins mūsų ypatingą 
padėtį, bet tik lietuviškoji kalba, kultūrinė 
kūryba — raštas, menas, muzika primins 
ateinančioms kartoms, kad čia lietuvių gy
venta.

J. Vikis

tautą Lietuvos valstybingumo keliu. Apie 
mūsų tautos šio meto rezistenciją okupan
tui žino visas pasaulis. Mūsų išeivija taip 
pat stengiasi Lietuvos valstybingumo bylą 
išlaikyti gyvą.

Kaip palikimas ir įpareigojimas Vasario 
16-sios aktas skelbia su poetu, kad „be au
kų ir be kovos laisvos nebuvo Lietuvos", ir 
šaukia kiekvieną lietuvį, kur jis begyven
tų, ką beveiktų, kokius išteklius beturėtų, 
savo darbu, žiniomis ir lėšomis dėtis į mū
sų tautos visuotines pastangas išsivaduoti 
iš svetimųjų priespaudos jungo.

Kaip padrąsinimas ir užtikrinimas jis 
primena, kad visos imperijos ir jų grobuo
niškas viešpatavimas ateina ir praeina, o 
nepraeina tik žmogaus ir Tautos laisvės 
siekimai.

Vasario šešioliktosios aktas visai mūsų 
tautai, o ypatingai laisviesiems lietuviams, 
yra Lietuvos laisvės kovos ištvermės ir 
laimėjimo vilties neišsenkamas šaltinis!

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ’ 
TEŽYDI!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

New Yorkas, 1974 Vasario mėn.

Mažoji Britanija
Senas priežodis sako, kad mirštančiam 

liūtui ir asilas spiriai Taip dabar, atrodo, 
yra atsitikę su mūsų miela Anglija, kurią 
iki šiol Didžiąja Britanija vadindavome. 
Nebegalima drįsti rašyti to vardo, nes jau 
seniai pasaulio diplomatai ir spauda pasi
tenkina United Kingdom arba tiesiog Ang
lijos pavadinimu. Vienas Jugoslavijos mi
nisteris paklausė, „What's great about 
England?" Vadinasi, nieko nebėra didelio: 
Didžioji Britanija, pati prieš savo norą, 
ima darytis Mažąja Britanija. Kažkuris 
diplomatas dar pridėjo: „Jūs, anglai, gyve
nate mirusios didybės griuvėsiuose“.

Vienas JAV laikraštis parašė, kad D. Bri
tanija esanti kaip už skolintus pinigus 
pirktas senas, apleistas namas. Bandyk 
kiek nori atremontuoti, namas vistiek kas
dien eina blogyn, o skolas už jį reikia mo
kėti. Kitas žurnalistas nuėjo dar toliau, pa- 
lygindamaš Angliją su skęstančiu laivu, 
iš kurio visos žiurkės bėga. Esą tik pažiū
rėkite į jaunų žmonių eiles prie įvairių 
ambasadų, išduodančių emigracijos vizas.

Europoje gal daugiausiai britų nemėgsta 
vokiečiai. Jie skundžiasi, kad bepinigiai 
britų turistai užplūsta Vokietiją kaip ma
ras. Jie esą nepajėgia nei už nakvynes, n si 
už keliones užsimokėti. Britų merginos 
garsėjančios visoje Europoje keliavimu 
„ant nykščio".

Vokiečių pramonininkai sako, kad Ang
lija, įsijungusi į Bendrąją Rinką, nepaliko 
savo didybės namie. Jie nori iš karto val
dyti, bet nesiduoda valdomi; nori gauti vi
sokių lengvatų, bet gaili išleisti savo kas
dien vis smunkantį svarą. Tos pačio: nuo
monės yra ir prancūzai.

Kiek daugiau britus myli ir jų gailisi 
austrai. Jie sako: „Vargšai anglai, jie yra 
neturtingiausi iš visų turistų. Neverta 
jiems net geresnių suvenyrų rodyti — vis
tiek nepirks...“

Šveicarijoje, iš dalies ir Prancūzijoje 
krautuvių vagystės turi specialų vardą: 
„English shopping". Ir dar prideda, kad ei
liniai anglai net nemoka padoriai angliš
kai. Viena Olandijos studentė pareiškė, 
kad anglų populiariausi išsireiškimai esą 
„sort of“ arba „you know“...

Vienas anglas, kurio žmona yra kanadie
tė, net per TV prisipažino, kad uošviai pa
sisiūlė atsiųsti maisto, nes anglai arba jo 
nebeturį, arba nebepajėgią nusipirkti. O 
amerikiečiai jau seniai kartoja, kad Angli
joje įvestos maisto kortelės, ir normos 
esančios labai menkos...

Tik du dalykus užsieniečiai dar kartais 
Anglijoje pagarbina: monarchiją ir polici
ją. Net vienas vengrų komunistas pareiš
kė, kad ir komunistams būtų labai gera 
turėti karalių arba karalienę... Panašiai 
galvoja ir profesorius čekoslovakas. Ispa
nų kunigas atvirai pasisakė laukiąs gen. 
Franko mirties, kad kraštą vėl galėtų val
dyti karalius. Daugelis europiečių yra įsi
tikinę, kad jeigu ne monarchija, tai Ang
lija jau seniai būtų revoliucijos bangos 
nušluota. Na, o anglų Bobby (policinin
kas) per visus laikus buvo ir yra turistų 
mėgiamiausias gyvas eksponatas.

Kas i štikrųjų atsitiko, kad šitoji sala iš 
Didžiosios Britanijos žmonių akyse pasida
rė Mažąja? Kcdėl ji taip sumenko? Nors 
mes, vietiniai, to sumenkimo lyg ir ne
pastebime. Rodos, viskas tebėra po seno
vei, tik tos kainos...

Pati svarbiausioji priežastis yra inflia
cija. Kraštas nebesuveda galų su galais, 
jis perka daugiau, negu parduoda. Balan
sui išlyginti reikia pirkti svetimą pinigą, 
kuris ir graužia angliškojo svaro kampus.

Antroji priežastis yra trijų dienų darbo 
savaitė. Gamyba sumažėjo, o žmonės, bi
jodami valiutos kritimo, perkasi iš pasku
tiniųjų. Tokiu būdu vis mažiau prekių lie
ka eksportui, vis žemiau smunka svaras.

Trečia priežastis — garsusis angliakasių 
streikas, arba tiksliau pasakius, nenoras 
dirbti. Tas prisidėjo prie kuro trūkumo, 
atsiradusio dėl naftos suvaržymų. Svar
biausia, kad angliakasių streikas jau įgau
na politinį atspalvį. Profesinėse sąjungose 
dirbą komunistai jau ne kartą atverai pa
reiškė, kad jų tikslas yra nuversti vyriau
sybę, ir, jeigu tik pasisektų, sukelti revo
liuciją. Iki šiol jiems sekasi visiškai pa
kenčiamai.

Ir vis dėlto patys anglai dėl visų tų bėdų 
mažiau kalba ir jaudinasi, negu užsienie
čiai. Jie tebesijaučią Didžiosios Britanijos 
išdidūs palikuonys. Sakysime, praloštos 
tarptautinės futbolo rungtynės daugeliui 
anglų atrodo greičiau pražudys kraštą, ne
gu trijų dienų darbo savaitė ar net grasi
nanti revoliucijas...

K. Kerpė

PABĖGO LENKAI

Iš lenkų laivo Stefan Batory, plaukusio 
su 401 keleiviais, 81 pabėgo į Vakarus: 64 
išlipo Hamburge, penki Oslo ir dvylika Ko
penhagoje. Laivas neteko daugiau kaip 
penktosios dalies visų savo keleivių. Pabė
gimo priežastys esančios sunkios ekonomi
nės sąlygos ir politinis persekiojimas.

PASAUL YJE
KARD. MINDSZENTY „ATLEISTAS“

Vengrijos primatas, senukas (81 m.) 
kardinolas Josef Mindszenty, pagaliau bu
vo priverstas palikti savo postą. Sakoma, 
kad popiežius tai padaręs spaudžiamas 
Vengrijos vyriausybės.

Nors oficialiai pranešama, kad kardino
las atsistatydinęs savanoriškai, tačiau kai 
kurie Vatikano sluoksniai cituoja šitokį 
kard. Mindszenty pareiškimą:

„Aš nemanau, kad turiu teisę savavališ
kai palikti savo postą, nes tai pakenktų 
Vengrijos bažnyčiai ir krašto laisvei. Ta
čiau aš palieku ta reikalą popiežiaus są
žinei. Jei jis įsakys — aš pasitrauksiu, bet 
jis bus už tai atsakingas prieš Dievą ir is
toriją.“

Kardinolas Mindszenty šiuo metu gyvena 
Austrijoje.

Lygiai prieš 25 metus jis buvo suimtas. 
Prieš tai jis buvo pareiškęs, kad žmonės 
netikėtų jo prisipažinimais teisme, nes jie 
bus prievarta išgauti. Bylos metu jis tą 
pareiškimą buvo atšaukęs.

BIZNIERIŠKAS PASIKALBĖJIMAS

Po dr. Kissingerio ir Gromyko pasitari
mų Vašingtone buvo paskelbtas komunika
tas, kuriame tarp kitko sakoma:

„Pasikeitimas nuomonėmis vyko biznie
riškai (businesslike), konstruktyviai ir 
buvo naudingas abiem pusėm.“

Ministerial aptarė Sirijos-Izraelio taikos 
sąlygas, abipusį ginklų sumažinimo klau
simą ir nusprendė, kad Europos taikos ir 
bendradarbiavimo konferencija būtų gali
mai greičiau sėkmingai užbaigta.

Dr. Kissingeris ne už ilgo vyksta į Mas
kvą paruošti dirvą prezidento Nixono vi
zitui į Sov. Sąjungą.

POPIEŽIUS Į LENKIJĄ?

Spaudoje vėl pasklido gandai, kad po
piežius žada lankytis už geležinės uždan
gos. Lenkijos vyriausybė pakvietė Vatika
no diplomatą arkivyskupą Casaroli į Var
šuvą. Manoma, kad bus aptariami popie
žiaus vizito reikalai.

SeįitiįnioS DIENOS
— Belfaste plėšikai nušovė du katalikus 

darbininkus, nes jie neatsiklaupė prieš už
simaskavusius banditus.

— Praėjusiais metais Anglijoje pastaty
ta 25.600 namų mažiau, negu buvo numa
tyta.

— Norinčių emigruoti iš Anglijos gydy
tojų skaičius padidėjo devynis kartus. Vi
dutiniškai 6 gydytojai kas mėnesį išemi
gruodavo. Sausio mėnesį buvo gauta 50 
emigracijos pareiškimų. Vieno gydytojo 
paruošimas kaštuoja 30.000 svarų.

— Etnos ugniakalnis, buvęs ramus nuo 
1763 m., vėl išsiveržė.

— Johannesburge (Pietų Afrikoje) nu
imti „Whites only“ užrašai nuo įėjimų į 
parkus, bibliotekas, liftus, muziejus ir kt.

— Rusų ortodoksų vienuoliai protestuoja 
prieš vyriausybės planą įrengti ateizmo 
muziejų Pochajevo vienuolyne Ukrainoje.

— Vokiečių spauda piktinasi, kad britai 
nesiliauja demonstravę nacių laikus prime
nančius filmus, kaip „49th Parallel“, „Col- 
ditz“ ir kt.

— Ženevoje kovo mėnesį bus parduoda
mas neperšaunamas H. Goeringo automo
bilis, kuris buvo specialiai jam padarytas.

— Garsioji lady Docker bylinėjosi su 
„Daily Express“ dėl jos įžeidimo. Teismas 
nubaudė laikraštį sumokėti pusę peno. 
Teismo išlaidas, 1.500 svarų moka lady 
Docker...

— V. Vokietija ir Lenkija susitarė dėl 
vokiečių grąžinimo iš Lenkijos. Jų ten dar 
esama apie 50,000.

— Sausio 30 d. seismografai užregistra
vo atominių bombų sprogimus S. Sąjungo
je.

— Parlamentas ruošia specialų įstatymą 
nusavinti reikalingus žemės plotus, kad 
galėtų pagreitinti naftos atvedimą iš šiau
rės jūros.

— Norvegijoj nuteisti penki žydai už 
arabo nužudymą.

— Prie Kaspijos jūros dega naftos šalti
nis, kurio dėl siaučiančių vėjų nesiseka už
gesinti.

— Ministeris pirmininkas E. Heath per 
T. V. apkaltino angliakasių prof, sąjungos 
viceprezidentą, komunistą McGahey, už 
bandymą nuversti teisėtą valdžią.

— Arklys nuspyrė žinomo darbiečio po
litiko, Nuerenburgo teismo dalyvio lordo 
Shawcross žmoną, lady Shawcross.

— Sov. Sąjunga nutarė paskirti ambasa
dorių į bu v. britų koloniją, Fiji salą.

— Spaudos žiniomis, Brežnevo apsilan
kymo proga, Kuboje buvo susirinkę visų 
Pietų Amerikos komunistų partijų vadai.

MEDALIŲ LAIMĖTOJAI
N. Zelandijoj pasibaigė Commonwealth‘o 

žaidynės, kuriose aukso medalius laimėjo 
šie, tai bendruomenei priklausą, kraštai: 
Australija — 29, Anglija — 28, Kanada — 
25, N. Zelandija — 9, Kenija — 7, Indija 
— 4, Škotija — 3, Nigerija —3, Š. Airija — 
3, Uganda — 2, Jamaika — 2, Valija, Gha
na, Zambija, Malezija, Tanzanija ir St. 
Vincent — po 1.

KVIEČIAI AMERIKAI
Sov. Sąjunga pasiūlė JAV parduoti kvie

čių, nes po gero šių metų derliaus Sov. Są
junga turinti jų didelį perteklių. Tuo tarpu 
JAV jaučiamas kviečių trūkumas ir jų kai
nos smarkiai kyla.

Spaudoje skelbiama, kad sovietai siūlo 
tuos pačius kviečius, kuriuos 1972 m. pir
ko iš JAV po 1.65 dolerius už bušelį, o da
bar parduoda po 5-8 dolerius. Reikia mo
kėti prekiauti!

PRIETARINGI PRANAŠAI
Pačiame ekonominės krizės siautėjime 

D. Britanijos karalienė beveik su visa šei
ma išvyko į N. Zelandiją ir kitus šiltus, bet 
tolimus kraštus. Anglikonų bažnyčios gal
va ir didžiausiaas moralinis autoritetas, 
Cantenbury arkivyskupas, taip pat yra iš
vykęs su paskaitomis į JAV.

Spaudoje pasirodė prietaringų balsų, 
pranašaujančių, kad krašto valdžios ir baž
nyčios galvoms pasišalinus, jį galinčios išr 
tikti dar didesnės nelaimės.

KOMUNISTAI NESUSITARĖ
Briuselyje įvyko komunistų atstovų kon

ferencija, kurioje dalyvavo apie 20 atsto
vų iš tų kraštų, kuriuose komunistai nėra 
valdžioje. Pagrindinė tema buvo dabartinė 
Europos kapitalizmo krizė, demokratija, 
taika ir darbo klasės vienybė.

Šioje konferencijoje išryškėjo, kad Euro
pos kraštų komunistai nebesilaiko griežtos 
Sovietų Sąjungos politikos ir kiekvienas 
kraštas reiškiasi savarankiškai. Taip, pvz„ 
Italijos komunistai pritaria Europos Ben
druomenės politikai, kai prancūzai labiau 
norėtų laikytis sovietinės linijos. Kai kurie 
stebėtojai konstatuoja, kad šioje konferen
cijoje pasireiškę ir viešumon iškilo itin 
dideli paskirų Europos komunistų partijų 
skirtumai.

— JAV doleris netikėtai greitai atgavo 
savo vertę ir vėl pasidarė pasaulio valiutos 
pagrindu.

— Karališkoji šeima aplankė Cook salas 
prie Naujosios Zelandijos, kurios turi tik 
18.000 gyventojų. Priėmimas kaštavo 
30.000 svarų. Salos gyventojai prašo nau- 
jazelandiečių pagalbos skoloms apmokė
ti...

— Anglikonų bažnyčia per 2Į metų už 
„nebereikalingas“ bažnyčias gavo 1.5 mil. 
svarų.

— Paskutinis 1965 m. traukinio apiplėši
mo dalyvis R. Biggs, neseniai pagautas 
Brazilijoj pareiškęs, kad visi vogtieji pini
gai jau buvo išsibaigę. Jis planavęs rašyti 
savo „nuotykių“ atsiminimus ir pats pasi
duoti.

— Buvęs konservatorių vidaus reikalų 
ministeris Maudling buvo lengvai sužeis
tas, atidarydamas laišką su įpakuotu spro
gimo užtaisu.

— Sovietų ambasadorius Lunkov'as per 
anglų-sovietų draugijos pietus pareiškė, 
kad kai kurie anglai bando patarti, ką So
vietų piliečiai turi skaityti.

— Du sovietų mokslininkai — Borisov'as 
ir Barabanov'as atsiuntė atvirus laiškus į 
vakariečių spaudą, kuriuose gina Solženy- 
tsiną ir jo reikalavimą atstatyti sovietų 
moralinius pagrindus.

— Sovietų armijos kapitonas Berlyne 
perėjo į britų sektorių ir pasiprašė pabėgė
lio teisių.
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Juozo Kralikausko „Tautvilą“
Šiaip ar taip kalbėtume, bet vistiek ne

užginčytume fakto, kad rašytojas Juozas 
Kralikauskas pastaraisiais metais visą sa
vo talentą yra paskyręs romanais atkurti 
Lietuvos istoriją, Mindaugo ir tuoj po jo 
sekusius laikus. Štai jis neseniai pateikė 
jau ketvirtą iš eilės istorinį romaną. Pir
mieji trys, kaip buvo sakoma, sudarė tri
logiją („Titnago ugnis“ ir „Mindaugo nu
žudymas“ — Mindaugo laikai, o „Vaišvil
kas“ — tasai metas, kai šis Mindaugo sū
nus grįžta atkeršyti tėvo žudikams ir per
imti krašto valdžios, kuria jis neilgai tesi
naudojo).

Dabartinis, ketvirtasis, Tautvilą (išleis
tas čikagiškio Lietuviškosios Knygos Klu
bo 1973 m., 206 psl., kaina 4 dol.) vaizduo
ja tą metą, kai su kitais Mindaugą nužudęs 
kunigaikštis Treniota parsdikviečia Poloc
ką valdžiusį Mindaugo brolio Dausprungo 
sūnų Tautvilą ir nužudo jį. Tuomet Vaiš
vilkas dar nebuvo grįžęs ir perėmęs val
džios, taigi šio romano veiksmas istoriškai 
yra ankstyvesnis už tą, kuris vyksta roma
ne „Vaišvilkas“.

Romano Tautvilą gauna per pasiuntinį 
Treniotos kvietimą: atjok, broli, su sūnum, 
pasidalysime žemes ir Mindaugo turtus. 
Paklausė žmogus, atjojo ir numirė, įmes
tas į rūsį. Išjojo iš Polocko su viltimi at
gauti žemes, kur jo tėviškė, bet Treniota 
norėjo ten sėdėti, o kai Tautvilą lydėjęs 
polockietis kerštininkas Prokopijus prade
da intriguoti, štai svečias ir atsiduria ak
liname rūsyje ir ten baigia savo viltis.

Romano Tautvilą pakankamai neaiškus 
sutvėrimas. Jį pakvietė grįžti, ir jis, per
daug nesivartžydamas, išj|ojo, bet be sū
naus. Pasirodo, sūnaus būta įtaresnio, o, 
be to, Lietuva ir netraukė jo. Treniotos 
kėslų pinklėse atsidūrė tėvas vienas, čia, 
atitrūkus nuo istorijos, nesunku būtų įžiū
rėti paralelę su mūsų pabėgėliais.

Istorija ir metraščiai mums pasakoja, 
kad Tautvilą galvojo nužudyti savo tetos 
(Mindaugo sesers) sūnų Treniotą, o šis — 
Tautvilą. Tik, sako, atsitiko taip, kad Tre
niota pajėgė nužudyti atsikviestąjį savo gi
minaitį, ir tai nestebina, nes Tautvilą tie
siog lįste atlindo į pinkles. Tačiau romano 
Tautvilą nėra toks, kaip istorijos vaizduo
jamasis, ir sakytume, kad rašytojas bus 
kai kuriais sumetimais jį smarkiai suidea
linęs, atitraukęs nuo istorijos liudijimų. J. 
Kralikauskui idealinti istoriją ne naujiena. 
Pavyzdžiui, labai idealus, tiesiog beveik 
poetiškas šventasis yra jo vaizduojamasis 
Vaišvilkas (romane „Vaišvilkas“), nors is
torija jį visai kitokį pristato. Tautvilą taip 
pat istorijai žinomas, kaip kunigaikštis, 
kuris varžėsi su Mindaugu dėl pirmumo 
Lietuvoje, dėjosi su kalavininkais ir kovo
jo prieš Mindaugą. O romane jis yra Lie
tuvos ilgesiu gyvenąs senukas, kuris, gali 
sakyti, aklai pasitikėjo Treniotos nuošir
dumu ir ne tiek valdžios troško, kiek gali
mybės atgauti tėviškę (pagal romaną, ta 
jo tėviškė buvusi Kernavė, nors istorija 
nutyli, kur Treniota buvo įsikūręs ir kur 
Tautvilą žuvo).

— „Kas gi tau, kniaziau brangusis?
— Dėl ko?
— Tavo veidas kaip drobė. Tu kaip drus

ka, abos šventieji!
— Aš jaugi kone ligonis.
— Tave rūpestis suės, — kreivai vypteli 

Prokcpijus. — Užtrukom, o suvis dykai. 
Bet įnikęs vis dar galuosies. Nu vis dar 
mėginsi pamelžti.

— Ką pamelžti?
— Šerpetuotą ežį.
— Aa, jau ne. Mano pastangos suvis 

bergždžios. Kūliau šiaudus be grūdų.
— O argi nesakiau? Tai ką dabar galvo

ji?
— Nusilpęs, pavargęs. Nieko negalvoju.
— Nieko? O hospodar, balandėli!
— Jau monai težino, ką begalvoti.
— Ale tai ką dabar darysim?
— Numigsiu, kiek atsigausiu. Tada žiū

rėsim. Kad jeigu ko, išmausim atgal.“
Tss dialogas romane užima apie tris 

penktadalius puslapio. Bet nepasakytume, 
kad tai dalykiškas pasikalbėjimas. Tačiau 
tai ne vienas toks romane pasikalbėjimas, 
kuriame metasi į akis nutylėjimas, puoš- 
menėlėmis pagražintas tuščiažodžiavimas.

Taip, žinoma, toks yra J. Kralikausko iš
sidirbtas stilius. Jis teikia romanui poetiš
kumo, puošnumo ir mįslingumo. O tokios 
ypatybės, be abejo, reikalauja ir atitinka
mo skaitytojo, ne tokio, kuris mėgsta sun
kią, bet aiškią prozą.

K. Abr.

Taigi, skaitydami J. Kralikausko „Taut
vilą“, istoriją turėtume padėti į šalį, gal 
tik pasilikdami sau žinoti patį esmingiau
sią faktą, kad Treniota nužudė Tautvilą.

Romanas iš tiesų apima beveik vien tik 
Tautvilos grįžimą, jo ginčelius su Trenio
ta, pasikalbėjimus su intrigantu Prokopi- 
jum ir dvasiškiu Švitra ir kentėjimus rū
syje. Sūnus atkalbinėjo Tautvilą nejoti, 
bet jis nepaklausė. Gąsdino jį šventikas, 
gąsdino pakeliui Prokopijus, bet Tautvilos 
niekas nepaveikia. Tik susitikęs su Trenio
ta jis pradeda suprasti, kad geru nekve
pia: Mindaugo žudikai jį sekioja, šnipinė
ja, atvirai grasina jam. Prokopijus susi- 
uosto su tais jo nekentėjais ir įtikina juos, 
kad Tautvilą nori nužudyti Treniotą, nors 
tokias užuominas kaip tik pats buvo kalęs 
Tautvilos galvon. Iš tiesų Tautvilą ne žu
dymo mintim gyveno, kai pamatė, kad nie
ko gera iš Treniotos nelaimės, bet galimy
be pabėgti. Jis gi toks žmoniškas, kad iš- 
gelbsti vaikų kankinamą kurmį!

Tiesa, kad Tautvilą nepriima jokių įta
riamų Treniotos pasiūlymų — jis vien tik 
savo tėviškės nori. O Treniota su padėjė
jais įgrūda jį į rūsį, kai paaiškėja, kad Po
locke pas jį yra lankęsi Vaišvilko pasiun
tiniai, vadinas, kai jis pradedamas įtarti 
suokalbiu.

Pagaliau tiek to istorija, jei ji liudytų, 
kad Tautvilos kitokio būta, negu kad J. 
Kralikauskas jį vaizduoja. Istoriją rašyto
jas -kitaip stengiasi atkurti. Kaip anksty- 
vesniuosiuose savo istoriniuose romanuose, 
taip ir šiame rašytojas stengiasi pirmiau
sia susikurti tokią kalbą, kuria galėjo kal
bėti ano meto lietuviai ir kuri turėtų isto
riškai nuspalvinti pasakojimą. Antra — 
romano veikėjai šnekasi ne taip, kaip mes 
esame įpratę: dialoguose jie svaidosi tarsi 
kirviais, pora žodžių išreikšdami tai, kas 
jiems rūpi. Primityvams žodingumas ne
reikalingas. Ar jie prieš daugelį amžių bu
vo tokie nežodingi primityvai, mes nežino
me, bet galima spėti, remiantis logika — 
juo gilyn į senovę, juo mažiau žodžių kalba 
turėjo.

Romanas nedidelis, ir jį perskaitęs pa
sigaili, kad vis dėlto nemaža jo puslapių 
gal ir neekonomiškai panaudota, ne patei
kiant ko daugiau tirštimų, bet tuštiems 
kartojimams. Pavyzdžiui, knygoje dažnai 
mums parodomas Tautvilą kaip kalinys rū
syje. Negėrusį ir nevalgiusi ii pamažu 
apima karštinė, bet tai jau paskutinės ka
linimo dienos. O iš pradžių jis kelis kartus 
vis dar rodomas sveikas, bet su kalinio pa
dėties pajutimu, dar besiklausąs garsų 
(jam ten „Lašt!., ar „Grikšt-grikšt, grikšt- 
grikšt, vos vos, tik ti...“), trokštąs gerti 
(„O jeigu pieno! Jeigu midaus! Kaušą van
dens! Rieškutėlę bent...“). Tie puslapiai 
kaip tik ir atrodo praskydę.

Dialogo lakoniškumą apskritai linkda
mas laikyti noru tuo būdu labiau pabrėžti 
epochą ir jos žmones, deja, sakyčiau, kad 
ir šiuo atveju ne kartą galima įžiūrėti tuš
čiažodžiavimą. Štai Prokopijus įsiverčia 
pro duris pas Tautvilą.

Kruvinos žaros
Toks vienišas esu ir man tavęs neužmatyti, 
ir man nejausti tavo šilumos, gimtoji žeme! 
Ką tavo meilė prarasta širdužei mano lemia? 
Kokia žvaigžde ir kur ištroškęs ilgesys man švyti? 
Kaip man laukais, kaip kalnais, ežerėliais nusigerti? 
Kaip man kaip piligrimui atsidurt prie vartų?

Toks vienišas esu ir vos menu laukus gėlėtus, 
kur sesė vainikus kaip lakią svajonėlę pynė, 
dainas dainavo apie giriom ošiančią gimtinę, 
apie į laimę vedančius kelius žvaigždėtus.
Man sekė pasakas apie užkeiktą karalaitę, 
o žvaigždės degdamos likimo knygą skaitė.

Ir užvertė jos knygą. Kruvinom žarom pasruvo.
Ir saulė paslėpė už debesies raudoną veidą.
Su saule mano džiaugsmas, mano laimė nusileido, 
kaip iš karklų statyti rūmai lūkesčiai sugriuvo.
Ir liko ežerai, laukai ir kalnai apdainuoti, — 
nutrūko mano nuostabūs sapnai neišsapnuoti.

Norėčiau lauko upės vandeniu suvilgyt lūpas, 
norėčiau ilgesį senų piliakalnių išgerti, 
norėčiau paslaptis likimines gilias atverti, — 
ir man širdis nerims, daužysis ir suskudus krūpaus. 
Ir gers ji tulžį, ne šaltinio vandeniu gaivinsis: 
skaudės padange svetima, — ne saulės pasaka 

raminsis.

Su. (imtumais
PASAULYJE

VILNIAUS ŠVENTOVĖS PAŠTO 
ŽENKLUOSE

Jaunas filatelistas Raimundas Lapas su
rinko įdomių duomenų Vilniaus įkūrimo 
650 m. sukaktį minint. Pasirodo, kad Auš
ros Vartai ne mažiau, kaip penkis kartus 
buvo pagerbti lenkų okupuotos Lietuvos, 
laisvos Lietuvos ir Vatikano pašto ženk
luose. Aušros Vartų Marija pagerbta 1940 
m. Lietuvoje išleistoje atvirutėje. Šv. Onos 
bažnyčia, tas gotikos stebuklas, atžymėtas 
net keturiuose pašto ženkluose. Nuostabiai 
meniška Šv. Petro ir Povilo bažnyčia at
spausdinta dviejuose pašto ženkluose. Šv. 
Stanislovo bažnyčia — taip pat dviejuose. 
Ypatingo susidomėjimo sulaukusi Vilniaus 
katedra. Nuo 1920 iki 1959 m. ji randama 
penkiuose pašto ženkluose.

Čia suminėtieji duomenys tikri ir įdo
mūs. Tų faktų gali būti ir daugiau. Jie visi 
liudija, kaip mūsų Vilniaus šventovės yra 
branginamos net ir valstybiniu mastu.

J. Kuzmionis

25 M. MINĖJIMAS KOLUMBIJOJE

Vasario 15-24 d. d. buvo minima 25 m. 
sukaktis nuo lietuvių įsikūrimo Kolumbi
joje. Ta proga iškilmių rengėjai pateikia 
tokias žinias apie Kolumbijos lietuvius.

Pirmieji tremtiniai į Kolumbiją atvyko 
1948 m. pavasarį, tarpininkaujant Lietuvių 
Katalikų Komitetui. Iki 1952 metų Kolum- 
bijon įvažiavo apie 500 lietuvių, kurių 
daugumas apsistojo Bogotoje ir Medellin‘e. 
Tremtinių bendruomeninis ir kultūrinis 
gyvenimas prasidėjo 1949 metais.

Prieš 5 metus Medelynos dienraštis EL 
COLOMBIANO (1969. VIII. 21 laidoje) 
LOS LITUANOS straipsnyje tarp kitko ra
šė:

„Lietuviai, prieš 20 metų įsijungę į mū
sų valstybinį gyvenimą, sudaro vieną iš or
ganizuočiausių, darbščiausių, iš kitų išsi
skiriančių etninių grupių mūsų bendruo
menėje.

Norime paminėti pirmųjų lietuvių imi- 
gdantų atsikėlimą Kolumbijon, ypatingai 
pažymint, jog lietuviai yra laisvę, tvarką 
ir darbą mėgstą žmonės. Įvairių šakų spe
cialistai talkina mūsų tėvynės išsivystyme.

Lietuva jiems yra idealioji TĖVYNĖ. Ją 
myli, gerbia ir prisimena. Tautinių švenčių 
dienose ją prisimena, apdainuoja bei atžy
mi su ašaromis akyse.“

LIETUVIŲ PARAPIJOS IR KUNIGAI

Laisvame pasaulyje šiuo metu veikia 118 
lietuviškų parapijų. Jose dirba 225 lietu
viai kunigai. Iš viso laisvame pasaulyje 
yra 612 lietuvių kunigų. Maždaug per me
tus laiko, nuo praeito kun. Vienybės seimo, 
mirė 17 lietuvių kunigų.

„Laivas“

PRAŠO UŽSIREGISTRUOTI

Lietuvių Tautinių šokių Institutas pra
šo visas, aktyviai veikiančias, tautinių šo
kių grupes bei ansamblius ir lituanistines 
mokyklas prisiųsti savo adresus.

Rašyti: Jadvyga Matulaitienė, 188 Logan 
str., Brooklyn, N. Y. 11208, USA.

SKAUTAI STOVYKLAUJA

Sydnėjaus skautai, kaip ir kiekvienais 
metais, Kalėdų atostogų metu stovyklavo 
Ingleburn, savo nuosavoj stovyklavietėj. 
Vadovavo vytis J. Belkus, tuntininko agr. 
B. Barkaus globoje.

Nors vasaros lietūs visus mirkdė, bet 
skautai buvo patenkinti.

Savo vasaros stovyklą turėjo Geelongo 
„Šatrijos“ tunto skautai. Stovyklos virši
ninku buvo tuntininkas A. Karpavičius. 
Stovyklavo apie 30 skautų.

ANT DUNDANČIO KRANTO
ROMUALDAS LANKAUSKAS

Truputį paklaidžioję, jie nesunkiai 
surado naktinį klubą, sumokėjo už įėji
mą, paliko rūbinėje lietpalčius ir kepu
res ir, lydimi labai mandagaus, labai 
besistengiančio įtikti pagyvenusio vyro, 
kuris šypsojosi gyvo manekeno šypse
na, įžengė į nedidelę, apytamsę, purpu
riniu audeklu išklotą salę su scena, ba
ru ir keliasdešimt žemų staliukų. Salė 
skendėjo prietemoje. Ant staliukų de
gė lemputės. Prie baro sėdėjo keletas 
gražių merginų labai trumpomis sukne
lėmis ir rūkė kvapnias cigaretes. Jos 
šypsojosi vyrams, kai jie pažvelgdavo j 
jas.

Kelneris, vos jie atsisėdo, atnešė ant 
padėklo tris taures ir šampano butelį 
sidabriniame kibirėlyje su ledais. Jis 
atkimšo butelį, įpylė į taures putojan
čio gėrimo, nusilenkė ir tyliai pasitrau
kė.

— Nulups nuo mūsų paskutinį kailį 
už tą šampaną, — bambėjo Valiulis, 
dėbčiodamas į blizgančiu popierium 
aplipdytą butelį. — Kuriam galui jo 
reikėjo?

— Nesijaudink, — tarė Mikas. — 
Už jį jau sumokėjom. Na, būk sveiks.

Valiulis įsidrąsinęs irgi siekė taurės. 
Jie išgėrė. Programa jau buvo prasidė
jus: keturi vyrai, apsivilkę mėlynais ak
sominiais švarkais, šauniai grojo di
džiulėmis armonikomis. Tai buvo tikri 
virtuozai; atrodė, kad groja ne keturi 
muzikantai, bet visas orkestras. Valiu
lis tik galvą kraipė.

— Kad tave velniai, tai bent skelia!

— Iš to duoną valgo, — tarė Vainei
kis. — Ar jau nebesigaili savo pinigė
lių?

Valiulis pralinksmėjęs klausėsi mu
zikantų. Netrukus išbėgo pusnuogių 
šokėjų pora, o po jų pranešėjas pa
skelbė, kad dainuos klubo žvaigždė 
Madlen Reno.

— Prancūzė? — nustebo Mikas. — 
O kur lietuvaitė?

— Ar aš nesakiau, kad tas tipelis 
mus apmaus, — sukikeno Valiulis. — 
Taip mums, durniams, ir reikia.

Į sceną išėjo aukšta ir liekna blondi
nė su žalsva žibančia suknele. Užgrojo 
muzkantai. Ji paėmė į ranką mikrofo
ną ir uždainavo. Pirmą dainelę ji pa
dainavo prancūziškai, antrą vokiškai, 
trečią angliškai. Publika jai smarkiai 
plojo; jos balsas buvo labai malonus.

Mikas nenuleido akių nuo daininin
kės. Jis klausėsi pasviręs į priekį, dre
bančiais pirštais kimšdamas pypkę.

— Kas tau? — paklausė Vaineikis.
— Tu net pablyškai.

— Man pasirodė... — sumurmėjo 
Mikas.

— Kas tau pasirodė?
— Jūs nepatikėsit... Ir man sunku 

patikėti, bet tikriausiai ją pažįstu.
— Tu pažįsti šitą dainininkę? Na ir 

juokdarys! Kokius niekus čia paistai? 
Juk nesi girtas. Ar šampanas mušė į 
galvą? — Vaineikis ironiškai nusišyp
sojo. — Nežinojau, kad esi pažįstamas 
su tokiom dailiom prancūzėm. Reikės 

tavo žmonelei pasakyti, kai namo su
grįšim.

— Tu nesijuok, — tarė Mikas. — 
Tuojau išsiaiškinsim. — Jis rankos 
mostu pakvietė kelnerį.

— Sakyk, ar šita dainininkė ■— pran
cūzė?

— Ne. Madlen — jos slapyvardė.
— Ar ji moka lietuviškai?
— Nežinau, tačiau ji ne vokietė. Ji 

svetimtautė. Pas mus, palyginti, nese
niai dainuoja. Aš jūsų paslaugoms. 
Gal norėtumėt jai ką nors perduoti?
— Kelnerio šypsena buvo dviprasmiš
ka.

— Malonėkite įteikti šitą kortelę. Aš 
palauksiu atsakymo.

— Nieko nesuprantu, — tarė Vainei
kis. — Mikai, ką tu ketini daryti?

— Tuoj pamatysi.
— Jis pasigėrė. Einam greičiau iš čia,

— sušnibždėjo Valiulis. Bocmanas at
rodė beveik persigandęs.

Mikas skubiai brūkštelėjo ant kor
telės: „Irma, aš esu čia. Norėčiau tave 
pamatyti. Mikas“. Jis padavė kortelę 
kelneriui, kuris dingo su ja. Orkestras 
nutilo. Dainininkė susišypsojo ir nusi
lenkė plojančiai publikai. Uždanga už
siskleidė.

— Kas čia dabar per monai? — vėl 
nusistebėjo Vaineikis. — Kam tas raš
telis?

— Turėk kantrybės. Aš negalėjau 
apsirikti.

Kelneris po valandėlės grįžo su kor
tele. Ant kitos pusės lietuviškai buvo 
parašyta keletas sakinių: „Po pusvalan- 
džoi užeik į mano kambarį. Tau jį pa
rodys. Irma“.

Kortelė suvirpėjo Miko rankose. Jis 
padėkojo kelneriui ir numetė ją ant sta
liuko. Pirmiausia perskaitė tuos kelis 

sakinius Vaineikis, paskui Valiulis.
— Tai Irma, — tarė Mikas. — Aš 

ją mylėjau. Prieš dešimt metų mes išsi
skyrėm. Ji išvažiavo iš Klaipėdos, štai 
ir visa istorija.

Jis nutilo ir taip sukando pypkės 
kandiklį, kad tas vos nelūžo. Vaineikis 
pripylė jam pilną taurę.

— Išgerk. Tokiais atvejais reikia iš
gerti.

Irma laukė jo persirengimo kamba
ry. Ji buvo jau užsivilkusi kitą sukne
lę ir degėsi cigaretę, kai Mikas pasbel- 
dė ir pravėrė duris. Peleninėje ant sta
liuko su kosmetika gulėjo daug nuorū
kų.

— Mikai, argi tikrai čia tu? — sušu
ko ji truputį egzaltuotai.

— Vis dar netiki — tarė Mikas, pa- 
spausdamaas ištiestą jos ranką. — 
Kaip bebūtų keista, čia tikrai aš. Todėl 
nepalaikyk manęs vaiduokliu.

— Niekada net nesapnavau, kad ta
ve vėl pamatysiu. Koks mažas pasau
lis!

— Mūsų laivas remontuojamas uos
te. Buvom užsukę į barą išgerti alaus, 
ir barmanas pasakė, kad čia dainuoja 
kažkokia klaipėdietė. Panorom jos pa
siklausyti. O visa kita tu jau žinai. Ne
sigailiu apsilankęs šitam klube. Tu pui
kiai dainavai.

— Ačiū už komplimentą. — Irmos 
akys sudrėko nuo ašarų. — Sėsk. Pa
sikalbėsim. Aš turiu laiko. Man šį va
karą jau nebereikės dainuoti.

Mikas atsisėdo į violetinį dirbtinės 
odos fotelį ir ėmė kimšti pypkę.

— Vieno dalyko negaliu suprasti: 
kodėl tu Madlen Reno, bet ne Irma 
Kalvaitytė?

Irma nusišypsojo. Ji buvo graži. Bet 
tai buvo kita Irma, ne ta, kurią Mikas 

pažinojo prieš dešimt metų. Kosmeti
ka, laikas ir gyvenimas ją smarkiai pa
keitė.

— Priežastis labai paprasta. Daini
ninkė privalo turėti gražų vardą ir gra
žią pavardę. Irma Kalvaitytė — neįspū
dingai skamba. Be to, prancūziškas 
vardas labiau tinka reklamai. Aš gy
venu svetimam krašte, ir man reikia 
prisitaikyti prie jo sąlygų, kad susilauk
čiau pasisekimo.

— Štai kur šuo pakastas! Dabar aiš
ku. Aš tave vos pažinau. Galvojau: tu 
ar tik labai panaši į tave? Juk vis dėlto 
dešimt metų praėjo. Kai išvažiavai, tau 
buvo aštuoniolika. Kaip čia sekasi?

— Negaliu skųstis. Aš viskuo aprū
pinta. Netrukus įdainuosiu vieną plokš
telę. Mat, dalyvavau dainininkų kon
kurse televizijoj ir laimėjau trečią vie
tą.

— Uždirbsi pluoštelį pinigų?
— Taip. Ir gana nemažą.
— Vadinasi, pasisekė. Bet, sakyk at

virai, ar daugiau nieko tau nereikia? 
Nieko nepasigendi?

— Neklausk šito, — tarė Irma, ir jos 
gražus veidas staiga pasidarė liūdnas. 
— Važiuojam pas mane. Prisiminsim 
senus laikus, išgersim po taurelę.

— Aš ne vienas. Su manim du drau
gai. Jie baigia gerti šampaną.

— Paimsim ir juos. O gal jie dar nori 
pamatyti striptizą?

— Tur būt, ne. Vienas ypač rimtas 
berniukas. — Mikas nusijuokė, prisi
minęs Valiulį.

— Puiku, tarė Irma. — Po dešimties 
minučių aš lauksiu jūsų gatvėje, žaliam 
automobily. Sutarta?

— Sutarta. Iki pasimatymo.

(Bus daugiau)

2
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GEORGE MIKELE
(Jurgis Mikelaitis)

Kadaise Londono lietuvių tarpe buvo pa
sirodęs smarkiai progresuojąs lietuvis kino 
aktorius Jurgis Mikelaitis — George Mi
keli, bet po to vėl greitai kažkur pranyko. 
Išsiblaškęs beveik po visą pasaulį, dabar 
jis pastoviau įsikūrė Londone ir vėl prisi
minė savo tautiečius.

Įdomus ir įspūdingas yra šio palyginti 
jauno aktoriaus gyvenimas. Gimęs Bata
kiuose (Tauragės apskr.) Jurgis Mikelai
tis dar vaikas būdamas atsidūrė Vokieti

George Mikeli ir Julie Andrews (The „Tamarind Seed“)

joje ir ketino būti muziku. Bet jį daugiau 
traukė teatras, todėl dar visai jaunas pra
dėjo dramos studijas Oldenburgo teatre.

Ne už ilgo atsiduria su tėvais Australi
joje, ir čia, atrodo, įsipilietina. Nenurim
damas vietoje, per penkis metus jis išvaži
nėjo visą Australiją ir išbandė visokiau
sius amatus — nuo malkų kirtėjo, iki teat
ro aktoriaus. Iki tol jau kalbėjęs gerai lie
tuviškai ir vokiškai, Australijoje jis grei
tai išmoko angliškai.

Pasitaikė, kad Londono Old Vic Teatro 
bendrovė Australijoje ieškojo jaunų teatro 
talentų. Taip buvo „atrastas“ ir jaunasis 
Jurgis Mikelaitis. Tuo metu jis kaip tik 
vaidino dramatizuotame Arthuro Koestle- 
rio veikale „Darkness at Noon“, kurį įdo
miai ir išsamiai nagrinėja neužilgo Nidos 
klubo išleidžiamoje knygoje Bronys Raila.

Padirbėjęs pusmetį su Old Vic bendrove, 
įsigijęs daugiau patyrimo ir lietuviškąjį 
Jurgį Mikelaitį iškeitęs į George Mikeli, 
jis atidarė savo filmų bendrovę „Pegasus“. 
Sekėsi neblogai. Bet iš prigimties nerami 
dvasia greitai jaunąjį aktorių atvedė į 
Angliją. Čia jis iš karto metėsi į scenos ir 
filmų darbą, įsigydamas vis daugiau paty
rimo ir garso. Iš kitos pusės, toks skubus 
savo jėgų išparceliavimas, gal būt, jam 
kiek sutrukdė pasiekti filmų pasaulio Par
nasą ir jame pastoviai pasilikti.

Pagrindinius vaidmenis George Mikeli' 
yra turėjęs apie dešimtyje filmų (Sabina. 
Zeppelin, Young Winston ir kt.). Tačiau 
geriausiai jis savo talentą parodė antraei
liuose vaidmenyse, sukurdamas įvairiausių 
tautų tipingus charakterius. Tokių vaid
menų jis yra sukūręs bent poroje desėtkų 
filmų, iš kurių labiausiai žinomi yra „Guns 
of Navarone“, kur G. Mikeli vaidina vokie
čių karininką, „The Great Escape“ su Ste
ve McQueen ir „Double Man“ su Yul 
Brynner.

„Klajūno“ ansamblis
Klajūnas — tai buvo lietuvių karių, tar

navusių aštuntos armijos sudėtyje, meninė 
organizacija. Jos nariai, taip sakant, buvo 
matę šalto ir karšto ir buvo stiprūs kaip 
užgrūdintas plienas. Dauguma jų karinę 
tarnybą pradėjo dar nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje. Vėliau buvo įjungti į 
Raudonąją armiją. Prasidėjus vokiečių-ru- 
sų 'karui, tarnavo savisaugos daliniuose. 
Pagaliau buvo vokiečių begėdiškai nugink
luoti ir išvežti į Vokietiją aerodromų dar
bams. Po kiek laiko buvo įjungti į vo
kiečių kariuomenę ir išvežti į Vakarų fron
to pirmąsias ugnies linijas. Kalnuotoje Ita
lijoje teko pergyventi pragariškas patran
kų kanonadas. Nutaikę progą, pabėgo iš 
vokiečių kariuomenės, pasidavė amerikie
čiams ir buvo uždaryti į belaisvių stovyk
lą. Tais laikais dažnai keitėsi politinės ap
linkybės ir grėsė pavojus, kad gali būti 
atiduoti S. Sąjungai. Gelbėdami savo gyvy
bę, perėjo į gen. Andersono vadovaujamą 
lenkų korpusą.

Tarnaudami korpuse, suorganizavo lie
tuvių karių chorą, kuriam vadovavo J. 
Černis. Lietuviai ruošdavo savo tautinių 
švenčių minėjimus, koncertus ir į tas pra
mogas pasikviesdavo savo viršininkus. O 
po kapituliacijos jau pavyko sudaryti stip
rų lietuvių vyrų chorą.

1946 m. lietuviai kariai buvo atvežti į 
Angliją ir apgyvendinti stovykloj netoli

Be čia minėtųjų filmų, jis yra pasirodęs 
keletoje dramų Londono teatruose, bent 
septyniuose T. V. serijiniuose vaidinimuo
se ir beveik nesuskaitomoje daugybėje 
vienkartinių T. V. vaidinimų.

Iš paskutiniųjų filmų, kuriuose G. Mi
keli dalyvavo, yra „Scorpio“ (su Alain De
lon, Burt Lancaster ir Paul Shofield) ir 
„The Tamarind Seed“, daryta Barbadoje 
su Anthony Quayle, Julie Andrews ir 
Omar Sharif. Tai yra romantiškas nuoty

kių filmas .kuriame G. Mikeli vaidina rusų 
karininką Stukalovą. Filmų kritikai sako, 
kad jis ypačiai gerai savo vaidmenį atli
kęs, nes kalbėjęs su rusišku akcentu...

Anot paties G. MikeU'io, mažųjų tautų 
filmų aktorių kilmė visada yra maišoma, 
nes jų gimtuosius kraštus mažai kas teži
no. Todėl nenuostabu, kad vienas Londono 
dienraštis išaiškino, kad jo kilmė esanti 
graikų, rusų ir vokiečių mišinys, o jo gim
tasis kraštas esąs Lietuva. Pats G. Mikeli 
visur pasisako esąs lietuvis, gimęs Taura
gėje.

Lankydamas filmų festivalius, G. Mi
keli matė ir Lietuvoj darytą Žalakevičiaus 
filmą „Niekas nenorėjo mirti“. Gal to fil
mo paveiktas, jis pradėjo pats galvoti su
kurti lietuviško turinio filmą ar T. V. vai
dinimą, pasinaudodamas kurio nors lietu
vio rašytojo veikalu. Kas žino — gal vieną 
dieną ir išvysime Grušo ar Ramono veika
lą kino ekranuose...

Prieš keletą metų jis buvo pakviestas į 
Lietuvą susipažinti su ten vykstančiu fil
mų studijų darbu ir su lietuviais aktoriais. 
Tačiau kiti įsipareigojimai neleido jam tuo 
metu kvietimu pasinaudoti.

Iki šiol jis jau yra parašęs keletą scena
rijų T. V. filmams, kurių vieną (We‘11 Re
turn the Tiara on Friday) padarė vokiečių 
T. V. bendrovė.

Be kita ko, G. Mikeli dalyvauja ir labai 
plačiai išgarsėjusiose T. V. „Colditz“ seri
jose, kur jis vaidina lenkų karininko-be- 
laisvio vaidmenį.

Malonu yra pažymėti, kad Jurgis Mike
laitis nors šiek tiek ir primiršęs gimtąją 
kalbą, bet jaučiasi tikru lietuviu, mielai 
apsilanko Lietuvių Namuose ir Sodyboje ir 
nevengia su lietuviais palaikyti ryšius.

Šia proga palinkėtina jam geriausios 
sėkmės gražiame, nors ir nelengvame fil
mų ir teatro kelyje.

JI

Horsham. Gavo 30 šilingų savaitinį atly
ginimą ir išlaikymą. Čia ir buvo sugalvota 
chorą praplėsti ir jį įjungti į organizaci
nius rėmus. Prie choro įsisteigė vaidybos 
grupė ir muzikos kapela. Taip gimė an
samblis, kurį pavadino „Klajūno“ vardu. 
Ansamblio vadovu buvo išrinktas Z. Moc
kus, o choro vadovu — J. Černis. Nario 
mokestis — vienas šilingas savaitei. An
samblis su koncertais ir vaidinimais daž
nai atvažiuodavo į Londoną ir net buvo 
nuvažiavęs į Glasgową. Visur turėjo gerą 
pasisekimą. Žmonės tuomet buvo pasiilgę 
pramogų ir savų tautiečių. Lietuvių karių 
ansamblio paasirodymas sukeldavo di
džiausią entuziazmą. Žmonėms tai buvo 
staigmena, kad atvažiuoja didelis būrys 
jaunų vyrų, o kariams buvo malonu, kai 
rasdavo gražių merginų. Pradėjo megztis 
meilės ryšiai, kurtis naujos šeimos.

Horsham stovykloje mūsų vyrai buvo de
mobilizuoti ir paleisti į atsargą. Dauguma 
jų apsigyveno Londone ir tęsė pradėtą me
ninį darbą. Londone ruošė koncertus, da
lyvavo tautinių švenčių minėjimuose ir pa
statė tris scenos veikalus. Dar gyvenant 
Horsham, moterų vaidmenį vaidino vyrai. 
Juos gerai atlikdavo Alg. Pesys, Kairys ir 
kt. Turėjo gerų menininkų, kurie nupieš
davo gražias parengimams programas. 
Gautą iš pramogų pelną skyrė bažnyčios ir 
klubo reikalams. Dauguma vyrų įsijungė į

Kiti rašo
„Gimtasis Kraštas“ (Nr. 2-4) išspausdi

no savo buv. vyr. redaktoriaus pavaduoto
jo Jono Lukoševičiaus įspūdžius apie Ang
liją, kurioje jis neseniai lankėsi.

Apie „Morning star“
„Neslėpsiu nuodėmės: garsųjį Flyt-strytą 

— Londono spaudos gatvę — kažkodėl 
vaizduotėje buvau nusipiešęs tamsų ir niū
rų. Bala žino, gal dėl čia gaminamų laik
raščių, kurie nešykšti lieti juodą rašalą 
mūsų šalies adresu. Flytas tikrovėje tviska 
vitrinomis, gyvas, labai judrus ir šviesus.

Tačiau ne vien šios gatvės produkcija 
atstovauja visos Anglijos spaudai: Londo
ne leidžiamas ir darbininkų laikraštis 
„Morning star“.

Jo redakcija įsikūrusi, aišku, ne Flyt- 
stryte. Ji — garsiame revoliucinėmis tradi
cijomis rajone, vadinamoje „Mažojoje Ita
lijoje“ — čia kadaise gyveno daug italų re
voliucionierių, netoliese buvo spausdinama 
„Iskra“.

„Morning star“ straipsniai ir reportažai 
labai nepatinka paradinei Anglijai: laik
raštis gina darbininkų reikalus, gyvena rū
pesčiais eilinio žmogaus, kurį visų labiau
siai paliečia infliacija bei šalies įstojimo j 
Bendrąją Europos rinką bėdos, jo pusla
piais naudojasi leiboristai, šiuo metu netu
rį savo laikraščio.“

Pagal J. Lukoševičių išeitų, kad „Mor
ning star“ yra ir Anglijos darbiečių orga
nas.

Apie tradicijas
„Princesės Anos vestuvinę stiklinę karie

tą nuo Vestminsterio abatijos iki Bukinge- 
mo rūmų traukė arkliai, ir tai Amerikos 
radijo komentatoriui visą Angliją sujau
dinusios dienos vakare suteikė progą pasi
šaipyti:

— Anglija pergyveno tokią kuro krizę, 
kad princesė buvo priversta arkliais va
žiuoti. (Beje, kiek vėliau gana kandžių pie
šinukų šia tema pasirodė ir Jungtinių Vals
tijų spaudoje. Matyt, iš tam tikro pavydo: 
juk pačios Arerikos tradicijos dar trumpo
mis kelnaitėmis bėgioja...)“

„...Yra, aišku, ir kasdien naudojamų tra
dicijų. Tokių, kaip tikrai geras neįkyru- 
mas, mandagumas, ramumas. Universitetų 
mieste Kembridže siauros gatvelės prime
na senąjį Vilnių. Ir situacija buvo labai 
vilnietiška: užsižiopsojęs praeivis — ma
tyt, turistas — staiga žengė nuo šaligatvio, 
posūkį daranti mašina stabtelėjo, į jos už
pakalinį sparną įsiplojo paskui važiavusi 
ledi. Abi mašinos sustojo. Džentelmenas, 
atidaręs damos mašinos dureles, palaukė, 
kol ši išlips, pasisveikino, abu apžvelgė re
zultatus, palingavo galvomis ir tik tada 
ėmė dairytis svarbiausio kaltininko, kuris 
jau buvo bala žino kur. Vis tik toks gražus 
dalykas tas tradicinis anglų mandagumas.''

Apie šiaudinius stogus ir madas
„Jaukiuose Anglijos miesteliuose, kai

muose daug kur matėme dailiai šiaudais 
(aišku, senais) dengtus stogus. Jie ypač su
domino — juk ir ne vienam mūsų dar yra 
tekę savo akimis matyti juos Lietuvos kai
muose, juk ir dabar JAV „veiksnių“ laik
raščiai dejuoja dėl šiaudastogės Lietuvos.

— Tai ypatingas pasididžiavimas, — su
silaukiau paaiškinimo, — šiaudais apdeng
ti stogą brangiai kainuoja, šeimininkas jį 
labai saugo ir juo didžiuojasi.

O jergutėliau, koks madingas buvęs mū
sų kaimas, kaip gaila, kad užjūriniai 
„veiksniai“ apsirinka, manydami jį vis dar 
šiaudastogiu esant...

Lygiai taip pat širdį suspaudė, prisimi
nus, kaip lengvabūdiškai elgėmės su diedu
kų ir bobučių kailiniais bei kailinukais. 
Spardėmės, kai mamos sprausdavo į juos 
bėgant mokyklon, verkšlenome dėl miestie
tiškų paltukų, o čia, Londono širdyje, Car
naby vitrinose veltavilniai baltaviršiai 
avies kailiukai puikuojasi 40-60 svarų kai
nomis. Toje pat minkštomis plastmasinė
mis plytomis išklotoje, tik pėstiesiems skir
toje Carnaby gatvėje, kuri esanti daugelio 
pasaulio madų gimtavietė, į kurią atva-

Londono lietuvių bažnytinį chorą, kuriam 
pradėjo vadovauti ir kartu bažnyčioj var- 
goninkauti J. Černis.

1947 m. iš Vokietijos į Angliją pradėjo 
plaukti pabėgėlių transportai. Nemažai pa
bėgėlių apsigyveno ir Londone. Na, ir pra
sidėjo... Bet klausimo geriau čia nekelti. 
Kas ardė Klajūną, tų jau seniai nėra Ang
lijoj. O buvusieji jo nariai dar ir šiandieną 
nenuilstamai darbuojasi įvairiose organi
zacijose.

Klajūnas buvo organizacija, kuri stipriai 
švystelėjo kaip padangių meteoras ir stai
giai vėl užgeso.

Klajūno narių likvidacinis susirinkimas 
nutarė savo kasos likutį — &23. 2. 3 paau
koti DBLS Namų Fondui. Bet paaukodami 
pinigus, jie kartu pateikė ir sąlygą: — 
„DBLS nenupirkus namų iki jos nurodyto 
termino 31. XII. 1949, minėtoji suma 
£23. 2. 3 privalo būti pervesta Tautos Fon
dui“. Pinigus įmokėti Namų Fondui įgalio
ti Antanas Pesys ir Vytautas Paulionis. 
Tos sąlygos yra paskelbtos 1949 m. „Brita
nijos Lietuvio“ 1 numeryje.

V. Vytenietis

žiuojąs Paryžius, kurioje pirmą kartą mo
teriški sijonai buvo nukirpti iki tų šaunių
jų mini normų.“

Gal čia norėta pasakyti, kad „veiksniai“ 
kartais dejuoja dėl kiaurų, o ne dėl šiaudi
nių stogų.

Apie svetingumą
„Garsėja mūsų lietuviškasis svetingu

mas. Ir išties dar neteko matyti įstaigos, 
įmonės, fabriko, aukštosios mokyklos, kol
ūkio, kur praktiškai bet kuriuo metu nebū
tų galima atvesti tolimų ir artimų svečių. 
Kartais jų labui trukdosi darbai, kartais 
šurmulys kreipia bibliotekos durų link ži
las galvas. Viskas vardan svetingumo. Ly
ginant su šia praktika, teko patirti ir ang
liško „nesvetingumo“. Pavyzdžiui, Oksfor
de, Kembridže grožėjomės, iš esmės, tik 
įspūdingais koledžų pastatais, geriausiu at
veju — žaliomis vejomis jų kiemuose ir 
specialiai tu/istams užsukti skirtomis (la
bai nedidelėmis!) itin istorinėmis vietelė
mis.

Magėjo, aišku, užsukti į senų mūrų sle
piamas auditorijas, klubus, nors prabėgo
mis pajusti gyvenimo pulsą ar susidaryti 
gyvesnį įspūdį. Visiems šiems geriems no
rams kelius uždarė gausios, labai manda
gios ir kartu neperžengiamos, kaip šimt
metinė mūro siena, lentelės su užrašu „Pri
vate“ — nekišk nosies...“

Pabaiga
„Greitai pralėkė suspaustos kelionės die

nos.
Be abejonės, norėjosi ir geriau, ir giliau, 

ir plačiau pažinti kraštą, kuriame nuo seno 
lietuvių gyvenama, kuriame kadais ėjo 
„Rankpelnis“, kurio šachtose namaža mū
sų tautiečių kadaise prisidėjo prie Angli
jos turtėjimo...“

Kažkaip sunku suprasti, kad keliautojas 
nori pažinti kraštą, „kuriame nuo seno lie- 

I tuvių gyvenama“, bet nenori pažinti pačių 
lietuvių.

Darbas kasyklose
Dažnai pasigirsta balsų ,kad angliakasiai 

esą verčiami dirbti viršvalandžius, kai tuo 
tarpu kitų profesijų darbininkai gali lais
vai pasirinkti — dirbti ar nedirbti.

Kasyklų pramonė yra teisingai lyginama 
su laivininkyste. Abejose profesijose dir
bantieji neleidžiami pradėti nors ir ma
žiausio darbo, kol nėra tinkamai paruošti 
ir apmokyti. Lygiai taip pat abejose profe
sijose darbas gali būti nutrauktas ar su
trukdytas, nes kiekvienas netikslumas ga
li kaštuoti daugelio žmonių gyvybes.

Dar 1947 m. Anglijos angliakasiai pasi
rašė penkių dienų savaitės susitarimą, pa
gal kurį angliakasys dirba penkias pamai
nas savaitėje. Kad pamainų darbas nesu- 
sitrukdytų, kiekvieną savaitgalį prityrę ir 
gerai apmokyti specialistai peržiūri, patik
rina, pakeičia ir paruošia darbui visus ka
syklų įrengimus, pradedant mažomis 
smulkmenomis kasyklų paviršiuje, bai
giant komplikuotais vidaus įrengimais. 
Tikrinimo taisyklės yra labai griežtos, nes 
mažiausias neapsižiūrėjimas gali būti dide
lės nelaimės priežastimi.

Tikrina iš pačių angliakasių atrinkti ir 
apmokyti specialistai. Per savo prof, są
jungas jie yra raštiškai įsipareigoję tą dar
bą atlikti savaitgaliais. Už tai jie gauna 
oficialiai nustatytą viršvalandinį atlygini
mą. Atsisakydami tuos viršvalandžius 
dirbti, formaliai angliakasiai jau yra su
laužę savo pasižadėjimą, o ne formaliai, 
paskelbę streiką.

Lygiai kaip laivas jūroje, taip ir kasyk
los turi būti prižiūrimos per ištisą parą be 
jokios pertraukos. Dabartiniu metu, kai 
angliakasiai atsisakė dirbti savaitgaliais, 
priežiūrą atlieką kasyklų valdybos tarnau
tojai. Bet visą laiką jie negali tai daryti. 
Jeigu rimto streiko atveju šis darbas būtų 
sutrukdytas, tai gali atsitikti, kad dalis ka
syklų bus nebepataisomai sugadintos.

Nors angliakasiai yra įsipareigoję dirbti 
viršvalandžius (savaitgaliais), bet viduti
nis visų angliakasių išdirbtas valandų 
skaičius nesudaro penkių pilnų pamainu 
savaitėje. Tas reiškia, kad angliakasiai pa
tys save kompensuoja už viršvalandžius, 
neatvykdami į pamainos darbą bet kurią 
savaitės dieną. Kitaip sakant, praktiškai 
iki šiol viršvalandžiai nepailgina angliaka
sių savaitės.

Jūrininko ir angliakasio darbas yra pa
vojingas. Angliakasiams, be nuolatinių pa
vojų kasyklose, dar nuolat graso anglies 
dulkių sukeliama plaučių liga — pneumo
coniosis. Todėl nenuostabu, kad nežiūrint 
visų ekonominių sunkumų, gyventojai į 
angliakasių reikalavimus žiūri daug pa
lankiau, negu žiūrėjo pvz., į pašto ar elekt
ros jėgainių streikus.

ag
—————

— Aš labai gerbiu moteris, bet nenore-Į 
čiau turėti žmonos, protingesnės už save.

Čia priėjo Kindzdulis ir tarė:
— Todėl ir likai nevedęs.

LIETUVOJE
MIRĖ KUN. INKRATĄ

Lapkričio 26 d. Aukštosios Panemunės 
kapinėse buvo palaidotas kun. Juozas In
kratą, anksčiau darbavęsis įvairiose Vilka
viškio vyskupijos parapijose kaip klebo
nas. o paskutiniu metu gyvenęs prie Kar
melitų bažnyčios Kaune kaip altarista — 
pensininkas. Velionis buvo gimęs 1894 m., 
kunigu įšventintas Seinuose 1917 m. Taip 
pat pranešama, kad šiais metais yra mirę 
jau 18 kunigų, o įšventinti tik šeši nauji.

APDOVANOTAS J. PALECKIS
Už vaisingą visuomeninę ir politinę veik

lą ir 75-ųjų gimimo metinių proga Justas 
Paleckis apdovanotas Tautų draugystės or
dinu.

STATYS NAUJĄ JĖGAINĘ
„Electrical Times“ rašo, kad Lietuvoje 

numatoma pastatyti labai galingą elektros 
jėgainę, kurioj bus naudojama dirbtinai 
pakelto vandens jėga.

Darbas numatoma pradėti 1976-1980 m. 
penkmetyje.

LIETUVIAI PAS LENINĄ
Ryšium su Lenino 50-ties metų mirties 

sukaktuvėmis Vilniuje ir kitose vietose 
įvyko iškilmės bei susirinkimai. Ta proga 
spaudoje pasirodė įvairių Lenino gyveni
mo aprašymų. Apie jo paskutines dienas 
Gorkose rašoma:

„Gorkose kartu su Vladimiru Iljičiumi 
gyveno ir keletas mūsų žemiečių — lietu
vių. Paskutiniaisiais metais didįjį proleta
riato vadą slaugė Kazys Rimša. Gorkų par
ke dar ir dabar tebestovi 800 metų ąžuo
las, iki kurio takeliu eidavo pasivaikščio
ti Vladimiras Iljičius, ramstydamasis stu
dento mediko K. Rimšos peties. O Gorkų 
virtuvėje triūsė ramygaliečio kumečio 
Karvelio dukterys Marcelė ir Anastazija. 
Garaže, kaip muziejinis eksponatas, tebe
stovi automobilis, kuriuo Vladimirą Iljičių 
vežiodavo į Maskvą ir į gretimus kaimus 
lietuvių kilmės šoferis Steponas Gilis. Tarp 
Gorkose saugojusių Leniną buvo ir Ario
galos krašto mažažemio valstiečio sūnus 
Pranas Baltrušaitis, Anastazijos Karvely
tės vyras vilnietis V. Beimąs.“

„V. L“

„MANO“ IR „MŪSŲ“
„V. L.“ viena moteris skundžiasi, kad jos 

vyras namuose „besiplėšydamas“ pratur
tėjo, įsigijo gerus baldus, automobilį, o 
bendrame ūkyje dirba tik dėl akių. Ta pro
ga laikraštis nuo savęs prideda:

„Pasidairykime aplinkui, pamatysime ne 
vieną tokį. Sodybiniame sklype viskas su
tvarkyta ir išpuoselėta. Asmeniniame tvar
te gyvuliai kaip iš tešlos nulipdyti. O vi
suomeniniame darbe tarsi kitas žmogus — 
vos juda, vos kruta. Gerai, jei tokiam tik 
kastuvas patikėtas — nuostoliai nedideli. 
O jei duota technika? Nesunku suprasti, 
kiek toks žmogus žalos padaro. Kai liau
dies kontrolieriai vienam traktorininkui 
pasakė, kad jisai dirba tingėdamas, tas at
šovė:

— Tai mano reikalas. Ne jūs, o aš ma
žiau uždirbsiu. O kad darbas nebaigtas 
liks, jam nė motais.“

KULTŪRINIAI ĮVYKIAI
— Tauragnuose suruoštas Teofilio Tilvy

čio 70-jų gimimo metinių minėjimas. Pana
šūs minėjimai suruošti ir kitose vietose.

— Biržuose įvyko K. Binkio kūrybos va
karas. Paskaityta ištraukos apie jo kūrybą 
ir papasakoti prisiminimai.

— Vilniuje pagarsėjęs aktorius-skaito- 
vas L. Noreika surengė net tris Vinco My
kolaičio-Putino poezijos vakarus. Laimo
nas Noreika skaitomas vienas geriausių 
lietuviškosios poezijos perdavėjų.

— Didelė Lietuvos rašytojų grupė buvo 
nuvykusi į Maskvą, kur buvo suruoštas po
kalbis apie lietuvių literatūrą.

GALVOSŪKIS
Nr. 26

Gulsčiai: 1. Kalifornijos miestas. 6. Žu
vies kaulas. 7. Audeklas. 9. Prieskoninis 
augalas — gėlė. 10. Margarino firma. 11. 
Maisto pramonės specialistas.

Statmenai: 2. Knygų leidykla. 3. Kalėdi
nis papuošalas. 4. Ginklo rūšis. 5. Riešut
medis. 8. Europos gyventojai 10. Ne sveti
mi.

GALVOSŪKIO NR. 25 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Volkswagen. 6. Ataka. 7.

I Ardas. 9. Gėda. 10. Styga. 11. Girtuoklis. 
Statmenai: 2. Sofa. 3. Eilutė. 4. Vitražas.

5. Karaimai. 8. Devyni. 10. Solo.
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Europos _
Lietuvių Kronika
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Pranešame, 'kad mūsų atstovės Vokieti
joje Živilės Vilčinskaitės Postschekonto 
numeris yra 640 238-461, Postscheckamt, 
Dortmund. Skaitytojai, atsilygindami už 
„Europos Lietuvį“ ir Nidos Klubo knygas, 
prašomi tuo numeriu pasinaudoti.

Živilės Vilčinskaitės adresas:
58 Hagen/Westf., Luetzowstrasse 59.

Administracija

AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvį" ir Nidos 
Klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

J. Lukėnas — 5.00 sv.; S. Macūras — 
2.65 sv.; B. Kliorys — 1.00 sv.; J. Gvildys, 
B. Urabanavičius — po 0.75 sv.; J. Vilimas. 
J. Kaila, J. Liobė ir L. Sličius — po 0.25 
sv.

*
Tautos Fondui paaukojo J. Tamulaitis — 

5.00 sv.

TOLIMOS VIEŠNIOS

Londone laikinai sustojo dvi Toronto lie
tuvaitės — Nijolė Ruslytė ir Johana Ga- 
taveckaitė. Keturis mėnesius jos keliavo 
po Europą, o Johana buvo net Lietuvą pa
siekusi.

Iš Australijos yra atvykusi Dalia Micku
tė ir laikinai apsistojo Lietuvių Namuose.

Visos trys šauniosios viešnios dažnai ap
silanko L. Namuose ir palaiko ryšius su 
Londono lietuviškuoju jaunimu.

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.

SERGA B. DAUNORIENĖ

Nepailstanti lietuviškosios spaudos ir 
liaudies meno platintoja, „Dainoros“ savi
ninkė Br. Daunorienė sunegalavo ir pagul
dyta Hammersmith'o ligoninėje. Ji ten pa
siliks dar ilgesnį laiką.

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.

CENTRINIS DBLS SKYRIUS

Centrinis DBLS skyrius yra ypatingas, 
nes jo nariai yra išsimėtę beveik po visą 
Angliją. Ypatingas dar jis ir tuo, kad turi 
didžiausią lietuvišką biblioteką, kurią rū
pestingai tvarko ir papildo ilgametis sky
riaus pirmininkas T. Vidugiris.

Gaila, kad šitoji įdomi biblioteka praėju
siais metais turėjo tik 7 nuolatinius skai
tytojus, kurie betgi perskaitė 176 knygas, 
pasiųstas jiems specialiais siuntiniais. 
Naujų knygų praėjusiais metais įsigyta 28.

Skyrius yra laimingas, turėdamas veik
lų ir atsidavusį pirmininką T. Vidugirį, 
kuris gražiai tvarko skyriaus veiklą, o ypa
čiai jo biblioteką.

M. DAVIDAVIČIENĖ LIGONINĖJE

Šv. Onos moterų draugijos pirmininkė 
M. Davidavičienė vasario 10 d. išvyko į 
Hornchurch ligoninę akių operacijai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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.

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.

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 ir 
Wolverhamptono 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

BIRMINQHAMAS
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. Kietys

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdyba 
šių metų vasario 16 dieną, šeštadienį Mau- 
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

Nauja ramovėnų valdyba

Š. m. sausio 20 d. L. V. S. RAMOVĖS 
Manchesterio skyrius M. L. S. klube turė
jo metini savo narių susirinkimą, kuriame 
aptarė visus organizacijos reikalus ir išsi
rinko naują valdybą.

Susirinkimą atidarė skyriaus pirm. K. 
Murauskas. Pirmininkavo V. Kupstys, sek
retoriavo S. Lauruvėnas.

Naujoji valdyba yra šios sudėties: K. 
Murauskas — pirm., A. Pupelis — vice- 
pirm., A. Podvoiskis — sekretorius, A. Ja
kimavičius — iždininkas ir V. Kupstys — 
reikalų vedėjas. Kandidatais liko A. Jalo- 
veckas ir J. Šablevičius.

Revizijos komisijon išrinkti A. Rimeikis, 
S. Lauruvėnas ir J. Milaknis. Kandidatas 
— A. Bendžius.

Naujai valdybai linkime sėkmės.

Blynų Balius

M. L. S. klubas š. m. vasario 23 d., šešta
dienį, savo patalpose rengia blynų balių, 
kuriame šeimininkės visus atsilankiusius 
pavaišins skaniais lietuviškas blynas. No
rintieji galės pašokti.

Šv. Kazimiero minėjimas

Š. m. kovo 9 d., šeštadienį popiet M. L. 
Sekm. Mokyklos ir Skautų Tėvų K-tas 
M. L. S. klubo patalpose rengia šv. Kazi
miero minėjimą.

Programoje bus paskaita, Kaziuko mu
gės atidarymas, MAIRONIO ir ŽIVILĖS 
draugovių iškilminga sueiga ir laužas.

Rengėjai tikisi, kad į šią įvairią šventę 
atsilankys daug tautiečių.

A. P-kis

ŠKOTIJA
LIETUVIŲ INSTITUTAS ŠKOTIJOJ

Prieš 20 metų Bellshill miestelio ir apy
linkių lietuviai apjungė vietos lietuviškas 
draugijas ir įsteigė Bellshill Lietuvių Insti
tutą. Institutą sudarė Šv. Juozapo darbi
ninkų sąjunga, L. K. Moterų draugija, Šv. 
Cecilijos choras ir naujai susitvėrusi jau
nimo draugija „Aušra“. Visų bendras tiks
las buvo įsigyti nuosavas patalpas, kurių 
iki šiol apylinkėje gyvenę apie 1.000 lietu
vių per daugelį metų neįstengė įsigyti.

1953 m. visos draugijos sutarė ir nupir
ko pastatą Mossend Cross'e, kuris anksčiau 
priklausė St. Margaret parapijai. Tai buvo 
paprasta, barako stiliaus salė. Visi pasiža
dėjo bendrai dirbti ir išmokėti likusią sko
lą. Buvo paruošti įstatai, kuriuose nurody
ta, kad šis Bellshill Lietuvių Institutas 

įsteigtas lietuvybės išlaikymui ir ugdymui 
šioje apylinkėje.

Sunku išvardyti visus asmenis, kurie 
įdėjo darbo ir iniciatyvos salę perkant, bet 
jų tikslas buvo pasiektas ir Bellshill lietu
viai turėjo nuosavą kampelį, kuriame jau
tėsi šeimininkai, čia buvo ruošiami kon
certai, šeimyniški pobūvai, minėjimai. Po 
kelių metų skolos buvo išmokėtos, salė at
remontuota ir pertvarkyta.

Buvo užsimota steigti klubą, bet nepa
vyko, nes pastatas pasirodė netinkamas. 
Be to, miesto valdyba planuoja ne už ilgo 
salę nugriauti. Turima vilčių statyti naują 
salę kitoje vietoje.

Jau per kiek laiko dėka Pr. Dzidoliko 
salėje per pramogas veikia baras, iš kurio 
Institutui susidaro pajamų, o tautiečiams 
nereikia ieškotis svetur troškulio numal
šinti.

Per dvidešimt metų Institutas yra ne
mažai padaręs. Čia veikęs Šv. Cecilijos 
choras, vedamas Miss Miller-Varnaitytės, 
savo laiku turėjo virš 40 narių. Jų dainos 
ir giesmės aidėjo Škotijoj ir Anglijoj. 1963 
m. čia buvo du kartus suvaidinta operetė 
„Lietuvaitė“, kuri daugeliui paliko gražų 
prisiminimą.

Dirigentei mirus, choro vadovavimą per
ėmė Pr. Dzidolikas, kuris pasiryžimo ir lie
tuviškos dainos meilės dėka, chorą iškėlė j 
aukštą lygį.

Liet. Kat. Moterų D-ja čia rengia šeimy
niškus pobūvius, kurie anksčiau buvo la
bai populiarūs. Anksčiau ir „Aušros“ drau
gija čia rengia savo pramogas ir vaidini
mus. Šv. Kazimiero parapijos d-ja salę 
naudoja savo parengimams.

Institute veikė lietuviška šeštadienio 
vaikų mokykla ir jaunųjų chorelis. Juos 
vedė prel. J. Gutauskas, A. Jovaras ir P. 
Dzidolikas. 1965 metais čia persikėlė „Išei
vių Di augas“, kuris vargiai būtų sulaukęs 
60 metų jubiliejaus svetimose patalpose.

Institutą yra aplankę nemažai garbingų 
svečių iš arti ir toli, kurie maloniai atsilie
pia apie šį Škotijos lietuvių kampelį.

Iš kuklių pajamų Institutas remia Tau
tos Fondą ir kitus lietuviškus reikalus.

Pradžioje Institutas turėjo daugiau kaip 
200 narių. Per 20 metų apie pusė senosios 
kartos narių iškeliavo amžinybėn, dalis ap
leido Škotiją, bet likusieji patvariai tęsia 
savo darbą. Dabar Institutui priklauso lie
tuvių ir iš tolimesnių Škotijos vietų.

Laikui bėgant, keitėsi Instituto valdybos 
ir pirmininkai. Pradžioje pirmininkavo J. 
Mikalauskas, senosios kartos lietuvis. Jis 
ir J. Mazlaveckas, buvę pirmieji Instituto 
iniciatoriai, abu jau yra mirę.

Vėliau pirmininkavo J. Kasparonis, J. 
Bliūdžius, P. Miniotas. Jie rūpinosi salės 
skolomis bei remonto reikalais. Verta pa
minėti ilgamečius valdybos narius — K. 
Savonį, J. Pautienių, J. Podricą, V. Uogin
tą, I. Balandienę, U. Paplauskienę, ir salės 
prižiūrėtojus J. Paplauską ir J. Venckūną. 
Visi jie per daugelį metų nepagailėjo dar
bo ir pastangų salės remontui ir priežiū
rai.

Nuo 1961 m. Instituto valdyba mažai kei
tėsi. Pirmininkavo J. Mickevičius, Pr. Dzi
dolikas ir dabar ilgesnį, laiką pirmininkau
ja A. Jovaras. Pirmininko pavaduotojas 
yra J. Bliūdžius, kasininkas K. Savonis, 
sekr. M. Paškauskas.

Baigiant tenka pasakyti, kad senoji lie
tuvių karta, antroji, jau čia gimusi, ir nau
jieji po karo atvykę lietuviai šiame Škoti
jos kampely gerai suprato bendrą lietuviš
ką reikalą ir gražiai sutarė. Jų visų dėka 
jau buvo paminėta 20-ties metų šio Institu
to sukaktis.

žinoma, Institutas nesididžiuoja didele 
banko sąskaita, puikiais namais ar ištai 
gingu klubu, bet tautišku atžvilgiu nėn 
paskutinis. Bendrai, Škotijos lietuviai y r; 
kuklūs, bet patvarūs. Jie pasiryžę saugot, 
ir toliau, kad lietuvio vardas būtų geras ir 
greitai neišnyktų.

A. Jovaras

VIENIŠAS JURGIS

Glasgove leidžiamas „Sunday Mail" ap
rašo neseniai Škotijoje mirusį mūsų tau
tietį Jurgį Navicką.

Gyvendamas Kinlochlevene, Jurgis la
bai ilgėjęsis savo Lietuvoje paliktos šei
mos ir daug kartų bandęs ją susirasti, bet 
nesėkmingai. Pagaliau jo draugai, nuvažia
vę į Lietuvą ir surado J. Navicko šeimą. 
Žmona gyva, dvi dukterys ištekėjusios ir 
turinčios savas šeimas.

Apie tai sužinojęs, Jurgis Navickas labai 
apsidžiaugė. Per visą laiką buvęs ištikimas 
savo žmonai, nutarė nors į senatvę su ja 
kartu apsigyventi. Pasiprašęs britų piliety
bės, jis ruošėsi važiuoti į Lietuvą pas sa
vo šeimą. Ir tą dieną, kai atvyko piliety
bės dokumentai, Jurgis numirė.

Laikraštis šitą įvykį vadina Jurgio šei
mos tragedija, pabrėždamas, kad jis buvęs 
labai populiarus vietinių gyventojų tarpe 
ir labai ištikimas savo atskirtai šeimai.

■s^orxxxxyury^uriartaryu^

PRIIMAMI PENSININKAI

Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 
Ventnor miestelyje O. ir G. Vegneriai pri- 
vatiškame hotelyje 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.

Skaitytųjų (daSkai
KITI APIE MUS

Kiekvienas keliautojas svetimą kraštą 
mato kitomis akimis. Su malonumu skaito
me aprašymus, jei jie nėra tendencingi. 
Negalima to pasakyti apie agr. A. Būdvy
čio straipsnį „Australija lietuvio akimis“ 
(Europos Lietuvis. Nr. 4, 1974 m.)

Agr. Būdvytis rašo, kad „dauguma dar
bininkų sėdėjo, nuobodžiavo. Nuobodžiau
ja ne tik benzino, bet ir kitų prekių parda
vėjai.“ Per 20 metų nepastebėjau, kad 
australai nuobodžiautų. Tai netinka jų 
charakteriui, nei klimatinėms sąlygoms. 
Tai jauna, „easy going" tauta, gyvenanti 
krašte, kurio galimybės neribotos. Daugy
bė emigrantų varžosi dėl geresnių gyveni
mo sąlygų, dėl greito praturtėjimo. Kur 
yra varžybos, ten negali būti tinginiavimo.

Toliau agr. B. cituoja nelygias produktų 
kainas skirtingose vietose. Per ilgą laiką 
pastebėjau, kad kainos gali svyruoti ir svy
ruoja apie 1%, nes kainų kontrolės nėra, o 
transporto išlaidos priklauso nuo atstumo. 
Australija laisvas kraštas!

Klaidingiausi agr. Būdvyčio išvedžioji
mai apie Australijos aboridžinus (angliš
kai aborigine). Statistiniais daviniais Aus
tralijoje yra apie 100.000 aboridžinų. Jų 
teritorija prieš baltųjų atvykimą ir dabar 
— visa Australija, tiek pakraščiuose, tiek 
žemyno centre. Kiekviena giminė turi savo 
teritoriją, kuri kitai giminei yra „tabu“ 
(taboo), uždrausta. Baltiesiems įsigalėjus, 
buvo neišvengiamas jų susimaišymas. Pir
mieji į kontaktą suėjo didžiųjų farmų sa
vininkai, kurie priėmė juos kaip darbinin
kus, ir misijos, kurios darė pastangas abo
ridžinus religiškai apšviesti. Ta pati padė
tis ir dabar tolimuose rajonuose. Miestuose 
aboridžinai sutinkami fabrikuose, įstaigo
se, aerodromuose, sporto aikštėse. Jų rei
kalams skiriamos reikalingos sumos vals
tybiniame biudžete. Vadinamoji „ambasa
da“ Canberroje, dvi palapinės prie parla
mento rūmų, yra žalingų elementų padari
nys. Prieš porą mėnesių aplankiau tą „am
basadą“ ir radau vienoje palapinėje girtą, 
kitoje du miegančius aboridžinus, nors tai 
buvo ankstyva popietė.

Nemažai inteligentų aboridžinų dirba su 
balta'siais įstaigose, bankuose, mokyklose. 
Kadangi aboridžinai nėra negrų rasės, (ra
sė skirtinga nuo kitų), tai kartais sunku

Ernie
Ernie yra moderniškas kompiuteris, ku

ris parenka laimėjimus Anglijos valdiškų
jų Premijų Bondų laikytojams. Pasirodo, 
kad jis labai gerai išnaudoja į visokias lo
terijas ir lažybas pasinešusius anglus ir su
taupo valdžiai didelius pinigus.

Maždaug kas trečias žmogus yra pirkęs 
daugiau ar mažiau tų Premiu mBonds. 
Nuo 1956 m., kai jie atsirado, parduota už 
1.661 milijonų svarų. Dalį jų (652 mil. sva
rų vertės) valdžia yra išpirkusi atgal. To
kiu būdu apyvartoje vis dėlto jų esama 
daugiau kaip 1.000 mil. svarų vertės. Lai
kytojai už juos negauna jokių nuošimčių, 
bet valdžia skiria 4,87% premijoms, kurių 
dydis svyruoja nuo 25 iki 50.000 svarų.

Pagal dabartinę sistemą vieno svaro 
Bcndo laikytojo galimybė išlošti pinigų yra 
vienas iš 10.000. Pirkęs už 50 svarų Bon
dų, vidutiniškai gali tikėtis laimėjimo vie
ną kartą per 17 metų. Iš viso premijų per 
metus išmokama 4 mil. svarų.

Iš šitų davinių matyti, kad Ernie uždir
ba gana daug pinigų. Paties valstybės iždo 
išleistieji paskolos lakštai, atsižvelgiant į 
sumą ir terminą, moka jų laikytojams 10- 
12%. Iš tos sumos dar reikia atskaityti pa
jamų mokesčius, kurių nemoka Bondų lai
kytojai, laimėję premijas. Bet ir mokes
čius atskaičius, valdžia dar galėtų skirti 
premijoms apie 8% ir dar neblogai uždirb
ti. Tuo labiau, kad pirmus tris mėnesius 
Bondų laikytojai dar neturi teisės daly
vauti loterijoje. Bondų savininkams galė
tų būti išmokėta apie 7 mil. svarų, vietoj 
dabar mokamų 4 milijonų. Laimėjimų 
skaičius galėtų būti beveik padvigubintas, 
arba išmokamosios premijos padidintos.

Turint galvoj, kad svaro vertė krinta, ir 
kad 1956 metais už Bondus sumokėti 50 
svarų dabar yra verti tiktai 24 svarus, tai 
dabartinėmis sąlygomis Bondų laikytojai 
yra netiesioginiai valdžios skriaudžiami. 
Spaudoje jau gana garsiai keliamas bal
sas, kad toji skriauda ateityje nebebūtų 
daroma.

PB

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Į nušienautą plotą priskyriau arklį su 
jauna grėbėja.“

„Kolūkis blogai laiko trąšas, nes neturi 
kur sėti.“

„Kolūkis blogai taiso kelius, nes negali 
pravažiuoti.“

(Iš žemės ūkio technikumo moksleivių 
praktikos darbų ataskaitų) 

•••
„Pirksiu nusigriovimui daržinę ir garažą 

karvei“.
„Pusantrų metų vaikui reikalinga vaikš

čiojanti auklė“.
„Parduodu peruką su suknele vestu

vėms“.
(Iš kaunietiškų skelbimų ant stulpų) 

atskirti juos nuo tamsiai nudegusių baltų
jų. Tik plati nosis juos išduoda.

Kažkodėl agr. Būdvytis australiškus na
mus vadina nameliais ir tvirtina, kad emi
grantai „čia rojaus nerado“. Taip ir vaiz
duojasi mažos bakūžės, apgyvendintos ne
laimingų žmonių. Tikrąją padėtį pailiust
ruosiu anekdotu. Rusiška blusa iškeliavo į 
Vakarus. Pagyveno metus ir sugrįžo atgal. 
Stebėjosi giminės ir pažįstami, pasitikę ją 
sumenkusią, nuvargusią, vos gyvą. „Kas 
tau yra?“ klausinėjo. „Ar kapitalistiniuose 
kraštuose iš tikrųjų toks vargas, kaip mū
sų laikraščiai rašo? Ko sugrįžai?“ „Broly
čiai“, atsakė blusa, „didesnio vargo ir ne
gali būti. Aštuoniuose kambariuose gyve
na du žmonės. Šokinėdama ir gaudydama 
juos, nusivariau nuo kojų, vos badu nenu
miriau. Čia tai kas kita: aštuoni žmonės 
gyvena viename kambary! Nei šokinėti, 
nei ieškoti. Gerk kraują ir pūskis.“

A. Saudargienė

PASIGENDAME INFORMACIJOS

Skaitydami „E. Lietuvį“, pasigendame 
informacijos apie DBLS centro valdybos 
ir L. Namų bendrovės veiklą. Pvz., iš 
Bradforde įvykusio DBLS Tarybos posė
džio aprašymo sužinome, kad L. Namuose 
ir Sodyboje planuojami dideli remontai, 
pertvarkymai, pakeitimai. Bet beveik nie
ko apie tai nepraneša pati L. N. b-vės val
dyba.

Pripuolamai teko matyti viename Vo
kietijoje leidžiamame parapijos biuleteny
je, kad į Angliją ir Vokietiją atvyksta iš 
Kanados mergaičių choras. Nurodytos da
tos ir koncertų vietos. Bet niekas nėra apie 
tai pranešęs per mūsų laikraštį. Kas tuos 
koncertus organizuoja, ar jie tikrai įvyks
ta?

Ne tik nieko nebegirdėti apie L. Sodybos 
veiklą ir ten ruošiamus parengimus, bet 
nebeskelbiamos ir atostogos. Iš tikrųjų va
saros atostogų užsisakymų laikas jau be
veik yra praėjęs, bet mes dar negirdėjo
me. ar Sodyboje šiais metais bus priimami 
atostogautojai ir kokios bus sąlygos.

DBLS ir L. Namų bendrovė yra centrai, 
apie kuriuos koncentruojasi visa mūsų 
veikla. Tad kodėl vengiama apie tai pain
formuoti laikraščio skaitytojus?

S. Verba

„Britanijos Lietuvis“,
1949 m. vasario 11 d.

— Vengrijoje nuteistas kardinolas Mind- 
szenty už „špionažą, išdavystę ir prekiavi
mą juodoje rinkoje“.

— Arch. J. T. Vizgirda organizuoja iš
leisti anglų kalba dvidešimties knygų seri
ją apie Lietuvą, jos meną, literatūrą ir kt. 
Darbą apsiėmusi atlikti „Aufbau“ leidyk
la Muenchene, jei susiras bent 1.000 kny
gų prenumeratorių. Minimos keturios jau 
išleistos knygos. O kur likusios?

— Paskelbtas ilgas sąrašas į Sibirą iš
tremtų lietuvių, kuriuos sutiko buv. gen. 
Anderso kariai įvairiose stovyklose. Jų 
tarp: yra prof. Pr. Dovydaitis, V. Bičiūnas, 
Jokantas, Z. Starkus ir kt.

— Pirmasis Lietuvos kolchozininkų su
važiavimas Lietuvoje pasiuntė laišką Sta
linui, kuriame sakosi įkūrę 524 kolūkius ir 
gauną po 5-7 kg grūdų už darbo dieną.

— Vokietijoje. Spaikenberge palaidotas 
žinomas Lietuvos muzikas-kompozitorius 
E. Gailevičius.

NAUJOS KNYGOS

Algis Rukšėnas — DAY OF SHAME. 
The truth about the murderous happenings 
aboard the Cutter Vigilant during the Rus
sian-American confrontation off Mairth'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 išlados įskaitytos į knygų 
kainą. Šios ir kitos knygos gaunamos:

DAINORA, 14 Priory Rd. Kew, Surrey.

— Jie sugyveno gerai, nors turėjo po 
atskirą vaiką ir po atskirą kambarį.

(Iš nugirsto pokalbio)
— Mūsiškis medikas nemoka saugoti 

gydytojo paslapties.
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Matyt, išplepėjo, kad tu simuliantas.
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