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MOTINOS IR MOTERS DIENA

POPIEŽIUS PRIEŠ PASIRUOŠIMUS
PASAULIUI SUNAIKINTI

P SeįtgnioS DIENOS ~|

Po privataus pasikalbėjimo su Japonijos
Pagal mūsų nepriklausomybės laikų tra žinybės dėsnių atžymėtus skirtumus, kur
diciją, pirmasis gegužės sekmadienis ski moteriškumas ir vyriškumas lieka nepakei ministerio pirmininko specialiu pasiunti
riamas MOTINAI pagerbti. Šis pagarbos čiami. Prigimčių skirtume reikia spręsti niu Matsušita, popiežius dar kartą pasisapareiškimas yra mūsų motulių užtarnau lygiavėrtiškumo klausimą, kuris dažnai kė prieš vis didėjantį žmogaus meistrišku SOVIETAI SIEKIA BRITŲ DRAUGYSTĖS AMERIKA VIS DĖLTO REMIA
tas, ir natūralu, jog tą dieną visų akys painiojamas, ypačiai kalbant apie motinos mą gamintis pasaulį gąsdinančias priemo
Britų min. pirmininkui Macmillan rašy LENKIJĄ
krypsta j jas, ieškodamos atskleisti pačias vaidmenį šeimoje. Mūsų gyvenimo sąlygo nes — naikinamuosius atominius ginklus.
tame laiške Bulganinas trokšta sugrąžinti
Tikimasi, kad netrukus bus pasirašyta
gražiausias motiniškumo savybes ir jas mis įsisąmoninimas į motinos pareigas sa Išmintingi visų tautų ir tikėjimų žmonės
dvasią tą neseniai buvusių darnios drau sutartis, pagal kurią Amerika duoda Lenki
perkelti iš šeimos į visuomeninį—-platesnį vo šeimos ir tautos atžvilgiu ir jos privalo turį jausti sunkią atsakomybę prieš busi
gystės laikų, kurie pasibaigė su Įvykiais jai 105 milijonų dolerių paskolą. Už 30
gyvenimą.
mos duoklės iškėlimas turėtų būti atžymė mąją grėsmę. Ta proga ,;Osservatore Ro
Vengrijoje. Tai dvasiai sugrąžinti ypač siū mil. būtų duodama kasykloms ir žemės
Motinai pagerbti, motiniškumui iškelti tas bendro susirūpinimo ženklu. Mūsų lie mano“ išspausdino visą sąrašą dokumentų
lomi asmeniniai valstybininkų ryšiai, kul ūkiui mašinų, o už 75 mil. grūdų,
nebegalima tenkintis tik išorinėmis moti tuviškasis kraitis labai daug priklausys ir popiežiaus kalbų, smerkiančių atominės
tūrinis bendradarbiavimas, sutartinas nu
nystės lytimis, bet tenka ieškoti gilesnio nūo mūsų motinų pareigingumo ir nuo jų energijos naudojimą karo reikalams ir siū
NAUJOS BRITŲ GYNYBOS
siginklavimas ir kt.
turinio .kurio atskleidimas ne tik mus pa- motiniškumo misijos atlikimo.
lančių ją pritaikyti žmonijos pažangai kelPRIEMONĖS
trauktų, bet kartu gražiųjų idėjų šviesa
JORDANE NERAMU
O. Bačkienė
ti.
Pasiryžę mažinti savo kariuomenę, bri
spinduliuotų. Nuo motiniškumo turinio pri
Neseniai ten karalius Hussėinas staiga tai pagreitintu tempu įsiveda naujus puoklauso, ar motinos bus gėrio, ar blogio
pakeitė vyriausybę, bet neramumai kol limo ir gynimosi ginklus. Viena tokių naubendrininkės... Užtat šiandieną jau pats
kas įsisiūbuoja platyn ir stipryn. Ammano jųjų priemonių — tai atominei bombai
laikas susirūpinti, kad motinos lietuvės mi
gatvėse buvo demonstracijų, kurių metu vežti lėktuvas, kuris tik dalį kelio bus vai
sija nesusilpnėtų jaunojoje kartoje ir ji pa
šūkauta: „Šalin Eisenhowerio planą“ ir ruojamas, o likusiąją dideliame aukštyje
ti garbingai motiniškumo kelyje išsilaiky
„Grąžink Ali Abu Nuwar“ (Nuwar buvo ir dideliu greičiu skris pats vienas, kol patų. Motinos Diena pasitarnaus ir ji nenu
generalinio štabo viršininkas, dabar paša sieks numatytąjį taikini.
bluks dabartinio gyvenimo šešėlyje tik ta
lintas). Karalius dėl neramumų kaltina ko
KARDINOLAS WYSZINSKI I ROMĄ
da, jeigu, semdamies iš praeties gražių mū
munistus.
sų motulių mums paliktų pavyzdžių, — at
Praeitų metų spalio mėn. iš kalėjimo pa
PROTESTAS DĖL PAIMTŲJŲ BIBLIJŲ leistasis lenkų kardinolas Wyszinski gegu
skleisime dabartinių gyvenimo reikalavi
mų šviesoje visa tai, kas motinos-moters
Britų ambasadorius Madride pakartoti- žės mėn. 8 d. atvyksta į Romą, kaip prane
prigimtyje yra gražu, kilnu, šventa ir die
nai įteikė skundą naujai paskirtajam Ispa ša atsakingi Vatikano sluoksniai.
nijos Užsienių Reikalų ministeriui dėl
viška; ir taip pat nebijosime išryškinti visa, kas moterį nuvertina, kaip asmenybę
'j&iffįi
36.189 biblijų, testamentų ir evangelijų, ku NUO SAARO IKI KLAIPĖDOS
Tai šūkis vokiečių pabėgėlių partijos, ku
ir kaip motiną, savo vaikų globėją, auklė
rias praeitais metais iš britų ir užsienio
toją bei lietuvybės puoselėtoją.
biblistų draugijos patalpų surinko Ispani ri, ruošdamasi rinkimams, turėjo savo su
Šiandieną, pagal susidariusias naujas gy
jos informacijos ministerijos pareigūnai. važiavimą ir ta proga papylė nemaža pro
pagandos prieš visas vokiečių partijas, su
venimo sąlygas, tenka ieškoti, kaip galima
ATMETĖ PROTESTĄ
tinkančias atsisakyti pakraščiuose apkar
motinos vaidmenį kelti tikrai tautine ir
Sovietų ambasadorius Hagoje Kirsano pytųjų žemių (Saaro, Klaipėdos ir to viso
bendrojo krikščioniškojo gėrio prasme. Ne
vas pareiškė olandų vyriausybei protestą pakraščio iki Oderio ir Neissės, kuris buvo
teisinga būtų moterį —- motiną pakaltinti,
dėl to, kad ji leido susiruošti suvažiavimą atskeltas lenkams).
kad perdaug slystamą materialinio moder
rusų pabėgėliams (suvažiavo jų atstovai
nizmo linkme, apleidžiant savo šeimą, vai
iš 13 Europos kraštų ir iš 2 Amerikos). Vy NAUJI ŽEMĖS DREBĖJIMAI
kus. šioje grėsmėje ne tik motina, bet dau
Turkijoje, pietvakarių Anatolijos srity
riausybė
protestą atmetė.
giau ar mažiau ir visa šeima yra ekonomi
je, įvykęs žemės drebėjimas pareikalavo
nių ar kitų išorinių priežasčių verčiama.
DR. SCHWEITZER TAIP PAT PRIEŠ
16 aukų. Menkesnis drebėjimas buvo Ame
Modernizmo dvasia, persunkusi kasdieninį
ATOMINES BOMBAS
rikoje — Maine, New Hampshire ir Massa
gyvenimą, aišku, tiesiogiai paliečia ir šei
Vakarų spauda plačiai nagrinėja Nobe chusetts valstybėse, bet nepadarė jokių žy
mą, nes ji yra neišskiriama iš jąją supan
lio
premijos laureato garsaus teologo ir mesnių nuostolių. Drebėjimas pasikartojo
čios socialinės, ekonominės bei visuomeni
mediko Dr. Schweitzer pasisakymą, įspė Italijoje — Florencijoje.
nės aplinkumos. Todėl motinos misija die
jantį pasaulį dėl atominių bombų bandy
na iš dienos tampa sunkesnė. Norint būti
mų pavojaus.
kilniai suprasto motiniškumo apaštale —
reikia, kad ne tik pati motina į tai veržtų
VENGRAI RUOŠIASI TEISTI
si, bet reikalinga, kad ir visuomenė moti
Ilk____________________________ jllll
IMRE NAGY
nai padėtų, ją keltų, formuodama viešąją
Londonan
atvykusi
vengrų
socialdemo

— George Metesky, lietuviškos kilmės
opiniją palankia prasme.
kratų veikėja Anna Kethly pareiškė, jog amerikietis, kuris per 16 metų New Yorko
Negalima iš akių išleisti, jog vaikų pa
per pogrindį atėjusios žinios tvirtina, kad mieste buvo padėjęs viešosiose vietose 32
saulis laikosi ant dviejų uolų: tikėjimo ir
ten bus teisiamas revoliuciją pradėjęs Im savo gamybos bombas, pripažintas nesvei
šeimos, kur motina yra gyvoji dvasia. Šias
re Nagy, tuomet buvęs ministeris pirminin ku ir nepakaltinamu. Jis turi, be to, stip
uolas sugriovus, jaunoji-karta lieka blašky
kas. Spėjama, kad iš jo bus norima ištrauk riai įsigalėjusią džiovą.
mosi ir moralinės krizės stadijoje. Užtat
ti viešą prisipažinimą, jeg jis dirbęs bend
— Jugoslavai reikalauja, kad būtų iš
krikščioniškasis pasaulis stengiasi per baž
radarbiaudamas su užsienių žvalgyba.'
O, mylima motina, laime, širdin atsigręžus.
duotas Argentinoje prieglaudą gavęs Ante
nyčią ir viešąsias institucijas atskleisti tą
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pdfiĮPavelic .kuris kaltinamas karo metu įsa
dvasinį motiniškumo grožį ir per jį iškelti
IŠNIEKINO ŽYDŲ KAPUS
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražūs.
kęs sušaudyti 10.000 jugoslavų ir pasigro
pačios šeimos orumą, susiejant jį su jauno
Žemutinėje Saksonijoje, netoli Salzgi bęs didelius žydų turtus.
Tik tavo mums meilė, kaip jūra, gili ir plati!
sios kartos auklėjimu, jos paruošimu gy
tter, Didįjį Penktadienį buvo išniekinti
— Sovietai nuo 10 iki 32 proc. numušė
venimui ne tik materialine, bet ypačiai
žydų kapai. Sudaužyta apie 80 antkapių kainas kai kurioms prekėms, kaip štai laik
Lai saulė užgęsta, lai spalvos gėlių nebedažo,
dvasine prasme.
ir paminklų, ir kapai pažymėti svastiko- rodžiams žadintuvams, valytuvams, gramo
Lai nieko šioj, žemėj nelieka vaiskaus,
Natūralu, kad Popiežius Pijus XII daž
rnos. Vidaus reikalų ministerija pasiryžusi fonams,' moteriškiems auksiniams laikro
Tik tu nepaliauki pasaulį liūliavus, kaip mažą, ~
nai savo enciklikose ypačiai pabrėžia gilų
griežčiau kovoti prieš antisemitizmą, o da džiams, parfumams ir kt.
Ir niekas per amžius, tau mylint, širdies nenuskaus.
susirūpinimą šeimai ir motinai gresian
bar paskyrė 10.000 markių tam, kas padės
— Persijoje, Egipte ir Kipre buvo že
čiais pavojais ir siūlo vesti akciją už mo
išaiškinti nusikaltėlius.
mės drebėjimas. Yra užmuštų ir sužeistų.
O, motina, džiaugsmo šaltini, o, rūpesčiai gilūs,
tin ir šeim-'.
— Pernai Prancūzijoje Velykų metu su
Per amžius jauna tu, per amžius graži ir gera...
Kaip priešprieša tam, komunistiniuose
EGIPTAS NENUSILEIDŽIA DĖL SUEZO
sisiekimo nelaimėse žuvo 124 žmonės, šį
O, mylima motina, saule, žydrynėj iškilus,
kraštuose MOTINOS DIENA panaikinta, o
Egipto vyriausybė paskelbė savo reikalą met tik 63.
Visas tau žvaigždes iš padangės kasnakt aš deru.
jos vietoje yra įvesta MOTERS DIENA ko
vimus dėl Suezo kanalo tvarkymo. Pagal
— Rusai atsiuntė į Londoną išparduoti
vo 8 dieną...
tuos reikalavimus visa valdžia turi pri 10.000 sabalų kailių.
PETRAS
VAIČIŪNAS
Tai įvykdyta ir Lietuvoje. Iš paviršiaus
klausyti Egiptui, o ne tarptautinei vadovy
— Amerikos Fordo Motorų bendrovė
atrodo, kad tai mažas niuansas, jei Moti
bei, taip pat ir pajamos už naudojimąsi per šių metų tris pirmuosius mėnesius par
❖❖
nos Diena pakeičiama Moters Diena, bet
kanalu.
davė savo gaminių už 1.569.500.000 dole
esmėie yra didelis skirtumas, kuris reika
rių. Tai geriausi biznio mėnesiai visoje
lauja mūsų dėmesio ir išryškinimo. Nebe
ISPANIJOJE STUDENTAI VIS
bendrovės istorijoje.
motina, bet moteris, kaip lygiateisė ir ly
NERIMSTA
— Vienas iš sovietų ministerio pirminin
giagretė vyrui, svarbiausią vaidmenį vai
Ispanų valdžios organai aiškina, kas iš
Lietuvos Diplomatijos Šefo min. S. ginis Sovietų Sąjungos sovietas. Tai yra studentų juodais dažais nurašinėjo šūkiais ko pavaduotojų, Mikojanas, nuvažiavo į
dinai Moteris-motina nuvertinama, jauno
Austriją su „geros valios“ misija.
Lozoraičio protestas Tarpparlamentari- viena priemonių, kurias Maskva sukūrė
sios kartos auklėjimo misija jai nebepriteisių fakulteto pastatų sienas, šūkiuose
nės Unijos pirmininkui dėl J. Paleckio lietuvių tautai pavergti ir jos valios išreiš
— Indijos ministeris pirmininkas Neh
pažįstama, visiškai susiaurinama. Motina
reikalaujama demokratijos ir pasisakoma
dalyvavimo Unijos posėdžiuose Nicoje. kimui falsifikuoti; Tokiu būdu p. Paleckis
ru
lanko Suomiją, Švediją, Daniją ir Nor
tik gimdytoja, bet ne savo šeimos židinio
už buvusį falangistą propagandos direkto
atstovauja ne lietuvių tautai, bet vien tik '
vegiją.
vaidilutė. Moters dieną iškeliamas moters
rių
Ridruejo,
kuris
neseniai
buvo
areštuo

Tarpparlamentarinės Unijos posėdžiuose tai valstybei, kuri neteisėtai.okupuoja Lie'
— Karinis tribunolas Madride greitai
vaidmuo daugiau pjopagandine prasme po
tas.
Nicoje Sovietų delegacija yra vadovauja tuvą.
teis du ispanus už komunistinę veiklą.
litiniame, socialiniame, darbo paskirstymo
ma'p. Justo Paleckio, vadinamojo Lietu
Pranešdamas tai Tamstai, Ponas Pirmi
plane. Daugiavaikės motinos apdovanoja
— Marselyje, Prancūzijoje, ginkluoti ir
vos aukščiausiojo sovieto pirmininko ir ninke, aš reiškiu gilų pasigailėjimą, kad
mos ordinais, medaliais, premijomis, bet
kaukėti vyrai vidury miesto užpuolė banSovietų Sąjungos aukščiausio sovieto vice tas asmuo, susitepęs tokiais sunkiais tei
lygiagrečiai tuo pat metu ir tą pačią dieną,
kan pinigus vežantį automobilį ir atėmė
pirmininko. Spėdamas, kad p. Paleckis yra sės ir politinės moralės principų pažeidi
Dėl mylimo vyro ir tėvelio staigios
kaip matyti nuolat komunistinėje spaudo
apie 30 milijonų frankų.
prileistas prie Tarpparlamentarinės Uni mais, tų principų, kuriais remiasi Tarpmirties p. KROLIU šeimai nuoširdžią
je, neišskiriant ir Lietuvos, — ordinais
— Kai Danijos karalius ir karalienė at
jos darbų todėl, kad ši organizacija neturi parlamentarinė Unija, —. yra į ją įleistas.
apdovanojamos ir kolūkių paršų auginto
užuojautą reiškia
keliavo į stotį, ruošdamiesi važiuoti į Jut
apie jį- pakankamų informacijų, turiu gar Aš tikiuosi, kad ateity p. Paleckiui bus su
jos, karvių melžėjos...
J.P. ir L. Vymeriai
landiją, jiems po kojų stotyje buvo kloja
bės pranešti Tamstai štai ką:
kliudyta dalyvauti šios demokratinės or
mas raudonas kilimas. Kilimą atvyniojant
Komunistų laikysena išplėšia motinos
Sovietų Sąjungai užpuolus ir okupavus ganizacijos darbuose.
iššoko pelė.
sielą, palikdama tik apnuogintos nužmogin 1940 m. birželio mėnesy Lietuvą, p. Palec
Aš esu tikras, jog šis mano kreipimasis
tos gimdyvės paveikslą. Šitą vaizdą turint kis tuoj stojo vykdyti Maskvos vyriausy
prieš akis, tenka susirūpinti tikruoju mo bės įsakymus ir pasidarė jos įrankiu kraš reiškia ne tik lietuvių tautos jausmus, bet
tinos vaidmeniu šeimoje ir ne tik komu to pavergimo akcijoje. Kaip žinoma, ši ak taip pat tų milijonų žmonių, kurie, Sovie
Mielai Sesei
nistinėje, bet ir demokratinėje, vakarų ci cija buvo nužymėta masiniais suėmimais, tų engiami, mato skausmingai nustebę,
Mūsų mylimai Sesei,
vilizacijos santvarkoje. Suprantama, rei žudymais ir deportavimais. P. Paleckiui kad jų kraštų engėjai kėsinasi būti jų ats
Skltn. RŪTAI KROLIUTEI,
RŪTAI KROLIUTEI,
kia tinkamai įvertinti naujus socialinio gy pirmininkaujant, vadinamoji Lietuvos vy tovais tarptautinėse organizacijose.
Jos
mylimam
tėveliui mirus, reiškia
venimo reiškinius, juos analizuoti ir trauk riausybė tų pat metų liepos mėnesy, vyk-,
netekusiai brangaus tėvelio, reiškiame
širdingą užuojautą ir kartu su Ja liūdi
ti tai į visuomeninių darbų programą. Bet dyčląrna Maskvos instrukcijas, suorganiza
gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Motinos Dieną turime progos pažvelgti j vo rinkimines manipuliacijas, kurių pasė
Anglijos Rajono Vadovybė,
Anglijos Rajono Skautės ir Vadovės
Skautai ir Skautės
dalykų esmę ir turime užakcentuoti, kas koje sovietinių agentų susirinkimas prie SOVIETAI ĮSPĖJA VOKIEČIUS
lietuvei motinai vertinga ir kas svetima šingai lietuvių tautos valiai paskelbė Lie
Vakarų Vokietijos vyriausybės sluoks
yra, kas yra primetama remiantis komuniz tuvos nepriklausomybės panaikinimą. Vė
mo ir socialistinio realizmo idėjomis. Mo liau Sovietų okupacinė valdžia, atlyginda nius suerzino ir kartu nustebino sovietų
tinos nuvertinimas tuo pačiu yra nuvertini ma jo patarnavimus, padarė jį vadinamojo raštas, kuriuo grasinama Vokietijai nepra
A f A HENRIKUI KROLIUI
mas ir pačios šeimos, kuria rėmėsi ir re Lietuvos aukščiausio sovieto prezidiumo sidėti su atominių bombų gamyba. Rašte
miasi tautos gyvybė ir jos ateitis.
pirAininku. Šias pareigas eidamas, J. Pa įspėjama „dėl tų baisių pavojų, kurie nega
netikėtai mirus,
Pirmuoju žvilgsniu atrodo gražu, kai gi leckis yr.a nusikaltęs sunkiais lietuviu tau Ii būti nė palyginami su vokiečių liaudies
Velionies Našlei ir visai šeimai gilaus liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą
nama moters teisės ar moteris visuose tos persekiojimais.
reiškia ilgametis draugas — bendradarbis
Galop yra pažymėtina, jog Lietuvos praeityje išgyventomis baisybėmis“, apie
darbuose pastatoma lygiomis su vvru, bet
VI. Puškariovas ir Šovai
pamirštama net elementarinis fizinės pri aukščiausias sovietas nėra joks parlamen galimybę kraštui pavirsti „vienu 'dideliu
gimties skirtumas, jau nekalbant apie am- tas, kaip lygiai nėra parlamentas analo- kapu“ ir apie „žaidimą sų ugnimi“.
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BENDROJI ISTORIJOS KALVE
ESTAI IR LATVIAI PARAŠĖ
BOLŠEVIKINES ISTORIJAS. BAISUS
ISTORIJOS KRAIPYMAS. AR NEREIKS
TIK Iš NAUJO RAŠYTI?
Prof. Dr. ZENONAS IVINSKIS, Roma.

Komunistai per aštuonerius naujosios
okupacijos metus paskubėjo duoti savaip
parašytas dviejų Pabaltijo respublikų is
torijas. Jie labai skubėjo, nes jiems būti
nai rūpėjo sunaikinti Pabaltijo tautų anks
tyvesniąją stiprybę — jų tėvų ir protėvių
patrimonium, jų istoriją, jų tautinio susi
pratimo ir atsparumo šaltini. Kėsindamiesi i tą tautos dvasinį turtą, jie siekė per
dirbti ji, ir čia komunistai rodė daug iš
tvermės. ,
Surašytieji projektai ilgai buvo taiso
mi, rusų istorikų peržiūrimi, koreguojami,
kol buvo {vykdyti duotieji partijos reika
lavimai. Pagaliau 1955 metais pasirodė es
tiškai (o rusiškai dar turi pasirodyti estų
istorikų G. Naan ir A.K. Vasar redaguo
tas pirmasis storas (792 psl.) iliustruotas
tomas: „Eesti NSV ajalugu“, t.y. Estijos
Tarybų Soc. Respublikos istorija. Jis sie
kia iki Sovietų Pabaltijui nustatomosios
kapitalizmui pradžios, būtent, iki 1860 me
tų. Dar du tomai turi pasirodyti.
Prieš ketveris metus (1952) G.J. Naan'o
redakcijoje Sovietinės Estijos Mokslų Aka
demija yra išleidusi vienu 554 psl. tomu
„Estijos TSR istoriją" nuo seniausiųjų lai
kų iki dabar. Man teko naudotis rusiškuo
ju vertimu, šešių estų istorikų kolektyvas
(Ch. A. Moora, A. Vassar, G.J. Mosberg,
I.M. Saat, V.A. Maamagi ir G.I. Naan) da
vė gausiai iliustruotą ir spalvotais žemėla
piais aprūpintą vieno tomo istoriją, skirtą
Estijos aukštesniosioms mokykloms ir pla
čiajai visuomenei. (Turi tuoj pasirodyti to
kla Latvijos istorija! Tik lietuviai dar ne
užbaigė!).
Kad būtų galima susidaryti tikrą vaiz
dą, ko šitoji istorija siekia ir kaip ji yra
parašyta, reikia tik pasiskaityti skyrius
apie estų nepriklausomybės kovas, apie va
dinamąją amerikiečių-anglų imperialistų
intervenciją, apie sukilimą Saaremos salo
je (1919) ir apie „buržuazlškai-nacionalinės diktatūros perijodą" (iki 1940), kur
daug dėmesio skirta 1924 m. gruodžio m.
sukilimui. Toliau plačiai dėstoma, kaip,
girdi, Estija buvusi amžinoje ekonominėje
krizėje ir kaip vadinamosios fašistinės dik
tatūros laikais vis nepaliovusi aktyviai
reikštis komunistų partija. Tendencingo
mis iliustracijomis vis rodomas tariamasis
ekonominis suskurdimas, mokslo ir meno
kritimas, apskritai visos buržuazinės kul
tūros išsigimimas. Visa tai ir kas toliau
nuo 1940 m. plačiai išdėstyta — nebeturi
nė šešėlio tikrosios istorijos.
Dar vėliau sustosime ties kai kuriais
klausimais tos visai suniokiotos istorijos,
parašytos perdėm generalissimo Stalino
dvasioje ir pagal jo raštus. Paskutinis kny
gos sakinys taip skamba:
„Nėra didesnės laimės — sako estų tau
ta — kaip statyti komunizmą draugingoje
Sovietų Sąjungos tautų šeimoje, vadovau
jant genialiam draugui Stalinui“ (p. 524).
O prieš tai puslapyje, kaip estų liaudies
daina, yra išcituoti posmai apie Staliną to
kiais žodžiais: „Garbinkit Staliną, dainiai“
(rusiškame vertime „Slav'te Stalina, pevcyl“, p. 521).
Iš visų trijų respublikų istorikų labiau
siai aktyvūs yra pasirodę sovietinės Lat
vijos istorikai. 1952 m. buvo išspausdintas
I-sis tomas „Latvijos Tarybų Social. Res
publikos istorija“. Taip pat, kaip ir Estijos
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tomas, drauge jis tuoj pasirodė ir rusiškai.
Jis gausiai iliustruotas ir parašytas ketu
rių istorikų kolektyvo. Atsakomasis redak
torius J.J. Žūtis, kuris prie didelio 8° for
mato tomo ( 662 psl., 171 iliustr., 3 spalv.
žemėl.) bendradarbiais turėjo sovietinius
latvių istorikus — akademijos narius K.
J. Strazdinš, Stalino premijos laureatą J.
P. Kraštini; ir istorijos mokslų kandidatą
A.A. Drizulis.
Tomo visa schema ir technika ta pati,
kaip ir plačiojoje Estijos istorijoje. Pasi
skaičius ir palyginus jaučiama, kad viskas
yra išėję iii bendros „kalvės“. Ne be reika
lo vis baltų istorikai posėdžiavo ir tarėsi.
Šis tomas taip pat apima nuo seniausiųjų
laikų iki 1860 metų. Tomo užbaigai taip
pat duodamos trumpos išvados ateičiai, ir
drauge čia, vis cituojant Stalino raštus ir
„Trumpąjį komunistų partijos kursą“, nu
rodoma, kad (cituoju) „tik padedant rusų
tautai ir sąjungoje su ja pasirodė galima
išgelbėti latvių tautą nuo sunkaus jungo
feodalinių-baudžiavinių santykių likučių,
nuo kapitalistinės eksploatacijos, nuo na
cionalinio spaudimo, kuris viešpatavo ca
rizmo laikais. Istorijos pamokos parodo,
jog latvių tautos amžių svajonės tik tada
išsipildė, kada rusų darbininkų klasė, są
jungoje su valstiečiais, laimėjo 1917 m.
spalio mėn. pasaulinės istorinės reikšmės
pergalę ir ištiesė brolišką pagalbą visoms
pirma caristinės Rusijos spaudžiamoms
tautoms“ (I p. 622). Tie paskutinieji teks
to žodžiai, kuriais baigiamas tomas, gali
būti užrašyti kaip pirmojo ir antrojo tomo
motto. Toji tezė vienu ar kitu pavidalu
kartojasi per visus šimtmečius, ir ji prade
dama jau nuo 12-jo amžiaus, kada dar net
vokiečių ordino nebuvo Pabaltijyje.
Tik vieniems latviams iki šiol tėra pa
sisekę parašyti taip pat latviškai ir rusiš
kai — II-jį tomą „Latvijos TSR- istorija“.
Iš II-jo tomo įvado patiriame, kaip vėl bu
vo ruošiamasi rūpestingai. Vos tik I-jam
tomui pasirodžius, minėtasis autorių kolek
tyvas (tik šio tomo redaktorius jau J.P.
KraStinš), vadovaudamasis marksizmo-le
ninizmo mokslu, jo vadinamaisiais klasi
kais ir Sovietų Rusijos bei Latvijos Ko
munistų partijos nurodymais, sudarė vadi
namąjį „maketą“ II-jam tomui, kuris yra
ištisai skirtas kapitalistinių santykių ir jų
visuomenės susiformavimui Latvijoje. Įva
de pasakyta, jog daug naudos buvę iš tam
reikalui Latvių Mokslų Akademijos Rygo
je sukviestosios konferencijos (11-13. III.
1953), kurioje dalyvavę Sovietų Rusijos,
Estijos, Latvijos ir Lietuvos akademikai.
Šalia visos eilės rusų (čia dalyvavo ir gar
sioji akademike Pankratova), iš Estijos da
lyvavo akademikai G.J. Naan, V.A. Maa
magi, A.K. Vassar, iš lietuvių tik J.
Žiugžda.
Įvadas toliau nurodo, kaip atskiriems
skyriams buvusios sunaudotos jaunojo isto
rikų prieauglio disertacijos, apie kurias
dar bus kalbama. Gausiuose bibliografi
niuose prieduose niekur nėra paminėta jo
kio darbo, parašyto tremtyje gyvenančių
estų ir latvių istorikų, šie laikomi savo tau
tos didžiausiais išdavikais.
Labai krinta į akis didelė disproporcija.
Pirmojo tomo 616 p. teksto apėmė visą
priešistoriją, platų dėstymą (40p.) apie
Kijevo Rusiją ir dar beveik septynis latvių
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Pasikalbėjimas apie A. Landsbergio
„LGĄJA NAKTĮ“.
R. SPALIS
Tremties metai yra labai vaisingi. Jei
Lietuvių Rašytojų Draugijos sąrašuos fi
gūruoja per šimtą narių, tai kritikų, at
rodo, yra žymiai daugiau, nes ir rašytojai
pamirko plunksną, parašydami recenzijų,
o šalia jų skamba dar visa eilė pavardžių,
kurios nuolat talkininkauja pakalbėti
spaudoje apie knygas.
Kad kritika yra naudinga ir kad tai yra
graži kūryba, mes visi su tuo sutinkame,
tačiau reikia atkreipti dėmesį į vieną
kenksmingą bruožą, kuris jau ilgas laikas
vyrauja mūsų tarpe.
Tremtis, politinės aistros, atrodo, palie
tė ne tik srovines organizacijas, bet tą cha
osą iš dalies įnešė ir į literatūrą. Jei kas
atidžiai seka musų liteturinį gyvenimą,
pradeda įtarti, kad ten irgi susisuko liz
dus „mūsų jūsų“ grupės grupelės. Ir tie
„mūsų jūsų“ dažnai mėgsta patempti ant
savo kurpaliaus. Rašomos ilgiausios re
cenzijos, pinami gudriausi žodžiai, kurie
kartais nedaug pasako apie knygą, bet labaidaug apie rašantįjį kritiką. Atsiranda
pigus, bet tremčiai tokie budingi sakiniai,
kaip: jus (skaitytojai) to nesuprantat, bet
aš (mano manymu, genialusis kritikas)
tai jums sakau, ir t.t.
.
Gal ir nevertėtų apie tai rašyti, bet pas
kutiniuoju metu krito knygos paklausa,
kaip skundžiasi knygų leidėjai, ir nenoro
mis reikia ieškoti tų priežasčių, kurios
prie to privedė.

tautos istorijos amžius. Antrasis tomas —
jo tekste 514 psl. — apima tik 44 metus,
t.y. nuo baudžiavos panaikinimo 1861 iki
1917 m. kovo mėn. (senuoju stiliumi iki
vasario mėn., t.y. iki Kerenskio revoliu
cijos). Sunkiausiai parašomas, žinoma,
yra pats istorijos galas, kai nuo Spalio m.
revoliucijos reikės pereiti prie Pabaltijo
valstybių nepriklausomybės laikų ir įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. J. Žūtis jau per
istorikų kongresą rašė, jog ir tas paskuti
nių dešimtmečių tomas greit pasirodysiąs
(Voprosy Istoriji 1955, Nr. 8, p. 214).
Kaip visuotinėje,. taip ir Pabaltijo istori
joje, kas yra buvę iki bolševizmo, tai tik
paruošiamasis įvadas. Tai yra tik klasių
kova, kuri, žinoma, turi baigtis komuniz
mo laimėjimu. Tokis neproporcingas viso
istorinio vyksmo Pabaltijyje traktavimas,
kai paskutiniesiems aštuoniems dešimtme
čiams vis paskiriami du tomai, rodo viso
darbo kryptį.
Galiu dar pridėti, jog II-sis Latvijos is
torijos tomas turi 547 pusi., 117 iliustr., 3
spalvotus žemėlapius, 3 spalv. paveikslus
(graži faksimilė V. Purvitis — Ruduo!).
Vienintelės dvi fotografijos yra viso pus
lapio, būtent, Leninas ir Stalinas 1900 m.
Lenino raštų II-jo tomo bibliografijos są
raše yra nurodyta tik 76. (Tai vis daugiau
šia atskiri jo straipsniai, kurių beveik vi
si nieko bendra neturi su Pabaltijo klausi
mais!). O Stalino — per abu tomu nurody
ta sąrašuose 26 darbų pavadinimai.
Jau pačiame įvade pasakoma, kad vado
vautasi genialiais Stalino darbais, ir šios
istorijos išdėstymas, girdi, labai skiriasi
nuo buržuazinio istorijos supratimo, nes la
blausiai nagrinėjama dirbančiosios masės
istorija, materialinio gerbūvio išsivysty
mas, kai buržuaziniams Istorikams tik val
dovų ir karo vadų veikimas terūpėjęs (I,
p. 3.). Tai yra Stalino pažiūra, užtinkama
ir Visasąjunginės Komunistų Partijos (V
KPb) istorijos kurse.
Ar nereikės greitai vėl Estijos ir Latvi
jos istorijos tomų, dėl ten vis cituojamo
Stalino nuvainikavimo, pataisyti ir per
spausdinti, paaiškės greitu laiku. Kartais
reikia palaukti! Taip laukiama dabar su
Sovietų Didžiosios Enciklopedijos 40-tuoju
tomu, kur turėtų eiti straipsnis apie Sta
liną. Yra pasirodę 39 ir 41 tomai, aplen
kiant 40-tąjį! (Juk ten turės būti sunau
dota apie Staliną tai, ką 100 psl. tekste
apie ji yra pasakęs jo įpėdinis).

dieną išbūti drauge
GATTI ---------------------

_ IŠTVIRKUSI MOTERIS
(THE IMMORAL WOMAN)
Išvertė A. Daukantas

— Dešimt metų, — kalbėjo toliau GlaGlady linktelėjo galva.
dy, giliai atsidususi. — Ir kiekvieną savai
Aš manau, kad jis sutiko ir dėl to pra
tę per tuos dešimtį metų Terensas rašė dėjo gerti. Tikrai nepavydėtinas vyro gy
man! Jis nė dienos nepamiršo manęs.
venimas! Vienišose plantacijose su moteri
— Vadinas, visą laiką jūs mylėjote vie mi, kuri svajonėse aukoja visą savo meilę
nas kitą?
svetimam vyrui.
— Taip, — tarė Glady, — mudu visą lai
— Aš visai nesuprantu jūsų! Kas jus
ką mylėjome vienas kitą. Jo tėvas yra jau galėjo priversti taip pasielgti? — pasakiau
miręs, ir Terensas tapo šeimininku. Ir da pikčiau. — Nedaug moterų turi tokį atsi
bar iš Terenso pusės nebėra jokių kliūčių davusi šeimai vyrą ir priedo dar teisę kas
mūsų vedyboms. Bet aš susitariau su savo dveji metai susitikinėti mėnesiui su mei
vyru ir pasilaikiau jį sau.
lužiu.
Jos balse buvo apstu pasididžiavimo, ir
Glady paraudo.
mano simpatijos jai pradėjo atšalti.
— Bet jis nėra mano meilužis! — sušu
— Kaip susitarei? — paklausiau nuste ko ji iškaitusi ir pasipiktinusi. — Aš nie
busi.
kuomet su juo neišbūdavau viso mėnesio!
— Kai aš gavau Terenso laišką. — to Tik vieną dieną!
liau pasakojo Glady, — parodžiau jį Ste
— Tik vieną dieną? — paklausiau. —
pui. Aš pasakiau jam, kad Terensą visada Tai ko važiuodavote visam mėnesiui Lon
mylėsiu. Bet Stepui pasižadėjau, kad to
donan?
liau su juo gyvensiu, jei jis leis man rašy
— Ak, Londone yra daug kas veikti
ti Terensui ir jei pasižadės kas dveji me
krautuvėse,
kavinėse, teatre ir kitur. Ir
tai išleisti mane Anglijon.
— Ir jis sutiko su tokiomis sąlygomis? man atrodė neprasminga kėliauti iš Afri
kos Londonan tik vienai dienai... O viėn^
i— paklausiau, dar labiau netikėdama:

su juo buvo paties Te
renso mintis, — pasakojo ji svajodama. —
Ir mes visada tą dieną praleisdavome
Kensingtono soduose.
Dabar mano pyktis išsiliejo visu grubu
mu.
— Be abejonės jūs esate labiausiai iš
tvirkusi moteris, kokią tik esu kada nors
mačiusi, — pasakiau piktai ir greitai. —
Jūs griaunate dviejų vyrų gyvenimą vien
tik dėl to, kad patenkintumėt savo tuščią
garbėtrošką! Kodėl nepasirenkate vieno, o
kitam neleidžiate pasitraukti? O jei norite
abu turėti — tai šitą turi grafienė žinoti!
Ir aš tikiu, kad ji niekuomet neleis!
Staiga pajutau pati perdaug pasakiusi,
pasijutau buvusi perdaug grubi ir tuoj no
rėjau prisipažinti buvusi savo žodžiuose
ne visai teisinga.
Nežinau, kas būtų toliau nutikę, jei kie
me nebūtų pasirodžiusi mašina su mūsų
vyrais. Jiems nebuvo pasisekę nušauti an
tilopių, ir jie buvo maloniai praleidę lai
ką, ir aš pavydėjau jiems.
Mes nuėjome pavakarių. Labai gėdinausi savo elgesio ir parašiau atsiprašymo
laišką poniai Glady, prašydama į mano
žodžius visai nekreipti dėmesio.
Nuo to laiko nė vieno žodžio nebuvau
girdėjusi apie Glady Evans.

Pagrindinė priežastis, sakoma, yra skai
tytojų taupumas, bet, kai kurių nuomone,
prisideda ir anksčiau minėtasis tas „musų
jūsų“ grupių grupelių nesusipratimas, kur
skambūs žodžiai lengva ranka kelia kny
gą i padanges, arba meta ją į purvą.
Skaitytojas, kuriam knyga rašoma, ne
buvo ir nėra naivus. Skaitydamas genijų
išgirtą knygą, dažnai jis nusivilia ja; pur
vais apdrabstytosios knygos savaime jis
nelinkęs pirkti, taigi, pasidaręs skeptiku,
jau mažiau domisi ir naujai išleistąja kny
ga, pinigus palikdamas kišenėje. Jei patys
kritikai, poetai, rašytojai nemoka gerbti
knygos, sunku mylėti ją ir skaitančiajam,
nebent jis būtų apdovanotas ypatinga do
rybe. Žinoma, netvirtinu, kad viską reikia
išsijuosus girti. Toli gražu ne. Bet laikas
išmesti iš kritikos žodyno ironiją, pašai
pą, neapykantą, pozavimą bei perdėjimą,
nes tai yra didžiausi priešai tiek knygos,
tiek paties kritiko. Į nepavykusią trem
ties kūrybą reikia žiūrėti kaip i negražų
kūdikį, bet savą, kuriam reikia tiesaus
pamokomojo žodžio, bet ne piktumo ar pa
galio. Reikia džiaugtis tuo, kas knygoje
yra gera, bet nepūsti visomis pastangomis
trūkumų. Juk visi gerai žinome Vaižgan
to „Dėdes ir dėdienes“. Kūrinys buvo po
puliarus ir tarp suaugusių ir tarp moks
leivių, o, pasakyčiau, tą populiarumą įkvė
pė prof. Mykolaičio šilti atsiliepimai, J.
Ambrozevičiaus gražios studijos. Tačiau
jei būtų šūktelėtą: Mykoliukas be energi
jos, pasyvus vyras, su tokiais nei kovos
nelaimėsi, nei pažangos nepasieksi, — ta
da būtų pasiekta priešingų rezultatų, kny
ga seniai bytų pamiršta. Tačiau kritikai
ieškojo deimančiukų ir jų rado nemaža,
ir paskleidė juos kitiems pasidžiaugti.
Pats kritikos aktas yra suprasti veikalą,
padėti skaitytojui jį suprasti, iškelti vie
tas, kurios įprasmina kūrinį, atkreipti au
toriaus dėmesį į tai, kas šiokiu ar tokiu
būdu silpnina ar stiprina veikalą.
Apie A. Landsbergio „Ilgąją naktį“ ra
šau nė recenziją, kuri pareikalaut1.! giles
nių studijų, bet eilinį pasikalbėjimą ap' J
tą knygą.
Visų pirma autorius yra jaunosios kr;
tos rašytojas, mokslą sėmęsis Lietuvoje,
tremtyje suspėjęs laimėti „Draugo“ roma
no konkursą, parašęs romaną „Kelionę“.
„Ilgojoje naktyje“ viso sudėti penki kūri
niai, kurių ilgiausiojo vardu pavadinta ir
pati knyga. Išskyrus paskutinį kūrinį ,.žo
džiai, gražieji žodžiai“, kiti keturi turi idė
jinį panašumą, stovi ant to paties pagrin
do, būtent, ant žmogaus, kurį karas išme
tė iš normalių gyvenimo bėgių. Žmogus
jo knygoje, kas jis bebūtų, ar inteligentas,
ar darbinihkas, ar senas, ar jaunas, ar vy
ras, ar moteris, ne tik materialiai nukentė
jęs, bet ir dvasiškai suskilęs, tikriau sa
kant, apsinuoginęs iki permatomumo, tra
giškas savo aistros, savo menkumo kovo
je.
Novelių kompozicija yra lyg į grindis
sviestoji vaza, kurios sudaužytieji atskiri
gabalai—fragmentai lipdomi greta vienas
kito, kad atgaivintų praeitį, bylotų apie
kūrinį. Iš dalies tai stabdo veiksmą, bet iš
kitos pusės kursto smalsumą. Ir melas, ir
purvas, ir menkystė, ir purve spindįs auk
sas susisunkia į baisią klaikumą po prabė
gūsio karo audros viena skraiste, iš po ku
rios kišo išbalę, įdubusiais veidais, degan
čiomis akimis veikėjai, kurių ateitis daž
nai veda į fizinę ar tiesia kelią į moralinę
pražūtį. Tik, kartoju, pats paskutinysis
kūrinys „žodžiai, gažieji žodžiai“, neside
rina su knygos nuotaika. Jis lieka atski
ras, lyg tyčia priremtas prie kitu.. Bet pa
baigai jis atneša ramybę, tartum tas Čiur
lionies kūdikis ant kalno...
„Motina ir Rimos kasos“ — tai jaunat
vės gyvas, apčiuopiamas ryšys tarp moti
nos ir dukros, kurių, atrodo, nepajėgia su
drumsti ir baugi radio žinia, tačiau plieno
tankai stipresni ir už valios ir kraujo ry
šius: motinos pirštai sudrebėjo, ir ji pa
leido beveik baigtas pinti kasas: kad jie
nutiltų, tie tankai! Aš nebegaliu klausyti
jų, aš nebegaliu...
Rimos tragedija išryškėjo ne ten, rūsy
je, po maskolių batais, ne prie to langelio,
kur kritęs saulės spindulys nušvietė jos
plikai nuskustą galvą, bet ten, bunkeryje,
kur ištekėjusi apkabino Kęstutį ir staiga
pajuto, kad ji geidė Liudo rankų, Liudo
bučinių. Šita trumpa scena tartum prožek
torius peršvietė moters širdį, įpildama gy
vybės į. visą kurinį, įprasmindama visą Ri
(Nukelta į 4 psl.)

padarė su dideliu širdies skausmu. Vis dėl
to, atrodo, viskas pasibaigė laimingai.
— Už tai aš turiu būti dėkinga jums! —
dar kartą pasakė man ponia Evans. — Jūs
žinote mano praeitį ir mano menką išsi
auklėjimą. Aš paėmiau teisinga ir bloga,
kaip balta ir juoda, be jokių tarpinių še
šėlių.
Ji maloniai nusišypsojo man.
— Iš pradžių aš neturėjau jokio suprati
mo, kokia gali būti draugystė su vyru. Ta
čiau vyrai tiek daug žino apie dailę ir mu
ziką, istoriją, meną ir mokslą. Jie gali bū
ti įdomūs! Ir net tokie juokingi! Tikrai juo
kingi! Ir tokie malonūs...
Buvau labai sujaudinta. Ypač dėl to me
no ir mokslo! Man niekad nebuvo dingte
lėję į galvą, kad Glady būtų kada nors
troškusi panašių dalykų. Iš tikrųjų jos gy
venimas su majoru Evans praturtino ją.
Ji pasilenkė per stalą arčiau manęs.
— Aš jums papasakosiu, — kalbėjo ji,
— kol jis sugrįš nuo telefono, žiūrėkite,
po to, kai jūs įspėjote mane, aš nuspren
džiau, kad jūs buvote teisi. Aš nutariau
tuoj važiuoti Anglijon, visą mėnesį anks
čiau, negu buvau suplanavusi. Išvažiavau
sekančiu laivu. Parašiau Terensui laišką,
kad mes šį mėnesį galėtume važiuoti į Ita
liją ar kur kitur, jei tik jis norėtų. Bet jis
nepasitiko manęs Londone, kaip aš lau
3.
kiau. Iš viešbučio paskambinau jam. Te
Grįžtu vėl į dabartį prie mūsų stalo Plia lefonu atsiliepė jo tarnas ir buvo labai nu
žoš kavinėje. Ponia Glady Evans tikrai pa stebęs, kad aš nežinau, jog Terensas jau
klausė mano patarimo, bet manau, kad tai prieš keturioliką dienų yra vedęs airę.

Prisikėlimo spinduliuose
Velykų saulėtąjį rytmetį Romoje šimta
tūkstantinės minios tikinčiųjų plaukė į
Krikščionybės Centrą prie Kristaus Vieti
ninko kartu išgyventi didžiojo Kristaus
mirties pergalės džiaugsmo. Milijonai žmo
nių vienuolikoje Europos valstybių per te
leviziją matė ir girdėjo kalbantį šv. Tėvą
PIJŲ XII, skelbiantį Kristaus Prisikėlimo
linksmąją žinią. Pačioje Šv. Petro aikštėje
nebetilpo minios ir išsiskleidė plačiai iki
pat Tiberio upės krantų — apie 400.000
žmonių. Iš didingosios Šv. Petro bazilikos
balkono Šv. Tėvas tarė savo tradicinę ve
lykinę kalbą:
— Ir vėl begalinė visų giminių, kalbų,
žmonių ir tautų minia pripildė šią didingą
aikštę, kuri, brangūs sūnūs ir dukros, jus
visus apima ir jungia. Ir su jumis dvasia
jungiasi milijonai kitų tikinčiųjų, kurie
klauso mūsų balso. Tešviečia jūsų akims
nauja
šviesa, teskamba
jūsų širdyse
džiaugsmo ir garbės himnas: jį gieda tūks
tančių tūkstančiai balsų, jį palydi vargonų
melodijos, jį neša ore per kalnus ir klo
nius varpų gaudimas — Velykos! Diena,
kurią musų džiaugsmui padarė Viešpats!
Toliau Šv. Tėvas vaizdžiai ir gyvais žo
džiais iškelia tą tamsiąją naktį, kada prie
Išganytojo kapo užverstas angos akmuo,
pastatyta karių sargyba, tebealsuoja mir
tis, belaukiant. Kristaus iš numirusių prisi
kėlimo. Ir štai rytuose iš lėto pradeda švis
ti, žvaigždės blėsti, padangė šviesėti, ir pir
mieji saulės spinduliai nušviečia žemę —
pakyla prisikėlęs Kristus, nugalėjęs mirtį,
ir plinta džiaugsmo giesmė: Resurexit!!!
Prisikėlė! Aleliuja! Ir šiandien pasaulį su
pa kita klaidos naktis, blogi plačiai paskli
dę papročiai, kiekvienos rušies_ sugedimas,
prislėgęs žmoniją ir paskirus žmones. Bet
daugelis jau aiškiai mato, kad jokia pa
žanga iš savęs negali pasaulio atnaujinti,
ir pripažįsta, kad ši sutemusi, naktis už
gulė pasaulį, kadangi Kristų ištrėmė iš
šeimos, kultūrinio ir socialinio gyvenimo;
kadangi norima Jį matyti tik akmenim!
užristame kape, o ne prisikėlusį, triumfuo
jantį ir išvadavusį žmoniją iš nuodėmės.
Šv. Tėvas baigė giliu įsitikinimu, kad žmo
nija grįš prie vienintelio išsigelbėjimo lai
do, kuris nugalėjo mirtį ir nuodėmę, prie
Viešpaties Kristaus:
— Kristus privalo žmonėse sunaikinti
mirtinos nuodėmės naktį atgautosios ma
lonės aušra; šeimose abejingumo ir šaltu
mo naktį privalo uždegti meilės saule; dar
bovietėse, miestuose, tautose, neapykantos
ir keršto šalyse tamsioji naktis privalo nu
švisti Kristaus Prisikėlimo spinduliavimu.
Ateik, Viešpatie Jėzau! Tiek sielų aukoja
si, kad Tavo atėjimo diena paskubėtų, ku
rioje Tu vienas gyvensi ir karaliausi širdy
se! Ateik, Viešpatie Jėzau! Jau yra tiek
ženklų, kad Tavo atėjimas nebetolimas!
P. Dauknys, MIC

Rekolekcijos:
COVENTRY — šį šeštadienį, gegužės 4 d.,
7 vai. vak. St. Elizabeth and Helen baž.,
St. Elizabeth Rd., Great Heath. Sekma
dienį 12 vai. Kviečiami kolonijos ir pla
čiosios apylinkės tautiečiai.

Pamaldos:
BRADFORD — gegužės 5 d., 12.30 v. 4 v.
p,p. Lietuvių Namuose vargo mokyklos
atidarymas. Kviečiami tėvai su vaikais.
NOTTINGHAM — gegužės 12 d., 12.15 vai.
ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Lietuvių Dienos, 1957 m. kovo mėn. nu
meris. Pr. Dailidė rašo apie juridinius Pa
baltijo saugumo pagrindus, V. Adomavi
čius apžvelgia smuikininko Iz. Vasyliūno
darbus, spausdinama Sibiro lietuvių poezi
jos, J. Ignatonio novelė, daržininko P. Sagato eilėraščių, supažindinama su dailinin
ku M. Bandų ir jo kūryba, itin gausu pa
veikslų. Angliškoje dalyje perspausdintos
senatoriaus Knowland kalbos ištraukos,
kongresmanų pasisakymų, prof. W.K. Ma
tthews verstas K. Binkio eilėraštis, M. Egg
leston prozos gabalas, rašoma apie lietuviš
kus pašto ženklus ir duodama kitokių įvai
renybių ir žinių.
Be kita ko, pažymėtina, kad ir šiame nu
meryje yra kiek fotografijų iš lietuvių gy
venimo Sibire. Spausdinimas tokių foto
grafijų savo metu buvo sukėlęs smarko
kus ginčus Amerikos lietuvių spaudoje.

— Kaip tai baisu! — sušukau.
— Tai buvo baisi žinia! — kalbėjo to
liau Glady. — Žinoma, Terensas man buvo
pranešęs tai, bet aš jo laiško nespėjau gau
ti, išvažiuodama visu mėnesiu anksčiau.
— Bet ką jūs padarėte? Kas atsitiko su
jumis? — paklausiau.
— Kelias dienas buvau kaip pritrenk
ta, Ir tada aš supratau, ką reiškia vienu
ma.
Ponia Evans uždėjo savo ranką ant ma
no dešinės.
— Žiūrėkite! — parodė ji man salės ga
lan.
Aš pasižiūrėjau ir atsidusau. Tarpdury
stovėjo aukštas puikiai nuaugęs vyras, ku
rį, nors jis vilkėjo paprastą pilką biznio
eilutę, aš tuoj įsivaizdavau su šalmu ant
galvos, krūminės spalvos marškiniais ir
pirštinėmis.
Aš pažvelgiau į Glady Evans. Jos akys
švietė.
— Nuo to laiko jis niekad daugiau- ne
bebuvo pasigėręs, — pasakė ji skubiai ir
pasididžiuodama. — Ir žiūrėkite, kada ma
no svajonės sudužo į šipulius, aš pažvel
giau į gyvenimą realiomis akimis ir supra
tau, kad Stepas yra vienintelis mano drau
gas. Aš jį tuoj pasikviečiau Anglijon, o
kai mudu nuvažiavome Italijon, greit vie
nas antrą įsimylėjome.

(Pabaiga)
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A.A. VLADAS PETRAVIČIUS
Po ilgos ir sunkios ligos, aprūpintas švč.
Sakramentais, balandžio 24 d. savo namuo
se mirė a.a. Vladas Petravičius. Velionis
buvo gimęs 1900 m. spalio 16 d. Tauragės
apskr., ūkininkų šeimoje. Pradėjęs sava
rankišką gyvenimą, aęsigyveno Šiauliuose,
kur dirbo geležinkelio statybos darbinin
ku. Kai sovietų kariuomenė žygiavo į Lie
tuvą, 1944 m. rudenį pasitraukė į Vakarus.
Iš Vokietijos į Angliją atvažiavo 1948 m.
ir sekančiais metais įsikūrė Bradforde.
Velionis gyvai domėjosi lietuvių veikla,
sielodamasis darniu sugyvenimu ir sutar
tiniu darbu. Uoliai dalyvavo p. J. Juškos
suorganizuotame bažnytiniame chore, ne
praleisdamas savų, lietuviškų pamaldų. Bu
vo gyvas, karšto būdo, tačiau ir draugiš
kas, sugyvenamas.
Balandžio 27 d. St. Ann's bažnyčioje už
a.a. VI. Petravičiaus vėlę buvo atlaikytos
gedulingos Mišios, kuriose dalyvavo gra
žus būrys artimųjų ir pažįstamų. Kapinėse
vietos kapelionas pasakė pamokslą, primi
nęs velionies gyvenimo kelius.

ROCHDALE
A.A. VLADAS ŽEMELIAUSKAS
Prieš pačias Velykas, balandžio 17 d.,
skubėdamas motociklu į darbą, eismo ne
laimėje, susidūręs su keleiviniu autobusu
tragiškai žuvo 33 metų Vladas Žemeliauskas, palikdamas giliame liūdesyje savo
žmoną ir mažą vaikutį. Susidūrimas buvo
toks sunkus, kad velionis buvo mirtinai su
žeistas ir, nuvežtas į ligoninę, mirė.
A.a. VI. žemeliauskas savo kilme — ūki
ninku sūnus, kupiškėnas. Dar jaunas buvo
priverstas dalyvauti paskutiniame kare,
kurį užbaigė Italijoje, kur atsidūrė karo
belaisvių tarpe. Emigravęs į Angliją, įsikū
rė Rochdalėje, kur įsigijo namelius ir ve
dė italę, su kuria buvo sutuoktas jos gim
tinėje, Venecijos bažnyčioje.
Velionies laidotuvėmis pasirūpino DBLS
Rochdalės skyriaus valdyba. Ypačiai daug
pasidarbavo p. Banaitis ir p. Gugas. Jų rū
pestį nuoširdžiomis aukomis parėmė vietos
lietuviai, ir velionis gražiomis apeigomis
buvo palaidotas Manchesterio kapinėse,
kur po lietuvišku paminklu jau ilsisi kele
tas lietuvių.
Balandžio 23 d. iš Rochdalės išsitiesė ma
šinų vilkstinė, palydinti velionį į amžino
poilsio vietą. Kapinių koplyčioje gedulin
gas Mišias atnašavo kun. J. Kuzmickis, ku
ris ir prie atviros duobės tarė paskutinį
atsisveikinimo žodį. Laidotuvėse šalia gau
saus lietuvių būrelio dalyvavo ir velionies
žmonos motina, atvažiavusi iš Venecijos.
Amžiną atilsį.
j.k.

NOTTINGHAMAS
Gegužės 4 d., 7 vai. p.p., Lilac St. salėje,
Nottinghamo Moterų Draugija rengia
Motinos Dienos Minėjimą
Programoje: O. Kairiūkštienės paskaita.
Meninę dalį išpildys: Nott. Tautinių Šokių
Grupė. Jaunųjų pasirodymai.
Po programos bus šokiai ir žaidimai,
gros liet, kapela. Bus turtinga loterija,
veiks baras.
Salė pasiekiama autobusu Nr. 31 iš mies
to centro.
Moterų Draugijos Valdyba
Pasisekęs Velykų Margučių Vakaras
Velykų antrąją dieną Lilac Str. salėje,
Nottinghamo DBLS skyrius suruošė Mar
gučių Vakarą. Tai gal būt pirmas tos rū
šies parengimas Nottinghame. Salė ir baro
kambarys buvo pilni svečių.
Vakaras buvo pradėtas margučių lenk
tynėmis, kurias laimėjo V. Fidleris, grei
čiausia nubėgęs su dantyse įsikąstu šaukš
tu ir jame įdėtų margučiu, o paskui pirma
sis jį nulupęs ir suvalgęs, ir už tai gavęs
didelį šokoladinį kiaušinį.
Be šių lenktynių, visą vakarą buvo vis
pravedami įvairūs kitokie žaidimai, kurie
sudarydavo daug juoko, o laimėtojai gau
davo vertingas dovanėles.
Didžiausia problema tai buvo gražiau
sio lietuviško margučio išrinkimas. Tačiau
teisėjams ir publikai dėl to nebuvo vargo,
nes tarp septynių gražių margučių vienas
ypač krito į akį — tai gana vykusių spal
vų ir tautiniais motyvais išgražintas mar
gutis, kuris ir susilaukė teisėjų pritarimo
ir didžiausių publikos katučių. Margučio
savininkas — R. Veinorius. Jis gavo ge
riausią to vakaro premiją — lagaminėlį.
Pabaigai buvo turtinga loterija, kurią pra
vedė E. Veinorienė. Žaidimų teisėjais buvo
B. Čiudiškis, J. Kinka ir A. Marciuška.
Žaidimus pravedė J. Kibucas.
Gautasis vakaro pelnas — 8 sv. 3 šil. 5
penai paskirti jaunimo reikalams ir per
duoti Jaunimo Reik. Komitetui.
DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba dė
koja gausiai publikai, kuri savo atsilanky
mu parėmė mūsų jaunimo reikalus, ir vi
siems padėjusiems pravesti vakarą. Atei
tyje ji bandys parengti daugiau panašių
vakarų.
Foto Korespondentas

PADĖKA
Visiems
pažįstamiems
ir DBLS StokeMOTINOS DIENA
on-Trent skyr. nariams, pareiškusiems
Šį šeštadienį, gegužės 4 d., 8 vai. vak., užuojautą liūdesio valandą ir prisidėjuparapijos salėje, Victoria Park Road, 345a, siems prie laidotuvių mūsų brangaus ir my
įvyksta iškilmingas
limo vyro ir tėvelio a.a. Hendriko Krolio,
nuoširdžiai dėkojame.
Motinos Dienos Minėjimas.
Nuliūdusi žmona ir vaikai
Paskaita bus Londono universiteto dip
lomanto Jono Jurkonio. Seks įdomi meninė
dalis. Lietuvės Motinos pagerbti nuošir REIKALINGI TARNAUTOJAI.
LIETUVIŲ NAMAMS Londone yra rei
džiai kviečiame dalyvauti visus londoniekalingas virėjo padėjėjas — vyras ar mo
čius ir svečius iš apylinkės.
teris.
DBLS Londono I sk. Valdyba
LIETUVIŲ SODYBAI vasaros sezonui
skubiai reikalingos padavėjos ir virtuvės
GEGUŽINĖS PAMALDOS
tarnautojai.
Gegužės mėn. vakarais po dienos darbų
Kreiptis į M. Bajoriną, 1, Ladbroke
visoje Lietuvoje bažnyčiose, kaimų sekly Gardens, London, W.U. Tel.: PARk 2470.
čiose ar prie sodybų kryžių vykdavo gra
ANKSTYVAS VASAROS SEZONAS
žios pamaldos Dievo Motinos Marijos gar
Lietuvių Sodyboje vasaros sezonas prasi GLOUCESTER
bei, savitu lietuvišku atspalviu, ne taip,
Motinos Minėjimas
kaip kituose kraštuose. Londono Lietuvių dėjo netikėtai anksti šiais metais. Jau nuo
Neįmanoma motinos pilnai įvertinti,
bažnyčioje gegužinės pamaldos vyksta pat Velykų ten atostogauja nuo 20 iki 30
pavasario papuošti, bet kiek galime,
kiekvieną vakarą per visą gegužės mėn., asmenų. Vasaros metui kambarių dar yra, kaip
tiek darome. Taip ir musų, nors ir nedide
darbo dienomis — 8 vai., o šeštadieniais bet kai kurios savaitės rugpjūčio mėnesį lė, kolonija pereitą šeštadienį 12 vai. su
ir sekmadieniais — 7 vai. Tada iškilmin jau yra visiškai užpildytos.
ruošė gražiai pasisekusį Motinos Dienos
gai prie gausiai degančių žvakių įstato Nuo gegužės 1 d. Sodyboje pradėjo dirb Minėjimą. Atvykęs kapelionas atlaikė pa
maldas vietos bažnyčioje, kurių metu be
mas monstrancijoje Švenč. Sakramentas, ti T. Lūža.
veik visi už savo motinas priėmė Šv. Ko STROUD
kiekvieną vakarą sakomas pamokslas Ma
muniją, išklausę kapeliono uždegančių žo
rijos garbei ir visų susirinkusiųjų gieda
džių. Po pamaldų mokyklos salėje Lietu
Pamaldos ir Motinos Minėjimas
DBLS CENTRAS
vės Motinos garbei paskaitą laikė kapelio
ma Marijos garbei gražioji poema — Lita
Saulėtas
Atvelykio sekmadienis kalnuo
nas, iškėlęs religingos Motinos nuopelnus
nija. Tautiečiai kviečiami gausiai šiose pa
NUSTATYTA DATA SUVAŽIAVIMUI mūsų Tautai. Eilėraščius deklamavo ma tojo Stroudo lietuvius kiek gausiau sutrau
kė ir į lietuviškas pamaldas, pasimelsti už
maldose dalyvauti.
Pereitą penktadienį Lietuvių Namuose žosios dukrelės: Veronika Vilimaitė ir Lai savo sengalvėles močiutes. Po jų įvyko
mutė
Pukaitė.
Po
minėjimo
buvo
aptartas
posėdžiavo DBLS-gos Valdyba. Kad nerei kelionės organizavimas į Lietuvių Sodybą Motinos Dienos minėjimas, tik gaila, kad į
MOTERYS!
kėtų atstovams iš provincijos važinėti į per Sekmines. Ta proga kai kas įsigijo jį nebe visi susirinko, nuskubėjo namo
Šį sekmadienį — gegužės 5 d., 3 vai. po Londoną du kartu, nutarta šių metų su knygų, užsimokėjo prenumeratas už laik prie kitų reikalų. Likę apie 10 vyrų ir vie
motina išklausėme mūsų kapeliono
pietų, Parapijos salėje, Victoria Park Rd., važiavimą padaryti kartu su Sąjungos de raščius ir žurnalus, paaukojo Rūpintojėlio na
Pamldose ir minėjime dalyvavo paskaitos, kurioje buvo mestas platus
įvyks Londono Moterų Susirinkimas.
šimtmečio minėjimu per Sekmines. Taigi statymui.
žvilgsnis
į pagarbos gilią prasmę, kurią
beveik visa kolonija — 25 asmenys, išsky
Labai prašomos visos moterys dalyvauti, DBLS dešimtasis metinis suvažiavimas ir rus tik tuos, kurie būtinai turėjo dirbti. kiekviena kultūringa tauta vertina ir bran
gina — savo motinas. Po paskaitos DBLS
atvykstant punktualiai, nes po moterų su L. Namų B-vės akcininkų susirinkimas Pereitais metais čia įsisteigęs DBLS sk. sk.
pirmininkas A. Kaziūnas kalbėjo apie
sirinkimo toje pačioje salėje bus parapi įvyks Lietuvių Namuose Londone šeštadie jau kelintą kartą suruošia minėjimus bei Lietuvių Sąjungos Dešimtmečio minėjimą
susirinkimus
lietuviškųjų
pamaldų
proga,
nį, birželio 8 d., ir pirmadienį, birželio 10 o tai per eilę metų nebuvo. Skyriaus pirmi Lietuvių Sodyboje, į kurį kolonijos gyven CORBY
jos susirinkimas.
d. Sekminių pirmąją dieną, sekmadienį, ninku yra Aleksandras Gravas. Sėkmės ir tojai nutarė organizuoti ekskursiją bend Gegužės 12 d., 4 v.v., sekmadienį, St.
Iniciatorės
rai su netolima Gloucesterio kolonija. Vie John Ambulance Hall, Lloyds Rd., Old Cor
atstovai vyks į dešimtmečio minėjimą Lie toliau gražiai reikštis!
tos tautiečiai yra prašomi užsisakyti vie by, DBLS Corby skyrius minės
VIENĄ GERĄ ŠIRDĮ JAU TURIME
tuvių Sodyboje, grįždami vakare į Londo
tas pas sk. pirmininką, nes jau laikas už
MANCHESTERIS
MOTINOS DIENĄ
ną
tęsti
suvažiavimo
kitą
dieną.
sakyti autobusą.
Paskutiniuosiuose dviejuose „Europos
Programoje girdėsime V. Akelaičio pas
Tėvų
Dėmesiui!
Dienotvarkė šeštadieniui nustatyta to
Lietuvio“ numeriuose esame kreipęsi į ge
kaitą; meninę dalį išpildys Corbio „Atža
Vaikų darželis ir mokyklą, užbaigę atos
“. Be to, bendra arbatėlė, loterija, ir
ros širdies tautiečius, galinčius ir norin kia: Centro organų pranešimai, paklausi togas, nuo gegužės 12 d. vėl pradeda savo WOLVERHAMPTONAS
'. lynas
plokštelių muzika.
čius apmokėti dviems neišsigalintiems skai mai ir diskusijos, Šalpos Kasos steigimo darbą.
Pamaldos
Evangelikams
Visi
corbiečiai ir kaimynai-svečiai malo
klausimas ir akcininkų susirinkimo lietu
Tą pačią dieną šaukiamas ir tėvų susi
tytojams prenumeratą.
rinkimas. Visus tėvus su vaikučiais gegu Wolverhamptone evangelikams pamal niai prašomi atsilankyti ir praleisti vakarą
viškoji
dalis
(pranešimas
ir
diskusijos).
Su džiaugsmu dabar pranešame, kad ta
žės 12 d., 3.30 vai., kviečiame atvykti į dos įvyks sekmadienį, gegužės 5 d., 1 vai. savųjų aplinkoj. Prašome nesivėluoti, nes
pirmoji gera širdis yra A. Žukauskas iš Vakare bus vaidinimas ir bendra vakarie Klubą.
p.p. St. Marks bažnyčioje Chapel Ash. Pa pradžia punktualiai.
Kultūrinis Koordinacinis Komitetas maldas laikys kun. Keleris.
DBLS Corby Skyriaus Valdyba
Bradfordo, kuris atsiuntė 2 svarus — vie nė. Pirmadienį įvyks rinkimai, ateities
veiklos
gairių
nustatymas,
akcininkų
susi

ną metinę prenumeratą. Reiškiame jam
rinkimo oficialioji dalis ir jaunimo reika
čia nuoširdžią padėką.
lai.
DBLS Valdybos posėdyje buvo priimta
RŪPINTOJĖLIUI SODYBOJE
pereitų metų apyskaita ir sąmata šiems
Reikalinga šimtinė jau suaukota! Ta pro metams. Centrinio iždo apyskaita duoda
BRONYS RAILA, Los Angeles, USA.
ga brangiesiems tautiečiams noriu primin
PASTABOS APIE KULTŪRINIŲ
ti, kad Kryžius tai ne liūdesio ir gedulo ma šiame numeryje. Iš jos matyti, kad
pat vadina ponaičiu ir tą žodį rašo tarp ar skirtingų pasaulėžiūrų spaudą kibirinėDISKUSIJŲ PAGRINDUS
ženklas, kaip mums kai kas neteisingai. ir centras per pereitus metus sutaupė 202 sv.
kabučių, ■—■ vadinasi, nori pasišaipyti. No mis paplavomis. Jų jau ir taip per apstu.
nepagrįstai primeta, bet prasmingos kan Posėdyje buvo taip pat aptarti kandida Esu laimingas, kad kritika dėl mano rėčiau pridėti, kad mane buvo galima va „Žmonės piktinasi“...
čios, kuri vainikuojama pergale, didžios
SANTARVĖS žurnale paskelbtos kritikos dinti ponaičiu ir be kabučių, tai nebus nei
P. P. Dauknys, MIC, pareiškia, kad iš
meilės, didvyriškumo ir pasišventimo ženk tai, kuriuos numatoma siūlyti rinkti į L. N. apie gen. S. Raštikio atsiminimų knygą ne suniekinimas, nei sujuodinimas. Bus kiek
kontaktų su kitais lietuviais jis žinąs, jog
las! Kada savo laiku net tokia galingoji B-vės direktorius.
sibaigia. Tiesa, skaitytojų kritika visai nu perdėta, bet ką jau čia priešinsies.
žmonės pijctinasi mano straipsniu apie ge
Vokietija savo narsiųjų sūnų krūtines pa
Sąjungos Valdyba jau nuo seniai svars
nuo temos. Kalbama daugiau ne Žinomi ir nežinomi žmonės
nerolo knygą ir jog „didžioji tremtinių da
puošdavo geležiniu kryžiumi, ar tai reiš to jaunimo reikalus, ieškodama kelių pri klydo
apie
knygos,
bet
jos
autoriaus
žmogiškąją
Kita tema, kuri dažnai mūsų „tremties“ lis jį gerbia ir laiko autoritetu“...
kia, kad juos puošdavo gedulo ženklu? Ka traukti jaunimui prie visuomeninės veik vertę ir nevertę. Mano kritikos vertintojai
diskusijose
išplaukia
įvairiais
pavidalais
Aš to neneigiu ir dėl piktinimųsi nesiste
da D. Britanija savo narsiuosius karius
nagrinėja ne mano teigimų pa ir tarnauja neva argumentais tiesai įrodi biu.
M. Bajorino puikus straipsnis dėl Va
apdovanojo Šv. Jurgio kryžiumi, ar tai los. Numatoma pirmiausia kviesti jaunimo daugiau
grįstumą
ar
nepagrįstumą,
bet
kas
aš
toks
nėti,
yra
asmenų
žinomumas,
autoritetin

sario 16 Gimnazijos tame pat E.L. numery
reiškia pažeminimą? Kada ir mūsų Tėvy suvažiavimą, kurį Sąjunga paremtų mora per vienas, žinomas ar nežinomas ir t.t.
gumas
ir
nuopelnai
buvusioje
Lietuvoje,
gražiai pavaizduoja, kaip greit mūsų,
nė Lietuva nepriklausomybės kovų savono liai ir finansiškai. Tokiame suvažiavime
tai būtų tik linksmi mūsų kultūri ar jų nežinomumas, neaųtoritetlngumas ir je
žmonės yra įpratę „piktintis“, kaip.jsvętt-'
riams prie krutinės prisegdavo Vyčio kry pats jaunimas ieškotų geriausių būdų susi nioYisa
nesubrendimo
pagrėbstai.
Tačiau
jų
kitokia
menkybė.
mas
jiems humoro jausmas, nepakenčiama
žių, ar tai reiškia mirties ženklą?
plotmėje galima daryti kdikurias išvadas
P. Dauknys, MIC, primena man, kad aš ironija ar pajuokavimas, net jei tai'turėtų
Mums primetama, kad kryžius esąs ver organizuoti ir ateities veiklai palaikyti. Tie ir padiskutuoti klausimą tbliau: kaip butų
„drąsiai ir išdidžiai“ rašęs apie generolo ir geriausio pagrindo. Tik man kiek nuos
giškumo ženklas. Tačiau kiekvienas, kurs reikalai bus svarstomi suvažiavime.
galima surasti tinkamą diskusijų toną?
knygą ir apie šį garbingąjį Lietuvos sūnų, tabus toks „balsavimas“ dėl gerbimo ir au
daro nuodėmę, tik tas yra nuodėmės ver
kai tuo tarpu jis apie mane Lietuvoje „ne toritetų. „Didžioji tremtinių dalis...“ Ka
>
gas! Kristus ant kryžiaus savo kančia ir DBLS CENTRINIO IŽDO APYSKAITA AUgšti ir Žemi luomai
Štai p. P. Dauknys, MIC, vėl reagavo daug girdėjęs“... Kas iš to? Apie p. Dauk dangi vakariečiai „tremtiniai“ tesudaro tik
mirtimi mus išlaisvino iš nuodėmės ir pa
UŽ 1956 M.
dėl mano rašeiviškų pasisakymų (E.L. nį, MIC, aš nieko Lietuvoje nebuvau girdė labai mažytį mūsų tautos procentą, tai bū
darė mūs Dievo vaikais, amžinosios dan
Nr. 13). Ir iškėlė vėl naujų klausimų bei jęs ir tik iš Europos Lietuvio pradėjau su tų tik mažytė mažos dalelytės dauguma.
gaus karalystės paveldėtojais. Tai begali Pajamos:
nės vilties ir išsigelbėjimo ženklas, nes nė 1. Nario mok. įnašai iš'skyrių 643. 6.5 požiūrių, maždaug nieko bendra neturin žinoti apie jo garbingą egzistenciją, bet Ir tai asmenys, kuriuos mano oponentas
2.18.6 čių nei su gen. Raštikio knygos, nei su ma juk tai, kaip matėme, visai nekliudė jam lanko ar jų nuomones patiria. Kas iš to?
ra didesnės meilės už tą, kuri savo gyvy 2. Raštinės pajamos
reikšti labai drąsias ir arogantiškas nuo O jeigu imčiau ir jam pastatyčiau kitus
1Q.16.9 no straipsnio pagrindinėmis mintimis.
bę atiduoda už savo artimuosius. Todėl 3. Aukos ir kt.
92. 3.0
Jis labai temperamentingai pabrėžia, jog mones apie mano straipsnio šiukšles. Man „balsavimo“ duomenis. Man tenka turėti
nuo Kristaus garbingojo prisikėlimo iš nu 4. Grąžintos skolos
749. 4.8 aš šaipęsis, kad gen. Raštikis yra „labai net malonu, kad jis pasakė man tokį gerą artimų santykių asmeniškai ar per laiškus
mirusių Kryžius tapo pergalės ženklu. Eu VISO PAJAMŲ
neturtingo dvarų lokajaUs ir špitolninko komplimentą. Ir čia jis neklysta. „Tremty gal su tūkstančiu žmonių. Nei už vieną ki
ropoje ištisos tautos, kaip D. Britanija, Išlaidos:
sūnus“, o iš tikro gi „žema žmogaus kilmė je“, mat, daugelis esame labai pasišovę į tą straipsnį ligšiol nebuvau sulaukęs to
Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Švei 1. Lietuvių atstovavimas:
didybes praeityje. Tai daugelio emigracijų kių sveikinimų žodžiu, telefonu ar laiškais,
carija net savo valstybių simbolyje — vė a> Priėmimas Vas. 16 proga
15. 5.0 nėra ir negali būti žmogaus pažemini bruožas,
iš kurio šaiposi ne tik feljetonis kaip už tą generolo knygos kritiką. Apie ją
liavoje išsiuvinėja Kryžių, nes trokšta sa b) Kelionių išlaidos Liberalų ir
mas“... Tarsi aš manyčiau ar bučiau rašęs,
kad ji yra pažeminimas! Jeigu mielas opo tai, bet ir istorikai. Su mumis buvo tas palankiai atsiliepė pora Amerikos savait
vo tautai nemarumo!
Žaliojo Internacionalo konfė70. 0.0 nentas skaitė generolo knygą, tai ten jis pats. Lietuvis eigulis ne kartą čia suvaidi raščių, kurie turi apie 8000 skaitytojų. Ją
Mums neteisingai ir nepagrįstai prime ’ rencijoms užsieny
buvusį miškų urėdą, registratorius di ištisai persispausdino Čikagos lietuvių ma
c) Nario mokestis C. pab. K-tui
2.10.0 atras, kad pats generolas apie savo spe na
ta, kad Rūpintojėlyje nerasime lietuvišku
cialią kilmę labai ilgai ir smulkiai kalba. rektorių, užsienio ministerijos sekretorius gazinas MARGUTIS, kuris berods turi per
d) Telegramos, pakvietimai, ver
mo, tačiau tikrovėje Lietuva Vakaruose
26.11.6 Generolas visai nesigėdina, būdamas labai žymų diplomatą, kurjeris įmonės vedėją, 3000 prenumeratorių ir dvigubai tiek skai
žinoma kaip originalių ornamentinių Kry timai, gėlės ir kt.
114. 6.6 neturtingo dvarų lokajaus ir špitolninko kokio universiteto asistentas ar laboran tytojų.
žių ir Rūpintojėlių šalis! Tad neveltui DB Viso:
sūnus. Savo straipsnyje aš tai ir atžymė tas būtinai profesorių (kartais kitų taip
Tai negi aš imsiu dabar ir sakysiu: ką
LS Dešimtmečio Komisija nutarė Lietu 2. Lietuvybės išlaikymas:
kartais ir pats pasirašo)...
čia tamsta kalbi apie didžiąją tremtinių
vių Sodyboje pastatyti Kryžių-Rūpintojėa) Londono vargo mokykla
10. 0.0 jau, pridėdamas komentarą, jog šios rū vadinamas,
Tai
vis
didybės
ar
autoritetai,
kurie
nors
dalį,
kurios nuomonę kažkokiu neaiškiu
lį, nes Kristus mums pergalę žada.
b) Nottingham vargo mok.
16.19.0 šies žmonės dažnai vėliau įgyja atitinka emigracijoje įvykdė savo svajones. Tas
Šiam reikalui aukojo: M. Čiurlys jš He c) Londono Meno Sambūriui
25. 0.0 mų kompleksų (nuo inferiority ligi supe niekam labai nekenkia, dėl to tik kiek ir nesukontroliuojamu būdu patyrei, kada
čia yra daug tikresni duomenys, jog tūks
lensburgh — 1 sv., J.P. Žilinskai iš Eved) Liet. Bendr. nario mok.
20. 0.0 riority...).
linksmiau gyventi. Kai dėl manęs, tai vi
shom — 10 šil. Iš Gloucester: P. Bielskis
e) Skautams iš Vokietijos
3,16.0
Savaime aišku, kad žema socialinė kilmė siškai sutinku, kad Lietuvoje buvau nežy tančiai lietuvių emigrantų kaip tik palan
— 1 sv., K. Stonaitis — 5 šil., S. Šuliausf) DBLS konferencijos išl.
2.15.0 nėra žmogaus žemumo rodiklis. Nėra ji nei mus, menkai kam težinomas ir neturėjau kiai žiūri į mano duotąją generolo veiklos
kritiką...
kas — 1 sv. L. Mamušis iš Fort William
g) E. Lietuviui
2. 0.5 žmogaus augštumo rodiklis. Ir tie, kurie,
nuopelnų, negavau jokių ordinų, nes
— 10 šil., Z.J. Jankaičiai iš Selkirk — 2h) Parama skyriams
11.16.0 anot p. P.D., yra buvę baltarankiai ponai jokių
Būčiau paikas, taip sakydamas, ir joks
ir
nebuvo
už
ką
duoti.
Tik
1939
m.,
vadina

rą kartą — 10 šil., DBLS Stroudo sk. per Viso:
92. 6.5 čiai, vien dėl tos savo padėties nėra būti si, jau nepriklausomybės žlugimo išvakarė pilno senso visuomenininkas taip negalė
pirm. A. Kaziuną — 1 sv. ir 2 šil. Iš Londo 3. Lietuvių Sąjungos administracija:
sakyti. Toks dalykas — kur „daugiau“
nai blogi ar sugedę. P. Dauknys, MIC, pa
nustojau būti studentu, ir visuomenės tų
no: A. Virkutis — 10 šil., J. Dailidė — 1
ir kur „mažiau“ — dabar nepatikrinamas
a) Raštinės reikm. ir pašto išl. 41. 5. 1 sisako esąs ubago vaikas ir dar pagrasina: se,
veikėju
(subrendusiu)
man
teteko
būti
vos
sv., O. Raulinaitienė — 10 šil., J.Z. Grupeb) Atl. už darbą (part time)
46. 5. 0 tegu tik jį kas užkabina už tai, tai jis pa kelis mėnesius. Pertrumpas laikas įsigyti ir jis būtų visai netikęs metodas tikrinti
lijonai — 1 sv., K. Matulionis iš Lietuviu
rodytų... Na, o ką gi parodytų? Jis yra autoritetui, kuris patenkintų didelius p. P. politinių ar kultūrinių sprendimų bei iš
c) S-gos Vald., Tarybos ir Rev.
Namų — 10 šit, Z. Juras „Baltic Stores“
mokslinei vertei. Rodos, jau galėtu
Komisijos kelionių išl.
39.11.11 vaikas tokio ypatingo ubago, kuris net ke D„
MIC, reikalavimus. Tačiau manau, kad vadų
— 3 sv., ir Londono Lietuvių bažnyčios
me pradėti suprasti, kad partijų, srovių,
d) Suvažiavimo išlaidos
12.10. 0 turis vaikus išleido į aukštąjį mokslą. Tai dabartiniam
mano
rašto
verslui
toji
aplin

abu kunigai po svarą. Pačiu paskutiniuoju Viso:
139.12. 0 bus buvęs gal pozityviausias ubagas visoje kybė yra visai palanki. Žmogus gali tada ideologijų, menų ir religijų plotmėje visa
metu stambią auką — 6 sv. — pridėjo B.
Parama DBLS nariams
24.5.0 Lietuvoje. Ir kas jo sūnų, MIC, už tai že būti kiek bešališkesnis, nes nėra taip su da bus skirtingų nuomonių ir jų autorite
Kmieliauskas. Tokiu būdu Rūpintojėlio 4.
5. Skolų likutis
176.1.8 mina? Atrodo, dar niekas. O kuo aš daug interesuotas savo ar savo draugų buvusią tai bus ne tie patys. Koks asmuo vienai po
Fondas jau pasiekė 107 sv. ir 3 šil. Visiems VISO
IŠLAIDŲ
546.11.7 kaltesnis, kad buvau baltarankis ponaitis didybę ginti, niršti dėl nuoskaudų ir, išli litinei grupei, bažnyčiai ar profesijai bus
aukotojams Dešimtmečio Komisijos vardu
autoritetas, kitoms jis tokiu nebus,
Likutis
sumoje
202.13.1.
keliamas
į
DBLS ir kad mano seneliai bei protėviai niekad pęs iš Nojaus arkos atsikeršyti priešams didelis
broliškai dėkoju.
nebuvo nei vergai, nei baudžiauninkai, — dantis už dantį. Man visai vis tiek, kokios o kitoms — gal tik žalinga ir baisiausiai
rezervo
fondą.
Kryžiaus pastatymu pačioje Lietuvių
kad buvau pasiturinčio, visada gerai gyve partijos ar profesinės grupės turi savo au negatyvi asmenybė. Ir jokia „dauguma“ to
Sodyboje rūpinasi Komisijos narys inž. R.
nusio ir sunkiai dirbusio ūkininko sūnūs, toritetus ar kokius fantastiškus nuopelnus klausimo neišspręs, i
DBLS
SKYRIŲ
ĮNAŠAI,
UŽPAJAMUOTI
Baublys, kuris vėliau paruoš straipsnį
arba, kaip vienas Lietuvos bolševikų laik jiems sega ir reikalauja „tremties tautą“
Ką pasako išsireiškimas „žmonės pikti
Į
CENTRINĮ
DBLS
IŽDĄ
1956
M.
apie Kryžiaus stilių. Apskaičiuojama, kad
raštis neperseniai mane pavadino, „stam paklusti jų propagandai. Į visą tai aš žiū nasi?“ Nieko, išskyrus tai, kad yra žmo
galutinas pastatymas vis tiek prašoks
1. Bradford — 20.7.7; 2. Birmingham— baus buožės sūnelis“?
kuriems tokios nuomonės nepatinka
riu maždaug taip pat, kaip Amerikos lie nių,
100 sv., todėl paskutiniai aukotojai dar tu 24.19.6; 3. Buckminster — 7.4.9; 4. Buxton
ar atrodo nepagrįstos. Diskutuoti, ieškoti
Ne
tik
P.
Dauknys,
MIC,
yra
tokios
ge

tuviai
studentai
santariečiai:
dideli
tai
di

rl progos prisidėti.
■— 5.4.1; 5. Bolton — 8.18.6; 6. Corby — ros nuomonės apie savo tėvelius, — aš taip
(Nukelta į 4 psl.)
23.14.6; 7. Coventry — 61.10.0; 8. Derby — pat skaisčiai prisimenu savuosius tėvelius deli jūs tuomet visi buvot, bet mes studi
Kun. Dauknys
33.3.5; 9. Edinburgh — 8.6.3; 10. Flackwell ir neturiu pagrindo jiems mesti jokios dė juojame lietuviškus reikalus toliau, verti
|iiiiiiiiuiniiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiitf Heath — 5.5.0; 11. Gloucester — 3.13.0; mės nei dėl jų aukštos dorovės, nei dėl kil name ir darome išvadas taip, kaip mums
atrodo teisingiau pagal turimuosius duo
12. Gt. Horton------; 13. Halifax — 18.9.0;
dvasios. Bet. kas iš to? Kiek tai turi menis.
14. Huddersfield------ ; 15. Kettering — nios
1 Sukūrusį šeimos židinį skyriaus narį
bendro
su
mano
recenzija
ar
generolo
kny

13.5.6; 16. Keighley------ ; 17. Leigh —
Tad mano antroji išvada būtų: — išva
Argi nėra betkokio saiko netekimas duokime
30.11.1; 18. Leicester — 19.19.0; 19. Lea ga?
praeitį nuo ordinuotų autoritetų
g
VYTĄ REKEŠIŲ
taip
nuklysti
į
šonus?
Man
rodos,
kad
jau
mington — 15.0.0; 20. Londono Centrinis
(kurių autoriteto didumą sudaro ordinų
yra.
Ir
jei
sustojau
ties
šia
tema,
tai
tik
|
ir
j 116.6.9; 21. Londono —24.3.3; 22. Leeds — dėl to ,kad daryčiau išvadą, jog literatūri ar turėtų postų gausumas) ir savarankiš
30.0.0; 23. Lincoln------ ; 24. Manchester — nėje ar politinėje polemikoje civilizuota kai ją svarstykime taip, kad dėtume pag
|
ERNĄ TORMAN
10.10.0; 25. Mansfield — 13.10.0; 26. Nottin visuomenė paprastai tokiais argumentavi rindus sveikesnei ir geresnei ateičiai. Iš
— 37.10.0; 27. Northampton — —;
junkime tą visai paiką toną tuoj griebtis
= sveikina ir linki šviesios irlaimingos = gham
28. Preston — 10.10.0; 29. Rochdale 28.6.0: mo ramentais nesiremia.
už pagalio: o kas tu toks buvai Lietuvoje,
i
ateities
= 30. Sheffield — 15.7.6; 31. Stoke-on-Trent
Pagaliau reikia gi mastą išlaikyti, jeigu kad taip drąsiai šneki, koks tavo autori
— 18.17.3; 32. Stroud — —; 33. Tadcaster jį pasirenki. Mano oponentas piktinasi ma tetas, su kuo tu ėjai, ar su suvalkiečių su
g Great Horton Sk. V-ba ir nariai I —
—; 34. Wakefield — 2.14.6 (užsidarė no pomėgiu šaipytis iš jam brangių autori kilėliais, ar su gruodžio 17-ja?.. Šitoks to
tetų, haliucinuoja, neva aš šaipęsis iš že nas ir diskusijų dvasia nieko gero neduos
1956 m); 35. Wolverhampton —• 36.0.0.
?(1llllllllllll!IIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll|lll||lllllllllllllllff
Viso gauta:643.6.5.
mos generolo kilmės, o mane patį tuojau ir pagaliau užtvindys visą įvairių partijų
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Nr. 18. (468) 2. 5. 1957.

EUROPOS LIETUVIS
PASIKALBĖJIMAS APIE A. LANDSBERGIO „ILGĄJĄ NAKTĮ“.
(atkelta U nsl. 2.)

mos fragmentų sumą. Tuo tarpu Vasiliaus
gyvenimo fragmentams kaip tik trūksta
to prožektoriaus, tos gyvybės, kuri suplas
notų gretą Rimos. Vasiliaus gyvenimo
fragmentai dauigau laikraštiniai, chrono
logiški. Tačiau 49 puslapyje labai vyku
siai išryškėja naujųjų žmonių fabrikas:
„Politinis vadovas plačiu mostu parodė į
knygų spintelę, Stalino Lenino paveikslus
ir šūkį ant sienos:
— Lermontovas neturėjo šito. Mes tu
rim.
Politinis vadovas šiltai paspaudė jo ran
ką, ir Vasilijus išėjo dar apstulbintas di
džiosios galimybės — jis geresnis už Ler
montovą“.
Ne vien tik didvyriai pateko į Sibirą.
Gogoliško tipo Juozas Linkus Sibiro snie
gynuose turi dvi vilties žvaigždeles. Vjena
— jo suėmimas netikėtas, jis nebuvo pa
vojingas okupantui — jie pagaliau turės
šitai pastebėti! Antroji viltis: dėžutė vy
nuogių cukraus. Krizės metu jos dėka jis
ištvers. Bet krizės metu vaiko išsenkan
čios akys sulaiko jį akimirkai, ir toji aki
mirka yra lemtina. Toji kūdikio akių bai
mė — tai kad ir silpnas, bet gražiausias
bruožas, kurį menkybė — egoistas pajėgė
išlaikyti savo sieloje.
Tas paskutinysis
bruožas būtų galėjęs išaugti iki galingo
įtempimo, būtų Linkų įkalęs skaitytojui
giliai atmintin, bet netikėtas, naujas frag
mentas, besibaigiąs viltinga eisena, iš
blaškė, sumažino paruoštąjį įspūdį.
„Veido aštriais žandikauliais“ centrę sto

vi „nuostabusis draugas“, kuris, lyg toji
nematomoji spyruoklė laikrodį, stumia vi
są veiksmą. Be pavardės ir vardo herojus,
nešiojąsis savo draugo viziją, bijo moters,
kad nesuteptų savo draugo atminties. Vy
ras, kad ir bevardis, nuostabiai gyvas, tik
monologai kiek ištęsti tam trumpam veiks
mui ir idėjai. Šis kūrinėlis arčiausias no
velės žanrui.
Beje, kalbant apie žanrus, mes, nusižiū
rėję į slavus, turime apysakas, noveles,
apybraižas ir į kiekvieną jų galime įspaus
ti trumpą kūrinėlį. Tas gausumas kartais
sukelia nesusipratimo, ir kritikai išlieja
daug rašalo tąsydami autorius, o pamirš
dami pasisakyti plačiau apie patį, kūrinį.
Anglo—saksai išvengia tų nesusipratimų,
turėdami short story vardą, į kurį sutelpa
visi anksčiau minėtieji pavadinimai. Gal
ir mums tektų atlaidžiau žiūrėti j šį rei
kalą, nes ne pavadinimas sudaro kūrinio
vertę.
Ant karo griuvėsių prilipdytas paskuti
nysis knygos dalykas yra tartum poilsiui.
Audrai praėjus, iš po sulaužytų, išrautų,
išdraskytų lapų lenda naujas pumpuras,
gležnas ir švelnus, kuriam dar svetimas
melas ir niekšybė, kuriam dar viskas ir
didinga, ir šventa, ir nuostabu. Tas nau
jasis pasaulis toks dar natūralus ir tyras,
kad į jį nepajėgią prasiskverbti puvėsiai.
Kol žodis kalala bus didelis ir gražus, tol
ant to glęžnaus pumpuro nenusės nė ma
žiausia dulkė...
Šioji knyga dar kartą įrodė Landsbergio
brandumą, ir galima pasveikinti Nidą, kuri šį veikalą išleido.

KNYGA — GERIAUSIAS DRAUGAS
V. Baravykas — Anglų-Liet. Kalbų žo
dynas.
P. Andriušis — Tipelis.
L. Dovydėnas — Per Klausučių Ulytėlę.
A. Gustaitis — Anapus Teisybės.
F. Mauriac — Gyvačių Lizdas.
J. Simonaitytė — Pavasarių Audroj.
P. Lagerkvist — Barabas.
Gautas naujas numeris „Literatūros
Lankai“ — 3 šil.
Labai prašoma visų neuždelsti atsiskai
tyti už 10 tomą Liet. Enciklopedijos.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave.,
London, W.4.

PASAULYJE
’
— Belgijoje, Briuselio mieste, ruošia
ma tarptautinė mugė, kurioje dalyvauja
35 kraštai.
— Penkis mėnesius pabuvęs Cambodios
ministeriu pirmininku, Khim Tit nuėjo i
budistų vienuolyną.
— Čekijoje . areštuojama vis daugiaui
žmonių, kaltinamų šnipinėjimu.
— 13 buvo sužeistų, kai stovykloje suki
lo 80 Mau Mau imtinių.

PAIEŠKOJIMAI
OSTACHAVIČIUS Apolinaras,
gimęs
1925 m. Kybartuose. Apie jį teiraujasi tė
vai iš Lietuvos ir artimieji iš Kanados.
MARCINKEVIČIŪTĖ Angelė, gimusi
Jurbarke; teiraujasi motina ir sesuo.
Jie patys ar apie juos žiną prašomi at
siliepti šiuo adresu: Rev. J. Kuzmickis, 21,
Ann Place, Bradford 5, Yorks.

SLEIKUS A. (4, West St., Sowerby Brid■
ge,- Yorks) ieško Pempės Alekso, kuris!
1944 m. gegužės 1 d. išvyko iš Ukmergės,>
o 1947 m. buvo Anglijoje.
GRĖBLIAUSKO Broniaus,
kilusio iš■
Vaišnorių k., Gruzdžių valsč., Šiaulių aps.,,
paieško K. Pučinskas (44, St. James Rd.,,
Leicester, England). Reikalas labai svar■
.
bus.

Specialistų priežiūroje visokios rūšies vaistus
ir narkotikus pagal receptus ar be jų jūsų
, vardu siunčia
ORO AR PAPRASTU PAŠTU

f

ACTON PHARMACY 5 f ’

«'

Rašykite lietuviškai
Informuojama ir patariama nemokamai

Mūsų eksporto skyrius turi savo žinioje ir
kitokių prekių: vilnonių gaminių, Singerio
siuvamų mašinų, avalynės, odos gaminių ir kt.
Atdara šiokiadieniais — nuo pirmadienio iki
šeštadienio — kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 v.v.
ADRESAS: ACTON PHARMACY,
24, Church Road, London, Acton, W. 3.
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

SIUNTINĖLIAI Į VISUS KRAŠTUS

SIUNČIA LIETUVIU BENDROVE
įvairios medžiagos, avalynė, vaistai. Pigiausi ir geriausi
maisto siuntinėliai galima išsiųsti į Lietuvą, Sibirą ir kitus
kraštus tik per.

BALTIC STORES
Z. JURAS

Pavyzdys. 5 sv. sviesto, 5 sv. taukų, 2 sv. šokolado, 1 sv.
kavos, 2 sv. cukraus. 1 sv. Kumpio.
Muitas, draudimas ir kitos išlaidos kainuoja tiktai 9 svarai.
Siuntinėlių pristatymas garantuotas! Prieš užsakydami paly
ginkite mūsų kainas su kitų firmų kainomis.
Rašyti arba teirautis šiuo adresu: 421, Hackney Rd., E. 2„ Tel. SHO 8734.
146, Holland Park Ave, W. 11., Tel. PAR 2970.
148 Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 0572.
20, Ridley Rd., E. 8., Tel. CLI 3880.
187, Lewisham High Str., tel. LEE 1042.

Ne vienas susirūpinęs siuntinėlių reika
mo laisvės rašyti į E.L. Taipgi iras jaučiuos nekaltas, jei nepartinis E.L. ihforma- lais. Viena didžiausių dovanų siuntinėlių
tiesos jie nesugeba ar nenori, o tik piktina- cijos tiksiu persispausdino iš SANTARVĖS firma TAZAB, 22, Roland Gardens, Lon
si. Ką duotų musų diskusijai, jei as čia pa- mano straipsnio ištraukas (tai jis dažnai
don S.W.7. praneša, kad bet kuriuo klau
sakyčiau, kad žmonės piktinasi ir tokiais darydavo,
•
...
■ištraukas
->----'persispausdindamas
ne į savo daržą įlipusiais p. P. D., MIC, pa iš jvairių pažiūrų žurnalų ar biuletenių). simu, susijusiu su siuntinėlių persiuntimu,
sisakymais? Prie tiesūs ieškojimo tai nei Nieko negalėčiau padėti, jei mano oponen nemokamai painformuoja lietuvių kalboje
per colį nepriartintų. Kaip lygiai nieko da tas 7,Draugo“ neskaito ar jame nenori ra
lyko aiškinimui neprideda mano oponento šyti. Bet mačiau reikalą jam nurodyti, kiekvieną, kas tik kreipiasi asmeniškai ar
panaudotas nonsensas, jog lietuviai šaipė kad jei protestuoja dėl autoritetų „dergi- laiškais į minėtą firmą.
si iš tų savisaugos karių, kurie vokiečių mo“, tai jis geros medžiagos savo protes
KAI GAUNATE RECEPTUS
kariuomenės eilėse kariavo Rusijoje. Bu tams dar galėtų rasti Krupavičiaus atsi
Artimieji dažnai prisiunčia receptus ar
vau tada Lietuvoje, bet niekur tokio šai minimuose „Drauge“. Užuot mandagiai pa
pymosi nepastebėjau.- Priešingai, buvo ryš dėkojęs už informaciją, jis su išdidumu pa ba ligos aprašymus. Tokiais atvejais pra
kūs kitokie šios tragedijos vertinimai: mu reiškia žinąs, kur jam rašyti, ir, be to, ma šoma tuos receptus ar laiškų nuorašus, lie
sų vyrai kenčia ir žūsta, deja, ne už Lietu žai laiko beturįs. Dažnas mes mažai laiko
vos laisvę, o tik padėdami vokiečiams tap turime. Kelintus metus dirbu fabrike ir ži čiančius ligos aprašymą, atsiųsti firmai,
ti Europos ponaičiais. Lietuvių rezistenci nau, kokie neilgi tėra Amerikos laisvalai kurios gydytojai ir vaistininkai nustato,
ja beveik vieningai sprendė, kad bolševiz kiai. Bet stengiantis, dar atsiranda laiko, kas būtų vertingiausia ir naudingiausia
mo naikinimas tik hitlerizmo naudai ne ir 24 valandų parą dar galima prailginti pasiųsti susirgusiam. ,
tarnauja Lietuvos- laisvės interesui ir to keliomis valandomis. Tai, be abejo, stebuk
Skubiam reikalui esant, firma, nelaukda
dėl skatino į SS ar tolygius dalinius nesto las, bet P. D., MIC, galėtų būti autoritetas
ti. Tie, kurie ne savo valia ten pateko, nie žinoti, kad visais laikais dar atsitinka ste ma {mokėjimo, pasiunčia ORO PAŠTU
kad nebuvo niekinami, jų tragediją Tėvy buklų. Jei jau jų nebūtų, tai vis tiek dar vaistus. Reikia žinoti, kad šiuo metu oro
nės tautiečiai suprato ir per nutiestus kon norėčiau paklausti: o ką jis taip dirba, kad paštu persiuntimas yra labai papigintas:
fidencialius saitus prašė, kad ir tose ne jam to laiko taip maža, ar po dvi pamai
paprastose, aplinkybėse jie kiek galėdami nas, ar akmenis skaldo, ar gausią nesuau už pirmą kilogramą 20 šilingų, gi už kiek
lietuviškam reikalui padėtų. Ir yra faktų, gusių šeimą turi išlaikyti? Iš patyrimo ga vieną sekantį tik 9 šilingai. Oro paštu pa
kur mūsų Savisaugos daliniai yra herojiš liu pasakyti, kad net ir tokius darbus dir siųsti siuntinėliai adresatus pasiekia la
kai patarnavę lietuviškam interesui.
bant bei tokias sąlygas turint vis tiek ga bai greit.
Dėl to žmonės nesipiktino, o tik kentė lima surasti laiko pakalbėti apie praeities
KAI NORITE PAMATYTI
ir bendrai liūdėjo. Nors ta atskira tema tikruosius ir šiaudinius autoritetus.
nieko bendro neturi su generolo atsimini
Kiekvienas siųsdamas siuntinėlį, norėtų
Juk vis naujos medžiagos atsiranda. J.
mais ir nė .vieno žodžio tuo klausimu nėra Kardelis Kanados Nepriklausomoj Lietu pats asmeniškai matyti kaip jis supakuo
mano straipsnyje,’ tačiau p. P. D., MIC, voj rašo ir dar vis nebaigė kelis kartus il
kaip tikras pilypas iš kanapių ateina ir gesnę, negu mano, gen. Raštikio knygos jamas, kokios prekės siunčiamos. Supran
prakalba, lyg tarsi aš būčiau buvęs iš tų, kritiką. Jis ten pritaria kai kuriems mano tama, kad tiems, kurie gyvena toli nuo
kurie anuomet „šaipėsi“ iš Savisaugos da tvirtinimams, kitus neigia ar koreguoja ir Londono, tas reikalas kiek keblesnis, ta
linių ar lietuvių, buvusių SS daliniuose, žymiai žiauriau puola tiek generolą, tiek
....... čiau arčiau gyvenantieji pilnai gali asme
Man rodos, kad tokios^iliuzijos girdėti ir kai kuriuos jo draugus karininkus ir vals- niškai į firmą atvykti, pasirinkti patinka
MIC .titulą
asmens yra_ gana tybės
ne valdymo reikaluose jiems maždaug
... _ turinčio
._
doros. Kaip lygiai ir kitas gretinimas, kad jokio autoriteto nepripažįsta. Ir dar sako mus dalykus ir pamatyti, kaip jie sutvar
— „iš mūsų vadų šaiposi bolševikai, šaipo- atsimenąs, kaip generolo moksladraugis, komi čia pat vietoje, šeštadieniais firmoje
. B.
— Raila
- ,. ..“. Mane bolševikai ir dabar kad Zarasų vidurinėje mokykloje S. Rašti dirbama nuo 9 ryto iki 2 vai. Šiokiadie
si. ir
tebepakolioja ir šaiposi, šaiposi iš manęs kis kalbėjęs lenkiškai ir save laikęs lenku niais nuo 9 iki 6 vai. vakaro. Iš toliau atir P. Dauknys, MIC, vadindamas mane (tad ne vienas min. S. Lozoraitis butų nu
„ponaičiu“ (kabutėse)'. Vadinas, ir jis el- sipelnęs būti mūsų tūloje spaudoje vadina vykstantieji, gali laiškeliu užsisakyti ir
giasi panašiai, kaip bolševikai...
mas „lenku“)... Prisiminęs apie Kardelio kitas valandas, išimtinais atvejais ir sek
Išvados nebedarau,. nes _______
ji aiški.
Kai rašinį, mano oponentui drįsčiau nurodyti, madieniais.
žmogus nebeturi padoresnio argumento, da kad vis yra daug ir dar geresnės medžia
Visais siuntinių reikalais rašykite lie
bar, mada, kad jis griebiasi už bolševiko. gos, kur „autoritetai“ „niekinami“, ir jei
Taip ne vienas autoritetas ar kokia poli už jų gynimą jis pradėjo kovą, tai su tuviškai į didžiausią šios srities bendrovę
tinė tremties institucija savo sušlubavu- džiaugsmu galėčiau pasakyti, kad ji. maTAZAB & CO. LTD.
sius kozirius šiandien dar bando apginti: tyt, greit nesibaigs.s. * Šukį
Sukursime daugiau
22, Roland Gardens, London, S.W. 7.
mane puola bolševikai, tai jeigu ir jūs ma bent popierinių autoritetų.
ne kritikuojate .elgiatės kaip bolševikai...
Tas nepraustaburniškas argumentas, luo Dar apie Ninon de Lencios
šojo ramentas, neišnyksta per dešimt mePateikdamas saVo neįrodytą nonsensą,
tų ir, be abejo, jis nieko nebeveikia. Juk kad mano straipsnis apie S. Raštikio kny
pagaliau derėtų atsiminti, kad visi bolševi gos pirmąjį tomą (o nepamirškim, kad
kai, pvz., valgo ir geria ir yra apsirengę greit bus ir antras...) buvo „tik Generolo
šiokiais tokiais drabužiais. Tad jeigu koks suniekinimas, sujuodinimas“, jis dar pride
„tremtinys“ dar valgo, geria ir. yra apsi- ida trečiąją mano didžiąją nuodėmę —
rengęs, — vadinasi, jis elgiasi, kaip bolše- ,„...jo sulyginimas su Paryžiaus kurtiza
vikas!
ne“.
Be abejo, jis čia turi galvoje mano duo
Medžiagos Vasaros Suknelėms
„Belieka mažai laiko“... ;*■ >, generolo gyvenimo dalies palyginimą su
Mano oponentas teigia,* kad „gen. Rašti tą
gražiąja Ninon de Lencios ir ypač su grakš
kis, aprašydamas Respublikos Prezidentą čiuoju įrašu jos antkapyje. Turiu prisipa
Siuntinėliams Lietuvon nebrangiai
A. Smetoną, jam jaute tlesidg šventą pa žinti, kad aš ilgai svyravau, ar tokį palygalite pasirinkti įvairių medžiagų va
garbą“ (!), o aš gi,tik išjuokiąs kiekvieną lyginimą verta daryti ir ar nebus genero
generolo veiksmą. Taip būtų galima'rašyti, lui kiek perdaug dar nepelnytos garbės.
saros suknelėms ir kostiumėliams. 4
generolo knygos neskaičius, o tik remian Mat, gražuolė Ninon savo laikais buvo la
jardų atkarpa suknelei su MUITU nuo
tis jo įtaigojančiu autoritetu. Bet taip ra bai garsi prancūzų asmenybė. Dar ir šian
šyti, knygą skaičius, reikštų juokinti svie dien, po daugelio dešimtmečių, ji buvo ir
32 šilingų iki 51 šilingo ir nuo 3 sv._
tą. Gal patikėtume iš atsiminimų, kad tebėra užsieniuose, ypač literatūrą ir so
anais laikais generolas- viešai reikšdavo ciologiją mėgstančiuose sluogsniuose, daug
iki 2 sv. 17 šil. Pavyzdėliai siunčiami
prezidentui ir šventą pagarbą, bet jo kny labiau' žinoma ir populiaresnė už mūsų ge
nemokamai.
goje dabar tokių įrodymų labai neapstu, nerolą. Yra net kelios knygos prancūziš
— žymiai daugiau rodoma nepasitenkini kai, kur mano mielas P. D., MIC, galėtų
mo prezidento politine linija ir jo būdo pasiskaityti ir įsitikinti. Ši moteris vaidi
defektais. O kad aš išjuokiąs kiekvieną no įžymų romantinį vaidmenį, daug gero
P.B. SUPPLY CENTRE LTD.,
generolo praeities veiksmą, yra tvirtini ir daug malonumų suteikė ano meto aristo
mas, kurį gal padarytų žmogus, mano kratams, didikams, karvedžiams ir net
8A, Thurloe Place S.W.7.
straipsnio atidžiau nepaskaitęs. Arba mes dvasininkams. Ir pasižymėjo tuo, kad su
tada vartojame kažkokią skirtingą lietu gebėjo savo draugystės ir meilės žavesiais
Telf. KEN 4281
■
vių kalbą, kur žodžiai „šventas“, „kiekvie apdovanoti -net tris generacijas paeiliui.
nas veiksmas“, „pajuokti“ turi kitokias, Kurtizanė, bet aukšto stiliaus, plataus
ne įprastines prasmes.
masto, stambaus talento, didelio patyrimo,
Tolesnė mano išvada būtų tokia: — bet — pasakytume daukniškai, tikras savo sri
kuriuo klausimu diskusijos tėra prasmin ties autoritetas. Ar tai išniekinimas savo PAIEŠKOJIMAI
gos ir įmanomos tada, kada oponento min gabumais prilygti tokioms asmenybėms?
MARTIŠIUS Juozas, prieš keletą metų
tys tiksliai skaitomos ir tiksliai perduoda Apsaugok Viešpatie! Man. rodos, tik dide
gyvenęs Industrial Hostel Donington, nr.
mos. Jei į oponento lūpas .dėsime jo ne lė, gal per didelė garbė...
Derby, pats ar kas apie jį žino, prašom at
vartotus žodžius ar teigimus, tai niekad
Be abejo, kiekvienas stiliuose praprusęs siliepti šiuo adresu: Lithuanian Legation,
nebus galo atitaisinėj imams ir tokios dis
žmogus
supras,
kad
tokio
palyginimo
ne

17, Essex Villas, London, W.8.
kusijos nukrypsta į pūdymus. Štai nei iš
reikia imti raidiškai. Čia yra tik tam tik
šio, nei iš to P; D„ MIC, ima ir rašo: „B. ras
nuotaikos
ir
laikysenos
panašumas.
Ni
R. nustemba, kodėl nerašau j Amerikos noną aš, svarbiausia, prisiminiau todėl,
ir kultūrinį gerbūvį, kuris be ginčų pri
„Draugą“... Argi buvo kur parodytas ma
norėjau atkreipti dėmesį į gerą rraei- ėmė visus priešų ultimatumus, norėdamas
no straipsnyje E. L-je tokio pobūdžio nu kad
stebimas? Argi aš raginau jį rašyti į Ame ties prancūzų skonį išspręsti kiek keblius tuo daugiau sustiprinti krašto saugumą,
Apie šią, sutikime, nuodėmiavu- .kuris ištikimai tarnavo ir kėlė į padanges
rikos „Draugą1'? Kiekvienas tai gali pa dalykus.
sią gražuolę (o ar dažnas ir iš musų be šio autoritetinę santvarką, veiksmais ir ypač
tikrinti. atsiver.tes š.m. E. L. Nr. 12., ten kios
tokios nuodėmės, jei ne veiksmais, žodžiais reiškė šventą pagarbą šalies dik
neras nei tokių nustebimų, nei tokiu ragi
mintimis?) jie mokėjo atlaidžiai pasa tatoriui, o per paskutinį savo kovų de
nimu. Kam tada išsigalvoti? Ten buvo vi tai
sai kitas dalykas — pareikštas mano no kyti: kad ji paskutiniais savo gyvenimo šimtmetį garsėjo demokratybe. Ilgai kan
garsėjo nekaltybe-Ir galėtume kinęs Kardelio ir Skrupskelio demokratus,
ras, kad P. D., MIC, būtų savo .protestų metais
sutikti, kad šie žodžiai apie 80 metų senu jis pagaliau garbingai žuvo, kaip demokra
linijoje visuotinesnis ir abišališkas. Tada tę
greičiausia buvo visiškai teisingi.
tijos kankinys“.
rašiau, kad jei jis protestuoja ir piktinasi,
Priede — išminėti visus ordinus.
šį rašinį norėjau baigti tuo įrašo pro
kad aš „suniekinau“ gen. Raštikio autori
Tokia buvo mano juoda mintis palyginti
tetą, jei skelbia, kad reikia tautines mūsų jektu, kurio nebesuspėiau išdėstyti SAN
knygą su daug platesne ir ilgesne
asmenybes gerbti, tai būtų gera, jei ta pa TARVĖS straipsnyje. Jeigu musų genero generolo
čia proga nepamirštų protestuoti ir dėl las (atleisk man, Viešpatie!) šiandien, pvz. gražuolės Ninon de Lencios veikla. Bet dar
prel. M. Krupayiciaus atsiminimų. kuriuo jau būtų miręs, o aš dar per stebuklą išlik ir šiandien nesu tikras, ar pavvko padary
Tur but, vistiek
se niekinama ar nedraugiškai atsiliepiama čiau gyvas, tai pilnam ir draugiškam jo as ti teisingą palyginimą.
balanse dar perdėjau anos šauniosios mer
apie kelias kitas stambias lietuvių asmeny menybės įvertinimui ir nuoširdžiu mano ginos
nenaudai.
bes, man rodos, neginčijamai stambesnes įsitikinimu pagrįstu supratimu labai siū;
P.S. Mano oponentas, atrodo, dar nėra
už generolo nuopelnus lietuvių tautai ir lyčiau jo antkapyje įrašyti maždaug tokį senas,
ir turėkime vilties, kad ilgainiui vevalstybei.
,
.
, . epitafą:
„Čia ilsisi... toks ir toks... žymus ka ritas jam tikrai pasidarys brangesnė, negu
Jis sakosi pats žinąs, kur jam rašyti,
ypač kai „nuo tiesioginio darbo belieka la riuomenės vadas, kurio militarinės refor Plato (t.y. Raštikis). Kad tai įvyktų, aš
bai mažai laiko“. Neginčysime jo pasirinki mos pakėlė tautos ir liaudies ekonominį mielai jį prisiminsiu savo maldose. B.R.

BRBWNEJONES
1. Norfolk PL, London
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Pranešimas

Pasisakymu tono beieškant
(atkelta iš psl. 4.)

Pigu ir Gražu

Ltd.

GREITAI!

Pagelbės pasiųsti siuntinėlį šeimai
VAISTUS, TEKSTILĖS MEDŽIAGAS, BATUS IR ODĄ. MEGZTINES KOJINES ...

Garantuotas siuntinėlių pristatymas
adresatui. Atveju, jei siuntinėlis dingtų,
pinigai grąžinami.

Už siuntinėlio gavimą nereikia primokėti.
RAŠYKITE LIETUVIŠKAI.
REIKALAUKITE MUSŲ KAINARAŠCIŲ.
BIURAS IR SANDĖLIAI VEIKIA KASDIEN NUO 9 V. RYTO IKI 7 V. VAKARO,
ŠEŠTADIENIAIS NUO 10 IKI 4 P.P.

PIGIAI!

★

RIMTAI!

NEŽIŪRĖKITE VIEN TIK KAINŲ!

Žiūrėkite kainų ir rūšies!

W.2

(arti PADDINGT0N požemio stoties.)

★

VYRIŠKAS SIUNTINĖLIS UŽ £26.5.0.
3| jardų ang. mėlynos, rudos ar pilkos
medžiagos vyriškai eilutei.
Vyriškos eilutės priedai.
Pora stiprių vyriškų kasdieninių batų.
6 poros vyr. vilnonių kojinių.
Pora vyriškų apatinių.
6 jard. poplino medž. 2 vyr. marškiniams.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose
kiaulienos taukuose.
Svaras ryžių.
2 svarai cukraus.
19 svarų cukraus
19 svarų taukų

MOTERIŠKAS SIUNTINĖLIS — £24.16.6.
3 jard. vii. medž. moteriškai eilutei.
Moteriškos eilutės priedai.
41 jard. batiso medvil. medž. suknelei.
ii jard. medž. trumpikei (bliuzei).
2 poros mot. apat. su pagražinimais.
Moteriška skarelė.
5 svarai kiaulienos, sudarytos grynuose
kiaulienos taukuose.
2 svarai ryžių.
2 svarai cukraus.
Svaras šokolado.

MAISTO SIUNTINĖLIAI:
£ 5. 7.6 19 svarų ryžių
£ 6. 2.G
£ 8.18.619 sv. kiaulienos, sud. k. tauk. £11.12.0
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