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MOTINOS DIENA
Pagal lietuvišką tradiciją gegužės pirmas
sekmadienis (šiemet gegužės 6 d.) yra ski
riamas motinoms. Tai yra Motinos Diena.
Bendruomenių ir tautų pagrindą sudaro
šeima. O šeimos viduryje, jos centre stovi
motina-gimdytoja. Motina ne tik išaugina
vaikus, bet ji įkvepia jiems visas tas dory
bes, kurios vėliau turės sudaryti jų gyveni
mo pagrindą. Kokia yra motina, tokia bus
ir jos šeima, o kokia šeima, tokia ir tauta.
„Už visa tai, kas aš esu ar tikiuosi būti, esu
dėkingas savo angeliškai motinai“ (A. Lincdnas). Net ir didysis karo vadas ir Pran
cūzijos imperatorius Napoleonas yra pasa
kęs: „Dėl visko, kas aš esu ir kuo buvau,
esu dėkingas savo motinai. Ji išmokė ma
ne savo principų ir įkvėpė įprotį dirbti“. O
vokiečių filosofas Heine tiek vertino moti
nos įtaką savo gyvenime, kad iš dėkingu
mo sušuko: „Motina, reikia bučiuoti kiek
vieną žemės pėdą, kurią yra palietusi tavo

koja!“

Lietuvoje motina ypatingai buvo gerbia
ma. Nuo žilos senovės ji buvo pasakomis
apipinta, dainomis apdainuota. Pasmerktas
ir paniekintas buvo tas, kuris negerbė savo
tėvų ir nemylėjo savo motinos.

Labai nedaug rasime lietuvių rašytojų ir
poetų, kurie nebūtų sukūrę lyriškų posmų
savo motinoms, kurie nebūtų joms prirašę
žavingiausių laiškų.
„Ar jūs žinote, ant ko laikosi žemės gy
vybė, laimė ir kentėjimas? — Tai motina“
— sušunka Nelė Mazalaitė. Toji pati ra
šytoja kitoje vietoje sako: „Jeigu tai būtų
mano galioje, aš visose istorijose, virš visų
didvyrių vardų, ugnimi išrašyčiau vieną žo
dį — Motina!..“ V. Krėvė motinos meilę taip
apibūdina: „Tokia yra motinos meilė, tiek
karštai myli net tuos vaikus, kurie dar nė
ra gimę, jog ir dėl jų nebijo ir nesvyruoja
paaukoti savo gyvenimą“.
Deja, nedaugelis paskutiniosios išeivių
kartos turi su savim motinas. Didesnė jų
dalis likosi tėvynėje saugoti namų židinio,
globoti tų, kurie jos globos ir meilės buvo
dauigau reikalingi, štai kaip apgaili poetas
savo tėvynėje likusią motiną:
„Tu niekad, Mama, nepalikai žemės, ku-

rią tėvai Tau paliko. Kai tavo vaikui, ti
kinčiam Dievą, Tiesą ir Laisvę, teko at
plėšti širdį nuo gimtų namų — Tu netvėrei
ir amžinai atsigulei į Palangos pamario
smėlį...
Negalėjau Tavęs paskutinėje kelionėje
palydėti, negaliu ant lauko gėlių ant Tavo
kapo atnešti, neleis man dabar kryžium Ta
vo vardą pagerbti. Ar Tu matai, Mama, ko
kia didelė toji neteisybė?
Graudi pareiga man liko — šią knygą
padėti prie Tavo mirusių kojų. Neskaitysi
Tu jos, nesidžiaugsi vaiko darbais, kaip
anądien džiaugeisi, ir niekad niekad jau aš
negirdėsiu Tavo švelnių paguodos žodžių.
Vieniša Tu ilsiesi Viešpaty, o mano širdy
spindi atsiminimai, kad turėjau Motiną —
Motiną kaip Angelą Sargą“. (S. Santvaras.
Knygos „Laivai palaužtomis burėmis“ de
dikacija).
Kokia didelė, nuostabi sūnaus meilė,

šviečianti pavyzdžiu tiems laimingiesiems,
kurie šiandien džiaugiasi motinos globa ir
gyvena jos meilės apsupti.
Dažnas motinos dienos proga, pasiilgimo
kankinamas rašo savo motinai laišką, nors
ir žino, kad ji jau neskaitys.
„Mama, nežiūrint amžiaus, visada aš Tau
pasilieku sūnus, o Tu man — Motina, šven
čiausias dalykas tarp gyvųjų, kuriai visa
savo būtimi turiu dėkoti už gyvybę ir už
tai, kuo esu... Pažvelgęs į Tavo nuotrauką,
aš myliu sidabru išdabintus Tavo plaukus,
lyg sužydusį tėviškės sodą ir tarytum gim
tinės sodybą rūpesčių išvagotą Tavo kaktą.
Bučiuoju Tavo mielą ranką iš meilės pa
vargusią dėl manęs. Dieve, laimink ir vi
sada savo tėviškame gerume globok mano
Motiną“ (Kęstutis M. Butkus, OFM).
Oficialiai Motinos Diena D. Britanijoje
buvo švenčiama balandžio pirmą sekmadie
nį, o JAV — dar švęs gegužės 13 dieną. Bet
tu, lietuvi jaunuoli, jeigu jau ir atlikai la
bai komerciniu papročiu virtusią gėlių įtei
kimo šaltą ceremoniją, pasveikink savo mo
tiną šiltu lietuvišku papročiu. Tu pamatysi
jos akyse tokią meilės ir džiaugsmo ki
birkštį, kurios nepamirši per visą savo gy
venimą.
J. Vikis

Profesoriui STASIUI ŽYMANTUI,

Didžio liūdesio dienose,
staiga mirus

Lietuvių Rezistencinės Santarvės kūrėjui,
mirus, Jo ŽMONĄ MARIJĄ
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

prof. S. ŽYMANTUI,

LRS nariai D. Britanijoje

Prof. STASIUI ŽYMANTUI mirus,
jo našlei
MARIJAI ŽYMANTIENEI
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Stasys Kuzminskas

Jo žmonai
M. BIRŽIŠKAITEI-ŽYMANTIENEI
nuoširdžiausią užuojautą reiškia
B. B. Daunorai ir D. R. Šovai

Mylimai Motinai
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mirus, dukrą E. VILCINSKIENĘ ir jos
šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
Emilija ir Juozas Lūžos

reiškė Izraelio vyriausybei protestą dėl do
kumentų padirbinėjimo, ruošiant arabų už
puolimus.
— Maršalas Grečko atvyko į Rumuniją
vyksta Rytų-Vakarų nusiginklavimo dery tartis dėl pastarosios dalyvavimo Varšuvos
bos, pirmas avi savaites puvo ginčijamasi pakto organizacijose.
uei pačios Konferencijos tiiKSiaus pavadini — Nežiūrint Australijos protesto, pran
mo, o aaoar, berods, vis dar nesutarta dėl cūzai nutarė bandyti atomines bombas Ra
pirmojo posėdžio protoKoio turinio. Helsin miajame vandenyne.
— Į taip vadinamą „Water Gate skanda
kyje gi, kur vyxsta pačios saugumo konfe
rencijos paruošiamieji daroai, per penkis lą" (respublikonai bandė įsivesti slaptus
menesius aar nesutaria dėl busimos konfe mikrofonus į demokratų centrinę rinkimų
rencijos dienotvarkės. Pati saugumo kon įstaigą) vis labiau įsivelia Baltieji Rūmai
ferencija turėtų prasidėti tuoj po Sekminių. ir prezidentas Nixonas.
Svarbiausias nesutarimų puktas yra So — Harold Wilson paskelbė viešą pareiš
vietų priešinimasis svarstyti laisvą žmonių kimą dėl savo vizito Čekoslovakijoje, kuris
ir žinių judėjimą iš Vakarų į Rytus ir is daugiausia liečia D. Hathaway išlaisvini
mą. Jis kaltina spaudą už „fantazijų skel
Rytų į Vakarus.
Šios ilgai Sovietų planuotos konferenci bimą“.
jos paruošiamiems darbams beviltiškai už — Prahos radijas apkaltino „The Times“
sikirtus, Kremlius mėgina savo tikslų pa dienraštį dėl jo komentarų sąryšy su H.
Wilsono vizitu.
siekti kitokiais ėjimais.
— Brazilijoje per tradicinį Užgavėnių
Vieną tokių ėjimų jau minėjau — Sovie
tų stipri propaganda prieš JAV kariuomenę karnavalą žuvo 159 žmonės. Sužeista —
Vakarų Vokietijoj. Kiti ėjimai yra ekono 16.514.
— Indijos vyriausybė siūlo įstatymą,
miniai.
***
draudžiantį rūkymą.
D. Britanijai įsijungus į Vakarų Euro — Douglas Curtis, turįs nemaža patyri
pos Bendruomenę, Jungtinės Europos pa mo apie gyvenimą kalėjime, „The Obser
matai tapo užbaigti. Ar tie pamatai yra pa ver“ laikrašty rašo, kad britų kalėjimai
kankamai stiprūs, ar ant jų išaugs stiprus yra vieni iš labiausiai atsilikusių Europoj.
Apskaičiuota, kad Anglijoje kasmet
milžinas, ar tik savim nepasitikįs neužau
ga — nežinia. Tuo tarpu, kol toji nežinia dingsta be žinios ne mažiau, kaip 100.000
tęsiasi, Kremlius, primerkęs akį, tarsi ly žmonių. Jų atrasti neįmanoma, nes jokia
deka dideliame Europos ežere stebi kiek gyventojų registracija nevedama. Jei din
gęs asmuo yra virš 21 metų ir jei nėra pa
vieną ešerio neatsargų judėjimą.
šiuo metu didžiausios ir sunkiausios Va daręs kriminalinio nusikaltimo, policija to
karų Europos Bendruomenės problemos yra kio asmens neieško.
— Egipto prezidentas Sadat planuoja iš
ne politinės, 'bet ekonominės. Štai neseniai
kasti
naują žymiai didesnį Sueso kanalą.
praūžė net dvi piniginės audros, kurios nu
vertino dolerį, o svarą padarė nepastovia, Jis eitų lygiagrečiai dabar užblokuotojo
nuolat smunkančia valiuta. Kainos staiga kanalo. Tarptautinis susidomėjimas labai
pakilo, o pirkimo galia sumažėjo. Atsirado didelis.
— Sovietų narai Kaspijos jūroje užtiko
kai kurių prekių milžiniški pertekliai. Ir
štai kada lydeka pasidaro veikli didžiulia paskendusį miestą. Miestas esąs iš 9-13 am
me ežere... Rusai nupirko didelius kiekius žiaus laikų. Jame rasta persiškų indų, ki
kviečių Amerikoje už pusę kainos ir svies nų porceliano ir keramikos išdirbinių.
— Vokietijoj areštuotas tūlas Holzapfel,
to Europoje už trečdalį. Vyksta derybos dėl
kuris norėjo pagrobti BEA lėktuvą, kad ga
kai kurių kitų žemės ūkio gaminių.
Iš kitos pusės, Sovietai turi milžiniškus lėtų išlaisvinti iš Spandau kalėjimo Rudol
kiekius žaliavų ir pasakiškas versmes ener fą Hessą, buv. Hitlerio padėjėją.
— 600 žydų šeštadienį 12 valandų nelipo
gijos: žibalo ir natūralių dujų. Vakarų gi
Europa, palyginti, beveik nieko neturi. iš QE2 laivo Izraely, nes religingas žydas
(Naujai atrastos versmės Šiaurės jūroje „neperžengia namų slenksčio šventą die
yra tik katino ašaros). JAV jau apskaičiuo ną“.
ta, kad 1989 metais galės patenkinti tik pu — Popiežius velykinėje kalboje pasmerkė
sę savo energijos pareikalavimų. Jeigu Airijos teroristus ir ragino politines prob
mokslininkai greitai neatras naujų šaltinių lemas spręsti taikiu būdu.
arba būdų energijai gaminti, tai artimiau — Sovietų greitesnis už garsą TU-144
sioje ateityje Amerika ir Vakarų Europa lėktuvas žada pradėti reguliarų skridimą
gali pasidaryti labai priklausomos nuo So bent keliomis savaitėm anksčiau už anglųprancūzų Concorde.
vietų Sąjungos.
Tiesa, Rusijos didižausios energijos vers — Žydai pagavo arabų sukilėlį, kuris
mės yra Sibiro šiaurėje, kur darbo sąlygos prisipažino turėjęs įsakymą eiti į autobuso
mašinai ir žmogui yra nepaprastai sunkios. stotis ir viešbučius ir iššaudyti kiek galima
Bet istorija kliūčių nežino — ko negalėjo daugiau žmonių.
žmogus, galėjo vergas. Taip pat tiesa, kad — Izraelio finansų ministeris P. Sapier
Rusijai labai reikia (užsienio, t. y. Amerikos pareiškė — jei žydai nori išlaikyti savo
ir Vakarų kapitalo. Tačiau tie, kurie jau valstybę, turi atsisakyti užimtųjų žemių.
— Katalikų kunigas, priklausąs profesi
mėgno padaryti Sovietus priklausančiais
nuo savų kaptalų, smarkiai nudegė. Pvz., nėm sąjungom, vadovauja Renault automo
italų automobilių firma „Fiat“ baigė „biz bilių streikui Prancūzijoje. Tuo būdu jis
nį“ su Kremlium su dideliais nuostoliais. netiesioginiai padeda stiprėti Prancūzijos
Galų gale Amerikai ir Vakarų Europai komunistams.
— Kinijoje sumažėjo buitinių prekių ga
lieka dar vienas labai didelis energijos šal
mybos
kiekybė, bet pagerėjo jų kokybė.
tinis — arabų valdomos dykumos. Ar ara
— Arabai, parduodą savo žemes žydams,
bų sultonai yra patikimesni už Kremliaus
komisarus — sunku nuspręsti. Bet ateity teisiami mirties bausme.
— Londone iš varžytinių bus parduoda
reikės tai padaryti.
mas Goeringo privatiškų fotografijų rinki
Iki pasimatymo
nys.
Stasys Kuzminskas

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM©
Oficialiai karas Vietname baigtas; oficia
liai tarp Rytų Vokietijos, Sovietų Sąjungos
ir Vakarų Vokietijos prasidėjo nuoširdūs,
draugiški santykiai. Neoficialiai — Izraelio
-arabų karas vyksta toliau; santykiai tarp
Indijos ir Pakistano dar tebesmilksta dū
muose. Oficialiai ir neoficialiai Jungtinių
Tautų generalinis sekretorius p. Waldheim
klaidžioja tarp sapnų ir realybės.
***

Tur būt mažai kas prisimena tą entu
ziazmą, kuris buvo 'kuriant Tautų Sąjungą
po pirmojo pasaulinio karo. Tautos, karo
baisenybių sukrėstos, desperatiškai ieškojo
naujų idealų, tikėjo į žmonių brolybę ir į
amžiną taiką.
Vos spėjus naujai žmonių generacijai su
bręsti, kilo antras pasaulinis karas — dar
baisesnis. Visi pirmieji idealai virto karo
pelenais. Karas pasaulio nepatobulino. Jis
paliko tik skriaudų ir neteisybių, kad prisi
ėjo vėl kurti Jungtines Tautas galvojant,
kad jos įgyvendins pasauly teisybę ir taiką.
Štai jau praėjo 27 metai, o Jungtinės
Tautos nieko žymesnio nepadarė. Didžio
sios valstybės pradėjo nuo jų šalintis, ma
žosios gi naudoja jas savom melodramom
suvaidinti. Tik gaila, kad nėra žiūrovų: pa
tys vaidina, patys žiūri. Todėl visad supran
tami ir Brazilijos ambasadoriaus A. J. de
Araujo Castro žodžiai, pasakyti paskutinėje
J. Tautų sesijoje: „Apgailėtinas dalykas,
kad J. Tautos nebepajėgia spręsti paskirų
tautų saugumą ar pasaulio taiką liečiančių
klausimų; jai gresia pavojus tapti savotiš
ka neveiksminga Tarptautinio Raudonojo
Kryžiaus agentūra. Iš tikrųjų svarbūs tarp
tautiniai reikalai jau pasidarė išimtinu di
džiųjų valstybių rezervatu.“
Nors ir labai kultūringas ir civilizuotas
XX amžiaus žmogus,vis dėlto nepajėgė su
prasti aukštų taikos idealų. Jis geriau nu
sigręžė nuo jų ir nuėjo klaidžioti senais pa
vojingais keliais. „Jungtinės Ttautos“ vir
to tuščiais, bereikšmiais žodžiais, kurie
šiandien geriau tiktų mažam šešių pėdų
antkapio užrašui, negu didžiuliam New
Yorko pastatui.
***
Išrinkus W. Brandtą antrą kartą Vokie
tijos kancleriu, Kremlius ėmė reikšti savo
gilią padėką už jo pastangas suartinti Va
karus su Rytais. Vieną rytą Sovietų amba
sados sargas atnešė du didokus ryšulius su
rašteliu: „Ačiū. Pasinaudojome. Daugiau
nereikalingi“. Atrišę pundelius, vokiečiai
rado NATO slaptus dokumentus, kuriuos
savo laiku Sovietų šnipai buvo išvogę iš
NATO seifų.
Sovietų agentai pasidarė labai veiklūs
propagandoje, ypač jaunimo tarpe. Jau
nimas pradėjo reikalauti, kad Vokietijoj
esanti Amerikos kariuomenė būtų tuojau
atitraukta. Sutartis tarp Vokietijos ir Ame
rikos baigiasi š. m. liepos mėnesį ir greitai
turėtų prasidėti naujos derybos dėl jos at
naujinimo. Kaip žinoma, Vokietija iki šiol
mokėjo geroką išlaidų dalį JAV kariuome
nei išlaikyti. Neseniai Vokietijos finansų
ministeris Šmidt pareiškė viešai ir arogan
tiškai: „Nei skatiko daugiau! Tai yra, Ame
rikos kariuomenė tegu pati ir apsimoka“.
Žinoma, tokie pareiškimai nelikviduos
JAV kariuomenės Vakarų Europoje, bet
taip pat ir nepadės NATO sustiprinimui, o
ypač Vakarų saugumui. JAV darbiečiai, ku
rie sudaro senato daugumą, tokių pareiš
kimų tik ir laukia, o Sovietų agentams jau
sapnuojasi pergalė.
***
Beje, Europos saugumas nerieda pagal
Kremliaus išdirbtus planus. Vienoje, kur
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— Sąryšy su įvykusiomis studentų de
monstracijomis Vietnamo prezidento apsi
lankymo proga, uždarytas Bonos universi
tetas.
— Britų komunistų laikraštis „Morning
Star“ įsidėjo Mrs. M. Sling straipsnį, ku
riame ji kritikuoja H. Wilsoną už viešai
SOFIJAI BARANAUSKIENEI
pareikštą nesirūpinimą persekiojamais Če
mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime. koslovakijos socialistais ir komunistais.
— Sovietų vyriausybė oficialiai painfor
Dainavietės
mavo Vašingtoną, kad žydų emigracijos mo
kesčiai bus panaikinti.
— Britų parlamente buvo pareikštas su
Brangiai Motinai
sirūpinimas, ar ne perdaug vyriausybė re
mia turtinguosius žydus, duodama jų pa
SOFIJAI BARANAUSKIENEI
samdytam laivui, plaukiančiam į Izraelį,
karinę apsaugą.
mirus, dukrą E. VILCINSKIENĘ ir jos
— Anglikonų bažnyčios Yorko arkivys
šeimą giliai užjaučiame.
kupas dr. D. Coggan per TV pareiškė, kad
Petronėlė ir Steponas Nenortai
jo kunigų tarpe esą nemaža homoseksualis
tų. Kiti dvasiškiai dėl to yra nepatenkinti.
— Maskvoj pasirašytas 10 metų kontrak
tas įrengti Pepsi Cola fabriką, kuris ga
Mylimai Motulei, Uošvei ir Senelei
mins 72 mil. butelių šio saldaus gėrimo.
Mainais JAV leis pardavinėti Amerikoj
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vodką ir rusišką vyną.
— JAV nori pirkti iš D. Britanijos atomi
mirus, VILČINSKŲ šeimai nuoširdžią
nius
reaktorius savo energijos krizei su
užuojautą reiškia
švelninti. Pasirodo, britai šioje srity yra
DBLS ir L. Namų B-vės Centro Valdyba
padarę didesnę pažangą, negu amerikiečiai.
— Anglija, Prancūzija ir Vokietija pa
Londono Lietuvių Moterų Sambūrio
„Dainava“ revizijos komisijos narę
E. VILCINSKIENĘ ir jos šeimą,
jos Motinai

Žinios iš Maskvos skelbia, kad Sovietų
Sąjungos užsienio politiką tvirtai pasiėmė
partijos sekretorius Brežnevas. Toji politi
ka, trumpai nusakant, esanti tokia: gėlės
Vašingtonui, plytgaliai Pekingui, šypsniai
Vakarų Europai.
Brežnevas esąs įsitikinęs, kad be JAV ir
V. Europos kapitalo ir techniško patyrimo
Sov. Sąjungos pramanė pateks į krizę. Jau
dabar didžiosios įmonės persiorganizavo į
savotiškus trestus JAV pavyzdžiu. Tad nuo
to, ką išsiderės savo kelionėse į Vašingtoną
ir Boną priklausys ir paties Brežnevo liki
mas.
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LITRUANJAN WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain by
the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Gardens, London W. 11. 2 PU. Tel. 727 2470
Registered as a newspaper at the Post
Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina metams 4,50 sv., do
lerio kraštuose — 11 dol. metams; Vokieti
joje — DM 35.
Pensininkams 3,00 sv. Anglijoje.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybėn.

2
EUROPOS LIETUVIS

2

ABRAOMAS IR SUNOS
Šiemet (iš eilės dvidešimt antrąjį) ris, svarstydamas lietuvybės klausimus, su
„Draugo“ dienraščio skelbtąjį romano kon gena prieitu iki nezmomsKO Krasuuiinumo;
kursą laimėjo Aloyzas Baronas, kuris, pa jeigu lietuvio vaisai neuetuviai, tai jie nesirodo, skaitytojui yra padovanojęs jau dvi reiKaiingi, jie — menas.
dešimt vieną knygą ir visa tai padaręs per Dėl ko nors jis nuolat ką nors aukoja,
21 metus (1951 m. pasirodė jo pirmoji kny pats pasitenninaaiiias svarstymais ir pini
ga). Trys jo romanai yra laimėję konkur gine auomle, čia padedamas sunui ir mar
sus, vienas apdovanotas Rašytojų draugijos čiai šiem, tiek savo aoienais, čia jų vaikus
premija, jį sėkmė yra lydėjusi ir novelių aprūpindamas dovanėlėmis. Bet tai ne
konkursuose. Taigi A. Baronas yra rašyto maistininko praktika — tai tradiciško žmo
jas su dideliu literatūriniu kapitalu, dėl gaus elgsena. Jis, o ne sūnus įtaria vonietj
knygų kiekio su juo gali varžytis tik J. iviuerį, kad jis meilikaujasi su Verną, net
Gliaudą, dažnesnis romanų konkursų lai dėl šventos ramynes aukoja sūnų. Jis įta
mėtojas, ir A. Rūta, savo laimėjimų sąskai ria, kad sunaus duktė busianti ne sunaus,
toje taip pat turinti visą lentyną romanų ir o Milerio, bet ir tada nieko nesako. Net ir
premijų.
taoa, kai sunaus žmona pašoka išeiti gy
Naujasis A. Barono romanas pavadintas venti su vokiečiu, maištingasis Stukėnas
biblijiniu Abraomas ir sūnus vardu (išlei eina jos perkalbėti, kad neardytų šeimos,
do Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje nepaliktų vaikų, tačiau nei sunui, nei mar
1973 m., simpatiškas viršelis pieštas K. Ve čiai nepasako savo įtarimų, priešingai, vis
ką pasistengia išversti į kitą pusę, kad tik
selkos, 206 puslapiai, kaina 4,50 doi.).
Dar neskaičiusiam romano pavadinimas putų taika ir ramybė. Nuslepia jis savo įta
labai įtaigotų, kad keliama kažkurį biblinė rimus ir prieš dukraitę Anną, kuri atbėga
ar bent žydiška problema. A. Baronas juk pas jį teisybės ieškoti. Sulaužo nuo polici
neseniai tokią temą gvildeno „Trečiosios jos besislapstančiam sūnaičiui duotąją
moters“ romane. Pasirodo, toks spėjimas priesaiką neišduoti, nes įstatymas jam di
neturi jokio pagrindo. Šiame romane vaiz desnis už priesaiką. Visais atvejais jį nuga
duojami lietuviai, besimaišą su vokiečiais, li ne maištininkas, bet tradicinis Abraomo
gyveną Amerikoje, kuri sugeba suvirškinti kompleksas, pasidavimas įprastinei tvarkai,
jaunąją kartą, vistiek, ar ji būtų lietuviško įstatymui.
kraujo, ar vokiško, ar maišyto. Ir ta pro Kartą, svarstydamas laikraštyje išspaus
blema ar tragedija tėra tik rūpestis vyres dintąjį straipsnį, kuriame buvo skundžia
niosios kartos, tautiškai dar sąmoningos jos masi, kad lietuvių literatūroje per maža
dalies, kuri, kaip iš šios knygos vyriausio tėra didvyrių, senis Stukėnas prieina išva
jo veikėjo svarstymų galėtume pasidaryti dos, kad tokių didvyrių nėra nė gyvenime.
išvadą, jaunąją kartą verta belaiko tiek, Jis pats, žinoma, į tokius didvyrius nesimu
ša ir toks nėra. Jis greičiau tėra lietuviškas
kiek ji išlieka lietuviška.
Amerikoje gyvenąs pensininkas Stukėnas oblomovas, kupinas visokiausių gražių
romane pasakoja mums gal ne tiek savo, svarstymų ir svajonių, kalbąs ir apie maiš
kiek savo sūnaus šeimos istoriją. Iš jo gręž- tingumą, žinąs, kad nuolankumas nieko ge
telėjimų į praeitį sužinome, kad tai yra in ra neduoda, o vistiek viską glosto, lopo, kad
teligentiškas žmogus, jaunystės metais net tik nekiltų audra, melu ir išdavimu perka
užsieniuose studijavęs, bombardavimo me ramybę ar pasitarnauja nustatytai tvarkai.
Tačiau nuo kitų tokių pat eilinių lietu
tu netekęs žmonos ir dukters. Tas tragiškas
įvykis, atrodo, išlaikė jame gyvą ir nuolat vių jis daugiausia ir skiriasi tais nuolati
pasvarstomą filosofinį Abraomo ir sūnaus niais visa ko svarstymais ir filosofavimu.
aukos klausimą. Abraomas paklausė įsaky Gali būti, kad iš visų tų svarstymų įmano
mo ir ryžosi paaukoti sūnų. Stukėnas irgi ma net būtų sudaryti stukėnišką filosofijos
laikęsis įsitikinimo, kad reikia klausyti įsa sistemą! Nuolatiniai svarstymai ir filosofa
kymų ir įstatymų, tačiau pamažu priėjęs vimai yra maždaug A. Barono knygų veikė
nuomonės, kad reikia maištauti, nepasiduo jų įgimta ypatybė, kuri patraukia nemaža
ti. Be maišto nebūtų pažangos ir geresnio skaitytojų. Ana, ir šio romano tuojau pat
gyvenimo, ir Stukėnas savo gyvybę išgelbė buvo išpirkta visa pirmoji laida, kurios bu
jo kaip tik todėl, kad bombardavimo metu vo 1.500 egz., ir leidžiama nauja! Tai labai
nepaklausė šūkaujančio savininko ir ne geras ženklas.
nuskubėjo į rūsį, kuris buvo užgriautas.
Man pačiam atrodo, kad seniokas Stukė
Deja, kiti Stukėno gyvenimo įvykiai liu nas šiek tiek perdaug filosofuoja, perdaug
dija, kad jis yra ne maištininkas, o Ab klausimų ir klausimėlių perkedena ir dėl
raomo tipo žmogus. Kai sūnus įsigeidžia to trukdo skaitytojui sekti jo sūnaus ir šei
vesti vokietaitę Verną, tėvas sukyla, tokios mos įdomią istoriją. Kita vertus toks, ma
maištingos mintys kamuoja jį, bet vistiek tyt, jis žmogus, o 'be to, dar ir pensininkas
savo Rimą jis paaukoja, tas Stukėnas, ku ir dar toks, kuris filosofiškai pateisina ir

PASIAUKOJIMAS
Čiang - Kai - šėko armija traukėsi.
Japonų generolas Igosuki ir jo štabas apsinak
vojo didžiausiame kaimo name. Kiniečiams val
dant, tas namas priklausė kaimo seniūnui, kuris pa
bėgo kartu su besitraukiančia kinų kariuomene.
Iš buto dar nespėjo išgaruoti pupų alyvos, duo
nos, sušutusių vaisių, pelėsių ir senų susigulėjusių
ir supelijusių skudurų kvapai. Namas turėjo ketu
ris erdvius kambarius ir prieškambarį. Vieno kam
bario kampe riogsojo vaikų lopšys, kuriame gulėjo
pamesta iš įvairių spalvų skudurėlių susiūta ant
klodėlė. Buvo jaučiama, kad dar visai neseniai čia
gyventa taikių žmonių šeimos su visais jos smul
kiais rūpesčiais ir džiaugsmais.
Viduriniame kambaryje apsigyveno - gene
rolas, divizijos vadas, jo adjutantas ir kažkoks
štabo karininkas, kuris karinių dalykų — taktikos
ir strategijos — išmanymu buvo divizijos vadui la
bai reikalingas ir vertinamas. Pirmajame, antraja
me ir ketvirtajame kambariuose apsistojo pėstinin
kų ir šarvuočių — tankų — dalinių vadai, o prieš
kambary stovėjo sargyba, divizijos vėliava ir pa
siuntiniai motociklistai.
Po ilgų ir varginančių mūšių pagaliau smarkiai
kinų kariuomenės ginama Ūkano perėja su ne
mažais nuostoliais paimta. Bet tokiais atvejais nie
kas nepaiso nuostolių. Japonų kariuomenė leng
viau atsikvėpė. Paties čiang - Kai - šėko vadovau
jami kinų kariuomenės batalionai pasitraukė. Ja
ponų divizijos kariams pažadėtas vienos dienos po
ilsis. Japonų kariai tuo labai džiaugėsi. Į šį kaimą
po paros ateis į pagalbą japonų Formozos 4-toji di
vizija. Tad reikia jos čia palaukti. Pailsėjusi kariuo
menė atnaujintomis jėgomis puls kinus šansi kryp
timi.
Apie 10 vai. vakaro, -kai generolas jau buvo iš
klausęs dalinių vadų pranešimus — raportus ir
baigęs rašyti į Tenciną siunčiamąjį savo praneši
mą, įėjo karinės žvalgybos viršininkas majoras
Usuma.
— Kas nauja, gerbiamasis majore? Kokių ži
nių atnešėte? Kur priešas? — draugiškai klausinė
jo generolas, kviesdamas Osumą sėstis greta savęs
prie stalo: generolas tuo metu užkandžiavo.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

„ŠUOLIS Į LAISVĘ“

Šitoji nepaprasto naudingumo enciklope
dija yra patekusi į finansinius sunkumus.
Nepakankamas skaičius prenumeratorių
priverčia kelti enciklopedijos kainą. Todėl
nuo gegužės 1 d. kiekvienas enciklopedijos
tomas kaštuos po 20.00 dolerių.
Nėra geresnio palikimo mūsų vardui
įamžinti, kaip ši enciklopedija padovanota
miestų ar universitetų bibliotekoms.
Užsakymus siųsti: „Encyclopedia Lituanica“, 395 W. Broadway, P. O. Box 95, So.
Boston, Mass. 02127, USA.

Australijoje Eucharistinio Kongreso iš
vakarėse Adelaidės teatras „Vaidila“ davė
dramą „šuolis į laisvę“. Joje vaizduojama
Simas Kudirka ir jo nepasisekęs šuolis į
laisvę. Dramą parašė ir joje vaidino Vikto
ras Baltutis.

Vaidinimas įvyko Melboumo Lietuvių
Namų salėje. Jame dalyvavo į Kongresą at
vykę abu lietuviai vyskupai ir daug svečių.
SPAUDA APIE V. RIDŽIĄ

kitiems skelbia teoriją, kad, atidirbus savo
metus, reikia fabrikuose kitiems užleisti
vietą. Kadangi jis neturi kur dėti laiką, tai
ir filosofuoja.
„Abraome ir sūnuje“, kaip matome, judi
nama mišrios šeimos, vaikų nutautimo ir
kitos su tuo susijusios problemos. Mūsų išeiviškoje literatūroje ta tema nebe nauja
— jau kiti rašytojai yra parašę ja romanus.
Aloyzas Baronas irgi pasiėmė tokią temą
ir savitai joje išsprendė neišsprendžiamas
problemas, pasinaudodamas dar ir filoso
finiais apmatais, lietuviškos šeimos istoriją
panaudodamas ataudams.
K. Abr.

Londono ir provincijos laikraščiai plačiai
paminėjo Birkenheade mirusį lietuvį V.
Ridžią, kuris savo testamente paliko ne ma
žas sumas pinigų dovanų Šimtiniams gimi
nėms, o taip pat Lietuvių Namams, DBLS
ir skautams.
„TORPEDO“ VYRAI

Geriausia JAV dart žaidimo ketveriukė,
kuri atvyko į Angliją rungtyniauti su Tot
tenham Liberalų ir Radikalų klubu, yra va
dinama „torpedų“ vyrais. Jų tarpe yra vie
nas žaidikas, vardu Joe Baltaduonis —
greičiausia lietuvis.

PANAIKINTA PARAPIJA

„Keleivis“ (Nr. 12) rašo, kad Čikagoje
panaikinta Visų Šventųjų parapija. Ji su
jungta su slovakų, vokiečių ir prancūzų pa
rapijomis. Paskutinės lietuviškos pamaldos
buvo vasario 25 d.
Parapija buvo įkurta 1907 m. Dabartinė
bažnyčia pagal architekto S. Kudoko pla
ną buvo pastatyta 1960 m. ir kaštavo apie
I mil. dolerių.
LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Pedagonigiame lituanistikos institute
Chicagoje šiuo metu lietuvių literatūrą dės
to A. Šimaitienė, lietuvių kalbą kun. J.
Vaišnys, Lietuvos kaimynų istoriją A.
Dumbrienė, žurnalistiką kun. J. Prunskis,
II rusų okupaciją ir Lietuvos ginkluotą re
zistenciją — M. Rėklaitis, lietuvių liaudies
pasaulėjautą—A. Šimaitienė, literatūros se
minarą veda S. Petersonienė, Lietuvos kai
myninių kraštų istoriją — A. Dumbrienė ir
V. Narutis, kursą apie lietuvių išeiviją ir
Pasaulio lietuvių bendruomenę dėsto V.
Kleiza, Lietuvos istorijos problemas — V.
Liulevičius, tautybės sampratą ir tautinę
individualybę — kun. V. Bagdanavičius,
MIC, mokslinio darbo seminarą veda V.
Liulevičius, bendrinės lietuvių kalbos kur
są — R. Kinka, lietuvių literatūros dėsty
mo metodiką ir praktiką — A. Dundulis,
lietuvių kalbos dėstymą nemokantiems lie
tuviškai — R. Kinka.

Janina Degutytė.

Namo
Devynios mylios į mano motulę,
Devynios mylios į gimtąją šalį.

Grįšime gervių trikampiais pulkais,
Grįšim prie slenksčio šiltais pelenais
Kur bus prastovėta kalne duobelė.
Kur bus prarymota uosio tvorelė,
Grįšim nuo jūrių pieno puta,
Grįšim nuo marių kraujo puta.

Devynios mylios į mano motulę,
Devynios mylios į gimtąją šalį.
Tris mylias jūrių marių
Antele perplauksiu,
Tris mylias girių žaliųjų
Gegute perlėksiu,
Tris mylias lygių laukelių
Pėsčia pareisiu.

Žingsniai sužeis žaliais ąžuolais,
Žingsniai pražys baltais dobilais.

— Naujienų nemaža, tamsta generole. Be to,
jos svarbios. Priešas pasitraukė Fešano kryptimi.
Apie priešo pasiruošimus atsispirti mums pateiksiu
savo raportą vėliau, o dabar... — Majoro balse pa
sigirdo nerimo ir susirūpinimo gaidų, veidu praš
liaužė rūpesčio šešėliai.
— Vadovaudomiesi protu ir didžiu ryžtu, japo
nai viską nugalės. Sakykite, majore, — pakelda
mas į jį žvilgsnį, pakilia dvasia kalbėjo generolas.
— štai kas... — nutraukė jį majoras, — dabar,
tučtuojau, reikia patikrinti, ar teisybę sako tas vie
nas ūkininkas, kuris nepabėgo — pasiliko laukti
mūsų. Jo pranešimas svarbus, turėtume neatidėlio
dami išklausyti.
— O, būtent, kas yra? kuo jis svarbus?
— Man pranešta, kad šiame name, kurį jūsų
prakilnybė užėmėte apsigyventi, yra pakasta diVLADAS MINGĖLA

džiulė mina. Tai atliko kinų inžinerijos bataliono
pionieriai. Labai gali būti, kad ji turi laikrodinį
mechanizmą. Tiesa, tas kuklusis kinas neužsiminė
apie kokius nors mechanizmus. Jis paprastas žmo
gus ir vargu gali tokius dalykus suprasti. Manyčiau,
reikėtų ko skubiausiai iš šio namo išsikraustyti ;r
visur iškrėsti. Reikėtų ir tą miną pabandyti atkasti,
jei ji ten tikrai yra. O jei yra, tai skubiai reikėtų
ją išsprogdinti.
— O gal pranešėjas melavo? -— susirūpinisiu
balsu paklausė generolas.
— Nemanau. Generole, tai tas pats jaunas ki
nas, kuris dar tolokai nuo kaimo pasitiko mūsų
žvalgus ir priešakinį dalinį. Aš pats apklausinėjau
jį. Jo pranešimas apie čiang - Kai - šėko vadovau
jamos kariuomenės pajėgumą, jos padėtį, apgink
lavimą, municijos ir amunicijos tiekimą patenkino
mane. Jo pateiktosios žinios sutapo su mano žval
gybos ir kontržvalgybos surinktomis žiniomis ir
duomenimis. Kol kas nėra pagrindo juo nepasitikė
ti... — baigė majoras.
Generolas liepė tuoj pašaukti tą kiną.
Kurioje vietoje užkasta ta mina, kinietis ne
galėjo žinoti ir nežinojo, bet kad tokia iš tikrųjų
yra seniūno name, jis tai pakartotinai tvirtino:
— Ir dar ne viena... Mūsų kareiviai traukda
miesi užkasė jų ir daugiau. Daugelis namų yra už
minuoti. Girdėjau kaip mūsų kareiviai, traukda

miesi iš kaimo, labai patenkinti ir juokdamiesi tvir
tino, kad palikę jums japonams, vertingų dovanų.
— Pasakyk man, kodėl tu pranešei tai mums,
japonams'? Argi tu nenorėtum, kad tavieji kinai
lamėtų? — susidomėjo generolas, su panieka žiū
rėdamas į nenusipratusį kiną.
— Pone generole, mums, vargšams, vistiek,
kas nugalės, — baikščiai atsakė jaunuolis. — Mes
neturime kuo didžiuotis — visada skurdome ir ba
davome prie savo dvarininkų valdžios, visą gyveni
mą duonos ir ryžių neturėjome. Aš esu įsitikinęs,
kad ir dabar, japonams valdant blogiau negali bū
ti. O gal dar net ir pagerės... O, tarp kitko... jis už
sikirto, lyg susigėdijęs savo vilčių, — jeigu jiems
pavyktų išsprogdinti tą namą, kuriame jūs apsisto
jote, tai jūsų kareiviai tikrai nepasigailėtų mūsų
— visus pasilikusius ir nepabėgusius užmuštų, gal
vas mums nukapotų. O aš taip trokštu, gyventi: tik
prieš tris savaites vedžiau... Aš tunu ir kitų vilčių
ir manau, kad jūs manęs nenuskriausite.
Generolas nusišypsojo paniekinančio atlaidu
mo šypsniu.
— Kuo tu vardu? — paklausė generolas.
— Tan - Ci, Ramusis. Esu Tan Chu. kilimo. .
— nuolankiai linkčiodamas, išsisakė jaunasis
kinas, kryžium sudėdamas ant krutinės abi rankas.
— Na, gerai, jeigu iš tikrųjų šiame seniūno
name surastume miną, tai būsi apdovanotas pini
gais ir dar gausi maisto konservų, turėsi su žmona,
ką valgyti.
Jaunasis kinas dar žemiau nusilenkė gerajam
generolui.
Kinui leista išeiti.
—Ak tie nelaimingieji galvijai neturi jokio su
pratimo apie garbę, pareigas, tėvynę, savo krašto
meilę, patriotizmą... Tai bestijos, o ne žmonės. Ir
tie dvasios pavargėliai dar drįsta su mumis kariau
ti, drįsta atsisakyti jiems siūlomosios kultūros, eko
nominės gerovės ir civilizacijos. Juk Japonijos im
perija jiems neša daugybę kultūros ir civilizacijos
malonių, — garsiai pasakė pėstininkų pulko vadas.
— Ką ir bekalbėti — laukiniai! — po pulkinin
ko tirados pratarė generolas.
Netrukus įėjo majoras Osuma. Jo veidu šliau
žiojo džiaugsmingas nugalėtojo šypsnys.
(Bus daugiau)

RlIv<ČlAl*4
MOTINOS MEILE

„Gerbk savo tėvą ir motiną“
(Iš 10 Dievo įsakymų).
„Vaikai, klausykite visuose dalykuose
gimdytojų, nes tai patinka Viešpačiui“
(Kolos. 3, 20).
,Jei kas nesirūpina savaisiais ir ypač na
miškiais, tas išsigynė tikėjimo ir yra pik
tesnis už netikintį“ (1 Tim. 5, 8).
Taip kalba Dievo įsakymai ir šv. Raštas
apie gimdytojų meilę.
Vienas pagrindinių dalykų, skiriąs žmo
gų nuo gyvulio yra jo meilė ir rūpestis sa
vo gimdytojams. Sakoma, kad natūralu yra
motinai mylėti savo vaikus, bet Dievas lie
pia ir vaikams mylėti savo tėvus, o ypačiai
motiną — gimdytoją.
Lietuvoje visas gegužės mėnuo buvo pa
švęstas Dievo Motinai, o jo pirmasis sek
madienis — visoms motinoms. Per visą ge
gužės mėnesį lietuviai kaišė Marijos pa
veikslą pirmaisiais pavasario žiedais ir gie
dojo Jai giesmes, o tą vieną pirmąjį sek
madienį jie įteikdavo puokštes ir savo
sioms motinoms, pagerbdavo ir aplankyda
vo jas.
Niekas neturi teisės sakyti mylįs Dievą,
jeigu nemyli savo motinos. „Žmogus, nemo
kąs mylėti savo motinos, nėra vertas va
dintis žmogumi“ (Vysk. P. Bučys).
Motinos meilė yra tyriausia meilė pasau
lyje. Ji neieško jokio atpildo ir neturi nė
mažiausio išskaičiavimo. Motinos meilėje
slypi dieviškasis pradas ir vargas tam, ku
ris tos meilės nepatyrė ar ją paniekina
Išmokei Tu mane dėlioti šventą kryžių
ir palydėjai iš margų laukų.
Dabar, kai spūsteri čia juodos valandos
sugrįžę,

O, motin! be Tavęs sunku, sunku.

Taip dainuoja poetas, kurį motinos mei
lė lydėjo per Sibiro tremtį ir gyvenimo var
gus.
O tie, kurie motinų jau esame netekę ar
negalime jų aplankyti, pasiųskime savo at
sidūsėjimus į Dangiškąją Motiną Sibiro lie
tuvaičių žodžiais:
„Gailestingumo Motina, užtark pas Die
vą mūsų motinas ir duok mums visiems at
rasti kelią į Tave, kad nežūtume vargo ir
nevilties skurde“.
IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Pieną pirkau kioske, kuris buvo sugižęs“.
(Iš pokalbio)

„Vyr. vet. gydytoja D. T. išdavinėjo ve
terinarinius pažymėjimus piliečių kiau
lėms, dar neįsigijusioms imuniteto prieš
raudonligę po vakcinacijos“.
(Iš patikrinimo akto)
„Kritimams išvengti įsakau: nakčiai san
dariai uždaryti fermos duris, sargui nemie
goti, kritusius paršelius išskaičiuoti iš šėrikių“.
(Iš įsakymo)

„Buvo suruošti 4 reidai į bendrabutį, ku
rių metu rasta 12 miegančių studentų“.
(Iš daugiatiražinio laikraščio)
„Buliaus prižiūrėtojas gaudė bulių vie
nas, būdamas vidutinio girtumo laipsnyje“.
(Iš įsakymo)
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BALTIJOS „AUKSAS“
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KITI RAŠO

Taigi, mūsų Baltijos jūros auksas yra di
Gintaras — 50 milijonų metų seniena
Kai mes šiandien kalbame apie savo gra delė brangenybė. Mūsų liaudis gintarą la
„Draugas“ (Nr. 53) sąryšy su savo dvi Vienas Dievas žino, kaip ji dar išlaiko eg
žųjį pajūrį, mums nė į galvą neateina min bai mėgsta, ypačiai pajūrio merginos, ku dešimt antrojo premijuoto romano išleidi zaminus!
tis, kokio neapsakomai seno ir garbingo rios labai didžiuojasi turėdamos gintari mu rašo:
— Mano sūnus sako, kad jam lengviau
turto turi Baltijos jūra. O tas turtas tai nius karolius. Šiais laikais gintaro vertė
dirbti, kai magnetofono reguliatorius atsuk
gintaras, kurio karoliais buvo pasipuošusi vėl yra atgijusi ir Rytprūsiuose yra išsi
„Išleidžiant viešumon dvidešimts antrą tas iki pat galo...
kunigaikštienė Birutė. Tuo brangumynu ir vysčiusi gana didelė gintaro pramonė. Iš jį premijuotą grožinį kūrinį — romaną, ten
— Nesuprantu, kaip galima dirbti, kai
šiandien mėgsta puoštis lietuvaitės, nė ma gintaro gaminama labai daug įvairių pa ka prisiminti tiek kūrėją, išlaikiusį kūrybi toks triukšmas. Kaip sau norit — tokia mu
nyte nemanydamos, kad jų kaklą juosią puošalų ir dovanų. Mūsų gintaro pramonė nę ugnį savyje ir sukaupusį energiją kūri zika tik varo iš proto. Mano sūnus ir šiaip
gintariniai karoliai yra stačiai iš pasakiško taip pat pamažu vystosi, tačiau jai dar niui perteikti pavidalą, bet kartu reikia jau -turi neurozę, o tie decibelai jį nuvarys
reikia naujų impulsų ir plano. Palangoje prisiminti ir tą lietuvišką visuomenę — į kapus!
senumo medžiagos.
Šitaip kalba tėvai ir kurie-ne-kurie pe
Istorijos duomenys mums sako, kad gin esančių gintaro dirbtuvių darbai dar nega tautos dalį išeivijoje, — kuri pajėgia ište
taro prekyba prasidėjo labai senais laikais. li prilygti savo meniškumu ir įvairumu kad sėti, eiti kartu su savais kūrėjais ir priimti dagogai. O ką apie tai sako medicina?
Klausimas išties laiku keliamas, nes 75
Jau 'senųjų tautų gintaras buvo labai mė ir tų pačių Rytprūsių gintaro pramonei. Ta grožio žiežirbas, paskleistas aplinkoj, kad
giamas ir laikomas „Baltijos auksu“. Tam pramonės šaka vis dėlto reikėtų labiau su bent saviesiems būtų šviesesni keliai, atlie procentai į anketą atsakiusių Varšuvos jau
nuolių pareiškė, kad mokosi su muzika.
mes turime neabejotinų įrodymų. Romėnų sidomėti, nes gintaras yra tikras „Baltijos kant savo pasiuntinybę istorijoje.
rašytojas Ovidius savo „Metamorfozėse“ auksas“, ypačiai brangus mums lietuviams,
Tuo turime džiaugtis ir kartu su didesne Ypač tokį mokymąsi pamėgo merginos ir
(II, 340-66) kalba apie tris Helioso dukte nes gintaro tėvynė yra lietuviškųjų gimi viltimi žvelgti į savo ateitį. Ir išeivijos at vaikinai, pasižymintys jautresne nervine
ris, Phaetono seseris Aiglę, Lampetę ir nių senovėje buvęs apgyventasis kraštas. eitis yra tiek verta, kiek ji įsijungia į tau struktūra.
Mokymosi su muzika priešininkai pa
Phaetuzą, kurios savo brolio mirtį aprau
tos ateitį. Kol gyva lietuviška kūryba, kol
„Lietuvos Aldas“, 1939
dojusios gintarinėmis ašaromis, arba, tiks
yra kas viešumon parodo savus kūrinius ir prastai ima iš lentynos Jaroslavo Rudniansliau pasakius, kurių gailios brolio raudoji P. S. Dabartiniu metu Palangoje veikia jais džiaugiasi, tol yra gyva ir tauta, galin kio knygą „Protinio darbo technologiją“,
mo ašaros virtusios gintaru. Kadangi Phae „Dailės“ kombinato gintaro dirbtuvė, ga ti prisiauginti ateičiai politinių ir visuome kurioje pasaulinio garso mokslininkas siū
tono legenda yra graikiška, tai iš to galima minanti iš gintaro įvairius papuošalus ir ninių idealų nešėjų, kovos už tautos laisvę lo mokymosi metu pašalinti visus faktorius,
padaryti išvadą, kad gintaras jau buvo ži suvenyrus. 1963 m. Palangoje įsteigtas gin palaikytojų, naujos kūrybos brandintojų.“ galinčius sklaidyti dėmesį ir trukdyti min
ties koncentracijai.
nomas senovės graikams. Romėnų rašytojas taro muziejus, kuriame surinkta ne maža
Muzikos šalininkai remiasi darbais tokių
Martialis, imperatoriaus Titaus laikais, sa meniškų -gintaro išdirbinių ir originalių
Džiugu ir sveikintina, kad „Draugas“ ne
vo kai kuriose epigramose kalba apie bičių „(akmenėjimų“.
tik pajėgia knygas išleisti, bet dar ir pre amerikiečių mokslininkų, kaip S. F. Friberbis, kuris įrodė, jog, klausantis muzikos,
ir skruzdėlių „inkliuzijas“, vadinasi, auga
mijuoti.
žinios daug lengviau įsisavinamos, ir M. T.
lų ir gyvių „įakmenėjimus“ gintare. Tai
rodo, kad jau klasikinės senovės laikais
Pasaulio Lietuvis (Nr. 27/63) paduoda Hendersonas, A. Kriuzas bei A. Dž. Barlas,
gintaras buvo teisingai įvertintas. Vėliau
žinių apie lietuvių kalbos žodynus. Straips 'kurie tyrinėjo teigiamą muzikos poveikį
mokslas patvirtino, kad gintare iš tikrųjų
nyje „Naujo Lietuvių Kalbos Žodyno su darbo našumui.
Pamėginkime atsakyti į mums rūpimą
rasti tūkstančiai įšalusių augalų ir nariuolaukus“, rašoma:
klausimą: su muzika ar be jos? Jeigu su
čių gyvių, iš jų vien tik muselių ir uodų
„KOOPERATINĖ NUOSAVYBĖ
apie 650 rūšių. Rečiau tesutinkama įšalusių
NELIEČIAMA“
„Labai jaustą spragą -užtaisė 1950 Vokie muzika, tai kokia: su pramogine ar su kla
žinduolių gyvulių plaukų ir paukščių
tijos tremty išleistas „Lietuvių kalbos va sikine, su vokaline ar su instrumentine, su
plunksnų, sraigių, vėžių, dažniau gi vorų,
Tokiu pavadinimu išspausdintas straips dovas“. Netrukus, 1954, ir Vilniuj pasirodė garsia ar su tylia? Suvokti įspūdžius ir
skorpionų ir tūkstantkojų. Gintare įšalusių nis žurnale „Komunistas“ Nr. 4 (1973). Ta 45 tūkstančių žodžių „Dabartinės lietuvių juos įsiminti žmogui padeda regėjimo,
augalų liekanų rasta į 190 rūšių, iš jų 13 me straipsnyje keliami faktai liudija ir ste kalbos žodynas“. Jo 'bėda buvo ta, kad į jį klausos ir judėjimo analizatoriai. Kurį iš
pušies (pinus) ir 15 ąžuolo (quercus) rū bina, kad toji kooperatinė nuosavybė dar grūste prigrūdo Stalino „asmens kulto“ bol tų analizatorių muzika labiausiai veikia?
šių. Šitie gyvių ir augalų įšalimai gintare vis nepripažįstama ir labai liečiama.
ševikinės propagandos. Save gerbiančiam Kokie bus mokymosi su muzika rezultatai:
yra labai brangūs tų neatmenamų laikų
Straipsnio autorius G. Demenokas džiau lietuviui buvo tiesiog koktu tokiu prišiukš greitesnis įsiminimas ar ilgesnis atsimini
gyvulių pasaulio pažinimo liudininkai, nes giasi, kad vis dėlto per pirmą 1972 metų lintu žodynu naudotis, tad 1962 Chicagoj mas?
Pirmiausia turime pasakyti, kad muzi
niekur kitur tie gyviai ir augalai taip sau pusmetį iš 44 rajonų vartotojų kooperatyvų buvo išleistas antrasis nūbolševikintas jo
giai nebūtų išsilaikę, kaip gintare.
sąjungų 27-niuose nebuvo išeikvojimų. Va leidimas. Dabar, 1972, vėl Vilniuj išėjo „Da kos, netgi trankios šiuolaikinės, nereikia ta
Istorikai Plinius ir Tacitas savo raštuose dinasi, dar didesnė pusė vis dėlto be vagys bartinės lietuvių kalbos žodyno“ naujas pa patinti su triukšmu. Muzika — aišku, be
mini, kad aisčiai (aestiorum gentes) glėso čių neapsieina. O kai kur tos vagystės ir pildytas leidimas, duodantis jau apie 60 teksto — turi būti girdėta, mėgstama ir
vardu vadinę gintarą. Mūsų kalbininko K. gana stambios. Taip pvz., Priekulės koope tūkstančių žodžių. Jau atsisakyta Stalino giedra. Garso stiprumas toks, koks kam
Būgos nuomone, glėso vardas senovėje ne ratyve Pranas ir Domicėlė Pekai išeikvojo „asmens kulto“, 'bet žodynas sudarytas tinka ir... kokį leidžia buto sąlygos. Sunku,
buvo svetimas Baltijos pajūrio aisčiams ar 19,2 tūkstančio rublių. O Pabradės koope „marksistiniu metodu“, o tai reiškia „sovie pavyzdžiui, įsivaizduoti mokymąsi su- mu
ba baltams. Tuo vardu gintarą vadino prū ratyvo parduotuvėje Klavdija Anosova ir tinį kultą“. Vis dėlto jau didelis skirtumas zika -bendrabučio kambaryje, kur gyvena
sai, kurie savo keliu jį gavo iš rytiečių go Valentina Dimitrijeva išeikvojo net 58,8 palyginti su- tuo, kas buvo 1954. Tuoj ma keletas studentų.“
ti). Latviai glėso žodį gavo iš prūsų. Ir da tūkstančio rublių.
Patiekęs medicininius ir psichologinius
tyti, kad žodynu rūpinosi ir jį tvarkė lietu
bar latviai turi glisio žodį (Plinijo glesum,
Ne visur išeikvotojai vienodai baudžia viai kalbininkai (red. kolegijoj: atsak. re tyrimo davinius, autorius baigia: - -. —
germanų gleza — ir glasa, — iš kur pasi mi: vienur atiduodami teismui, o kitur daktorius J. Kruopas, A. Lyberis, D. Luk
„Turėtume padaryti tokią išvadą: nieko
darė vokiečių Glas).
„griežtai nubausti partine linija“.
šys, J. Paulauskas, a. a. J. Senkus ir K. Ul neverskime jėga mokytis su muzika, bet neGintaro tyrinėtojas ir jo sudėties žino
vydas). Tai be galo didelis ir kruopštus dar drauskime ir nesmerkime tų, kuriems šitai
vas prof. Dr. K. Andrėe apie gintaro susi VELYKOS — LENINO GIMTADIENIS
padeda.“
bas“.
darymą ir amžių sako: gintaras yra suakmenėję medžio sakai, susidarę senojo terŠiais metais Velykų pirmąją dieną iš
Nurodžius kai kuriuos žodyno trukumus
tiero (eoceno ir oligoceno) laikais, maž puolė Lenino gimtadienis. Toji diena pa ir privalumus .straipsnis baigiamas:
daug prieš 30.000.000 — 50.000.000 metų. prastai švenčiama kaip darbo šventė.
„Dab. lietuvių k. žodyno“ II leidimas —
Gintaro susidarymo sritis buvo pirminė va
Lietuvoje jau iš anksto buvo padaryti tai pilnas aruodas visokiausių kalbos duo
dinamoji Fennoskandij a su savo milijonus nutarimai balandžio 21 d. organizuoti dar menų lietuviškų mokyklų mokytojam, mū
NEĮVYKDYTAS UŽSIMOJIMAS
metų augusiais pirmininiais gintaro miš bo talkas ir viršyti visas darbo normas. Tai sų spaudos darbininkam, kalbėtojam —
kais. Jei gintaro šiek tiek yra randama ir tau ir Velykos!
Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą Londo
visiems, kurie tik susiduriam su mūsų ra
kitose vietose, tai šis reiškinys yra išaiški
no lietuvių gausi ir veikli kolonija turėjo
šomąja 'bei šnekamąja kalba.“
namas apsemto pirminio miško dugno me
labai svarbų ir naudingą planą, pasistatyti
LIETUVOS GYVENTOJAI
chaniniu pakitėjimu per labai ilgus amžius.
„Literatūra ir menas“ (Nr. 15) spausdi Londono lietuvių namus.
Pats gintaras nėra vienodas. Jis yra susida
Gyventojų surašymo metais Sovietų Są na iš lenkų kalbos verstą A. Korsako
1938 m. specialiai tam reikalui, kaip rašo
ręs iš daugybės įvairių medžių rūšių, dėl jungoje lietuviais užsirašė 2.665.000 gyven
straipsnį, nagrinėjantį muzikos įtaką į jau „L. A.“ korespondentas S. F. špokas, buvo
to ir gintaro rūšis ir spalva yra įvairi. Eo tojų. Iš jų tarpo 158.000 gyveno ne Lietuvo nimo mokymąsi. Straipsnis pradedamas:
šaukiami net keli specialūs kolonijos gy
ceno ir oligoceno laikų gintaro sausažemio je. Tai daugiausia tremtiniai ir jų palikuo
ventojų susirinkimai. Buvo apskaičiuota,
-pietų riba eina maždaug Bomholmo ir Rue- nys. Lietuvoje gyveną lietuviai savo gim
„Ir tėvai ir mokytojai — žmonės, kurie kad anuo metu statyba ir žemės sklypas
geno linija į rytus iki Liepojos. Tiesa, gin tąja kalba nurodė lietuvių kalbą. Procen
betarpiškai stebi jaunimo mokymąsi, — ra kaštuos apie šešis tūkstančius svarų, kas
taro yra rasta ir prie Baltosios jūros ir tas didelis — 99,5. Vadinasi, beveik visi mo
šo laikraščių redakcijoms laiškus apie, jų lietuviškais pinigais būtų sudarę apie
Urale, tačiau, mokslininkai spėja, kad ten kėjo savo tėvų kalbą. Tačiau, paėmus visus
nuomone, nerimą keliantį reiškinį — labai 180.000 litų, šiam kapitalui sutelkti buvo
gintaras yra jūros vandenų nuplautas iš Sovietų Sąjungoje -gyvenančius lietuvius,
paplitusį jaunimo įprotį mokymosi metu numatytas specialus vajus, renkamos au
savo pirmykštės vietos. Jūros vandenys procentas yra mažesnis — 97,9. Vadinasi,
kos, ieškoma pašalpų ir paskolų. Buvo nu
-gintarą ilgainiui nunešę net iki šiaurės va 56.000 lietuvių prisipažįsta esą lietuviais, klausytis muzikos.
■— Užuot rengusi pamokas, mano duktė tarta namus statyti prie lietuvių bažnyčios,
karų Vokietijos ir iki Anglijos rytų pakraš bet lietuviškai nebekalba. Kokia kalba jie
kaip tos bažnyčios svetainę. Statybą žadė
čių. Tačiau ir tai yra išaiškinama paprastu kalba, nesunku įspėti. Reikia manyti, kad dienų dienom "klausosi per radiją muzikos.
jo
globoti Westminsterio vyskupas. Staty
gintaro „keliavimu“ vandenimis.
tai yra tremtinių vaikai ar vaikaičiai. Apy
bos vajui vykdyti buvo išrinktas trijų as
Kaip jau anksčiau minėta, gintaras jau tikriai skaičiuojant ir atmetus Latvijoje gy
menų komitetas — Jonas Lingis, Jonas
yra žinomas nuo senų senovės. Nuostabu, venančius 41.000 lietuvių, pusė Sovietų Ru
Liūdžius ir Kazys Valaitis. Statybos komi
SABAITĖS VESTUVĖS
'kdd jau senovėje dėl gintaro elektrinių sijoje gyvenančių lietuvių savo gimtosios
teto pirmininkas buvo visiems žinomas
ypatybių buvo žinoma augalinė jo kilmė. kalbos nebemoka.
veikėjas Petras Bulaitis. Londono lietu viš„Gimtasis
Kraštas
“
Nr.
15
atitaiso
klai

Vėliau- pažiūros buvo pakitėjusios ir iš viso
b. kv.
dą, kurią buvo padariusi kanadiškė „Nepri
gintaras buvo primirštas.
klausoma Lietuva“, įsidėdama garsios spor
Jau senojo akmens amžiaus laikais gin
VAKARONĖ
tininkės N. Sabaitės vestuvių nuotrauką.
taras įvairiose Europos vietose buvo varto
Po ja buvęs parašas, kad N. Sabaitė ištekė
jamas kaip papuošalas. Jaunojo akmens
ŠILALĖ. „Saulėtekio“ kolūkio moterų ta
amžiaus laikais gintaras dar labiau paplito. ryba surengė etnografinę vakaronę. B. Ga- jo už Muencheno olimpiados dalyvio Mo
Gintaro plitimas ėjo palaipsniui šiaurės linskienė, L. Petrošienė, V. Gedvilienė ir ki desto Paulausko.
pietų kryptimi. Senuosiuose rytuose ginta tos pavaišino jos dalyvius valgiais, popu
Iš tikrųjų M. Paulauskas jau seniai esąs
ras mažai tebuvo žinomas. 13 amžiuje gin liariais prieš 50-60 metų: spirgintomis mal vedęs, o N. Sabaitė ištekėjusi už kito vyro.
taro rinkimas buvo specialiais įstatymais tomis kanapėmis, avižiniu kisieliumi, aguo
paverstas valdovo nuosavybe, vėliau vokie nų cepelinais, aguonų pienu, cibuliene,
KNYGA APIE LENKIJĄ
čių ordino. Po to gintaro gamybos teisę ga „meškos krauju“.
„Gintaro“ leidykla išleido Mykolo Povo sambių vyskupas, Dancigo žvejai, Olivos
vienuolynas, atskiri miestai, kaip Brueggė,
žarskio knygą „Tarybų Lietuvos ir Liau
PREMIJA PO MIRTIES
Luebeckas, Stolpas, Kolbergas, Dancigas,
dies Lenkijos santykiai“. Joje esąs nušvies
Karaliaučius ir t. t.
Lietuvos Žurnalistų Sąjunga paskyrė V. tas istorinis kaimyninių tautų tarpusavio
Kapsuko vardo premiją JAV „pažangios“ bendradarbiavimas socializmo sąlygomis.
spaudos jau mirusiam bendradarbiui Vin Pasakojama apie lenkų tautinės mažumos
gyvenimą Lietuvoje, Lenkijos-Lietuvos eko
cui Andruliui.
Tokias pat premijas gavo Lietuvos kino nominį bendradarbiavimą ir atskirų sričių
ir spaudos darbuotojai Beriozovas, Brat- santykius.
Deja, atrodo, nieko neminima apie lietu
kauskas, Grabijolas, Kezys ir Tereckas.
vių mažumų gyvenimą Lenkijoje.

LIETUVOJE

POETAS O. MILAŠIUS — PATRIOTAS

O. V. Milašius jau prieš I-jį karą buvo
įžymus poetas, tai žino visi. Bet jas buvo ir
lietuvis. O. V. Milašius, bemaž visą savo
amžių gyvenęs užsieniuose, ypač Prancūzi
joje, Skelbėsi esąs lietuvis.
Šitą įdomų faktą pažymi dr. V, Bartuška
savo atsimininuose (Lietuvos nepriklauso
mybės kryžiaus keliais. Kritiškas 1914-1919
metų įvykių ir asmenų įvertinimas. 305306 p.).
Karo paliauboms įvykus (1918), atsimi
nimų autoriui pateko į rankas žurnalas
,,Mercure de France“. Jame jis radęs poe
mų su parašu: „O. W. L^ibicz-Milosz, poete
Uthuanien“. Bet tegu pats dr. V. Bartuška
atpasakoja savo radinį.
„Nustebau. Galvojau parašyti jam laišką
ir kviestis jį pasidarbuoti savo tėvynei Tai
kos Derybų metu. Tą savo sumanymą išpildžiau ir greit po to gavau poeto sekantį
laišką:
Paryžius, 1919. I. 2.
Brangus Kompatriote,
Gavau Tamstos malonų laišką ir pareiš
kiu savo dėkingumą už pakvietimą darbuo
tis Taryboje. Jausiuos labai laimingas, jei
gu man pavyks kuo nors patarnauti mūsų
brangios Lietuvos taikai ir gerovei, kuri
tiek daug nukentėjo. Iki paskutinio laiko
man teko Jai čia darbuotis tik netiesiogi
niai, savo poemomis...
O. W. Lubicz-Milosz.

Tą žinią pranešiau savo draugams Pakš
tui, Mastauckud ir kun. Dabužinskui, kurių
pastangomis poetas atsirado Lietuvos Dele
gacijos narių tarpe. Kai grįžau Amerikon,
gavau nuo kun. dr. P. Bielskaus laišką, ku
ris mane be galo nudžiugino, kad naujos
Lietuvos Delegacijos šefas liko p. Milašius.
Apie jį mano draugas rašė: „Milašius dirba
išsijuosęs ir stengiasi sutrupinti ledus, ku
rie dengia Lietuvą, jos nepriklausomybę ir
įgimtas tautos teises. Mano nuomone, ge
resnių pasiuntinių už Milašių sunku būtų
rasti ir norėti. Tai žmogus dvasia ir kūnu
pamilęs savo tėvynę Lietuvą, jos laisvę, ne
priklausomybę ir atgimimą. Ypač nuo len
kų užgrobimo jis pašvenčia jai dienas ir
naktis. Negalėdamas tiesioginiu puolimu
nugalėti Užsienių Reikalų Ministeriją, jis
stengiasi palenkti savo pusėn Parlamento ir
Karinės Žinybos atstovus. Būdamas gero
kai išsilavinęs, turėdamas miklų liežuvį,
karštą ir gražią iškalbą, kaip rašytojas ir
poetas, savo straipsniais, laiškais ir inter
view' ais,- sėkmingai blaško kenksmingus
Lietuvos ūkus“.
šitie du dokumentai pakankamai byloja
apie didžiojo poeto didįjį patriotizmą.
Ign. 0.

Londono lietuviu veiklos pėdsakais

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:
Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
1 LADBROKE GARDENS,
LONDON, Wil 2PU

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

BRONZOS MEDALIS „ŽALGIRIUI“

„TREJOS DEVYNERIOS“

Kauno „Žalgirio“ krepšininkų komanda
Žinomas dar nepriklausomoje Lietuvoje
Tarybų Sąjungos krepšinio lygos rungtynė
se laimėjo trečią vietą ir gavo bronzos me satyrikas, buv. „Kuntaplio“ redaktorius
dalį. Daugiausia taškų (425) pelnė žinomas Teofilis Tilvytis išleido knygą .Trejos devynerios“. Autorius pasisako, kad tai esą 1926
sportininkas Modestas Paulauskas.
-66 metų laikotarpio įvairiais slapyvar
džiais spausdinti satyriniai eilėraščiai.
MILIJONAS TV
Pasirodo, kad T. Tilvytis jau 1935 m.
Šiaulių Televizijos fabrike jau pagamin bandė išleisti tuo pačiu vardu satyrų rin
ta milijonas televizijos aparatų. Gerausias kinį. Tačiau jis buvęs dar neįrištas konfis
TV modelis esąs „Tauras-204“. Jam pripa kuotas ir Kauno komendantūros kieme su
degintas.
žintas valstybinis kokybinis ženklas.

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo knygą
„MUSU PRAEITIES BEIEŠKANT“, at
skleidžianti daug mūsų senovės paslapčių,
pagaliau išvydo šviesą. Kietais viršeliais
15 dol.
Perlaidas galima siųsti tiesiog autoriui
P .O. Box 5544 Santa Monica, Cal. 90405.

kos organizacijos ir pavieniai asmenys na
mų įsigijimo vajų aktyviai rėmė ir staty
bos darbus jau buvo numatyta pradėti 1938
m. rudenį.
Būsimuose lietuvių namuose buvo pla
nuojama turėti sporto salę, bufetą, arbati
nę, 'knygyną bei Skaityklą, bankelį ir lie
tuvišką mokyklą. Buvo net projektuojama
aukštesnioji mokykla, mokiniams nuo 14
metų amžiaus.
Dvi pašalinės Londono lietuvių organi
zacijos — šv. Onos ir Vienybės, o taip pat
Kalėdų Klubas darydavo nemažas metines
pinigų apyvartas. Todėl buvo planuojama
būsimuosiuose namuose turėti ir patalpas
lietuviškam bankeliui, kuriuo galėtų pasi
naudoti organizacijos ir pavieniai asmenys.
Kokie gražūs planai ir sumanymai, ku
riuos, matomai, nutraukė priartėjusi karo
audra. Būtų "be galo įdomu, kad apie anuo
metinę veiklą ir neįgyvendintus Lietuvių
Namų planus plačiau kas nors parašytų iš
tų asmenų, kurie tada aktyviai reiškėsi liet
veikloje ir buvo visų tų darbų ir sumany
mų vykdytojai.
J. Vikis
I

ŽIEMOS SAUSRA

Praėjusioji žiema buvo sausiausia per
paskutinius 200 metų. Tiek mažai lietaus
žiemos mėnesiais nebuvo iškritę nuo 1749
m.
Pagal Berlyno universiteto Metereologijos biuro spėjimą, Arktikos oras veikia
šiaurinės Europos klimatą ir ateinantieji
pora metų šioje pasaulio dalyje gali būti
gana sausi.
Dėl mažo kritulių kiekio atsirado rimtas
vandens trūkumas Anglijoje. Pvz. šiaurės
rytų Škotijoje 71 kaime jau įvestas van
dens vartojimo suvaržymas. I kai kurias
vietas vanduo gabenamas tankais.
Londono rajonas, kuris naudoja žymią
dalį Thames upės vandens, dar trūkumo ne
jaučia. Bet upės lygis yra perpus žemesnis,
kaip šiuo metų laiku turėtų būti, ir gresia
pavojus, kad ir čia vandens gali pradėti
pritrūkti.
Pietryčių Anglijoje vandens jau dabar
trūksta. Vandens tiekimo stotys pataria gy
ventojams taupyti: „Taupykite vandenį
kaip benziną“, įspėjami gyventojai.
Tuo tarpu vandens suvartojimas smarkiai
kyla. Pvz. vien tik modemiškoj išvietėj
kiekvienas žmogus per dieną suvartoja 11
galonų vandens. Pagaminti vieną pintą
alaus suvartojama 5 galonai vandens, o vie
nos tonos alumindaus pagaminimui reikia
300.000 galonų vandens.
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Europos Lietuvių Kronikų
MUSŲ RĖMĖJAI

Atsiskaitydami už „E. Lietuvį“ ir Nidos
klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti
aukojo:
2,26 sv. — P. Kybartas; po 0,90 sv. —
B. Totoraitis, J. Čepas ir J. Liaugminas;
0,80 sv. — P. Juška; 0,60 sv. — V. Budrys;
po 0,40 sv. —- J. Pukteris, J. Strumskis, N.
Žvirblis ir A. Miliūnas.
PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vytas Rutkauskas, gimęs
1925 m., Sausininkų kaime, Bartininkų
valse., Vilkaviškio apskr.
Pažįsta V. Rutkauską, prašomi rašyti J.
Struoginiui, 33, Sutherland Rd., London,
W.13.

LONDONAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Londono lietuvių motinos dienos minėji
mas š. m.- gegužės 6 d. 11 vai. pradedamas
pamaldomis lietuvių bažnyčioje.
5 v. v. klubo salėje Londono šeštadieninė
mokykla ir klubo valdyba ruošia platesnį
tos dienos minėjimą.
Smulkesnė programa bus pranešta vė
liau.
Visos motinos ir svečiai kviečiami skait
lingai dalyvauti.
PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris
„Dainava“ gegužės 12 d. Lietuvių Namuose
ruošiaPavasario balių. Pradžia 7.30 vai.
Bus geras bufetas, loterija ir kitokios
įvairenybės. Gros Jack Lawrence orkest
ras.
Įėjimas — 50 p., jaunimui — 25 p.
Staliukus galima iš anksto užsisakyti
skambinant 727-2470 arba Lietuvių Namų
raštinėje ir bare.
Dainavietės

BRADFORDAS

LIET. SODYBA

1973 m. gegužės 8 d. Nr. 18 (1157)

PASAULYJE
BOMBA KATEDROJE

KUR JIE KELIAUTŲ?

Syonejuje St. Marys Katalikų bažnyčioje
„Yorkshire Post“ (bal. 16) nagrinėja na
per irusias sprogo bomba. Sudaužyta kele cionalizmo problemą Sovietų Sąjungoje.
velytų šventėm besioaigiant, Earnhamo tas suoių ir o Klausyklos. Žmonių aukų nė LaiKrašus sumini valymus Ukrainoje ir
agomneje mirė Lietuvių soayoos gyvento- ra.
Gruzijoje, kur ne tiK rezistentai persekio
tų amžiaus.
jami, bet ir nesugebą tautinio Klausimo nujas, pensininkas Antanas Armalis 75 metų
GiNcAS Del SEKMADieNIO
siopmti partijos vadai pakeičiami.
amžiaus.
Pasak laiKrastį, paskutinėmis savaitėmis
A. a. Antanas per ilgą metų eilę buvo paEly katedros 13-kos šimtų metų iŠKiunių KGB atkreipusi ypatingą demesį į Baltijos
siaaręs iDeveiK neatsainama L. ooayoos da Komitetas pasKelbė „KnocK out" jaunimo vaistyoes. Minimi trys susideginę lietuviai
limi. vos įžengęs į Sodyoos Kiemą, tuoj pa varžytines su riertfordo Komanda. Tos žai ir sąryšy su tuo vykusios demonstracijos.
matei jį betriūsiantį aarze, sode ar kur dimų rungtynės numatytos seKmadienį, ge Pabaigoje sakoma:
nors prie ežereno. Nei minutės be darbo — gužės 13 d.
„Nežiūrint KGB spaudimo, nacionalizmas
ar saitas vejas pučia, ar lietus lyja, ar sau
Tačiau „viešpaties Dienos užlaikymo" Sovietų Sąjungoje plečiasi. Todėl sovietų
lutė šviečia. Pasiges a. a. Antano ne tiK So draugija Katedros dekanui įteikė griežtą vadams gali ateiti pagunda pavartoti me
ny oa, bet ir jos lankytojai.
todą, kuris taikomas žydams ir kai kuriems
protestą, kad jis „nešvenčia Subatos".
Altinio buvo žemaitis, iš Jokūbavo, Kre
Šventės ruošimo komiteto pirmininkas nepatenkintiems intelektualams — leisti
tingos apsKr. Neseniai ten buvo palaidota
pareiškė, kad „pats Viešpats Dievas būtų jiems emigruoti. Bet kur emigruoti norin
ir jo žmona, kurią velionis labai mylėjo ir
tieji ukrainiečiai, gruzinai ar estai keliau
patenkintas, stenėdamas, kaip žmonės
šelpė.
tų?“
linksminasi ir žaidžia, nežiūrint, ar tai yra
ir vėl atsirado Headley bažnytkaimio ka
sekmadienis, ar kuri Kita diena".
pinaitėse naujas lietuviškas kapas, kelių
UKRAINIEČIAI NERIMSTA
savaičių laikotarpyje priglaudęs jau ketvir
PASALINO KARALIENĖS PAVEIKSLĄ
„The Times“ (bal. 23) įsidėjo Ukrainos
tą Sodybos gyventoją.
Londonui priklausanti Waltham Forest komunistų partijos sekretoriaus ŠerebitsKio santrauką straipsnio, paskelbto ukrai
miesto vaidyba, kurioje daugumą sudaro
niečių „Pravdoje". Jame pliekiami „nacio
darbiečiai, išnešė iš burmistro kabineto ka
nalistai, silpnavaliai ideologai, karjeristai,
ralienės paveikslą ir jo vietoje pakabino
protekcionistai, nesugebantieji ir sukčiai“.
STIKLIUKĖLIS MAŽUTIS...
miesto herbą.
Šerebitskis rašo, kad nepajėgūs ir neat
Tos pačios tarybos dauguma neseniai nu sakingi asmenys užima direktorių ir įmo
1860 metais prie Kirdford (Sussex) kleoomjos sienos buvo pritvirtinta lenta su tarė, kad miesto herbo pagrindas turi būti nių vadovų vietas, jie globoja vienas kitą,
užrašu „Degradation of Drunkeness“. Toji ne baltas, kaip iki šiol, bet raudonas.
neprisileisdami prie atsakingo darbo jau
Viename priėmime kai kurie tarybos na nosios kartos. Ukrainiečių spauda garbi
lenta ir šiandien tebesilaiko. Jos įrašo tu
riai neatsistojo giedant himną, bet sėdėda nanti praeitį, kelianti tautinį šovinizmą ir
rinys laisvai verčiant skamba taip:
„Nėra kitos nuodėmės, kuri taip iškreip mi traukė „Red Flag“.
iškraipanti istorinę tiesą apie liaudies ko
tų Dievo paveikslą, kaip girtuokliavimas.
vą susijungti su Rusija.
ŽEMĖS KAINA NETURI RIBŲ
Jis pakeičia asmenį ir net jį nužmogina.
Taip pat „The Times“ deda jugoslavų ži
Girtuoklis turi žuvies gerklę, kiaulės pilvą
nių agentūros pranešimą, kad Sov. Sąjun
ir asilo galvą. Girtuokliavimas yra prigim Edinburgho miesto centre buvo parduo gos min. pirm, pavaduotojas P. Selestas at
ties gėda, beprotystė, skaistybės naikinto tas 4 akrų žemės sklypas už 137.500 svarų. leistas iš pareigų už „kėlimą nacionalistinių
Kitą dieną jo nauji savininkai sklypą par iliuzijų“.
jas ir sąžinės žudytojas.
Be to, pažymima, kad panašus tautinis
Girtuokliavimas yra kenksmingas žmo davė už 200.000 svarų, o tos pačios dienos
gaus kūnui: stikliukas nužudo daugiau, pavakary jis dar kartą buvo parduotas už judėjimas vykstąs Gruzijoje, Armėnijoje,
Kaip patranka. Girtuokliavimas yra galvos 220.000 svarų.
Uzbekijoje ir Baltijos valstybėse. Rusams
svaigimo, kataro ir apopleksijos priežastis; I Darbiečių partija ruošia įstatymo projek- esą sunku priešintis, nes jų tautybės gy
jis pripildo akis ugnimi, kojas vandeniu, o | tą, kad ateity tokia spekuliacija būtų ne ventojai nebesudaro daugumos Sov. Sąjun
įmanoma.
kūną nutempia į ligoninę...“
goje.
MIRĖ ANTANAS ARMALIS

Ar pas ką nors yra jo kaip staliaus pa
gamintas daiktas, taip pat neteko patirti.
Maironis mėgdavo teirautis kaimynų, ar
jie skaito. Ypač dažnai užklupdavo jauni
mą. Jeigu išgirsdavo, kad jaunas žmogus
knygų neturi, nepagailėdavo tokiam šiurkš
taus žodžio. Bet ypač įpykdavo, jei rasdavo
pas ką nors knygą apdraskytą ar numestą
kur nors į kampą. Toks gaudavo tokią pir
tį, kad net ir dabar puikiausiai prisimena.
Po tokių pirčių būdavo susinervinęs ir pats
poetas, dėl ko kartais nuo „varstoto“ nepa
sitraukdavo net pietų valgyti.
150 LT. KRYŽIUI

Kadaise netoli nuo Pasandvario stūksojo
gražus, bet jau senas kryžius su koplytėle
viršuje. Kartą šis kryžius buvo rastas ap
daužytas, o iš koplytėlės buvo likusios tik
skeveldros. Ūkininkai spėjo, kad tai darbas
darbininkų, kurie čia pat kasė griovius.
Apie piktadarystę pranešė policijai, kuri
ėmė ieškoti kaltininkų. Kaip tik tuo laiku
pasitaikė būti tėviškėje ir Maironiui. Pa
tyręs, kas atsitiko, jis nuėjo prie sudaužy
to kryžiaus, gana ilgą valandą prie jo pa
stovėjo, o paskui sėdo ir išvažiavo į Kauną.
Ūkininkai pamanė, kad pralotas išvyko,
nepakęsdamas krašto, kur kryžiai daužomi.
Tačiau pasirodė, kad būta kito reikalo. Ką
jis padarė Kaune, niekas nežino, bet nepra
slinko ir savaitė, o piktadariai jau buvo už
daryti kalėjime. Netrukus ūkininkai gavo
iš Maironio 150 lt., kad sudaužytojo vietoje
pastatytų naują kryžių. Šį kryžių dabar
niekas kitaip ir nevadina, kaip Maironio
kryžiumi.
„Ūk.Patarėjas“, 1937 m. Nr. 42

RETA IR ĮSIDĖMĖTINA ŠVENTĖ

Gegužės 19 d., šeštadienį, lietuvių na
muose (Vyties klubas, 5 Oak Vilias), ren
giama kun. J. KUZMICKIO-GAILIAUS ką
tik iš spaudos išėjusios knygos „Ištiestos
rankos“ prezentacija, kartu minint ilgame
čio kapeliono 60 metų amžiaus sukaktį.
Programoje:
1. Akademinė dalis. Dalyauja viešnia iš
Austrijos, rašytoja Irena NaudžiūnaitėJoerg.
2. Meninė dalis. Ištraukos iš naujosios
knygos, vietinių pajėgų dainos ir įbalet. šo
kiai.
3. Vakarienė. (Užsirašoma iš anksto).
Pradžia 6 vai. vak.
Maloniai prašomi visi šiame ypatingame
parengime dalyvauti.

Pelė — priešas Nr. 1
Mažas ir nekaltas gyvūnėlis atrodo pe
lytė. Bet iš tikrųjų ji yra žmonių priešas
Nr. 1. Pirmiausia, pelės gali užkrėsti žmo
gų įvairiausiomis ligomis, pradedant mais
to užnuodijimu, baigiant meningitu. Vien
tik maisto produktų Anglijoje jos suėda už
15 mil. svarų per metus. O kur kiti jų pada
romi nuostoliai. Pvz., Londone jos sugrau
žė vieno kompiuterio vidaus įrengimus. Re
montas kaštavo 50.000 svarų. Kai 1970 m.
Australijoje siautė pelių antplūdis, vienoje
ligoninėje jos nugraužė net medinių lovų
Kojas ir lovos sugriuvo. Vienas ūkininkas
tada užmušė 67.000 pelių per savaitę.

Nežiūrint intensyvios kovos, D. Britani
joje skaitoma dvigubai daugiau pelių negu
Bažnytinis Komitetas ir
gyventojų. Esant geroms sąlygoms, iš vie
Vyties klubo Valdyba
nos pelių poros per metus gali atsirasti iki
2.000 prieauglio. Chelsea ir Kensingtono ra
NOTTINQHAMAS
jonuose 40 procentų maisto krautuvių
ir kavinių yra pelių apsėstos. Žinoma Mark
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
and Spencer firma atsisako pirkti produk
tus iš tokių tiekėjų, kurie neturi pažymė
Šių metų gegužės mėn. 12 d. 6.30 vai., jimo, kad jų sandėliuose nesiveisia pelės.
šeštadienį ukrainiečių klubo salėje, 30,
Pelės ateina į naujus namus pirmiau ne
Bendick Rd. Lietuvių Moterų Draugija ren
gu gyventojai. Jos gali pralysti pro trijų
gia iškilmingą
aštuntųjų colių plyšelį ir sugeba prisitai
Motinos Dienos minėjimą.
kyti prie visokių sąlygų ir visokios tempe
Programoje — kalbos, vaidinimas, de ratūros. Bet mėgiamiausios vietos, be abe
klamacijos ir šiaip įvarus dalykai.
jo, yra maisto sandėliai, virtuvės ir maisto
Vėliau šokiai ir alutis su puta. Gros ge produktų krautuvės. Labiausiai mėgsta
ra muzika.
mas maistas yra madeiros pyragas (madeiKviečiame jaunas ir vyresnes motinas ir ra cake). Tad jei spąstuose pelės nebeliečia
visus lietuvius su draugais gausiai apsi sūrio, tai su madeiros pyragu jas tikrai pri
lankyti.
viliosi.
N. L. M. Draugija
Ar įmanoma peles išnaikinti? Pasirodo,
labai sunku. Iki šiol buvo vartota kelios
GLOUCESTERIS IR STROUDAS
dešimtys įvairiausios formos ir rūšies nuo
dų, bet pelės vis tiek laikosi. Iš visų tų nuo
MOTINOS DIENA
dų labiausiai veiklus buvo Warfarin. Jis
Prisilaikydami savo Lietuvoje turėtųjų sukelia viduriuose kraujavimą, bet nelei
tradicijų, motinos dieną švenčiame gegu džia kraujui sukrekėti. Tokiu būdu pelės
žės mėn. 12 d. 6 vai. vakare ukrainiečių mirdavo nuo vidaus kraujoplūdžio. Dalis jų
dar ir dabar miršta. Bet kita dalis išvystė
klube, 37 Midland Rd. Gloucestery.
Dienai pritaikytą paskaitą skaitys DBLS labai stiprų vidaus imunitetą ir nuodai jų
.lebeveikia.Išaugo nauja pelių rūšis —
Centro valdybos atstovas.
Meninę dalį atliks Stroudo mergaitės. „superpelė“.
Vėliau — šokiai su gera muzika iki 11.30
Nauja nuodų rūšis yra narkotikai, rinko
vai. Veiks baras.
je žinomi Alphakill vardu. Jie buvo specia
Kviečiame atsilankyti vyresnes ir jauną liai pagaminti naikinti žvirbliams, bet' pasi
sias motinas ir tautiečius su draugais pra rodė, kad pelės taip pat nuo jų žūsta.
leisti motinų garbei ruošiamo pobūvio.
Užėdusios pelės pasidaro visiškai apsvaigu
sios ir tuoj užmiega. Tuo tarpu narkotikai
DBLS Skyriaus Valdyba
labai numuša jų kūno temperatūrą ir užmi
gusios pelės sušąla. Bet savisaugos instink
DERBY
tas greitai surado apsaugos priemones. Apdujusios pelės ėmė ieškoti šiltų vietų. Jos
GILIŲ REIKŠMIŲ PROGA
eina miegoti prie centr. šildymo vamzdžių, į
Šį gegužės mėnesį Derbyje lietuviškos šiltus virtuvių kampus, katilines. Čia iš
pamaldos įvyks ne 20, bet 13 dieną. Apie miegojusios, jos pabunda dar pusiau ap
pasikeitimą malonėkite vieni kitiems pra svaigusios ir ieško narkotikų „atsipagirio
ti“. Norint šiais vaistais peles išnaikinti,
nešti.
Pamaldos bus viso pasaulio lietuvių mal reikia išjungti namų šildymą ir izoliuoti
dos. atgailos fatiminės Marijos dvasioje, visas vietas, kur pelės gali sušilti;
Pelės turi įgimtą instinktą neėsti daug
Motinos Dienos ir Romo Kalantos savaitės
vienos rūšies maisto. Tas padeda joms ap
proga.
Įsidėmėkime ir visi telkimės prie Viešpa sisaugoti nuo apsinuodijimų. Jei sandėly
yra nors ir šimtas atskirų dalykų, pelės ne
ties altoriaus.
paliks nei vieno neparagauto. Ėdrumas jų
A. L. K. Bendrijos Taryba

Apie Maironį

yra neišpasakytas. Apie tai galima spręsti
jau vien iš to, kad kur pelė pasisuka, visa
da palieka krūvas išmatų. Vienos pelės iš
matos per metus sudaro 2į svaro. Pūslę jos
turi labai silpną ir kur pasirodo, visur pa
lieka dvokiančia šlapumo žymes. Įprotis
viską apgraužti ir išmatos bei šlapumas ir
sudaro didžiausią pavojų apsikrėsti įvai
riomis ligomis, kartais visiškai nė nepaste
bint.

Maironis gimė Šiluvos parapijoje, Pasandvaryje. Apylinkės žmonės ramų, tylų poetą
prisimena kiekviena proga. Gyvas būdamas
jis į gimtąją pastogę užsukdavo gana daž
nai ir praleisdavo ne vieną savaitę laiko.
Patyrę, kad pralotas atvažiavo, susirinkda
vo ūkininkai, vaikystės draugai pasikalbė
ti. Poetas nebuvęs kalbus, tačiau įsikalbė
davęs tai apie šį, tai tą. Tik politikos neliesdavęs, į tokius pokalbius numodamas
Seniau patikimiausia priemonė pelėms ranka.
Lazdų meisteris
naikinti 'buvo katinas. Dabar katės yra per
Prie Mačiulių kaimo stūkso didžiulis so
daug išlepusios ir pelėmis nebesidomi. Tik
das, o jame — sena, plačiašakė liepa. Se
alkana katė eina pelių medžioti.
nesni žn, onės pasakoja, kad poetas šią lie
Pelė ir žmogus yra neišskiriami kaimy pą nepapjastai mėgo. Dar besimokydamas,
nai. Ten, kur žmogus gyvena ir maitinasi, praleisdavo po ja visas atostogas, tai su
ten neišvengiamai yra pelė. Pelė mokosi iš knyga, tai su peiliu ir lazda rankoje. Jaunas
žmogaus, kaip išvengti bado ir susitaupyti būdamas, anot žmonių, lazdas drožinėti jis
juodai dienai, o žmogus mokosi iš pelės, mėgo nemažiau kaip knygą. Per atostogas
kaip išsilaikyti didižausių pavojų ir epide lazdų pagamindavo po keletą, o išvažiuo
mijų laikmečiais. Pelė ir žmogus — du prie damas, išdalindavo savo draugams. Tačiau
šai, bet kol gyvens vienas, tol egzistuos ir patirti, ar kas nors jo darbo lazdą dar tu
kitas.
ri, nepavyko.
Cat.
Po ta pačia plačiausia liepa vėlesniais
laikais Maironis parašė ne vieną ir eilėraš
tį. Jis rašydavo visur, jeigu tik turėdavo
nuotaikos. Tačiau savo kūrinių nemėgdavo
skaityti. Kaimynai tvirtina, kad jį savo raš
VORKUTOS SUKILIMO LIUDININKAS tus deklamuojant negirdėjo nė kartą. Bet
pasiskaityti duodavo visiems, kas tik pa
Lenkų pogrindžio kovotojas Buc, kuris norėdavo.
sovietų buvo nuteistas sušaudyti, bet vė
Maironis stalius
liau grąžintas į Lenkiją ir kuris vadovavo
Atvykęs į tėviškę, Maironis mėgo ne tik
garsiam Vorkutos darbo vergų sukilimui
pasėdėti po liepa, bet ir padirbėti prie
1953 m., pateko į Vakarus. Jis pirmą kartą
„varstoto“. Lentų obliavimas jam buvusi
atgabeno į Vakarus autentišką medžiagą
priemonė išsiblaškyti, nuvyti blogai nuo
apie sovietų stovyklas, teismus ir sušaudy
taikai. Žmonės pasakoja, kad pralotas daž
mus.
nai imdavo vaikščioti po sodą tylus, nepra

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 1948. 4. 30.
— Pirmą puslapį puošia karaliaus Jur
gio VI ir karalienės fotografija. Tą savaitę
jie atšventė sidabrinį jungtuvių jubiliejų.
(Tokį pat jubiliejų neseniai atšventė jų
duktė, dabartinė karalienė Elzbieta II).
— St. Kuzminskas pasisako dėl latvio E.
Celminš siūlomos „Baltijos Federacijos“.
Jis mano, kad tai nebūtų lengvas dalykas,
nes visos trys tautos turinčios skirtingus
charakterius. Pagal jį, lietuviai esą linkę į
slavus, estai į skandinavus, o latviai į ger
manus. Šie pastarieji gal ir būsią mažiau
siai linkę į lygiateisį sugyvenimą.
— Bronys Raila recenzuoja H. Žemelio
knygą „Okupanto replėse“. Ypačiai teigia
mai vertina „Vietinės Rinktinės“ ir jos va
do gen. P. Plechavičiaus veiklos aprašymą.
— Užbaigtas saldumynų vajus Vokietijo
je gyvenantiems lietuviams. Surinkta 160
svarų šokolado ir saldainių. Numatoma
pradėti muilo rinkimo vajų.
— Prof. S. Žymantas (Žakevičius) atvy
ko į Angliją ir pradės dirbti Birminghamo
universitete (praėjusią savaitę palaidotas).
— Churchilis konservatorių suvažiavime
pareiškė: ,Niekad nebus pastovios taikos
Europoj, kol azijatiškas imperializmas ir
komunistų valdžia šeimininkauja visoje Vi
durio ir Rytų Europoj“.
— Pranešama, kad iki šiol į D. Britaniją
jau atvyko apie 5.000 lietuvių.
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-ON-TRENTE — gegužės 6 d.,Moti
nos Dienos proga, 11.30 v., Sacred
Heart, Tunstall.
NOTTINGHAME — gegužės 6 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje. Gegužinės pamaldos kas
dien 8 v. v., sekmadieniais 11.15 vai.
NOTTINGHAME — gegužės 13 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje. Viso pasaulio lietu
vių maldos, atgailos, Fatimos Marijos
ir Motinos Dienos proga.
DERBYJE — gegužės 13 d., vietoj gegužės
20 dienos, ta pačia proga, kaip Nottinghame.
NOTTINGHAME — gegužės 20 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — gegužės 27 d„ 11.15
vai., Liet. Židinyje.
Šiuo metu jo pasakojimai verčiami į ang kalbamas. Bet po kurio laiko maudavo prie BRADFORD — gegužės 6 d., 12.30 v., pa
maldos už gyvas ir mirusias motinas.
lų kalbą ir ateinančiais metais pasirodys „varstoto“ ir imdavo gaminti lentynas kny
atskira knyga. Leidžia Weidenfeld & Nicol- goms, tai vėl ką nors. Kurį laiką padirbė HALIFAX — gegužės 13 d., 1 vai. p. p.
jęs, būdavo vėl ramus, lyg niekur nieko. BRADFORD — gegužės 20 d., 12.30 v., me
son.
tinis susitelkimas ir išpažintis. Išpažin
čių klausys ir pamokslą pasakys kun.
A. Geryba.

Skaitytąja taukai

KOKIOS ISTORIJOS NORI J. LIOBĖ?

J. Liobė rašo, kad, ačiū Dievui, mes čia
Anglijoje jau išgyvenome 25 metus. Ir la
bai nusigandęs jis šūktelėja: „ O kiek mū
sų beliks po kitų 25 metų!“ Tai tikra tiesa,
kad iš atvažiavusiųjų 1947 metais nebebus
gal nei vieno.
Jis galvoja ir siūlo, kad reikia palikti mū
sų gyvenimo istoriją priaugančiam jauni
mui, bet pagal tą pasiūlymą istorja turėtų
prasidėti nuo jo atvažiavimo į Angliją. Bet
šioje saloje lietuviškas emigracinis gyve
nimas yra prasidėjęs maždaug 1850-60 m.
Nesileidžiant į smulkesnius dalykus, Westminsterio vyskupija savo raštuose 1900 me
tais jau mini apie 9.000 lietuvių. Lietuvių
klubas atsirado 1905 metais, „Rūtos“ drau
gija 1906 m. Glasgowe 1899 m. pasirodė
lietuviškas laikraštis „Vaidelytė“, vėliau
„Laikas“, „Išeivių Draugas“ 1914 metais, o

kai Lietuva dar tebebuvo caro erelio na
guose, Londono lietuviai jau 1912 metais
iš Anglijos karališkos metrikų įstaigos ga
vo leidimą, kad krikštai jų bažnyčioje ir
vedybos yra lygia teisėti, kaip ir kitose ang
lų bažnyčiose.
Atrodo, kad J. Liobė nori tik D. P. ir jų
sukurtos D. B. L. S-gos istorijos. Tokios is
torijos negalima būtų vadinti Anglijos lie
tuvių istorija. Ir kokiam jaunimui ji bus
reikalinga? Daugelis tų naujųjų išeivių ne
pajėgė savo jaunimo išauklėti lietuviais.
Tuo tarpu senoji išeivija buvo ir šandien
lieka lietuviškesnė už tuos, kurie užaugo
lietuviškoje žemėje, bet, atvykę čia, jie pa
tys ir jų vaikai greitai suanglėjo.
Prieš pradedant rašyti vienokią ar kito
kią D. Britanijos lietuvių istoriją, reikia
daug pasvarstyti, kad vėliau nereikėtų gai
lėtis.
S. Kasparas
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KIEKVIENAM LIETUVIUI VERTOS
KNYGOS

K. Ališauskas — Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės 1918-1920. 490 psl., didelio
formato, drobės apdarai. Iliustruotas isto
rinis veikalas — atsiminimai. Kaina su per
siuntimu £5,50.
M. Raišupis — Dabarties kankiniai, 430
psl. ketais apdarais, iliustruota. £4,50.
V. Alantas — Šventaragis, istorinis ro
manas, kietais apdarais, didelio formato.
400 puslapių. Su persiuntimu £2,60.
Al. Baronas — Abraomas ir sūnus, Lietuv.
Knygos klubo premijuotas romanas, 240
psl. Su persiuntimu £2,10.
Užsisakoma pas DAINORĄ, 14, Priory
Rd., Kew, Surrey.

