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Ne nuo šiandien kniedi mintis, su kuria 
verta būtų pasidalinti su skaitytoju, tik... 
nėra drąsos kalbėti apie labai paprastą ir 
nesudėtingą reikalą, kiekvienam gerai ži
nomą ir kiekvienam neišvengiamą, deja, 
labai nemalonų, gal, išskyrus tik vieninte
lį — graborišką verslą. Ir po šitokios įžan
gos, visdelto, nedrąsu imti ir stačiai pasa
kyti, kad šis reikalas liečia mūsų kelionės 
pabaigą šioje ašarų pakalnėje. Stačiokiškai 
išsitarus — mirtį.

Deja, mirštame. Ir ši tiesa yra visiems 
žinoma, žinoma taip pat, kad karts nuo 
karto vienas mūsų nelauktai paliekame fab
rikuose neatmuštą kortelę, namuose arti
muosius ir draugus, pašte sunkiai užpelny
tų sutaupų knygeles.

Gal dar ne Šimtais, bet dešimtimis tik
riausiai ir šio krašto lietuvių gyvenime tu
rime pavyzdžių, vaizdžiai rodančių, kaip 
mes, sunkiai ir kruopščiai keleris metus 
taupę, nepagalvojame apie tai, kad ir tuo 
atveju, jei mums lemta savo kaulus palikti 

♦šitoje žemėje, mūsų sunkaus darbo vaisius 
tektų tiems, kam mes norime.

Miršta vienišas lietuvis — Jonas ar Pet
ras, užsimuša motociklo katastrofoje, žūs
ta anglių kasyklose, palikęs Lietuvoje savo 
artimuosius, o šio krašto banke ar pašte 
kelis dešimts ar kelis šimtus svarų, kurie 
dingsta vien tik todėl, kad nesusiprasta pa
likti paskutiniosios Savo valios — testamen
to.

Suprantama, kad ne vienas mūsų, rašy
dami tokį testamentą, pirmoje eilėje galvo
jame apie savo artimus gimines, pasilikusius 
anapus. Jiems ir norėtumėm savo paskuti
niojo valioje palikti sutaupąs ar turimą tur
tą; Deja, šitas klausimas yra kiek kompli- 
kuotesnis, nors vis geriau, negu joks testa
mentas. Kiek teko patirti — testamentas 
galioje dešimts metų. Jei dešimties metų 
bėgyje mūsų kraštas atgautų laisvę, ir tes- 

• tamente išvardintas asmuo arba jo artimiau- 
,si giminės atsišauktų, jiems gali būtų išmo

kėtas palikimas. Normaliai, dešimties metų 
bėgyje testamente išvardintiems neatsišau
kus, palikimas patenka valstybės iždan. 
Mirusiojo, neturėjusio artimųjų giminių ir 
nepatikusio testamento, visos sutaupęs au
tomatiškai pervedamos iždan. Šitokių paVyz 
džių turime nebe vieną.

Žinodami mūsų krašte siaučiančio rėži
mo rafinuotumą, gali atsitikti ir taip, kad 
mūsų pavergtojo krašto dabartinė „vyriau
sybė“, sužinojusi apie Jono ar Petro pali
kimą. imsis žygių ten gyvenančius artimuo
sius priversti pasirašyti reikalavimą per- 
siųsdinti testamente paliktą sumą ir, ją 
„suvalstybinti“. Todėl kiekvienas, darąs 
testamentą savo giminėms, esantiems ana
pus geležinės uždangos, turi ir apie tai pa
galvoti.
v šiame krašte testamento parašymas yra 
labai suprastintas, lengvai prieinamas kiek
vienam. Užtenka užsukti į pirmąją pasitai
kiusią popieriaus parduotuvę ir už kelis pe
nus įsigyti specialų blankelj, vadinama 
„Last Will“. Ką, mielas skaitytojas, pas
kaitęs tas graboriškas mintis j šias „Lašt 
Will*' eilutes įrašys — jo laisva valia, bet 
padaryti šitai reikia, nes nė vienas mūsų 
nežino, kurią valandų Jūsų draugai atsiųs 
„Europos Lietuviui“ trumputę užuojautą, 
jai apmokėti surinktus dešimts šilingų..

Brr.

., 1973 MIETAIS PASAULIS 
MUSŲ“

Amerikoje, senatorius Knowland paskel
bė slaptuosius komunistų dokumentus, ku
riuose išdėstytas komunistinės Kinijos vado 
Mao Tse planas, kaip įgyvendinti pasauli
nę komunistų revoliuciją, šis planas 1953 
metais buvo įteiktas Kremliaus valdovams. 
Plane numatoma pirmoje eilėje „išlaisvinti“ 
Indokiniją, o vėliau Burmą ir Indoneziją. 
Toliau seka Japonijos ir Indijos išlaisvini
mas. Įsiviešpatavus Azijoje ir Afrikoje, — 
Vakarų Europa turės taip pat kapituliuoti. 
Pagal šj planą 1973 metais visas pasaulis 
turės atitekti komunistams.

Mūsų skyriaus sekretoriui, Baniui 
Juozui, jo mylimai žmonai, skyriaus 
narei
ELENAI BANIENEI — PETKUTEI 
mirus, didžioje liūdesio valandoje, 
reiškiame giliausią užuojautą.

DBLS Boltono skyriaus valdyba 
ir nariai

rke įvyko politinė lietuviškųjų veiksnių kon- 
lomatų, Amerikos Lietuvių Tarybos, Lietu- 
ntro ir Mažosios Lietuvos Tarybos atstovai.
rmoje eilėje (sėdi): LLK pirm. V. Sidzi- 
' s &en. konsulas New Yorke J. Budrys, 

.Krupavičius, Vykd. Tarybos pirm. K.

JfeAudėr.is, LLK narys V. Vaitiekūnas, Lie- 
itenis, LLK narys P. Vainauskas, Informaci- 

„ J. Aistis (sekretoriavo konferencijoje), LLK 
•. A. Trimakas ir LLK iždininkas K. Bielinis, 
fvavusių ALT ižd. M. Vaidylos 'ir LLK nario

ferencija, kurioje dalyvavo 
vos Laisvės Komiteto. Infc 

Fotografijoje iš kairės į, 
kauskas, ALT Sekr. Dr. P. Grigaity 
ALT pirm. L. šimutis, VLIK'o pirm, p ....... ......
Zaikauskas. M. Lietuvos Tarybos pfem. ir VLIK'o narys E. Simonaitis ir J. Kamins
kas; antroje eilėje (stovi): LLK narys * * —------- — ---- -
tuvos vice-konsulas A. Simuti 
jos Centro direktorė Marijoųs 
narys M. Brakas, LLK sekret 
Fotografijoje nėra konferėndij 
Dr. B. Nemicko. i ’

TENEPALUZTA JU DVASIA M
W. P. ABBEY apie LAISVOSIOS EUROPOS KOMITETO PARAMĄ TREMTINIAMS

Laisvosios Europos Komitetas, plėsdamas 
savo veiklą, praėjusiais metais įsteigė Tau
tinės Pagalbos Tarnybą. Jos direktorius Eu 
ropoję yra p. W. P. Abbey. Čia duodame 
mūsų bendradarbio pasikalbėjimų su p. W. 
P. Abbey apie Laisvosios Europos Komite
to Tautinės Pagalbos Tarnybos uždavinius 
ir darbus.

Kokios aplinkybės paskatino Laisvosios 
Europos Komitetą kurti Tautinės Pagalbos 
Tarnybą')

Nuo pat savo darbo pradžios Laisvosios 
Europos Komitetas žinojo, kad sovietų pa
vergtų kraštų piliečiai, gyvenantieji laisvoje 
Vakarų Europoje, labai rūpinasi išlaikyti 
savo tautinę kultūrų ir tradicijas. Kadangi 
Komitetas tam pritaria ir tuos žmones da
bartinėje jų sunkioje būklėje giliai užjaučia, 
jis nusprendė įsteigti Laisvosios Europos 
Tautinės Pagalbos Tarnybų, kad perėmus 
tremtinių pastangas išlaikyti savo tautinę 
sųmonę ir padėjus jiems išnaudoti laisva
jam pasaulyje pasitaikančias progas kelti 
savo krašto laisvinimo bylą. Ryšium su tuo 
tektų gal pažymėti, kad Laisvosios Europos 
Komiteto Tautinės Pagalbos Tarnybos pro
grama yra taip paruošta, kad ji kaip ir pa
pildo tų svarbų darbų, kurj jau dirba trem
tinių gyvenamo krašto institucijos ir šalpos 
organizacijos.

Gal Tamsta, pone Abbey, galėtumėt 
mums .šį tą papasakoti apie Laisvosios Eu
ropos Tautinės Pagalbos Tarnybos veiklą) 
Kokios yra Jūsų darbo idėjinės gairės') Ko
kiomis tremtinių gyvenimo sritimis Jūs esa
te daugiausiai suinteresuotas)

Kaip jau minėjau, mes rūpinamės pabė
gėliais iš sovietų pavergtų kraštų, kuriems 
dabar primesta komunistinė santvarka. Tai
gi. Laisvosios Europos Tautinės Pagalbos 
Tarnyba teikia savo paramą lietuviams, lat
viams, estams, vengrams, čekoslovakams, 
bulgarams, rumunams ir lenkams, dirbda
ma kontakte su tų tautų tremtinių komite
tais, kuriems ji padeda įgyvendinti jų užsi
mojimus kultūrinėje, švietimo ir kitose sri
tyse. Kitaip sakant, Tautinės Pagalbos Tar
nybos užduotis yra padėti Vakarų kraštuo
se gyvenantiems tremtiniams sėkmingai 
spręsti įvairias problemas, su kuriomis 
jiems tenka susidurti ir remti jų pastangas 
stiprinti savo tautinę dvasią ir moralę.

Kaip šiuo metu konkrečiai pasireiškia 
Tautinės Pagalbos Tarnybos veikla)

Tautinės Pagalbos Tarnyba teikia para
mą tautinių ir bažnytinių švenčių minėji
mų suruošimui, papildomoms mokykloms 
ar kursams, kuriuose mokoma gimtosios 
kalbos, tautinių informacijų biuletenių iš

leidimui, vaikų darželių išlaikymui. Toliau 
toji Tarnyba pagal galimybę aprūpina rank 
darbių dirbtuvėles įrankiais ir medžiaga, 
stovyklas ir didesnes tremtinių kolonijas 
radio aparatais ir sporto priemonėmis ir 
pan. Ji taipgi pastoviai remia tautinius ko
mitetus, kad sudarytų jiems sąlygas veikti 
ir duoti savo tautieičams įvairių patarnavi
mų kurių jie yra reikalingi.

Tautinės Pagalbos Tarnybos Direktorius 
Mr. W. P. Abbey

Kaip minėjote, Jūs artimai bendradar
biaujate su įvairiais tautiniais komitetais. 
Ar Jūs randate, kad tie komitetai atlieka 
naudingą darbą)

Laisvosios Europos Tautinės Pagalbos 
Tarnyba žino, kad tautinės bendruomenės 
yra reikalingos patarnavimų, nurodymų ir 
vadovavimo, ir yra tvirtai įsitikinusi, kad 
visa tai geriausiai gali suteikti kaip tik tuo 
tikslu suoraginzuoti tautiniai komitetai, nes 
jie juk ir yra natūrali apraiška vienos tau
tybės žmonių troškimo bendromis jėgomis 
spręsti įvairias savo problemas. Mes paty
rėme, kad komitetai, su kuriais mes ben
dradarbiaujame, atlieka tikrai didelį darbą. 
Mes taipgi priėjome išvados, kad jei paski
rų tautybių tos rūšies komitetai-derina veik 
lą ir savo tarpe — jų reikšmė dar daugiau 
padidėja.

Kokius darbus numato Laisvosios Euro

pos Tautinės ' Pagalbos Tarnyba ateityje)
Ateinančių metų bėgyje Laisvosios Euro

pos Komiteto Tautinės Pagalbos Tarnyba 
yra pasiryžusi tęsti ir stiprinti savo veiklą 
augščiau nurodyta prasme.

A r Jums neteko patirti, kaip sovietai ko
mentuoja Tautinės Pagalbos Tarnybos 
veiklą)

AŠ nesu girdėjęs jokių sovietų pareiški
mų dėl mūsų veiklos.

SUAKTYVINTA KOVA
Lietuviai iš viso pasaulio kampų, o ypač 

JAV. reiškia už rezoliucijos Lietuvos rei
kalu priėmimą savo nuoširdžiausią padėką 
JAV senatui ir rezoliucijos autoriui sena
toriui P. H. Douglas. Senato balsas užsie
nio politiko’e laikomas net svarbesniu už 
atstovų rūmų. Tuo būdu dabar jau abeji 
JAV kongreso rūmai vra aiškiai pasisakę 
Lietuvos bylos reikalu, taip pat JAV pre
zidentas ir užsienio reikalų ministeris. Ir 
šis faktas buvo paskelbtas visame laisva
me pasaulyje gegužės 1 d. Senat. Douglas 
pareiškimu, šis JAV senato nutarimas, 
reiškiąs pradžią suaktyvintos kovos su 
komunizmu, turės milžinišką reikšme tiek 
visam laisvajam pasauliui, tiek ypač tau
toms už geležinės uždangos. Ta proga snau- 
da pažymi, kad šiuo nutarimu nustatoma 
JAV užsienio politika. Senat Douglas ir 
toliau pasižadėjo kuo galėdamas lietu
viams padėti bekovojant už savojo krašto 
nepriklausomybės atstatymą. Tokią rezo
liuciją JAV senatui pasiūlyti ji šiemet va
sario mėn. buvo paprašęs Čikagos Lietu
vių Prekybos Rūmų pirm. A Rudis.

♦ * *
Lietuvių spaudos atgavimo sukaktis iš

kilmingai minima visur, kur tik yra lietu
vių. Patirtosios lietuvių kančios ir pada
rytasis okupantams atsparumas daro jspū 
dj ir svetimiems. Štai JAV kongrese atsto
vų rūmų narys ir vienas iš demokratų va
dų, J. McCormack, ta proga gegužės 10 d. 
pasakė kalbą, labai šiltai atsiliepdamas 
apie visą lietuvių tautą. Kalbėtojas pabrė
žė, kad visas laisvasis pasaulis gali pasi
semti vienybės ir pasiomkyti iš 19 a. lie
tuvių knygnešių. Neturės pasisekimo jo
kia sistema, kuri nori pavergti tiek fiziš
kai. tiek dvasiškai visą tautą, nors ir ka
žin kiek rodytųsi už pavergtuosius stip
resnė.

Šiai spaudos 50 metų sukakčiai pami
nėti „Tėvynė", SLA organas JAV-ėse, iš
leido specialų numeri. Jame plačiai apibū
dinama Aemrikos lietuvių spaudos vaid
muo. Žymiojo knygnešio sūnus K. Bieli
nis savo straipsnyje pabrėžia, kad savąjį 
kraštą tik tada išvaduosime, jei būsime 
visados veiklūs ir kovingi. Geriausią kelią 
kovoti su Maskvos okupantais lai kiekvie
nas pats susiranda, kad ateityje niekas 
mūsų nekaltintų neatlikus pareigų sava
jam kraštui.

Kad spausdintas žodis išliktų ateinan
čioms kartoms, Pasaulio Lietuvių Archy-

Londonas. Britų Socialistų partijos ly
deris Mr. Attlee vadovausiąs aštuonių par
tijos narių oficialim vizitui j komunistinę 
Kiniją. Darbiečių viešas pranešimas skelbia, 
kad britų socialistai priėmė komunistų Ki
nijos užsienio reikalams liaudies komiteto 
kvietimą atlankyti raudonąją Kiniją. Vieš
nagė įvyksianti šių metų rugpjūčio mėn.

*****
New Yorkes. Dėl nežinomų priežasčių 

pereitą savaitę užsidegė amerikiečių lėktuv
nešis „Bennington". 91 jūrininkas žuvo gaiš 
ro metu, 220 buvo sužeistų.

*****
N. Delhi. Everesto kalno viršūnės nuga

lėtojas. E. Hillary, gelbėdamas Himalajų 
kalnuose draugą, susilaužė kelis šonkaulius 
ir vėliau susirgo plaučių uždegimu.

*****
Berlynas. Vakarinės ir rytinės Vokietijos 

protestantų pastorių grupė vyksta viešnagėn 
į Maskvą, priėmę oficialų provoslavų baž
nyčios atstovų kvietimą.

*****
Birminghamas. Iš Maskvos atskrido so

vietinių mokytojų delegacija į Birminghamą. 
Sovietų mokytojai nori „susipažinti“ su bri
tų mokyklomis ir jų programomis.

*****
Vašingtonas, JAV, D. Britanijos, Pran

cūzijos. Australijos ir N. Zelandijos kari
niai atstovai šią savaitę susitinka Vašingto
ne bendrai konferencijai.

*****
Stockholmas. Švedų užsienio reikalų mi

nisteris Unden vyksta viešnagėn į Maskvą. 
Manoma, kad šiuo vizitu Švedija norinti 
pabrėžti savo neutralumą.

*****
Paryžius. Minios paryžiečių iškilmingai 

sutiko grįžtančią tvirtovės Dien Bien Phu 
didvyrę, sessrį Genevievę. Policijos • būriai 
turėję ją apginti nuo užpuolusių foto ir 
spaudos korespondentų. Genevieve, sutikusi 
areodrome motiną, išvyko nežinoma kryp
timi atostogoms.

*****
Ženeva. Paslaptingai iš Ženevos išskri

dęs Sovietų Rusijos konferencijos atstovas 
Molotovas, šią savaitę vėl grįžo Zenevon 
tęsti posėdžius, kurie, atrodo, nebeilgai 
truksią.

*****
Paryžius. Prancūzijos vyriausybei vėl 

gresia krizė, ryšium su parlamente prasidė
jusiomis diskusijomis Indokinijos klausimu. 
Puolamas užsienio reikalų ministeris už jo 
politiką Ženevos konferencijoje. Daromi 
priekaištai ir už pasitarimus su JAV, ku
riuose nedalyvavusi D. Britanija.

*****
New Y orkai. Diplomatiniai stebėtojai 

mano, kad JAV-bės bandys įgyvendinti 
„atominio banko“ planą be Sovietų Sąjun
gos ir jos satelitų, šią savaitę kalbėjęs pre
zidentas Eisenhoweris, pareiškė: „Išvysime 
iš laisvės šventovės visus tuos, kurie kėsi
nasi įvesti minties leisvei suvaržymus, sve
timos valstybės agentus ir tuos demagogus, 
trokštančius asmeniško visuomenės dėmė- 
sio.“ Manoma, kad šie paskutinieji žodžiai 
buvo taikomi McCarthy.

VERBUOJA TREMTINIUS 
ŠNIPINĖTI

Pereito sekmadienio „Sunday Dispatch“ 
pirmajame puslapyje skelbia, kad Londono 
sovietų ambasados pareigūnai bando trem
tinius, gyvenančius D. Britanijoje, teroru 
priversti šnipinėti sovietų Rusijos naudai. 
Laikraštis pažymi, jog du verbuojami krei
pėsi į Scotland Yardą, pareikšdami, kad 
ambasados pareigūnai vertė juos šnipinėti, 
grasindami represijomis jų pasilikusioms 
šeimoms už geležinės uždangos. Nors į 
Scotland Yardą pagalbos jieškodami atėję 
tik du tremtiniai, laikraščio nuomone, po 
to, kai iš Londono buvo pašalinti du sovie
tų ambasados atstovai, sovietų agentai už
metę šnipinėjimo voratinklius žymiai dides
niam skaičiui tremtinių, esančių šiame kraš
te. Laikraštis paminėjo lenkų, čekų ir estų 
tremtinius, kurie paskutiniomis dienomis bu 
vo sovietų ambasados tarnautojų terorizuo
jami.

vas yra pasiryžęs surinkti ir saugoti a) 
draudimo metu išleistą spaudą (1. lietuvių 
spaudą, išleistą Maž. Lietuvoj; 2. išleistą 
kitu kraštų lietuvių; 3. rusų išleistą lietu
viams rusiškomis raidėmis — graždanką) 
ir b) po spaudos atkovojimo — 1. išleistą 
Lietuvoje, 2. išleistą kitų kraštų lietuvių.

Sukakties proga Lietuvių Filatelistų 
Draugija išleido etiketę su reprodukuotu 
Lietuvos pašto ženklu, vaizduojančiu Rim
šos vargo mokyklą. Drauge atžymėta lietu 
vių spaudos atgavimo sukaktis. Apie 1.000 
tokių etikečių paskleista tarp svetimtau
čių filatelistų visuose JAV kampuose. 
Drauge filatelistai {spėjo, kad šiuo metu 
j rinką bolševikai paleido seriją suklasto
tų rusiškų pašto ženklų su štampu „Lais
vi Telšiai 1941. VI. 28*'. Tarp ženklų yra 
įterptas vienas 70 kapeikų ženklas su rau
donarmiečiu...
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DABARTIES LIETUVIŠKOJI KNYGA

Itin dideliu mūsų čia pažymėtos antraš
tės straipsniu J. Medaitis („Darbininkas", 
1954. IV. 27 Nr. 31) bando rasti kokią nors 
konkretesnę išeitį, kad toliau nebereikėtų 
kalbėti, jog šiandien niekas nebeperka kny
gų.' Jis galvoja, kad čia nemaža tam tikros 
rūšies apsileidimo esą knygų leidyklose, per 
maža esą reklamos, o taip pat neparodo 
iniciatyvos platintojai.

Reklama, žinoma, patraukia, ir kai ku
rios mūsų leidyklos tikrai per mažai rekla
muoja savo leidinius, labai toli joms, iki 
idealios reklamos. Tik ir siūlymas rekla
muotis sunkiai teįgyvendinamas. Reikia ne
užmiršti, kad vis dėlto reklama kaštuoja pi
nigą. Antra, didžioji dalis mūsų spaudos 
yra partinė, todėl vienai kuriai srovei arti
mesnis leidėjas ne visada įveikia su Savo 
leidinių reklama pralįsti į tolimesnės srovės 
laikraščius, net ir už pinigą. Kadangi 
straipsnio autorius tvirtina, jog yra lietu
vių, kurie pirktų knygą, jei būtų, kas pasiū
lo, todėl šiais jubiliejiniais metais mūsų lei
dėjams jis siūlo:

1. Šiais jubiliejiniais spaudos metais iš
leisti vieną bendrą lietuviškų knygų pros
pektą. Jame telpą trumpi knygų apibūdini
mai turi taikyti į skaitytojo psichę, jo inte
resus bei polinkius.

2. Šio prospekto išleisti mažiausiai 50.000 
egzempliorių.

3. Reikiamą šiam prospektui pinigų su
mą turėtų sutelkti visos laisvajame pasau
lyje esančios lietuviškos leidyklos. Sumos 
dydis priklausys nuo prospekto formos. 
Štai pvz. Fackel leidykla Stuttgarte, Vokie
tijoje, išleidžia reguliariai savo platinamų 
knygų prospektą, vad. „Fackel-Chronik“. 
Jis yra spalvotas ir apima 20 psl. Jo tiražas 
siekia 175.000 egzempliorių. 50.000 tokio 
spalvoto prospekto kainuoja maždaug 
3.5000 dol., gi nespalvoto — per pus pi
giau. Leidžiant prospektą laikraštiniame po 
pieryje ir jį iliustruojant ne knygų fotogra
fijomis, o grafiniais piešinėliais, jo kaina 
dar daugiau nukristų ir taptų mūsų netur
tingoms leidykloms nesunkiai įveikiama.

4. Į šį prospektą įtraukti ne tik šiuo me
tu gaunamas knygas, bet ir žurnalus bei 
laikraščius,

5. Šį prospektą reiktų veltui išdalinti kuo 
didesniam lietuvių skaičiui. Į platinimo tal
ką turėtų būti įtrauktos PLB Krašto Valdy 
bos, nes jos turi mūsų išsiblaškiusių tautie
čių adresus.

6. Leidyklos turi stengtis užmegsti tiesio
ginį ryšį su skaitytojais ir jį nuolat palaiky
ti, informuojant savo skaitytojus apie nau
jus leidinius.

7. I kiekvieną išleidžiamą knygą įdėti po 
mažutį savo leidinių prospektėlį. Užtektų, 
jei jame būtų trumpai aprašomos dvi trys 
knygos ir patalpintos su tų knygų viršelių 
ar net autorių nuotraukėlėmis.

8. Kreipti daugiau dėmesio į knygos vir
šelio iliustraciją. Ligi šiol ji pasižymėjo per 
dideliu paprastumu. Ypač romanai galėtų su 
silaukti patrauklios iliustracijos, o ne vien 
tik kukliu, tiesių raidžių.

Šitokie yra autoriaus patarimai leidyk
loms. Kiek tai pajėgtų paveikti skaitytoją 
sunku pasakyti. Toliau autorius tvirtina, 
kad spaudos platinimo bare yra nemaža 
trūkumų (leidėjai tvirtina, kad spaudos pla
tinimo padėtis pabaigs smaugti knygą! 
KB). Autorius, gyvenąs Vokietijoje, neblo
gai pažįstąs spausdinime galimybes ir kai
nas, žymiai mažiau nusivokia apie knygos 
reikalą, kai ji atsiduria pas platintojus, ir jo 
projektai šiai sričiai paremti perdėm teori
niais sampratovimais, daug kur bandytais 
įgyvendinti, bet vis nesėkmingai. Pats jau 
londoniškės „Nidos“ Klubo pavyzdys ro
do, kad šiandien pats leidėjas jau bando 
ieškoti tiesioginių ryšių su skaitytoju, iš tolo 

atsilenkdamas tokių bendruomeninių rink
tų ir įpareigotų platintojų, kokius dar štai 
siūlo autorius. O jis rašo dėl ateities šitaip:

„Štai dėl ko siūlosi mintis susisteminti 
lietuviškos spaudos platinimą, įsteigiant prie 
LB Krašto Vadovybių po nedidelį knygy
nėlį, kuriame būtų galima gauti laisvame 
pasaulyje pasirodančių lietuviškų knygų ir 
užsisakyti norimų lietuviškų laikraščių bei 
žurnalų. Toks knygynėlis suprastintų visų 
pirma patį atsiskaitymą. Antra, knygynėlio 
vedėjas, palaikydamas kuo plačiausią tiesio
ginį ryšį su skaitančiais to krašto lietuviais, 
juos nuolat informuodamas apie naujus lei
dinius ir. protarpiais mokančiai paraginda
mas nusipirkti šią ar kitą proga knygų (juk 
kaip dažnai mes švenčių proga padovano
jame saviems tautiečiams knygų svetima 
kalba!), galėtų teigiamai paveikti knygos 
pardavimo reikalą.“

Visa bėda, kad tokių knygynėlių nėra, o 
jeigu kur ir įsisteigia, tai po mėnesio užmie
ga, ir dažnai leidėjai nebesusigaudo, kur su 
rasti tuos pareigūnus ir išlupti iš jų pinigus, 
idant būtų galima atsirinkti pinigų ne tik 
prospektams leisti, bet ir vienai kitai nau
jai knygai.

NEIŠNAUDOJAMOS PROGOS

Tas pats „Darbininkas“ (1954. IV. 23 
Nr. 30) žimiose iš Clevelando rašo šitaip:

Cleveland© miesto biblioteka yra viena 
iš geresniųjų visoje Amerikoje. Ji įsigyja 
leidinius įvairiomis kalbomis, todėl joje yra 
ir lietuviškų knygų skyrius. Nors jis nėra 
gausus, tačiau jame galima rasti ir vertingų 
lituanistinių leidinių. Tai yra nuopelnas anų 
senosios emigracijos lietuvių, kuriems rūpė
jo širs kultūrinis lietuvių reikalas. Lietuviai 
savo miesto bibliotekos liet, skyriumi nau
dojasi (tokių galėtų būti žymiai daugiau), 
ir tai skatina bibliotekos vadovybę nuolat 
papildinėti lietuviškų knygų rinkinius. Ne
perseniai per Spaudos Kioską biblioteka vėl 
įsigijo lietuviškų knygų (kiekvienos po 2 
egz.) už 234 dol. Anksčiau šiuo reikalu ini
ciatyvos rodė Lietuvių Kultūros Fondas, 
dabar ją perėmė Bendruomenės švietimo ir 
kultūros tarnybos prezidiumas. Be knygų, 
biblioteka taip pat užsisakė ir Lietuvių En
ciklopediją bei įsigijo Čiurlionio ansamblio 
dainų ir Čiurlionio muzikos plokšteles“

Jeigu mano atmintis neklysta, tai ir D. 
Britanijoje didesniuose miestuose bibliote
kos kai kur turi lietuviškų knygų skyrius. 
Žinoma, kur tomis bibliotekomis niekas lie 
tuvių nesinaudoja ir lietuviškieji skyriai ap 
sidengia dulkėmis, miestams nėra prasmės 
leisti beprasmiškai pinigus.

SPAUDOS REFORMA IR NAUJI

ŽURNALISTAI

„Tėviškės Žiburių“ Niujorko bendradar
bis Almus, pasiklausęs amerikiečių kalbų 
apie spaudos reformas ir žurnalistinį prie
auglį, dėl mūsiškės spaudos ateities rašo 
šitaip-:

„Atsižvelgiant į tai, jog ne tik nedaroma 
žygių iš lietuviškos visuomenės atrinkti ir 
paruošti ateities lietuvius laikraštininkus, 
buvo galima spėti, jog minint 60 metų lie
tuviško rašto atgavimo sukaktį, jei Lietuva 
nebus iki to laiko išlaisvinta, lietuviškoji 
spauda kartu su visuomene eis paskutinių
jų mohikanų keliais“.

Bet, nepaisant to pesimistiško nusiteiki
mo, autoriaus vis dėlto dar manoma, kad 
šiais metais reikia griebtis spaudos refor
mos, būtent:

„Jau ne vieną kartą buvo keltas lietuvių 
žurnalistų paruošimo reikalas, bet nė LŽS 
valdyboje šie pasiūlymai nerasdavo jokio 
atgarsio. Jei lietuviai nebus sudominti pa
čių laikraščių mintimi, turiniu, idėja, lietu-

EUROPOS LIETUVIS

Ad. Jakštas Kasdieniniame Gyvenime
Vienam gryčioj nesmagu, 
vienam girioje baugu; 
kai du stos, visados 
baimės nepažins.

M. BIRŽIŠKA savo atsiminimų knygose 
„Lietuvių Tautos kelias“ šitaip charakteri
zuoja prel. AL Dambrauską — Adomą 
Jakštą:

„Pats vienuoliškai (seminariškai — aka
demiškai) gyvenąs asketas, mažo ūgio ir 
smulkios kūno sudėties, didelio darbštumo 
ir apsiskaitymo vyras, jis nebuvo šaltas, kaip 
kad galėjo atrodyti iš savo poezijos ar teori
nių straipsnių, tik priešingai, kaip polemi
kas ar kritikas pasireiškė nemažu tempera- 
mentingumu, smarkumu, ne tik sąmojingai, 
bet nekartą ir piktai puldamas „priešą“ — 
oponentą ar tik nepatikusio jam veikalo au
torių" (II tomas, 67-8 psl.).

Gal uždaras būdas, gal darbštumas, gal 
kabinetinis nusiteikimas atitvėrė šį gilaus 
proto vyrą nuo žmonių ir uždarė jį knygų 
prikrautame kabinete. Apie tai nusimanė ir 
pats rašytojas, nes dar 1908 m. spalio 20 d. 
rašė savo atsiimnimuose:

„Lenda galvon mintys, prašosi eilėsna. 
Pradžia susikrovė savaime:

Jis ne vienuolis, tarp žmonių gyveno, 
gėrėjos kaimais, mėgo miesto sienas, 
bet augo, brendo, veikė ir paseno 

visada vienas.
Draugų būryje, prie mokslo dalykų 
tyliai praslinko jo jaunystės dienos. 
Jis nežinojo Kalėdų, Velykų 

visada vienas..."
Ad. Jakštas nežinojo atostogų. Galėjai 

Palangoje sutikti baltą sutaną vilkintį poetą 
Maironį, galėjai ten pamatyti greitai žen
giantį J. Tumą-Vaižgantą ar lengvai skren
dantį M. Vaitkų, tačiau ne Ad. Jakštą. 1908 
m. birželio 22 d. jis savo dienoraštyje pažy
mėjo:

„Šiandieną turėjau sumą laikyti Karmeli
tų bažnyčioje. Mat, visi kunigai išvažinėjo 
į atostogas! Ilsėtis, sveikatos taisyti! Kažin, 
ar ne per daug mes ilsimės?“

AD. JAKŠTO SVEČIAS IR TARNAITE

AD. JAKŠTAS buvo teisus, kai, 1908 me
tų vasarą, išvažiavęs iš Kauno į Grinkiškes, 
ten parašęs porą eilėraščių (Lietuva ir Trau- 

viško rašto atgavimo kova tebus buvusi rei 
kalinga vos porai jau išmirštančių lietuviš
kų generacijų. jMinėdami šias sukaktuves, 
pasvarstykime Ijetuviškos spaudos reformos 
reikalą! Lietuviams Amerikoje ir Kanado
je reikalingi lietuviškos minties laikraščiai, 
kurie pateisintų savo egzistenciją, kurie ei
tų su hydroatominio amžiaus lietuviais, bet 
nereprezentuotų, kaip „Saulė", kokius tai 
protinius atsilikėlius ar žmones, tebegyve
nančius praėjusių šimtmečių idėjomis. Ir jei 
bendruomenės sukūrimas susilaukia tiek 
kliūčių, tai tik parodo, jog lietuviškoji vi
suomenė privalo atmesti ir išmesti supuvu
sius ar pašvinkusius savosios spaudos lei
dinius. Spauda yra tautos veidas ir akys, ir 
protas — metęs žvilgsnį jon, žinai, kas tai 
per žmonės. Pats laikas pasvarstyti lietu
viškos spaudos reformos klausimą“.

Čia turime nuo savęs pridėti, kad „Saulė“ 
iš tiesų yra vienintelis labiausiai atsilikęs 
Amerikos lietuvių laikraštis, ir pipirai tuo 
reikalu gal nepakenks. Bet kokių begalima 
norėti reformų, jei išmiršta žurnalistai ir 
nebebus kas laikraščiams dirba? Be to, ko
kią iš tiesų teisę turi doleriniuose kraštuose 
gyvenantieji net laikraštininkai tvirtinti, kad 
lietuviams Amerikoje ir Kanadoje reikalin
gi lietuviškos minties laikraščiai, kurie pa
teisintų savo egzistenciją? Kam rūpi visi 
lietuviai ir jų ateitis, turi jie rūpėti visur, net 
ir Europoje, kur niekas žurnalistams nesei- 
kėja doleriais ir kur lietuviai taip pat nori 
skaityti gerus laikraščius, net su specialiais 
pranešimais įš Niujorko.

J. KUZMICKIS
kinys) ir po keturių dienų grįžęs į Kauną, 
prisipažino: „Aš taip ilsėtis nemoku“.

Jis nesilsėjo ir įsaulyje nesikaitino, nes tu
rėjo perdaug darbo. Būdamas nepaprastai 
darbštus, daug skaitydamas ir rašydamas, 
nemėgo, kai kas nors be reikalo jį gaišinda
vo. Dėl to nekartą jo namų durys buvo už
darytos įvairiems svečiams, kad pats nebū
tų tuščiai gaišinamas.

Gyvendamas Kaune, girdėjau tokį pasa
kojimą.

Ad. Jakštas, užsiėmęs kokiu tai neatidė
liojamu darbu, iš anksto pasakė tarnaitei, 
kad ji neįleistų jokių svečių. Tarnaitė, kuri 
priklausė Šv. Zitos tarnaičių draugijai ir bu
vo uoli bažnyčios lankytoja, pažadėjo išpil
dyti jo norą. Po kurio laiko kažinkas pasi
barškino į duris. Tarnaitė jas atidarė ir, pa
raičiusi kokį tai vyrą, atsiprašė, nes prela
to nesą namie.

Būdamas judrus ir labai karštas, Ad. Jakš 
tas ir tą dieną nesėdėjo prie stalo, tik laks
tė po kambarį ir kažkaip atsidūrė prie lan
go. Vyras, kuriam ką tik tarnaitės buvo pa
sakyta, kad „prelato nėra namie“, pastebė
jo pro langą pražilusią Jakšto galvą ir nie
ko nelaukdamas vėl atsidūrė prie jo durų. 
Pasirodžiusiai tarnaitei jis stačiai ir pasakė:

— Jūs sakėte, kad prelato nėra naime, o 
aš pats jį mačiau pro langą...

Ką darys moteriškė: tuoj nubildėjo pas 
prelatą ir papasakojo nepavykusį melą. Sis 
tačiau pustekinis atlėkė prie durų ir šūkte
lėjo :

—Gerbiamasis, šiandien manęs tamstai 
nėra namuose... Sudiev! — ir jo panosėje 
užtrenkė duris.

NED1PLOMATAS
Yra toks lotynų posakis: Plato amicus, 

sėd veritas magis amica (Platonas — drau
gas, tačiau didesnė draugė — tiesa). Šitą 
posakį mėgo ne tik kartoti, bet ir gyvenime 
vykdyti ir darbštusis Jakštas.

Jis buvo priešingas pigiai „diplomatijai“, 
kai dėl kokių nepatogumų atsižadama prin
cipų. Tą savo nusistatymą gražiai išsakė 
„Dipioamto“ kabutėse satyroje:

Tai vyrutis pilnas takto. 
Sis pasauly nepražus... 
Moka niekinti mažuosius, 
prieš didžiūnus lenkia kaktą ; 
ir į ių įeidams rūmą, 
kad nepliaukštelt kokio „nieko", 
jis už durų — dėl švelnumo — 
saldižabalsis ir lipšnus, — 
ne tik lazdą, kaliošus, 
bet ir nuomones palieka...

Nesigraibstė Jakštas „diplomatijos" ir sa
vo viršininko vyskupo atžvilgiu. Kai 1907 
m. gegužės 2 d. mirė Vysk. Paliulionis, jis 
nesivaržydamas išpylė:

„Nabašnikas buvo idealus vyskupas, bet 
viduramžio tipo. Mylėjo klasišką kalbą, gy
nė Bažnyčios teises, gerbė rubrikas, bet su
prast naujos gadynės reikalavimų nemokė
jo. Perdaug gyveno senovės tradicija, savo 
valdžią perdaug buvo įsimylėjęs ir daug lai
ko gaišindavo, tuščius popierius bei skundus 
pats perskaitydamas; dažnai užmiršdavo se
novinį principą: nulli fidere inhumanum, 
omnibus stultum. (nepasitikėk visuomet 
kvailu nežmoniškumu). Prie žmonių aukš
tesniu protu turėjo slepiamą, o kartais ir 
atvirą antipatiją; kunigų literatų nemėgo; 
jų raštuose nuolat ieškodavo prie ko nors 
prisikabinti, o to nesant, pats išgalvodavo 
nebūtų daiktų. Prieš mirštant, vienam kuni
gui kalbėjo, kad „Draugija" (A. Jakšto re
daguojamas žurnalas. J.K.) esanti nekatali
kiškai vedama, nes paduodanti „Žarijos“ 
t trinį, todėl platinanti „Žarijos“ idėjas (sic!). 
Vysk. Niedzialkauskį laikė menku vyskupu 
dėl to, kad jis „literatūra užsiimąs". Aplink 
save mėgo matyti „neliteratus“. Todėl iš li
teratų nė vieno nepaskyrė kapitulom Macu
levičių priėmė tik vien ačiū galingai Metro
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polito Klopotovskio instancijai. Tokiems 
siaurapročiams ir tamsuoliams, kaip kun. 
Račkauskis, davinėjo klebonijas, tokiems gi 
užsitarnavusiems literatūroje dvasiškiems ra
šytojams, kaip Balvočius ir Vytartas, skyrė 
altarijas. Man užtarus sykį Balvočių, atsakė: 
altarijoje turėsiąs daugiau laiko rašyti (sic!).

Nediplomatiškai ir kiniečių mandagumo 
nesilaikydamas Ad. Jakštas tiesiu Žodžiu su
niekindavo ne tik menkus kūrinius, bet ir 
tuos, kurie nesiderino su jo principais. Ad. 
Jakštas buvo pirmas kritikas, suniekinęs 
garsų V. Mykolaičio Putino triloginį „Al
torių šešėly“ romaną..

IR NE ANTŽMOGIS
REIKIA pažymėti, kad Ad. Jakštas buvo 

vaikščiojanti, gyva enciklopedija: jis buvo’ 
ir teologas, ir matematikas, ir literatūros kri
tikas, ir poetas, ir esperantininkas.. O ta
čiau nesikėlė į puikybę ir savęs antžmogiu 
nelaikė.

1908 m. birželio 19 d. jis rašė:
„šaltinis" įdėjo mano fotografiją jr pa

rašė begalo prielankų panegyriką. Užmiršo 
tik pridėti, kad buvau „Ned. Skaitymo" re
daktorium. Non nobis, Domine, non nobis, 
sėd Nomini Tuo da Gloriam (ne mums 
Viešpatie, ne mums, bet Tavo Vardui gar
bė)! Mano nuopelnai nekokie — „Kova 
kliudė man dainų dalykus, dainos kliudė su 
piktu kovoti“. Kliudė kovot ir mokslas, 
taip pat ir kova klįudė atsidėti pilnai moks
lui. Homo sum (esu žmogus) —• Uebermen- 
schu būti nemokėjau ir nenorėjau“.

Nepamenu gerai, bet man rodos tai buvo 
1935 metai, kada Seminarijoje buvo iškil
mingai minima Dambrausko —- Jakšto 70 
metų amžiaus sukaktis. Naujųjų rūmų di-" 
džiulėje salėje susirinko daugybė kviestų 
svečių — augštų dvasiškių, profesorių, ra
šytojų ir pora šimtų aliumnų. Kilo abejonė, 
ar į tokią akademiją atvyks kuklusis prela
tas. Juk jis nemėgo nei pompos, nei pane- 
gyrikų.

Tačiau, nors ir truputį pavėlavęs, prela
tas atvyko. Atsisėdęs pirmoje vietoje, ramiai 
išklausė jo gerbėjo Pr. Samulionio paskaitos 
ir turtingos meninės dalies, o gale paprašy
tas pats pasakė įsidėmėtiną kalbą. Ji buvo 
maždaug tokia:

— Nenorėjau šiandien atvykti į šią aka
demiją. Tačiau nutariau įsivaizduoti esąs 
numiręs ir klaususis laidotuvinių kalbų.. 
Nieko ypatingo nesu padaręs. Kiek tik ga
lėjau, stengiausi pildyti Dievo valią: jei kur 
siuntė, ėjau ; jei ką pavedė man padaryti, 
dariau.. Taigi, stengiausi išpildyti Dievo 
valią..

Toks buvo mažo ūgio didysis prel. A. 
Dambrauskas — Jakštas. Toks jis liko at
mintyje, nors jau septyniolikti metai, kaip 
jį palaidojome Kauno Bazilikos kairiajame 
sparne..

STUDIJUOJANČIŲJŲ DĖMESIUI!
Visi Britų salose gyvenantieji lietuviai 

studentai-ės, ir visi reiškiantieji dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių pretenzijas 
tokiais būti, prašomi pranešti apie save 
V. FIDLERIUI, 24. Burns St. Nottinkham 
(Tel. 73513).

Žinios reikalingos sąryšyje su: —
1) JAV Lietuvių Studentų Sąjungos pra

vedama registracija.
2) Reikalu sudaryti lietuvių studentų 

atstovybę Anglijoj,
3) ...?! (Bus pranešta užsiregistravus).
N B. Prašau paskubėti, nes po dviejų sa

vaičių išsikraustau.
ATOSTOGOS BE KNYGOS — 

ATOSTOGOS BE SAULĖS
Ar šitokios knygos atostogoms netiktų?

— J. Jankaus —Namas Geroj Gatvėj, nau 
jas, puikus romanas, — I. Simonaitytė — 
Aukštųjų Šimonių Likimas. — M. Katiliš
kis — Užuovėja. — A. Baronas — Užgesęs 
Sniegas, — St. Būdavas — Uždraustas Ste
buklas, — J. Gliaudą — Gęstanti Saulė,
— Dostojevskis — Nusikaltimas ir Baus
mė, (3 tomai) — Krėvė Mickevičius — 
Rytu Pasakos, — Zeitkus — Laiptai į To
lumas ir dar 200 kitokių knygų. Rašyti 
prašoma: D Daunoraitė, 49, Thornton Ave 
London, W. 4.

BR. DAUBARAS

MEDINĖ ŠIRDIS
Taip nebuvo atsitikę, kad Janina, brolio 

verčiama, būtų jam pasipriešinusi. Nuo pat 
kūdikystės dienų jai, vyresniųjų užguitai ir 
visada pašiepiamai, buvo įprasta daryti 
taip, kaip buvo reikalaujama. Tik nuo mo
tinos mirties, kada ji sužinojo apie brolių 
suokalbį ir jų kaltės primetimą tą vakarą 
sutiktam jaunuoliui, joje augo neapykanta 
tikriesiems'savo broliams. Persirskyrimas ir 
savarankiškas kuklus gyvenimas šią neapy
kantą dar daugiau didino, kai ji vis dažniau 
susidurdavo su kitokiais žmonėmis, negu 
tie, su kuriais ji gyveno ir augo šeimoje. Pri 
puolamas padavėjos darbas suteikė jai pro
gų išgirsti vieną kitą švelnesnį svečio žodį, 
ar komplimentą, nuo kurių ji visada nukais- 
davo iki ausų. Svetimųjų banalios pagyros, 
akimirkos dėmesys buvo tos mielės, nuo k u 
rių ėmė joje dygti pasitikėjimas savimi, no
ras gražiau rengtis, ištrūkti nuo restorano 
indų ir grindų plovimo ir atsipalaiduoti nuo 
jos brolių ir jų draugų primesto jai papūg- 
snapės vardo.

— Tu pažiūrėk, kokią puikią ši mergaitė 
turi figūrą, — skambėjo jos ausyse jauno 
svečio pastaba draugui, kai ji paskutinį kar 

tą aptarnavo didįjį kambarį. Tokį sakinį 
išgirdusi, ji įbėgo šepečių ir kibirų sandė- 
liukan ir, į sieną atrėmusi veidrodžio šukelę 
savo akimis norėjo įsitikinti nugirstos pagy
ros tikrovę, teįžiūrėjusi mažų kojų letenas.

Brolio pasirodymas ir jo įsakymas užsta
tyti lombarde paliktas jai brangenybes, su
griovė jos besiformuojantį asmenišką pa
saulį: ji žinojo, kad Vladis niekad jai ne
dovanotų už nepaklusnumą ar išsisukinėji
mą, taip pat jis gerai žinojo, kad tie daiktai 
yra arba jo paties vogti, arba jam kito va
gies įduoti.

Pirmadienio ryte, išplovusi restorano pa
talpas, Janina išėjo brolio paliktas brange
nybes užstatyti.

* * *
Julė, palydėta naujai Tilmanso salėje su

sipažinto vaikino, grįžo tuoj po vidurnak
čio. Norėdama pabrėžti savarankiškumą ir 
užimamos vietos reikšmę, su palydovu at
sisveikino paradinių durų įsienyje, nesutik
dama įsileisti jo vidun. Nebūdama tikra, 
kada jos šeimininkai gali grįžti, ji tuoj pat 
nuėjo savo kambarėlin, neužsukusi nei į sve 
čių kambarį, nei į ponų miegamąjį.

Po ilgos žiemos nakties tingiai aušo ra
mus sekmadienio rytas. Su aušra ėmė retėti 
ir spaudos baliaus svečiai, išvarginti įspū
džių, šokių ir alkoholio. Ruožo viršininkas 
inžinierius Lintgertas, vos baliui įpusėjus, 
ėmė pasakoti draugams savo medžiklines is
torijas ir jas užbaigė tik tada, kai paskuti
nysis klausytojas rieprikeliamai užmigo ant 
stalo.

Ponia Lintgertienė tik retkarčiais pasiro
dydavo vyro draugų ratelyje. Ji nuolat bu
vo apsupta jaunesnių gerbėjų būrio, besi
varžančių su ja šokti. Laimėjusi antrąją ba
liaus karalienės vietą, ji neskubėjo į namus, 
džiaugdamasi pasisekimu. Neskubėjo ir in
žinierius, radęs uolius klausytojus jo pasa
kojamoms medžioklės istorijoms. Didžiąją 
klausytojų dalį sudarė nešoką ir pinigų ne
turį amžinieji studentai, dievaitį Bachą ger
btą daugiau, už grožio karalienes. Visą ba
liaus metą inžinierius Lintgertas atšventė to 
kių studentų draugijoje, apmokėjęs stalo 
sąskaitą keliomis šimtinėmis.

Pamaldžios moterėlės grįžo iš ankstyvų
jų pamaldų, kai inžinierius Lintgertas, įsi
tvėręs jaunos žmonos parankės, netvirtomis 
kojomis įlipo į rogutes, tęsdamas medžiokli 
nes istorijas nuovargio tingiu žiovuliu užsi
krėtusiai žmonai.

Pirmasis miegaman įvirto inžinierius. Gry 
nas oras atgaivino išgerto alkoholio veiki
mą. ir jis, šiaip taip įveikęs nusitraukti fra

ką, krito lovon, užmigdamas tikruoju me
džiotojų miegu. Negirdėjo žmonos išgąstin
go šauksmo, vienplaukės Julės bėgiojimo, 
aiškinimosi ir aimanų. Nieko negelbėjo 
Lintgertienės tampymas ir žadinimas: inži
nierius miegojo taip, kaip jo medžioklinėse 
istorijose užmušti šerrnai.

Ponia Lintgertienė, pratusi veikti sava
rankiškai, pirmoje eilėje jieškojo pagalbos 
dienraščių redakcijose, bet ir ten po spau
dos baliaus visi reporteriai miegojo jos vy
ro miegu.

Iškviesti kriminalinės policijos valdinin
kai blikčiojo šviesomis, fotografuodami įsi- 
laužėjo pėdsakus ir pirštų nuospaudas; ap- 
klausinėjo Julę, didžiausiam Lintgertienės 
pasipiktinimui, prisipažinusią taip pat tik 
po vidurnakčio parėjus iš Tilmanso salės.

— Tai apiplėšė, — iki paskutinio siūlelio, 
—- guodėsi Lintgertienė vyresniajam polici
jos valdininkui, sudarančiam dingusių daik
tų sąrašą.

— Ir žinote, pone viršininke, lyg nujaus
dama nelaimę, aš ilgai svarsčiau — dėtis ar 
nesidėti sidabrines lapes ir tą deimanto aku 
te žiedą, vestuvių dieną vyro padovanotą? 
Prisiminusi, kad labdaros baliuje juos turė
jau, nutariau kitaip apsiregti...

— Mes dėsime visas pastangas sučiupti 
piktadarius. Turiu vilčių, kad tie daiktai dar 
yra Kaune ir mums pavyks juos surasti. 
Matau, kad šis įsilaužimas nėra labai įgudu 

šių specialist, o tokius, kurie išeidami pa
lieka vitrakčius ir dirba be guminių piršti
nių, — mes greitai susekame, — guodė po
licijos viršininkas, rodydamas pagelbininko 
rastą vitraktį.

Atlikę visus reikiamus formalumus, juo
da kava pavaišinti, policijos pareigūnai pa
liko migrena susirgusią ponią Lintgertienę, 
paraudusia nuo ašarų nosimi ir akimis Ju
lę ir garsiai knarkiantį medžioklės istorijų 
pasakotoją, inžinierių.

Sekmadienio vakare apie Lintgertų nelai
mę žinojo visi jų pažįstami, turį telefonus, 
o pirmadienį, dienraščiams pasirodžius, vi
sas Kaunas. įvykis dar plačiau nuskambėjo, 
kai tuose pačiuose dienraščių numeriuose 
skaitytojai matė dviskiltinę ponios Lintger
tienės, antro rango grožio karalienės, nuo
trauką.

Pirmadienį visą dieną skambėjo Lintger
tų bute telefonas. Ponia Stasė iki ašarų 
buvo sujaudinta daugelio pažįstamų reiškia
momis užuojautomis ir mandagiais pasitei
ravimais apie jos sveikatos būklę.

Tik vakare, kuklia suknele apsirengusi, 
juodo kotiko paltu apsisiautusi, Lintgertie
nė, palikusi skubiais tarnybos reikalais., į; 
Šiaulius išvykstantį vyrą, pasirodė Konrado 
kavinėje.

(Bus daugiau)
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BIRŽELIO 19 DIENĄ
šeštadienį, birželio mėn. 19 d. Lietuvių 

Namuose, 43, Holland Park. DBLS Centro 
Valdyba ruošia Birželio įvykių minėjimą. 
Londono ir apylinkės lietuviai prašomi 
minėjime dalyvauti.

SU DIEV! ANGLIJA
Beveik per ištisus trejis metus buvau 

Londone ir dirbau Jūsų tarpe, bet birželio 
16 d. išplaukiu laivu ..Georgic'* iš Southam 
ptono Amerikon. Visiems, kuriems turėjau 
progos dvasiniai patarnauti, su kuriais 
turėjau D. Britanijoje reikalų, sakau: Su 
Diev! Mano vietoje dabar Jums patarnaus 
D. G. Kun. Antanas Kazlauskas, MIC.

Vykstu Amerikon Marijonų Vienuolijos 
Vyriausio Vadovo noru ir Generalinio 
Postulatoriaus skyrimu, atstovauti jį J.A. 
Valstybių ir Kanados lietuvių visuomenė
je, besirūpinant Dievo Tarno arkivysku
po Jurgio Matulaičio - Matulevičiaus bea
tifikacijos bylos reikalais. Jų tarpe patys 
svarbiausieji, — sueiti į sąlytį su gavu
siais, užtariant arkiv. Jurgiui, iš Dievo ne 
paprastų malonių, padėti jiems paruošti 
tinkamus raštus — dokumentus, pažadinti 
plačios Amerikos lietuvius į maldos talką, 
kad ši beatifikacijos byla sėkmingai ir lai
mingai baigtųsi.

Didžiosios Britanijos lietuviai yra paro
dę šiai beatifikacijos bylai savo stiprų pri
tarimą. Neabejoju, kad daug čia gyvenan
čių lietuvių kasdien meldžiasi už sėkmin
gą D. T. arkiv. Jurgio beatifikacijos bylos 
eigą.

Kad man pavestoji garbinga pareiga bū
tų mano tinkamai einama, prašau savo 
maldose prisiminti mane, nes be Dievo pa- 
ramos nieko gero nepadarysiu.

* Nors nežinau kuriam laikui vykstu Ame 
rikon, nes tai priklausys nuo Vienuolijos 
Vadovybės sprendimo, bet tikiuosi jei Die 
vas leis, grįžti kada nors Londonan.

Kun. Kazimieras A. Matulaitis, MIC.
LIETUVIŲ. MEDICINOS DARBUOTOJŲ 

DĖMESIUI
Britų Sveikatos Ministerija praneša, 

kad visus psichiniai sergančius lietuvius 
numatoma koncentruoti vienoje ligoninė
je. jei atsirastų reikiamas skaičius lietu
viškojo šios srities medicinos personalo. 
Lietuviai, dirbę nervų ligoninėse, arba 
dabar tebedirbą, įskaitant ir gydytojus, 
nors jie ir neturi teisių Anglijote, prašo
ma tuo reikalu rašyti DBLS C. Valdybai, 
43. Holland Park, London, W. 11

Kelios dešimtys psichiniai sergančių lie 
tuvių yra išmėtyti daugelyje ligoninių. Ne 
vienas jų, nemokėdamas kalbos, patekęs 
visiškai svetlmon aplinkon. dar greičiau 
palūžta. Tokiems ligoniams būtų didelis 
palengvinimas, jei jie būtų lietuviškojo 
personalo priežiūroje ir savoje aplinkoje. 
Todėl jau vien dėl šito gera būtų, jei atsi
rastų reikiamas skaičius lietuvių, sutin- 

• kančių dirbti šioje srityje.
SEKMINIŲ BALIUS LIETUVIŲ

NAMUOSE
Sekminių atostogų proga Lietuvių Na

muose, 43, Holland Park, ruošiamas 
LINKSMAS SEKMINIŲ BALIUS

Pradžia 7 vai. Gros 5 muzikantų orkes
tras. Veiks bufetas.

PATIKSLINIMAS
,,E. Lietuvio" Redakcija gavo skaitytojo 

B. Z. laišką, kuriame tvirtinama, kad pe
reitą savaitę atspausdinta žinutė — „Lie
tuvis kalėjime“, nėra visai tiksli, nes Pra
nas Vanilavičius nesąs tikras tėvas palik
tojo kūdikio, už ką minimas lietuvis ga
vęs 10 dienų kalėjimo.

ĮSISTEIGĖ nauja sporto sekcija
Pereitą šeštadienį, gegužės 29 d., įvyko 

steigiamasis sportininkų susirinkimas 
Lietuvių Namuose. Iniciatoriai nutarė 
įsteigti dvi sporto šakas: krepšinis ir sta
lo tenisas. Po susirinkimo pradėtos Lietu
vių Namuose gyvenančių sportininku sta
lo teniso žaidynės, kurioms vadovauja ne
seniai Londonan persikėlęs stalo tenisis- 
tas Piščikas. Londono sportininkai žada 
vykti į didesnes lietuvių kolonijos provin
cijoje. pirmoje eilėje Nottinghaman.

Londone ir aoylinkėse gyvenąs lietuvių 
jaunimas kviečiamas prisijungti prie nau
jai įsisteigusios sporto sekcijos Lietuvių 
Namuose, 43, Holland Park, London, W.ll

LONDONIEČIŲ MOTERŲ DĖMESIUI
Centralinės ir Rytų Europos Moterų 

Federacijos tremtyje Centro Komitetas 
kviečia visuotinį susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 10 d., ketvirtadieni, 7,30 vai. Whi
te Eagle Club, 2, Albert Gate. S. W. 1. Va
žiuoti požem. stotis Knightsbridge, arba 
autobusais: 9, 73, 22, 52 ir 137.

Federacijoje priklauso 14 tautų, jų tar
pe ir lietuviai. Susirinkiman kviečiama 
ne tik moterys, bet ir vyrai skaitlingai da 
Ivvauti. kur Lady Muir kalbės apie Centr. 
ir Rytų Europos problemas.

PADĖKA
Škotijos lietuviams, paaukojusiems per 

kun J. Gutauską Tautos Fondui šimtą 
penkiasdešimts svarų (£ 150), nuoširdžiai 
dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje
PADĖKA

' Po ilgu ir sunkių pastangų man pavyko 
savo mylimą 13 metu dukrą Mariją atsi
imti iš Lenkijos. Kelionėj ji turėjo nemaža 
sunkumų, bet dėka geraširdžiu lietuviu 
kelionė pavyko laimingai. Visiems lietu
viams, kurie vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie jos kelionės palengvinimo, ta
riu nuoširdžią padėką Ypatingą padėka 
reiškiu Anglijos lietuviams p.p. Ant. Žu
kauskui. Tautos Fondo atstovui Anglijoje 
inž J. Vilčinskui p. Losackui ir p. žam- 
žickui. kurių dėka ji buvo' aprengta, apdo
vanota ir jos kelionės metu Anglijoj nuo
širdžiai lietuviškai globota.

Pranas Penikas
Lietuvių šeimoje, išnuomuojamas gra

žus, vienam asmeniui, 
kambarys.

Patogus susiekimas. Teirautis: 55. Ring- 
mer Av., Fulham, S. W. 6.

BIRMINGHAMAS
VISI I BIRMINGHAMĄ!

S. m, birželio mėn. 12 d. (šeštadienį), 5 
v. p. p. DIGBETH INSTITUTE salėje, 78 
Digbeth (beveik miesto centre, kelios mi
nutės pėsčiam nuo garsiosios Bull Ring 
turgavietės), Birminghamo Baltų Komite
tas ruošia grandiozinį tragiškų birželio 
įvykių minėjimą.

Oficialioj daly kalbės ir žymūs Britų vi
suomeninių ir politinių organizacijų at
stovai.

Po to pagarsėjęs latvių choras, vadovau
jamas p. Zulkos, duos Pabaltijo tautų dai
nų koncertą.

Visus tautiečius iš visų apylinkių pra
šome tą dieną atvykti ir prisidėti prie mū
sų tautų kančių išpopuliarinimo Britų vi
suomenėj.

B. B. K. Lietuvių sekcija

BRADFORDAS
PIRMOJI KOMUNNIJA

BRADFORDAS Birželio 7 d., Sekminių 
antrąją dieną. 12,30 vai.. Šv. Onos bažny
čioje lietuvių pamaldų metu kelios mažos 
lietuvaitės priims Pirmąją Komuniją.

Retos tokios iškilmės mūsų tarpe, dėl to 
būtų gražu, kad ko daugiausiai žmonių at
vyktų į tos dienos pamaldas. Kartu būtų 
malonu, jei prie Dievo Stalo kartu su to
mis mergaitėmis išsirikiuotų mūsų vaikai 
ir jaunimas.

Tą dieną nuo 11,30 vai ryto išoažinčių 
klausys ir gerb. kan. B. Martvnellls. Kvie
čiu. baigiantis velykiniam metui, atlikti iš
pažintį ir tuos, kurie dar nespėjo ar netu
rėjo progos atlikti velykinės.

Kapelionas

WOLVERHAMTONAS
PAMALDOS

Sekmadienį, birželio 6 d.. 12 vai., Wo’- 
verhamptono lietuviams kun. Kazlauskas 
laikys pamaldas.

NĖ VIENAS NEIŠVAŽIUOS PER 
SEKMINES

Iš Wolverhamtono nė vienas lietuv's 
neišvažiuoja, o kiekvienas atsikvfečia iš 
kitur svečių į George Hotel salę, kur šeš
tadienį, birželio 5 d., 6 vai. vakaro įvyks 
SPORTO KLUBO KRIKŠTYNŲ BALIUS 

Lietuvaitės ir lietuviai kvičiami atsilan
kyti. smagiai pasišokti ir tuo pačiu pa
remti klubą, jo pirmose gyvenimo dieno
se. Laukinis.

KETTERINGAS
UOLUS DBLS SKYRIUS

Sekmadienį, gegužės 30 d., ketteringie- 
čiai lietuviai buvo susirinkę į kun. Kaz
lausko laikomas Motinos intencijai pamal
das. Po pamaldų, negavę minėjimui salės, 
susirinko privačiame Bakaičių bute, kur 
ir įvyko motinos minėjimas. Po minėjimo 
skyriaus pirmininkas Klegeris pranešė 
apie skyriaus veiklą. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad Ketteringo skyriaus nariai yra 
sumokėję nario mokesti pirmyn už keturis 
mėnesius.' Be to tas skyrius reguliariai re
mia vieną vargingai gyvenančią šeimą Vo
kietijoje.

COVENTRY
COVENTRIEČIAI RENKASI PILOT 

SALĖN
Sekminių išvakarėse, šeštadienį, birže

lio 5 d., 18 vai, coventriečiai su savo sve
čiais prašomi rinktis Pilot Hotel salėn, 
kur rengiamas

LINKSMAS POBŪVIS
Bufetas veiks iki 23 vai., šokiai iki 24 v.

ROCHDALE
Rochdalės DBLS skyrius išrinko naują 

valdybą, kurią sudaro: pirmininkas — J. 
Šidlauskas, sekretorius — D. Banaitis ir 
iždininkas — S. Aleknavičius.

NOTTINGHAMAS
Birželio 12 d. 7 vai., Technical College 

salėje (Shakespeare Str.) bendrai ruošia
mas lietuvių latvių ir estų

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Kalbės Dr. Smith ir tautybių atstovai. 

Po kalbų — meninė dalis.
Nottinghamo lietuvių visuomenė kvie

čiama skaitlingai atsilankyti. Moterys pra 
šomos atvykti tautiniais rūbais apsitė- 
džiusios.

Rengėjai
PADĖKA

Širdingiausiai dėkojame už mums pa
reikštą užuojautą, mano brangiam tėveliui 
ir uošviui mirus.

G. B. Zinkevičiai

DĖMESIO!

Manchesterio Scenos Mėgėjai 
š. m. birželio mėn. 5 d., Blackley 
Instituto salėje rengia didelį ir 
įdomų vakarą.

Programoje: Vyt. Alanto 3-jų 
veiksmų komedija ,

BUHALTERUOS KLAIDA
Po vaidinimo šokiai. Gros pui

kus orkestras. Veiks turtingas bu
fetas.

Pradžia 5.30 vai. p. p.
KVIEČIAME VISUS

ATSILANKYTI

MIRĖ
Š. m. gegužės mėn. 20 d. skaudi žinia 

pasklido iš Baselio: mirė pasaulio lietu
viams gerai žinoma Ona ERETIENĖ — 
JAKAITYTĖ.

A.a. Ona Eretienė-Jakaitytė gimė 1898 
m. sausio mėn. 12 d., pasiturinčių ūkinin
kų šeimoje. Nuo kūdikystės dienų a.a. Ona 
Eretienė karštai pamilo savąją, rusų kan
kinamą, tėvynę. Siekdama mokslo įstojo 
į Marijampolės mergaičių progimnaziją, 
kur Marijos Pečkauskaitės asmenyje rado 
idealią auklėtoją. 1919 metais baigia gim
naziją. Tikslu prasmingai darbuotis lais
ve atgavusiai tėvynei, laikinai atsisako 
tolimesnių studijų ir pradeda mokytojauti 
naujai įsteigtoje Lazdijų gimnazijoje. Vė
liau įstoja Kauno Universitetan vokiečių 
ir prancūzų kalbas studijuoti. 1926 metais, 
sėkmingai atlikusi diplominį darbą. įsigy
tas žinias pagilina Grenoble universitete.

ONA ERE
Čia ji gyvena stipriomis viltimis, kad 

vėl tuojau josios kraštas bus laisvas ir 
vėl ji galės grįžti į tėvynę. Meldžiasi ir 
dirba savo nelaimingosios tėvynės naudai.

Ypatingai reikia pažymėti, kad Eretų 
šeima Baselyje sudarė lyg ir lietuvišką sa 
lą svetimame krašte, šeimoje nesigirdėjo 
kitokio žodžio, kaip lietuviškas, šeimos 
harmonija yra tikras pavyzdys visiems, 
kurie juos pažįsta. Visi penki a.a. Eretie- 
nės vaikai: sūnus ir 4 dukrelės yra tikras 
lietuvių tautos pasididžiavimas. Visa tai 
tenka pripažinti uoliam ir pavyzdingam 
mirusios pasišventimui, josios su tikru 
sielos atsidavimu auklėjimo vaisius, prita
riant ir bendradarbiaujant joios vyrui.

A.a. velionė ilgesnį laiką buvo kankina
ma širdies ligos. Netekimas tėvynės, gyve
nimas svetimame krašte, ilgesys, taip pa
veikė josios širdį, kad paskutiniuoju laiku

Bestudijuodama Kaupo universitete a.a. 
Jakaitytė susipažįsta su šveicarų profeso
riumi Juozu Eretu ir 1925 metais už jo iš
teka. Ir tolimesnį savų. gyvenimą a.a. Ja
kaitytė pašvenčia auklėjimo' tikslams bei 
darbuotei katalikiškojo akademinio jauni
mo rganizacijose. Nesigailėdama nei laiko 
nei jėgų, aktyviai dirba organizacinį ir 
visuomeninį darbą, tapdama gyvu pavyz
džiu bręstančiai lietuvių kartai. Joks dar
bas. nei jokia pareiga jai nėra persunki. 
Šalia kasdieninių pareigų suranda laiko ir 
gal''mvbių nenuilstamai dirbti ten, kur tau 
tai bei tėvynei yra naudinga ir reika’inga. 
Skaudžiai pergyvena Lietuvos tragediją 
1940 metais. Tikėdamasi galėsianti našiau 
darbuotis tėvynės naudai savo vyro tėvy
nėje, vyksta su visa Šeima Šveicarijon. 
1911 m kovo mėn. 22 d. apleidžia Kauną. 
Deja, kelias į laisvąjį pasaulį sunkus: 5 
mėnesius vra stumdoma su šeima, pen- 
kiuosse SS lageriuose, Vokietijoje. Švei
carų vyriausybei įsikišus, 1941 m. rugsėjo 
mėn. 14 d. atvyksta į Šveicariją, kur Švei 
-arijos vyriausybė visai šeimai tuojau su
teikia Šveicarijos piliečių teises.

SKAUTIŠKUOJU KELIU 
STOVYKLA

Šio metų skautų-čių ir jaunimo vasai os 
stovykla įvyks rugpjūčio mėn. pradžioje. 
Nors stovyklavietė dar galutinai neparink 
ta bet, atrodo, stovyklausime šį kaitą 
B-adfordo apylinkėse.

Aišku, kaip kiekvienais, taip ir šiais 
metais, mūsų tarpe bus tokių, kurie nepa
jėgs apsimokėti stovyklavimo mokestį. Bet 
yra vilčių, kad D. B. L. B-nės Krašto 
Valdyba šiais metais parems finansiniai 
mūsų vasaros stovyklą. Jeigu ne, tuomet 
vėl kreipsimės į mūsų lietuvišką visuome
nę, kuri kiekvienais metais taip nuošir
džiai ir gausiai paremdavo mus.

Todėl stovyklon ruoškimės visi, nors ir 
neturtingiausi, nors ir iš didžiausių šeimų 
būtume.

Be abejo, geras skautas ar skautė, sto- 
vvk'on ruošdamasis taupo kiek galėdamas, 
kad tuo palengvinus tėvams ar globėjams.

SKAUTIŠKI KALENDORĖLIAI
Dar yra likusių neišplatintų skautiškų 

ka'endorėlių „Tauta budi“, kaina 3 šil ir 
6 d. Kreiptis į v. sk. J. Bružinską. 46 
Springcliffe, Bradford 8.

SKAUTŲ LELIJĖLĖS
Norintieji gauti skautiškų ženklelių — 

lelijėlių, kaina 3 šil., kreipiasi į v. si. E. 
šovą, 250, Waterloo P,d., Burslem, S. O. T.

Sktn. K. Vaitkevičius.
SEKMINIŲ PIRMOS DIENOS VAKARĄ 

PRALEISKITE
Liet. Soc. Klube, 345a, Victoria Park 

Rd., kur ruošiamas linksmas pobūvis su 
šokiais ir žaidimais. Staliukus dar galima 
užsakyti, paskambinus Z. Jurui, Telef. 
SHO 8734.

Nottinghamo DBLS skyriaus narį 
JUOZĄ BLIŪDŽIU ir 

p-lę MARCELĘ KLESEVIČIŪTĘ 
šeimos židinį sukūrusius, sveikina 
ir gražaus ir laimingo gyvenimo lin
ki 

Skyriaus Valdyba 

tik gydytojų pagalba buvo palaikoma jo
sios gyvybė.

Paskutinioji mirusiosios knyga, kurią ji 
skaitė, buvo „Šv. Pranciškus“. Prieš savo 
mirtį ji pasiekė 53 puslapį, kur parašyta: 
„Kaip Marija angelui kalbėjo „Tebūnie 
Tavo valiai“, taip ir žmogus privalo ban
dymuose sakyti, bandymuose, kuriuos jam 
Viešpats siunčia: „Tebūnie Tavo valia“. 
Juo silpniau plakė josios širdis, juo stip
riau augo joje ši tikrenybė: „Tebūnie Ta
vo valia“! '

A.a. Onos Eretienės laidotuvės įvyko ge 
gūžės’ 22 d , Baselyje. Gėlėmis, lietuviška 
trispalve ir vainikais pridengtas karstas. 
Vainikų tarpe puošnus, trispalviu kaspinų 
ir lietuvišku įrašu papuoštas, Šveicarijos 
Bendruomenės vainikas. Laidotuvių iš
kilmėms susirinko gausus būrys giminių, 
pažįstamų ir artimųjų. Vietos katalikų kle 
bonas Išsamiai nušvietė mirusios asmeny
bę, josips kančias ir veiklą. Po klebono 
šveicaro, kalbėjo lietuvis kunigas — Burz 
džius,ypatingai atkreipdamas dėmesį į tai, 
kad mirusioji tikrai garbingai ėjo josios

VOKIETIJA
MEMMINGENO APYLINKĖJE

Lietuviškas koncertas vokiečiams
Memmingene susiorganizavęs choras 

„Darna“, ku. iam vadovauja žinomas mu
zikas M. Budriūnas. pasirodė jau keletą 
kartų su lietuviška daina savųjų tarpe.

Gegužės 12 d. buvo surengtas viešas kon 
nertas vokiečių pabėgėliams. Koncertas 
buvo gan įvairus, nes be lietuviškų dainų, 
tautinių šokių, buvo deklamacijos. Didžiu
lė salė taip buvo pripildyta, kad daugumas 
turėjo stovėti. Pirmiausia lietuvius pasvei- 
k!no Dr. Leibl, referentas kultūriniams 
reikalams. Jis gražiai žodžiu nupiešė geo
grafinę Lietuvos padėtį ir lietuvių tautos 
skaudų kelią. Po to žodį tarė kun. A. Bun- 
ga. Jis pabrėžė bendradarbiavimo reika
lingumą ir, padėkojęs koncerto rengėjams, 
palinkėjo vokiečių pabėgėliams galimai 
greičiau sugrįžti į tėvų namus.

Pirmiausiai suskambėjo St. Šimkaus 
„Oi liūdnas žalias berželis“. Ilgais ploji
mais buvo palydėta pirmoji lietuviška dai
na. Po to sekė J. Gudavičiaus „Kur girios 
žaliuoja“, ’ St. Šimkaus „Sėdžiu po lange
liu“, „Oi, kas sodai“ ir Banaičio „Beržų 
šakos žemai linko“. Jau iš pirmo žvilgsnio 
matėsi kad vokiečiams lietuviška daina 
patinka, nes po kiekvienos dainos buvo 
nuoširdžiai plojama. Kad vokiečiai giliau 
įsijaustų į lietuviškos dainos turinį, buvo 
kiekviena daina vokiškai apibūdinama. 
Po to sekė Maironio. Putino. B. Sruogos 
j vokiečių kalbą išverstų eilėraščių dekla
macijos. Gražaus juoko ir ilgų plojimų su 
silaukė ir tautinių šokių grupė, kuri pašo
ko kalvelį, kepurinę, žiogelius ir lenciū
gėlį. Net du kartus turėjo prisistatyti pub
likai jaunųjų šokėjų porelė, kuri pašoko 
klumpakojį. Po to sekė antroji koncerto 
dalis. Vokiečių nustebimui suskamba 
„Aus der Jugendzelt“ vokiškos dainos me
lodija. Nenuostabu, jei ši daina susilaukė 
ilgu plojimų. Visiška tyla užviešpatavo sa 
lę. kai choras piano pradėjo Č. Sasnausko 
„Užmigo žemė", šitoji daina parodė, kad 
muz. M. Budriūno vadovaujamas choras 
„Darna“ sugeba ne tik paprastas liaudies 
daineles išpildyti, bet ir sudėtingesnes. Ka
roso „Stikliukėlio“ daina koncertas buvo 
baigtas. Tai pirmas Memmingene koncer
tas, kurį davė vietinės lietuvių meninės 
pajėgos vokiečių visuomenei, šitas koncer
tas taip vokiečiams patiko, kad jau kalba-

TIENE
pirmtakūnų pėdomis. Josios gyvenimas 
gali būti pavyzdžiu visiems.

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės var
du atsisveikinimo žodį tarė Krašto valdy
bos pirmininkas A. Paulaitis, vokiečių ir 
lietuvių kalbomis, baigdamas: mirusioji 
amžinai liks mums visiems savo pasišven
timu pavyzdžiu — dirbti tėvynės ir žmo
nijos labui.

* * *

Skaudžiai atsisveikindami su a.a. Ere- 
tienės asmenybe, negalima nepaminėti ir 
jos vyro, profesoriaus Ereto, kuris kaip 
anksčiau taip ir šiandieną sielojasi ir rū
pinasi visais lietuvių tautą ir Lietuvą lie
čiančiais klausimais. Mokytojaudamas Ba 
sėlio Prekybos Mokykloje tyliai darbuoja
si jo pamiltosios lietuvių tautos naudai. 
Jis rašo straipsnius į visus žymiausius 

iaikraščius bei žurnalus, nagrinėdamas lie 
tuvių tautos kultūrą, keldamas josios ge
rąsias ypatybes viešumon.

Zueriche išleistame ,,Frauen Lexikon“ 
prof. Eretas parašė straipsnį, kuriame pa
talpinti visi lietuviškieji vardai (moteriš
ki) su smulkiais jųjų istoriniais paaiški
nimais. Tai tylus darbas lietuvių tautai pa- 
sišventusio prof. Ereto.

Su dėkingumu tenka paminėti gerb. 
profesoriaus įsipareigojimą, pareikštą Švei 
carijos Krašto Valdybos pirmininkui, žmo
nos mirties dieną: „Nors mano žmonelė ir 
mirė, tačiau turiu pareikšti, jog aš pasilie
ku tas pats. Mano mirusios žmonos veikla 
ir pareigos pasiliko mums, ir mes josios 
dirbtąjį darbą toliau su pasišventimu tę
sime.“

' šis profesoriaus įsipareigojimas ir pati
kinimas yra tikrai vertas viso pasaulio 
lietuvių dėkingpmo. Jo pareiškimas yra 
gražiausias paminklas a.a. jo lietuvei žmo
nai, kurios gyvenime tebuvo tik vienas 
tikslas, vienas idealas — dirbti LIETU
VAI.

ap
NEUSTADT — Holstein

Daug gyvumo į šios stovyklos tarnų gy
venimą atnešė Motinos Diena. Į minėjimą 
sugužėjo lietuviškoji kolonija. Turiningą 
kalbą pasakė J. Grunovas — pirmininkas 
visų tautinių grupių prie vokiečių val
džios. Vargo mokyklos mokiniai, vadovau
jami mokytojo J. Pareigio atliko meninę 
dalį. Pasibaigus pirmajai daliai, pakeltas 
stiklas už visas mūsų gyvas motinas.

Prie stalo nuoširdžiai pasidžiaugta gra
žiu lietuvišku sugyvenimu ir prisiminta 
tie tremties laikai, kada Neustadte buvo 
labai daug lietuvių, kurie buvo pajėgūs 
rengi labai gražius' minėjimus, į kuriuos 
atsilankydavo gausūs svečiai, stebėdamiesi 
lietuvių sugebėjimais paruošti meninę da
lį, parodyti nuoširdumą ir užburti liaudies 
dainomis. Motinas sveikino kapelionas, 
linkėdamas joms geros sveikatos, tyro 
džiaugsmo, tikros laimės ir drąsos nepa
lankiose tremties sąlygose išauginti Die
vui. Tėvynei ir artimui sveikus kūnu ir 
dvasia sūnus ir dukras.

Visi buvo laimingi, prisiminę Lietuvą, 
pagyvenę jos praeitimi. Tą gražų ir vi
siems labai malonų įvykį įamžino specia
liai iškviestas fotografas. Kad viskas pui
kiai pavyko pagerbti, atšvęsti, paminėti— 
tai nuopelnas Neustadt'o lietuvių moterų: 
Ruterbergienės. Grunovienės, Zaliauskie- 
nės, Petkevičienės, Kaufmanienės ir kitų, 
pasiaukojusių bendriems reikalams.
HAMBURG

Laivu „SAMOA“ atplaukia iš Australijos 
Adelaidės lietuvių paaukotos lietuviams 
tremtiniams 5 dėžės rūbų ir batų. Jas pri
ims Kun. V. Šarka ir padalinimo apyskai
tą pasiųs ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
bai, per kun. P. Jatulį.
ROTENBURG. Hann.

Gegužės pradžioje sukūrė naują šeimą 
Jurgis šilinskis su Hildegarda-Ėlžbleta 
Strazdaite. Jaunavedžiai pasilieka tuo tar
pu Vokietijoje, bet netrukus emigruos į 
Kanadą.

ma apie jo pakartojimą. Muz. M. Budriū
no noras, leisti lietuviškai dainai suskam
bėti kitatučiu tarpe, yra nuoširdžiai svei
kintinas. Kultūriniais pasirodymais vokie
čių visuomenei mes ne tik pateisinsime 
savo tremtį Vokietijoje, bet drauge atsklei 
sime jiems užkastus mūsų tautos kultūri
nius turtus.
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VIRŠUM LIETUVOS - „UŽTERŠTA
ORO ERDVE“

Bolševikai giriasi ne tik viską išradę ar 
atradę, bet ir visas išrastąsias gėrybes per 
leidę naudotis kitiems. O ko nėra perleidę, 
bet iš tikro tie dalykai Vakaruose pasiro
dė vartosenoj anksčiau negu Rusijoje, tai 
bolševikai dabar kaltina Vakarus tuos da
lykus iš jų pavogus... Taip yra ir su radiju.

Paprastai gegužės 7 d. bolševikai mini 
„radio dieną“. Mat, kaip jų skelbiama, 
1895 m. gegužės 7 d. „didysis rusų moksli
ninkas ir išradėjas“ A. S. Popovas pade
monstravęs „pirmąjį pasaulyje radio im
tuvą“! Tik begirdami jį, bolševikai, kaip 
kad pvz. Vilniaus radijas, kultūros minis
terijos vyriausios radio informacijos valdy 
bos viršininkas Januitis arba ta pati „Tie
sa“, susipainioję, nurodo, kad tas pats 
Popovas po metų išrado ir radio siųstuvą. 
Aiškiau tarus, priimtuvas jau veikė, kai 
dar nebuvo siųstuvo. Minimoji diena ati
tinkamai atžymėta ir okup. Lietuvoje, per 
visus radijus ir visokius kom. laikraščius 
tvirtinant, kad „tarybinis radijas yra de
mokratiškiausias visame pasaulyje", o 
„visai kitiems tikslams tarnauja radijai 
kapitalistiniuose kraštuose. Imperialistai 
vertelgos didžiojo rusų mokslininko Popo
vo išradimą panaudojo biznio reikalams, 
naujam karui ruošti. Vad. Amerikos Bal
sas Ir Londono BBC užteršia eterą nešvan 
kiaušiu melu ir prasimanymais“... Girdi, 
visi Vakaru radijai, o ypač amerikiečių, 
esą tikras „darbo žmonių mulkinimo rupo
ras“. taip skelbia Jaunitis. Matyti, Vaka
rų radijai gerai ir tiksliai pataiko kur rei
kiant, jei bolševikai dabar jau tokiu būdu 
yra priversti į tai reaguoti, juos viešai pul 
darni ir niekindami.

Iš tolimesnių Januičio ir „Tiesos" noste 
ringavimų paaiški, kad iš viso „plačiojoj 
tėvynėj“ tik Maskvoje, Leningrade ir Ki
jeve veikia televizijos centrai, o vienas 
toks centras su laiku numatytas pastatyti 
ir Vilniuje. Televizija Vakarams — jau 
seniai jokia naujiena. Pvz. tik vienose 
JAV-se 1952 m. veikė 108 televizijos sto
tys/ o netrukus jų tinklą numatoma pra
plėsti iki 2.000. Januičio pranešimu, šiuo 
metu okup. Lietuvoje yra „apie 80.000 ra
dijo priimtuvų ir 75.000 radijo taškų“. 
Besitraukdami iš Lietuvos, „fašistiniai 
okupantai buvo išsprogdinę Kauno ir 
smarkiai apgadinę Vilniaus radijo stotis“. 
Kodėl Lietuvoje yra, palyginti, tiek ne
daug radijo aparatų. Januitis mėgina aiš
kinti taip: „iš gyventojų buvo atimti ir su
naikinti radijo priimtuvai“... Respubliki
nio radijo programa transliuojama 2 ban
gom. Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoj su
organizuotos „miestų radijų redakcijos, 
kurios savo kasdieninėse laidose nušvie
čia šių miestų gyvenimą“. Tačiau, nepai
sant visų pasigyrimų, ir Januitis yra pri
verstas konstatuoti, kad kaip kitose, taip 
ir radiofikacijos srityse vis dar „yra daug 
trūkumų“. 1953 m. radiofikavimo planas 
„įvykdytas buvo vos 60 proc., nepatenki
namai sprendžiamas esančių radijo maz
gų padidinimo klausimas“, todėl net Sov. 
Sąjungos ryšių įgaliotinis Lietuvos respub 
likai viešai įspėtas, kad „turėtų operaty
viau atsiliepti šiuos reikalavimus“. Ta
čiau trūksta radijo reikmenų, lempų da
lių, o derektorinių aparatų, kuriais galė
tų pasinaudoti „plačiosios masės“, — ne
rasi „nė su žiburiu“. Bėdą už tai Januitis 
mėgina suversti Lietuvos vartotojų koope 
ratyvų sąjungos ir kitų prekybos organi
zacijų „nerangumui“, tik nenurodo tikro
sios priežasties — visko trūksta, o ypač 
aparatų, todėl, kad jų niekas iš niekur ne
pristato. Todėl už šios rūšies „kiaulyste“ 
yra kalti ne Vakarai, bet patys rusai.

Viešai paskelbtais duomenimis. N. Lietu 
voje 1939 m. buvo 77.562 ■ radijo abonen
tai, o 1940 m. per keturis mėnesius jų skai 
čius pakilo iki 87.126. Prie jo reikia pridė
ti dar Vilniaus ir Klaipėdos kraštus. Su 
Vilniaus kraštų radijo abonentų 1940 m. 
gale buvo apie 124.000. Tačiau prie šio 
skaičiaus reikia pridėti dar tuos neregi
struotus ir radijo mokesčio nemokančius 
radijo aparatų turėtojus, kurie juos buvo 
įtaisę mokyklose. įvairiuose klubuose, 
skautų namuose, Šiaulių Sąjungos būstinė 
se. automobiliuose, geležinkelio stotyse, 
laivuose etc. 1941 m. Lietuvoj radijo apa-
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neseniai pastatė stiprią trumpų bangų sto
tį Pamyre — skleisti kom. propagandai 
tarp Irano, Afganistano ir Indijos tautų. 
Bolševikinių radijo stočių tinklas ir trans 
Hacijos dabar plečiamos dar daugiau. O 
su Vakarų „užteršta radijo erdve“ sten
giasi pirmoj eilėj kovoti radijo pypliais, 
kurių išlaikymas atsieina ar ne tiek pat, 

_ _ kiek vienas Amerikos Balsas iš viso. Mat, 
giriamasi turint dar bolševikai iš praktikos gerai žino, kad jų

ratų buvo jau arti 150.00. 1944 m. buvo 
130.00 registruotų radijo priimtuvų. Ta
čiau buvo nemaža ir neregistruotų. Todėl 
bendras priimtuvų skaičius siekė per 
200.00, arba apėmė 7,1 proc. visų gyvento
jų. Be to, visa eilė buvo atleisti nuo radijo 
mokesčio mokėjimo ir registravimosi pa
reigos. Tuo tarpu dabar „Tiesa“ skelbia 
Lietuvoje iš viso esant vos 80.000 radijo 
priimtuvų. Tiesa, l’ ' 2.2 2222 ’ ' 2__  _ . .. ...
75.00 radijo taškų, tačiau jie iš tikro tar-'piliečiams klausytis užsienio stočių truk- 
nauja ne pažangai krašto radiofikavimu 
vykdyti, bet partinei bolševikų agitacijai 
pranešti. Tai masinės agitacijos priemonė. 
Visi žino, kad partija imasi kokių tik be
įmanydama žygių agitacijai išplėsti, ta
čiau ir Januitis, ir „Tiesa“ pripažįsta, jog 
net ir šie priverstinio radijo klausymo dar 
bai Lietuvoje vyksta nepatenkinamai. Už 
radijo taškų neįrengimą gauna barti kol
chozai, kultūros bei švietimo įstaigos, pro 
fesinės sąjungos. Savaime aišku, kaip ga
li plisti radijo taškų įrengimas, jei parduo 
tuvėse trūksta ne tik pačių aparatų, bet ir 
reikalingiausių dalių senosioms pakeisti. 
Tačiau svarbiausia visų nusiskundimų 
priežastis — tai gyventojų nenoras klau
sytis per Maskvos ar Vilniaus radijus va
romos agitacijos ir kitų bolševikinių klie
dėjimų.

Bolševikai jau per pirmąją okupaciją 
norėjo kraštą „radiofikuoti“ visu 100 proc. 
o dar labiau stengėsi tai įvykdyti po 1944 
metų. 1951 m. spalio mėnesį tuometinis 
respublikinio radijo ir informacijos ko
miteto pirm. Liubickis paskelbė, kaip toji 
„radiofikacija“ yra toli pažengusi. Buvo 
nurodyta, kad (3,2 mil. gyventojų. įskai
tant ir Klaipėdos kraštą) registruotų radi
jo abenentų skaičius siekė 73.000; iš jų 
48.00 buvo radijo taškai, o 25.000 — nor
malūs radijo abonenetai. Buvo taip pat pa 
žymėta, kad iš viso kolchozų skaičius (per 
2.800) 1.178 kolchozai buvo jau „radiofi
kuoti“. Iki metų galo Liubeckis pareiškė 
įsitikinimą, kad „iš broliškųjų respublikų“ 
bus dar pristatyta 15.000 normaliu radijo 
priimtuvu, nors visi žino, kad ne tik tada, 
bet ir dabar Sov. Sąjungoje trūksta visai 
pigių radijo priimtuvų, panašių kad ir į 
vokiečių vad. „Volksempfaenger“ Apskri
tai, aparatai yra brangūs, o galimumai jais 
pasinaudoti — riboti. Lietuvoje turima šių 
rūšių aparatų: 1. prieškarinių sovietinės 
gamybos. 2. prieškarinių gamintų Vaka
ruose, 3. iš Vokietijos atsigabentų no ka
pituliacijos („karo grobio'1 sąskaita) ir 
dabar gabenamų iš Rytinės zonos, 4. So
vietų pokarinės gamybos. 5. radijo mėgė
jų pačių pasigamintų. Iš Pabaltijo respub
likose pagamintų plačiau žinomesni „Ry
gos tipo“ aparatai, gaminti anksčiau lat
vių VEF. Juos mėgsta ne tik Sovietai, bet 
Ir jų satelitiniai kraštai. Turimieji apara
tai yra detektoriniai ir lempiniai, šie daž
niausiai dviejų bangų: ilgų ir vidutinių ir 
trijų: ilgų, vidutinių ir trumpų. Dažniau
siai— tai normalūs imtuvai. Kai tik kar
tais pasirodo baterinių priimtuvų, tai jie 
tučtuojau išperkami. Iskra tipo dviejų ban 
gų aparatas normaliai kaštuoja 250 rub
lių, o trijų — 495. Už radijo aparatus vals
tybei mokesčio reikia mokėti no 3,5 rb. 
per mėnesi, o už „gavarilką“ (taip vadi
nami garsintuvai, arba garsiakalbiai, „ru
porai“), kurį įsitaiso organizacijos, raudo
nieji kampeliai etc., o kai kur iš atskiri 
asmens, — po 5 rb.

Švedų duomenimis, iš bendro Sovietų 
radijo priimtuvų skaičiaus labai didelę da 
lį sudaro detektoriniai aparatai. Tuo tar
pu pvz. tokioj Vak. Vokietijoje kiekvie
nam 100 .namų ūkių“ tenka po 70 radijo 
aparatų, ir veik visi jie yra normalūs pri
imtuvai. Sovietinis „radiofikacijos“ tinklas 
sąmoningai plečiamas, ir tai — agitaciniais 
sumetimais, nes komunistinis radijas yra 
neatsiejamas bolševikinės santvarkos pa
lydovas. Faktiškai „plačiojoj tėvynėj“. Va 
karuose turimais naujausiais šiemetiniais 
duomenimis, užsienio klausytis gali keli 
milijonai. Tenka pripažinti, jog Sovietai 
radijo verte gerai žino, todėl turi vieną iš 
didžiausių ir pajėgiausių radijo stočių tink 
lų pasaulyje. Tam tikslui įvairiomis kal
bomis transliuojama į užsieni d.iuevbė bol 
ševikinių pranešimų ir programų. Dar taip

do ne tiek MGB, kiek jų įtaisytieji „pyp
liai“, arba trukdamosios stotys, prieš 
rias efektyvių masinių priemonių kol 
dar nėra surasta.

Ta proga tenka pažymėti, kad vad. . 
diofikaciją“ Sovietai nori pravesti ne tam, 
kad tuo būdu būtų sukUudyta klausytis 
užsienio stočių, bet pirmoj eilėj masinei 
agitacijai varyti, bolševikinės propagan
dos tikslams. Kiekivenas Sovietų pilietis, 
net ir nebūdamas „liaudies priešas“ arba 
Vakarų šalininkas, vis dėlto nori turėti 
nuosavą radijo aparatą, o valdžiai kovoti 
su tokiu „buržuaziniu įpročiu“ yra neleng 
va. Todėl netenka laukti, kad normalūs 
priimtuvai, net ir pravedus „radiofikaciją1 
visu lOOproc.. būtų pašalinti arba patys 
susilikviduotų. Kiekvienas kolchozas, sov- 
chozas, kaimas, klubas etc., be „gavaril- 
kų“, kitų vadinamų dar „kiauliaviedriais“, 
turi ir po normalų radijo aparatą, nes, 
kaip specialistai nurodo, „radijo mazgai“ 
nėra tiesioginiais laidais susisiekę su ra
dijo, stotimis arba paštais. Jie yra privers
ti radijo programas priimti normaliu ke
liu ir paskiau jas gali stiprintuvais bei 
„dratais“ toliau perduoti „taškams“. Tuo 
būdu ir įvykdžius visišką „radiofikacijos 
planą,kurio vis iš naujo siekiama per kiek 
vieną naują penkmetį, bus dar tūkstančiai 
aparatų, kuriais norimi hermetiškai nuo 
Vakarų atskirti Sovietų piliečiai galės pa
siklausyti, ką ten taip kalba tie bolševikų 
keikiamieji Vakarai. O ju, reikia pripažin
ti. ne kartą klausosi net ir žymūs komu
nistų partijos pareigūnai. Ukrainiečiu lais
vinimo veiksniai nurodo, kad tokie klau
sytojai ir raud. armijos karininkų eilių 
net žymiai prisideda prie tikrosios infor
macijos tarp ukrainiečių masių paskleidi
mo.

ku
kąs
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MIELI TAUTIEČIAI!
šiais metais birželio 15 dieną sukanka 14 metų, kai klastingas Lietuvos kaimy

nas okupavo mūsų kraštą. Tą pat mėnesį prieš 13 metų — tūkstančiai mūsų tau
tiečiu žiauriausiu būdu buvo išplėšti iš savo gimtosios žemės, ir be jokios kaltės iš
tremti Į Sibirą.

Prieš dešimtį metų, kitam mūsų krašto okupantui traukiantis iš Rytų, raudo
noji banga vėl užliejo mūsų kraštą. Kiti tūkstančiai mūsų tautiečiu tada pasitrau
kė į Vakarus. Jie apleido savo tėvynę ne tam, kad svetimoje šalyje patogiau įsi
kūrus. Jie nepasiėmė iš namų jokų žemiškų turtu. Jie išsivežė tiktai nepalaužiamą 
pasiryžimą kovoti dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

Minėdami* tas tragiškas sukaktis, prisiminkime pavergtųjų brolių ir sesių kan
čias tėvynėje. Norėdami vergijos dienas sutrumpinti, kuo galėdami prisidėkime 
prie kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo. Aukokime Tautos Fondui, kurio lėšos yra nau
dojamos Lietuvos laisvinimo reikalams.

T. Fondo Atstovybė D. Britanijoje prašo Tamstą, siunčiant auką Tautos Fondui, 
užpildyti pridedamą atkarpą, ir kartu su auka pasiusti šiuo adresu: Tautos Fondo 
Atstovybė, 43. Holland Park, London, W. 11.
Londonas, 1954 m. birželis. * Už aukas iš anksto dėkoja ...

T.F. Atstovybe D. Britanijoje

(atkarpą)

TAUTOS FONDO ATSTOVYBEI D. BRITANIJOJE,
43, HOLLAND PARK, LONDON. W. 11.

Prie šio pridedu auką Tautos Fondui £ .......... : ...... : .............................
................   (žodžiais) kurios gavimą prašau pakvituoti, prisiunčiant 
atitinkamos vertės ženklų {klijavimui į „Lietuvio Pasą“.

Pakvitavimą siųsti šiuo adresu:

Vardas ir pavardė: Adresas (aiškiai):

Data:
Parašas:

KODĖL VAKARU KLAUSOMASI?
Priežasčių yra įvairių, bet jas galima 

apibendrinti to kiuvieno bolševikinio „ra
dijo zuikio“ prisipažinimu: tai yra ..lyg 
šviežio oro srovė uždarytam j kalėjimą 
žmogui". Tarp tu. kurie nelegaliai klausosi, 
ypač dideli procentą sudaro raud armijos 
karininkai ir kp pareigūnai, buvę Vakaruo
se ir nusivylę komunizmu. Vakarai, pasi
rodo, ne kartą „perkeičia“ ir ortodoksus 
bolševikus, pravesdami juose priešingą pro 
cesą. negu jo laukia politiniai vadovai, iš
leisdami juos i Vakarus su „baltais veidais 
ir raudonomis širdimis“, o dažnai sutik
dami jau su „raudonais veidais, bet balto
mis širdimis“... Vakarai moko juos kritiš
kai galvoti ir paskelbia kritišką žodi. Va
karų radijų klausyti mokslui einančiam so
vietiniam jaunimui palengvina ir svetimų 
kalbų išmokimas.

Reikia pripažinti, kad ir kaip Sovietai 
bekovotų su Vakarų stočių klausymu, 
šaukdami apie „užterštą radijo erdve“, ta
čiau vis tiek nieko neįstengs padaryti. Tik 
panaikinus gyventojų nekenčiamą santvar
ką savaime ateis galas ir priverstiniam ra
dijo klausymui. O ligi to laiko, visi, „iš
troškę teisingo ir blaivaus žodžio“, naudo
sis laisvųjų Vakarų radijo patarnavimais. 
Radijo bangos, nepaisant visokįųtrukdymų 
ir bolševikinio teroro, prasiskverbs pro ge
ležinę uždangą ir pavergtųjų tautų gyven
tojus teisingai supažindins su viskuo, kas 
vyksta laisvėje ir ‘bolševikų pavergtuose 
kraštuose.

Klausomasi Vakarų — tai patvirtina ir 
šiemet laisvąjį pasaulį pasiekusios iš Lie
tuvos žinios — taip pat bolševikų okupuo
toje mūsų tėvynėje. Okupantų organas 
„Sov. Litva“ 1953. 5. 7. skelbė, kad regis- 
troutų abonentų Lietuvoje skaičius buvo 
pakilęs iki 120.955, iš jų 60.955 buvo „ga- 
varilkų“ ir 60.000 normalių aparatų. Taigi 
šių skaičius pakilo net 160 procentų. Paga
liau reikia žinoti, jog i šią oficialią statis
tiką neįtraukti valdiniai aparatai ir atleisti 
nuo registracijos ar nuo radijo mokesčio 
mokėjimo. Dar daugiau: „sušvelninus kur
są“, buvo pradėti tiesiog paniškai pirkti 
aparatai, todėl reikia skaičiuoti, kad nor
malių priimtuvu skaičius bus vėl kokia 
15.000 - 20.000 didesnis.

Ten aiškiai girdimas Vatikanas, Ameri
kos Balsas, BBC. Britų BBC Lietuvos gy
ventojai buvo įpratę klausytis dar karo 
metais, naciams okupavus kraštą. Žmonės 
tik gailisi, kodėl BBC neduoda pranešimų 
lietuviškai. Aemrikos Balso programa, įs
kaitant ir pakartojimus, girdima kelis kar
tus per dieną. Jis mėgstamas plačiai. Gau
tosios žinios perduodamos iš lūpų i lūpas 
ir taip kursuoja po apylinkes. Radijo trans 
Hacijos visus labai padrąsina ir kelia gy
ventojų nuotaikas. Krašte net ir tolimiau
siose vietovėse, kur tik yra elektros, žmo
nės pvz., žino ir Eisenhowerio kalbą, kurią 
jis pasakė perimdamas prezidento parei
gas, ir kitus svarbiausius Įvykius. Tačiau 
krašto gyventojai turi ir savo pageidavi
mų. Jie daugiau nori išgirsti, kas daroma 
Vakaruose konkrečiai jų pavergėjams su
gniuždyti. Jie taip pat pageidauja žinių 
apie lietuvių veikią Vakaruose ir apie lais
vojo pasaulio darbus tartautinėje arenoje, 
nes rusų propaganda įtikinėja, kad visur ir 
visose konferencijose laimi tik rusai, o 
Vakarai jiems nusileidžia. Tėvynėje esan
čių lietuvių patriotų nuomone, prieš bol
ševikus gali būti efektyvi tik jėga, stipru
mas. Vakarai su Sovietais niekad negalės 
vieni šalia kitų drauge išgyventi — jų ideo 
logijos tokios priešingos, kaip žemė ir dan
gus. Krašte gyventojai niekaip negali su
prasti nuolatinio pataikavimo bolševikams 
nejaugi. — sako, — jie nori tapti bolševikų 
vergais? Ar dar neužtenka, kad ir taip 
daug žmonių Sovietai pagrobė? Pavergtie
ji nemano, kad galėtų vieni, be kitų pagal
bos, rusams esant tokiems pajėgiems ir tu
rint visas modemiškas priemones, savus

DIDŽIOJI
JAV-bių Kongreso Komitetas, sudarytas 

Pabaltijo valstybių okupacijai tirti, tęsia sa
vo darbą Europoje. Kaip žinome, to komi
teto darbo ribos neseniai buvo praplėstos, 
įjungiant visų Rusijos pavergtų tautų oku
pavimo tyrimą.

Du to komiteto nariai šiomis dienomis 
lankėsi Londone, kur matėsi su lietuvių ats
tovais. Jie dabar yra Europoje, bet netrukus 
grįš į Angliją. Birželio 14 d. į Angliją atva
žiuoja pats Komiteto pirm. Charles Kersten 
su likusiais nariais. Londone bus daromi vie
ši liudininkų apklausinėjimai.

Kviečiame visus lietuvius, kurie kuo nors 
gali prie to apklausinėjimo prisidėti, pra
nešti DBLS C.V. Mes turime padaryti viską, 
kad per apklausinėjimus Londone Britani
jos lietuviai tinkamai pasirodytų. Liudyti 
yra galima 1) žodžiu ar 2) raštu. Raštu įtei
kiami paliudymai anglų ar lietuvių kalbo
mis, davus priesaiką už įteiktos medžiagos 
tikrumą. Tokie raštiški paliudymai per ap
klausinėjimą nebus skaitomi, bet bus pri
jungti prie bylos.

Vieši apklausinėjimai Londone prasidės 
po birželio 14 d. Prašome visus, kurie ga
lėtų duoti paliudymus žodžiu ar raštu, pra
nešti kaip galima greičiau Centro Valdybai, 
nurodant apie ką ir kokiu būdu galėtų duo
ti parodymus. Ypatingai kreipiamasi, (pri
silaikant ALTO instrukcijomis), į:

Lietuvos ūkininkus, darbininkus, dva
siškius, profesorius, visų rūšių mokyklų 
mokytojus, bolševikų okupacijos laiku 
buvusius studentus ir gimnazijų moki
nius. meninkus, rašytojus, spaudos ir 
radijo darbuotojus, karius’, šaulius, dio- 
lomatus, teisininkus, nramoninkus pirk
lius, agronomus, miškininkus, gydyto
jus, pašto telegrafo ir geležinkelio parei
gūnus, policijos valdininkus, visokius 
kitokius valdžios tarnautojus, aoskričių 
ir valsčių savivaldybių ir kaimų parei
gūnus, buvusius ..Liaudies Seimo“ na
rius. „Liaudies Seimo“ ir Aukščiausios 
Tarybos -rinkiminių komisijų narius, iš 
kalėjimų ir trėmimų pabėgusius asme
nis. deportuotojų ir nužudytųjų šeimų 
narius bei gimines, asmenis, kurie buvo 
verčiami šnipinėti bolševikams, ir t.t.
Lietuvos pagrobimui bei pavergimui ob- 

jektingai ir pilnai nušviesti turės būti iškel
ti ir liudininkų parodymais bei dokumentais 
paremti šie dalykai:

PAREIGA
Lietuvos nepriklausomybės metais su 

Sovietų Rusija pasirašytos sutartys (ne
puolimo, agresijos sąvokos definicijos, 
savitarpio pagalbos), jų sudarymo ap
linkybės ir Sovietų vyriausybės atstovų 
pareiškimai;
Molotovo - Ribbentropo susitarimai 1939 
m.;
priverstinas Sovietų karinių bazių įvedi
mas Lietuvoje ir su tuo susijusių sutar
čių iš Sovietų pusės sulaužymas;
melagingi kaltinimai dėl tariamo Rau
donosios Armijos karių persekiojimo ir 
grobimo;
Maskvos ultimatumas ir Raudonosios 
Armijos įsiveržimas i Lietuvą;
apgaulingi rinkimai į „Liaudies Seimą“; 
„Liaudies Seimo“ inscenizavimas ir jo 
nutarimai;
Sovietų valdininkai Lietuvos „liaudies 
vyriausybėje“;
Lietuvos vyriausybės narių, visuomenės 
veikėjų ir inteligentų suėmimai, žudy
mai ir trėmimai;
Lietuvos kariuomenės sunaikinimas, 
prievarta įjungiant ją į Raudonąją Ar
miją;
žemės nacijonalizacija. įmonių ir nekil
nojamojo turto nusavinimas, asmeninu 
santaupų bankuose ir vertybės popierių 
konfiskavimas;
dvasiškių, tikinčiųjų ir, bendrai, religi
jos persekiojimas;
ekonominio Lietuvos gyvenimo griovi
mas. teismų ir švietimo sistemos ardy
mas:
priverstinas valstybinės Sovietų Sąjun
gos paskolos brukimas Lietuvos žmo
nėms;
masiniai gyventojų areštai, žudymai ir 
deportacijos;
visi kiti bolševikų įvykdyti klastos ir 
smurto veiksmai, nukreipti prieš Lietu
va ir jos žmones.
Visai suprantama, kad Kersteno tyrinėji

mo komitetui, kaip ir teismui, bus svarbiau
si tie liudininkai, kurie pateiks faktus, jų pa
čių betarpiškai patirtus, matytus ar išgyven
tus. Tokius faktus paliudijant, bus svarbu 
nurodyti datas, pavardes ir eventualiai įteik
ti turimus dokumentus. Taigi liudijamasis 
faktas liudytojui turi būti neabejojamai, ge
rai žinomas.

Reikalas skubus. Neatideliodami ir visu 
kruopštumu įsijungkime į teisingą kovą už 
Lietuvos laisvę. Suteikdami galimai gausiau 
įrodomosios medžiagos, padėsime autorite
tingai, įtikinamai ir visiems laikams demas
kuoti Lietuvos grobiko smurtą, klastą ir ge
nocidinę politiką.

DBLS Centro Valdyba.

„OH, LITAUER!...“
VASARIO 16 GIMNAZIJA TAUTINIŲ

Gegužės 15, 16 d.d. Stuttgarte įvyko visos 
Vokietijos tautinių drabužių šventė. Šven
tėje dalyvavo Prancūzijos, Šveicarijos, Itali
jos, Austrijos, Olandijos ir kt. taut, drabu
žių grupės. Lietuvių Vasario 16-sios gimna
zija buvo vienintėlė atstovė iŠ pavergtųjų 
tautų tarpo. 138 atskirų grupių eisenoje ji 
žygiavo tarp vokiečių pabėgėlio iš Silezijos 
ir Vengrijos. Mūsų moksleiviai nešė tautinę 
vėliavą ir karts nuo karto dainavo lietuviš
kas dainas arba žygiavo su įvairiais perpini- 
mais trijų eilių kolonoje. Labai malonu bu
vo dar kartą įsitikinti mūsų taut, drabužio 
originalumu bei skoningumu, estetiškumu. 
Toj 4000 su viršum minioj neradome nė vie
no drabužio bent kiek panašaus į mūsiškius. 
Todėl mūsų, kad ir nedidelė grupelė, atkreip 
davo visų dėmesį įr visi įdomavosi bei norė
jo ranka paliesti mūsų audeklus ir juostas. 
O kiek reporterių, foto mėgėjų bei korespon 
dentų fotografavo mūsų jauinmą, sunku bū
tų įsivaizduoti!

Tačiau dar malonesnis reiškinys visai mū
sų tautai turėtų būti tas nepaprastus didelis 
prielankumas, užuojauta ir dėkingumas, ku
rį patyrėme iš Vokietijos žmonių, eisenos ir 
paskui taut, šokių metu. Rankos sviro nuo 
mojavimo į abi puses ir žandikauliai skau
dėjo nuo šypsnio, kuriuo reikėjo atsakyti į 
aplodismentus bei šūksnius: „Oh, Litauer“, 
„Schoen sind šie“, „saubere Leute“ ir t.t. 
Tie šūksniai lydėjo per visą pusantros va
landos eisenos kelią.

Abiejų dienų popietėse ir vakarais vyko 
visų grupių pasirodymai (šokiai, dainos, mu
zika) keliose vietose. Visai netikėtai teko 
šokėjams laimė pabaigti šventę trimis šo
kiais didžiausioje Killesbergo aikštėje, da
lyvaujant kelių ar keliolikos tūkstančių žiū
rovų miniai. Ir vėl buvome sujaudinti vo
kiečių tautos nuoširdumu jnums bei pranešė
jo įsijautimu ir supratimu mūsų tautos, mū-
*t**«* *t**Z**£**^ *£**•**«*••* *•**•* *»*****•**•**•• *•* ****** *i**«**»**J**t* •*••£• •!*•’

DRABUŽIŲ ŠVENTĖJE STUTTGARTE 
sų gimnazijos ir mūsų drabužio. Didžiausią 
furorą sukėlė paskutinis, atsisveikinimo šo
kis — Blezdingėlė. Mūsų merginoms mo
juojant nosinaitėmis, visa tūkstantinė minia 
mojo atgal: sudiev! Patys vokiečiai pripa
žino, kad geresnio, užbaigiamojo šokio, ne
galėjo būti.

Gimnazija jau gauna atsiliepimų, susiju
sių su jos šokėjų grupės Shittgarte pasirody
mu. Kaip žiūrovai vertina tą pasirodymą, 
matosi iš mažos Stuttgarto Jaunimo Auklė
jimo vadovo Holzmeisterio pasisakymo iš
traukos :

„Stuttgarto tautinių drabužių šventėje vi
siems ypač maloniai krito į akis Jūsų gim
nazijos grupė. Viena, džiugino gražūs, sko
ningi tautiniai drabužiai (choene, edle Tra- 
cht), antra, savotiški šokiai, taip elegantiš
kai ir su tokiu gracingumu atlikti. Mielai 
norėčiau iš Jūsų gauti žinią, ar Jūs Ir kito
mis progomis viešuose parengimuose šokat“.

Gimnazijos šokėjų grupė Lampertheime
Lampertheimo miesto kviečiama, gim

nazijos šokėjų grupė gegužės 23 d. atėjo 
talkon Lamoertheimo statomai katalikų 
bažnyčiai. Gimnazijos šokėjų grupė da
lyvavo su dideliu pasisekimu tą dieną 
bažnyčios naudai suruoštame vakare, pa
įvairindama programą keliais lietuviškais 
šokiais.
Priėmimas Hemsbacho Miesto Taryboje

Hemsbacho Miesto Taryba gegužės 29 
d. kviečia Vokietijos Krašto Valdybos ir 
Vasario 16 Gimnazijos atstovus į jiems 
Hemsbach miesto rengiamą priėmimą.

Hemsbacho miesto atstovai šia proga 
nori arčiau susipažinti su Hetuviais ir pa
sveikinti Hemsbacho savivaldybės ribose 
įsikūrusią lietuvių gimnaziją per jos at
stovus.

PAMALDOS
HALIFAX — birželio 13 d., 12 vai.
DERBY — birželio 20 d„ 11 vai.

Manchesterio Organizacijos — DBLS Apygarda ir skyrus, Letuvių Socialinis 
klubas ir LRS Apygarda š. m. birželio 6 d„ po pamaldų,-13 vai. Liet. Soc. Klubo 
patalpose 121, Midleton Rd„ ruošia išvežtųjų ir už Tėvynės laisvę žuvusiųjų

MINĖJIMĄ
Programoje, be prof. Žymanto paskaitos, dalyvauja rašytojas F. Neveravičius, 

poetas Šlaitas. • Rengėjai.

šarvuočius, šnipų ir karių armijas ir t.t., 
nuversti režimą. Vis dėlto gyventojų dau
gumas, nepaisydamas visų pavojų, visos

AR JAU ESATE 
NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIU ?

prispaudos, komunistines propagandos ir 
bolševikinio teroro, tiki išlaisvinimu ir jo 
atsidėję laukia. Kaip žinoma, lietuvišką
sias transliacijas iš Europos kraštą pasto
viai siunčia Amerikos Balso. Vatikano ir 
Romos radijo stotys. Su laiku pastovių lie
tuviškų transliacijų tinklą rūpinamasi dar 
daugiau išplėsti ir suintensyvinti.

Birželio mėn. knyga 
Br. Daubaro 

DUONOS BEJIEŠKANT 
Už tris šilingus bus pasiųsta 

Klubo nariams.
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