
DIDYSIS ĮSPĖJIMAS
šiandien, kada jau yra praėję 13 metų 

nuo tragiškųjų birželio dienų, galima bandy
ti žvelgti j ano meto įvykius tam tikro lai
ko perspektyvoj. Atrodo, kad Apvaizda, 

įleisdama mūsų mažai tautai skaudžiausių 
"bandymų, kartu pramatę ir išsigelbėjimo 
galimybes. Kasgi buvo iš tikrųjų, birželip 
mėnesio trėmimai, jei ne Didysis Įspėjimas. 
Įspėjimas visai tautai, bet ypač tiems, kurie 
dar turėjo šiokių tokių iliuzijų del lietuvių 
tautos išlikimo.. Atrodo, kad jei Kremlius 
būtų tikrai žinojęs už savaitės prasidėsiant 
karą, vargiai būtų šį Didįjį (spėjimą surizi
kavęs. Norėdami apsivalyti nuo tariamai 
nepatikimo elemento, rusai parodė savo tik 
tąjį veidą jr nukreipė visą tautą, įskaitant 
pačius abejingiausius, prieš save. Jeigu ne 
šis Įspėjimas, tai mūsų kovos už tėvynės 
laisvę avangardas laisvajame pasauly šian
dien būtų daug kartų mažesnis.

Lietuvis per amžius nebuvo lepinamas. 
Iškentęs baudžiavas, okupacijas ir priespau
dą, jis išliko tvirtas ir užgrūdintas. Ir laisvos 
Lietuvos ūkiškojo gyvenimo kelias nebuvo 
rožėmis klotas. Bet tauta džiaugėsi laimėji- 
«mais, didžiavosi savo sunkaus darbo vaisiais 
ir buvo laiminga. Iš svetimųjų tiek nuoskau 
dų patyręs, lietuvis mylėjo savo krašto lais
vę ir savo Tėvynę labiau, nei savo gyvybę. 

, Tumas Vaižgantas net patį Dievulį atsipra
šinėjo, kad jis Tėvynę, o ne Jį labiau mylįs. 
Netekęs teisią ir nuosavybės, bolševikų me
tais lietuvis dar tikėjosi nors išsilaikyti savo 
Tėvynėj. Jis norėjo bent savo kaulus palik
ti ilsėtis gimtosios žemės smėly. Bet, štai, 
atėjo birželio tragedija, Didysis Įspėjimas, 
kuris grūmojančiai šaukė: — Ne, tu nemir
si savo Žemėj I Tavo dvasia bus palaužta ir 
išniekinta, o tavo kaulus užpustys Sibiro 
taigų sniegas. Tu kovojai dėl laisvės ir ją lai 
mėjai, bet mirsi vergas!

šito lietuviui buvo perdaug. Jam atimta 
paskutinė teisė — teisė numirti savo žemėj. 
Todėl nenustabu, kad po to, kai karas pa
krypo j rusams laimingą pabaigą, prasidėjo 
beveik netikėtas visų pa'baltiečių exodus į 
vakarus. Palyginti didelis žmonių skaičius

• patraukė į vargą ir nežinią, turėdami vienin 
telį norą — sugrįžti į laisvą Tėvynę. Deja, 
tas noras dar neišsipildė. Grįžimo į laisvę 
laukiame mes, bet dar labiau jo laukia šim
tai tūkstančių- tų, kuriuos ištiko birželio tra
gedijos likimas.

Žinoma, būtų labai naivu ir neteisinga 
galvoti, kad dalies lietuvių tautos ištrėmimas 
1941 metų birželį buvo reikalingas tam, kad 
kita dalis būtų įspėta ir pavojui artėjant, gel 
bėtusi. Šitokia auka būtų perdaug didelė, 
skaudi ir neišperkama. Mūsų visų didižau- 

vsias noras, kad šitas pragariškas sąmokslas 
niekada nebūtų buvęs įvykdytas ir kad Lie
tuva būtų laisva ir laiminga. Tačiau dideli 
įvykiai dažniausiai nepraeina nuo žmonių 
valios. Ne mūsų valioj buvo pakreipti ir 
anuos okupacijos ir trėmimo įvykius. Ta
čiau šiandien, kai žiūrime į juos iš 13 metų 

^perspektyvos, visdelto galime įžvelgti tam 
tikrą likimo žaismą ar Apvaizdos pirštą, 

į kuris, skaudžiai palietęs visą mūsų tautą, 
leido jos mažai dalelei, tarsi Nojaus šeimai, 
išsigelbėti nuo raudonojo tvano pražūties.

SANTYKIAI SU TĖVYNE

Ir štai mes šičia Vakaruose ir esame tojo 
Nojaus arkos Įgula, kuriai anksčiau ar vė
liau, tvanui atslūgus, galbūt bus lemta su
stoti ant Tėvynės Ararato. Todėl, kai savo 

r mintis kreipiame į Tėvynę ir į kenčiančius 
brolius, privalome pažvelgti ir į save. Pa
žvelgti atvirai, kritiškai ir paklausti: ar esa
me verti išsigelbėjimo, ar atliekame savo 

, pareigas Tėvyne) ir kenčiantiems broliams? 
šitie klausimai tuo labiau turi būti duoda- 

, mi ir atsakomi, kad mūsų Tėvynės antroji 
okupacija jau užsitęsė ilgus 10 metų ir kad 
1941 m. birželio trėmimų tragedija jau bu- 

i* vo daug kartų pakartota.
Pirmiausia mes turim nustayti savo santy 

kius su kenčiančia Tėvyne. Tai yra, mes tu
rim po 10 tremties metų galutinai apsipręs- 
ti, ar norime likti ištikimi jos vaikai, ar no
rime visas savo jėgas, išteklius ir sugebėji
mus paskirti jos išlaisvinimui ir, pagaliau, ar 
norime, išmušus laisvės valandai, grįžti na
mo, nežiūrint kokios sąlygos ten mūsų be
lauktų. šiandien vis daugiau pasigirsta balsų 
ir abejonių dėl tremtinių grįžimo namo. Pra 
dedamas kelti klausimas ar nereikia palikti 
laikino įsikūrimo idėją ir pradėti galvoti 
apie galutinį apsigyvenimą priglaudusiame 
krašte. Ryšy su tuo, pradedama galvoti ir 
apie reikalą persiimti svetimo krašto dvasia 
bei papročiais ir pradėti kalbėti svetima kai 
ba, visai nebojant nutautimo pavojaus. Gir
di, stipriai ekonomiškai įsitvirtinę, geriau 
galėsim padėti atsikuriančiai Tėvynei, patys 
nebūdami jai našta. Panašiai, kaip yra pada

* rę JAV lietuviai Nepriklausomybės atkūri
mo metais. Tūlas Kanadoj gyvenąs tautie
tis visų šitaip galvojančių mintis yra ban
dęs išdėstyti „T. žiburiuose“. Jis mano, kad 

Lietuvon grįžti nebereikia ir nebeverta. Dar 
daugiau. Jis bando įrodinėti, kad Lietuva 
mums nebepriklauso. Esą reikia galima grei 
čiau nutautėti ir užmiršti....

Kiti vėl, gerai savo krašto nepažinę ir 
svetimus dievus perdaug garbinti pradėję, 
leidžiasi j beatodairinę kritiką ir savo kraš
to niekinimą. Jiems atrodo, kad Lietuvoj vis 
kas buvo blogai, kad vadintis lietuviu yra ne 
garbė, o lietuviškai kalbėti gėda. Rašytojas 
J. Gliaudą „Orą pro nobis" premjuotame 
romane gatvės filosofo Leono lūpomis šito
kį nusiteikimą yra pavadinęs spjaudizmu. 
Atseit, spjauk ant visko — ant praeities, ant 
savo krašto, nat savo brolių, ant savo kal
bos, papročių ir tikėijmo.

Ačiū Dievui, čia minėti lietuvių nukrypi
mai nuo savo tautos kelio kol kas yra ne
gausūs. Dauguma tremtinių myli ir brangi
na savo gimtąją žemę ir yra pasiruošę dirb
ti bei aukotis jos išlaisvinimui

TREMTIES UŽDAVINIAI

Atmetę šalin sūnus palaidūnus, trumpai 
peržvelkime tuos uždavinius bei pareigas, 
kurias mums uždeda buvimas tremty ir įsi
pareigojimas dirbti tėvynės išlaisvinimui. 
Pirmiausia mes turim įsisąmoninti, kad 
vykstant baisiam tautos naikinimo r darbui 
Tėvynėje, tremtiniai laisvajame pasauly yra 
toji fizinė ir dvasinė atsarga, kuri turės pa
pildyti išsekusias tautos jėgas.

Turėdami galvoje, kokios reikšmės trem
tiniai gali turėti ne tik kaip kovos avangar
das dabar, bet ir kaip gyvoji tautos jėga 
laisvę atgavus, galime pabandyti spręsti ir 
tos jėgos išlaikymo problemą. Pačioje pir
moje eilėje šičia turime susikencentruoti ties 
jaunąją karta. Jaunimas, jei tik fiziškai pa
jėgus ir tautiškai susipratęs, bus toji jėga, 
tas neįkainojamas kapitalas, kurį turėsime 
perduoti Tėvynei. Nors ir skaudu pasakyti, 
bet senoji karta, kad ir kažin koks didelis 
būtų jos patyrimas bei dvasinis pajėgumas, 
mažai begalėj padėti atsikuriančiam kraštui. 
Bet dėl S ir nėra reikalo daug sielotis: 
jiems negresia joks nutautimo pavojus ir jie 
dirba neraginami, kiek tik jų jėgos leidžia. 
Tik pažvelkim į mūsų senosios kartos diplo
matus, profesorius, rašytojus, kunigus ir net 
eilinius susipratusius lietuvius. Jie dirbdami 
kartais neįmanomai sunkiose sąlygose, ati
duoda visas savo jėgas Tėvynės laisvės rei
kalui, nors tos laisvės, gal būt, jie patys jau 
ir nebepamatys.

Tuo tarpu jaunimas, ypač mokyklinis ir 
neorganizuotas, yra nuolatiniame nutauti
mo pavojuje. Turėdami tik miglotą gimtinės 
prisiminimą, arba ir visai jos neprisiminda
mi, jaunuoliai neturi tokios savo žemės mei
lės, kokią turime mes, jos sultimis mitę ir 
iš jos išaugę. Tuo tarpu jaunimo tautiškam 
auklėjimui mažai kas tedaroma. Per mažai 
tesirūpinama sužadinti jaunimo meilę sa
vam kraštui, jo kalbai, literatūrai, papro
čiams. Dauguma knygų ir laikraščių ne jau 
nimui skirtos. Tuo tarpu pajėgų tam reika
lui kol kas turim. Tik reikia geros organiza
cijos ir naujo vėjo.

Turime su savim atsigabenę nemaža dva
sinių pajėgų atsargą, dar Tėvynėje augintą 
ir paruoštą, bet jos pilnai ncišnaudojame. 
Būčiau neteisingas, tvirtindamas, kad mūsų 
rašytojai, dramatūrgai, mokytojai ir kiti in
telektualai nieko gero jaunimui neduoda. 
Jie daro, ka šitose aplinkybėse gali. Bet to 
neužtenka. Turėtų būti surasta lėšų, kad 
jaunimas trumpu, sutrauktu būdu gautų ži
nių apie Lietuvą, jos istoriją, literatūrą, me 
ną ir t.t. Jaunimui skirta literatūra turėtų 
būti pigi ir visiems lengvai prieinama. Labai 
reikalingi jaunipto laikraščiai ar bent jų sky 
riai. Pajėgų tam reikalui, atrodo, užtektu
me, bet trūksta lėšų. O ateis laikas, kai pra
rastos savam kraštui sielos už jokius pini
gus nebenupirksime. Maža nauda tebus Tė
vynei, kai pargabensime lietuviškai nebemo 
kontį, nors ir gabų tautietį, kuris napažins, 
nemylės krašto ir bus persiėmęs svetimais 
papročiais.

JAUNIMO STOVYKLOS

Skautų ar bendrai jaunimo stovyklos yra 
vertingas jaunimo auklėjimo faktorius. Ne
turima intereso sakyti panegyrikas jos sto
vyklų organizatoriams, bet reikia konstatuo 
ti faktą, kad tie organizatoriai nusipelno 
daugiau nei bet kuris tituluotas „veikėjas", 
besivaikąs tuščios garbės. Nueikime į Angli 
jos lietuvių-skautų stovyklą, išgirskime sto
vyklaujančių dainas, vaidinimus aplankyki
me jaunus apanglėjusius lietuviukus prieš ir 
po stovyklos, ir tada suprasime ką šitoks lie 
tuviškas sambūris reiškia. Garbė tiems, ku
rie, neturėdami jokio asmeniško įšrokavimo, 
tokias stovyklas organizuoja ir praveda. Bet 
šitokio žodinio įvertinimo jiems neužtenka. 
Jų darbą turi remti visa tremtinių bendruo
menė. Pirmiausiai nuo jų pečių turi būti nu
imti materialiniai stovyklos išlaikymo rū
pesčiai. Čia į pagalbą turėtų ateiti ir mūsų 

Veiksniai su savo Tautos, Švietimo ar kito
kiais fondais. Turėtume eiti prie to, kad ga
lėtume įsigyti pastovią lietuvių jaunimo va
sarvietę. kur mūsų įr gal būt mūsų vaikų at
žalynas kasmet galėtų patikrinti savo tautiš
ką susipratimą ir sužinoti tai, ko niekada 
nesužinos svetimose mokyklose.

Būdami tautiškai susipratę ir turėdami 
ramią sąžinę, privalome visada galvoti apie 
grįžimą į Tėvynę. Kartu su tuo reikia ban
dyti bent įsivaizduoti Lietuvą šiandien, po 
10 okupacijos metų. Savaime suprantama, 
kad daugeliu atveju Lietuva šiandien yra ne
bepažįstama. Neberastume ten savų sody
bų, su vyšnių sodais ir rūtų darželiais.

Jaunimas, išaugęs svetimoj komunistinėj 
dvasioj, bus kitoks. Dažnas tėvas nebepa
žins savo palikto vaiko ir dar labiau nesu
pras jo sužaloto pasaulėvaizdžio. Nereikės 
stebėtis, kad grįžusieji iš Vakarų ar Rytų, 
nebesupras vietinių, o vietiniai nesupras jų. 
Grįžusieji iš Rusijos trmetiniai turės kitokį 
gyvenimo supratimą, atmieštą tam tikro kar 
tumo doze. Gal neišvengiamai, bent pra
džioj, bus ir tam tikri nesusipratimai. Gyve
nimas bus visiems uždėjęs savo antspaudą 
ir jo per vieną dieną nenutrinsi. Visoki da
bar turimi Lietuvos atkūrimo planai gali pa
sirodyti netinkami. Reikės jieškoti naujų at
sikūrimo formų, išplaukiančių iš vietos są
lygų-

Žinoma, susidaryti pilną dabartinės Lie
tuvos vaizdą yra labai sunku. Objektyvios 
žinios iš ten yra labai šykščios. Todėl būtų 
labai sveikintina kiekviena pastanga, ban
danti tą gyvenimą atvaizduoti spaudoje ar 
susibūrime. Dar sunkiau yra ką nors tiksles 
nio patirti apie ištremtuosius. Vienas daly-

(nukelta | psl. 4.)

IŠVYKO VAŠINGTONAN
Šią savaitę britų premjeras Churchillis, 

lydimas užsienių reikalų ministerio Edeno, 
išvyko Vašingtonan. Pirmomis dienomis, 
kai buvo paskelbta apie prpm. Churchillio 
ir ministerio Edeno išvyką Amerikon, spau 
doje pasirodė optimistiškų pranašysčių dėl 
šio vizito. Suprantama, kad šitoksai reiški
nys nepatiko Maskvai, todėl Ženevos kon
ferencijoje Molotovui duotas ženklas būti 
truputėlį nuolaidesniam, kad ilgiau mulkin
ti tuos, kurie vis dar iš tos konferencijos 
laukia našesnių vaisių. Manoma, kad ir Va 
šingtone ministeris Edenas bandysiąs įtikin
ti, jog Ženevos konferencijoje komunistai 
rodę gerų norų susitarimui, nors prieš ke
letą dienų ir britų politikai buvo nuomonės, 
kad su konferencija nieko gero nebebūsią 
ir reikėsią nepešus išsiskirstyti. Paskutiny
sis komunistų layiravimas ir „nuolaidus" 
manevras vėl kai kam duoda vilčių, kad su 
komunistais būsią įmanu šį tą gero pasiekti 
ir dėl šito tiek britų tiek amerikiečių spau
doje pasirodė priešingų nuomonių.

Veikliam ir nusipelnusiam DBL Są
jungos nariui PRANUI DUOBAI, 

jo brangiai žmonai mirus, nuoširdžiai 
užjaučia

DBLS Centro Valdyba

Didžiam liūdesyje pasilikusiai Duobų šei
mai. netekusiai židinio kurstytojos

A. A. ONOS DUOBIENĖS, 
giliai užjaučia

Antanas Briedis

Viešpačiui staiga pasišaukus 
a. a. ONĄ DUOBIENĘ 

skaudžiam liūdesyje pasilikusį vy
rą, dukteris ir Magd. Apanavičie- 
nę nuoširdžiausiai užjaučiu.

Kun. J. Kuzmlckis

Taip staigiai A.+A. O. DUOBIENEI 
mirus, Pr. Duobą, Živilę, Romą ir Mag- 
dutę, skaudaus liūdesio valandoje giliai 
užjaučia

A. Šukys, Birutė ir Algirdas.

DBLS Halifax'o skyriaus nariui
Pr. Duobai, p-nelėms Živilei ir Romai, 

mylimai žmonai ir mamytei mirus, gilaus 
liūdesio valandoje, reiškiame nuoširdžiau

sią užuojautą
Halifax'o Skyriaus Valdyba

Sesėms
KOMAI Ii (LEI DUOBAITĖMS, 

tei mirus, gilią užuojau-

iglljos Rajono Vadeivė Ir

Įr. ANTANO ANTANAIČIO 
KRIAUZOS nelauktai stai- 

i reiškia gilią užuojautą 
toms, vaikams, giminėms,

ir _ ___________
gios mirties proga
—i vMibnJųi Uadnoi ____ ____
arairpięsiems 'ir pažįstamiems —

y \ Hąmbtirgo Apylinkės Lietuviai

ĮSPŪDINGAS MINĖJIMAS
KONGRESMANAS KERSTENAS IR DIPLOMATIJOS ŠEFAS S. LOZORAITIS 
DALYVAVO BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIME LIETUVIŲ NAMUOSE,

Londone, Lietuvių Namuose, DBLS Cen
tro Valdyba surengė šio mėnesio 19 d. liūd
nųjų Birželio įvykių minėjimą. Galima drą
siai tvirtinti, kad tai vienas iš įspūdingiausių 
iki šiol minėjimų, kuris bet kada yra buvęs 
šituose namuose. Nepaparasta besirenkan
čius minėjiman lietuvius apėmė nuotaika, 
kai netikėtai sužinota, kad be Diplomatijos 
šefo, ministerio S. Lozoraičio, svečio iš Ro
mos, minėjiman atsilankysiąs ir kongresma- 
nas Kerstenas, jau prieš metus lietuviams pa 
daręs didelę garbę savo viešnage Lietuvių 
Namuose. Nekasdieninė nuotaika visus pa
gavusi, kai sužinota, kad šitokia proga, ka
da čia, gyvendami laisvėje, ir tik mintimis 
galėdami susijungti su savo broliais anapus 
geležinės uždangos, susirinkę turės gyvąją 
liudininkę, neseniai atvykusią iš ten, į kur 
minėjiman susirinkusiųjų širdys ir mintys 
veda.

DBLS pirmininkas M. Bajorinas, sveikin-, 
damas augštuosius svečius ir susirinkusius, 
nuoširdžiai padėkojo kongresmanui Kerste- 
nui už jo prielankumą lietuviams, pažymė
damas, kad šitokia proga, kada Londono 
lietuviai mini savo tautos tragiškųjų įvykių 
sukaktį, londoniečiai lietuviai turi garbę sa
vo tarpe turėti augštąjį svetį, kuris pirmas 
pradėjo pasauliui garsinti mūsų tautos 
skriaudas.

Kongresmanas Kerstenas, lietuviškai pa
sveikinęs susirinkusius, pasakė ilgesnę kalbą, 
kuri nuo pirmojo sakinio dvelkė didžiąją vil
timi ir tikėjimu, kad mes, lietuviai, jo asme
nyje turime tikrą mūsų reikalų gynėją, vy
rą ryžtingai siekiantį pagelbėti lietuvių tau
tai atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Jo 
Komisijos atlikti darbai yra nepaprastos 
reikšmės su mūsų krašto okupantu ir tautos 
naikintoju.

— „Šiandien pasaulyje yra dvi galybės — 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir mūsų kraš
tą užgrobusi Sovietų Sąjunga. Amerika, ko

PASLAPTIES SKRAISTĖ DENGIA
LIETUVAITĖS PABĖGIMA NT

DANIJOS LIETUVIAI ĮTEIKĖ PA BĖGUSIAI LIETUVAITEI GĖLIŲ.

Kopenhagos uoste pabėgusi lietuvaitė, pridengta nuo smalsių akių ir fotografų, ambu- 
lanso neštuvais pernešama į automobilį. ...

Mūsų bendradarbis iš Kopenhagos rašo: 
— Šį pirmadienį vėl buvau nuvykęs į sve
timšalių policijos būstin—, kur turėjau il
gesnį pasikalbėjimą su policijos šefu krimi- 
nalkomisaru V. Th. Hansenu. Prašiau leidi
mo aplankyti pabėgusią Stasę Rapolaitę, bet 
visos mano pastangos nuėjo niekais: šiuo 
metu jos aplankyti vis dar neleidžiama nie
kam, išskyrus gydytojus ir policijos pareigū
nus. Vis dėlto pavyko gauti leidimą pasiųsti 
lietuvaitei gėlių ir lietuvių sveikinimus.

Danų didieji dienraščiai pirmuose pusla
piuose spausdina stambiausiomis raidėmis 
sensacingą žinią apie lietuvaitės pabėgimą, 
tačiau ir tų dienraščių korespondentai, ne
galėdami betarpiai su pabėgusiąja pasikalbė
ti, dažniausiai rašo tik apie jos nuotykingą 
pabėgimą.

Dienraštis „Nationaltidende", tarp kita ko 
rašo: — 23 metų lietuvaitė, gailestingoji se
suo, Stasė Rapolaitė, per Sekminių šventes 
iššoko iš rusų laivo prie Faro salų, norėda
ma išsigelbėti nuo išvežimo į Rusiją. Birželio 
13 d. ji buvo atgabenta į Kopenhagą sun
kiai serganti ir prislėgta. Ji paguldyta Bleg- 
dams ligoninėn, bet dėl jos silpnos sveika
tos, policija neleidžia jos lankyti.

Jos pabėgimas sukėlė visame pasaulyje su
sidomėjimą. Pabėgėlė dirbo žvejų laive, kur 

vodama už tiesą ir laisvę, šiandien yra ga
lingiausia pasaulyje valstybė ir su jos pagal
bą mes. lietuviai, atgausime laisvę I“ — pa
reiškė Diplomatijos šefas, ministeris Lozo
raitis. Savo kalboje Diplomatijos šefas svei
kino kongresmaną Kersteną ir visus mjnė- 
jiman susirinkusius lietuvius, linkėdamas iš
tvermingos kovos už mūsų tautos reikalus.

Gerai paruoštoje paskaitoje pulk. Vidugi
ris iškėlė Birželio 23 dienos lietuvių tautos 
sukilimo ir Lietuvos Laikinosios Vyriausy
bės Nepriklausomybės paskelbimo akto 
reikšmę. Paskaitininkas pavyzdžiais įrodė, 
kad šie du faktai turį nepaprastos reikšmės 
mūsų kovoms už laisvę ir mūsų istorijai, ap- 
gailestaudamas, kad šitokiems pagrindi
niams įvykiams mūsų spauda mažai tekrei
pia dėmesio, net įr sukakčių progomis.

Neseniai iš Lietuvos grįžusios viešnios p. 
Liucijos Puzinienės žodžiai ne vienam susi
rinkusiųjų išspaudė ašarą. Tai buvo gyvas, 
naujas liudininkas, papasakojęs būdingesnes 
sąlygas, kuriose dabar gyvena mūsų broliai 
ir sesės anapus geležinės uždangos.

Pirmą kartą Londonan atvykęs agrn. J. 
Lūža skaitė turiningą ir prasmingą paskaitą. 
Jos santrauka spausdiname šiame numeryje 
atskirai.

DBLS Pirmininkas, padėkojęs paskaiti
ninkams, pakvietė koncertinei daliai išpildy
ti deklamatorę G. Stankūnienę-Lauciūtę, 
daininką Povilavičių ir pianinu akomponuo- 
ti P. Mamaitį, kurio naujai sukomponuota 
giesmė „Malda“, dainininko Povilavičiaus 
išpildyta, padarė visiems gilų įspūdį.

Iš Vokietijos atvykęs Amerikos Balso Eu
ropos korespondentas įspūdingą Birželio 
mėnesio tragiškų įvykių minėjimą įrašė mag
netofono juoston. Didžioji minėjimo progra
mos dalis bus perduota radio bangomis į 
pavergtą Tėvynę.

Minėjimas baigtas Himnu.

apsirgusi šiltine ir buvusi nugabenta į Thor- 
shavn ligoninę. Kai Sekminių pirmąją die
ną laiveliu buvo gabenama atgal į rusų žve
jų laivą, ji iš laivo iššoko jūron, kur ją ir ra
do danų žvejai, pagelbėję jai atsidurti ligo
ninėn.

Pabėgėlė pasisakiusi nenorinti grįžti Ru
sijon, bet paprašiusi azylių teisių. Vėliau ji 
pageidaujanti išvykti Amerikon, kur turinti 
artimų giminių.

Rusų žvejų laivyno vadas net keturis kar
tus lankėsi ligoninėje, bet jam nepavykę per
kalbėti Rapolaitės grįžti į Rusiją.

Birželio 13 d. ji buvo danų atvežta Ko- 
penhagon, kur ją sutikusi didelė policijos ap
sauga ir šimtai žurnalistų, kurie negalėję 
prie jos prieiti. Nešant iš laivo, pabėgėlė bu
vo apdengta ir nė vienam foto koresponden
tui nepavykę jos nufotografuot. Šiuo metu 
pabėgėlė gydoma Blegdams ligoninėje. Ji 
turinti labai augštą temperatūrą ir, apskri
tai, po nuotykingo pabėgimo jos nervai esą 
pakrikę.

Paskutiniame savo pranešime mūsų Ko
penhagos korespondentas pranešė, kad Sta
sės Rapolaitės sveikata pagerėjusi. Jis tikisi, 
kad šiomis dienomis pavyks jam su ja pasi
kalbėti ir plačiau apie tai painformuoti mū
sų skaitytojus.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
VTENASALISKUMAS „3. Vienybė nepretenduoja būti vien ka-
*»»■*»■*-■**««*»» ■ talikiškosios pasaulėžiūros organu. *

5ALI5KUMAS IR BESALI5KUMAS „4. A. Rannito ir A. Škėmos straipsnius 
■»■<■<«««**««<«<»«*«*<««*»«< laikraštis visada pasirengęs įdėti atsakymus,

Geras mano bičiulis žurnalistas anąkart 
rašė man: „Europos Lietuvyje Tavo ap
žvalgas nuolat paskaitau.... (čia pralei
džiu jo epitetą)..,.. ir jau dieviškai beša
liškos“. Taigi, bet nepaprastai sunku būti 
bešališkam spaudos apžvalgininkui, nes vi
sa mūsų spauda (su mažomis išimtimis) 
yra šališka, net kraštutiniškai šališka, ir 
todėl tų bešališkų apžvalgų rašymas žy
miai sunkesnis už darbą fabrike, nes karš 
tam puode sėdėdamas būtinai turi kaisti ir 
virti. Kitaip neišeina.

Vis dėlto dar bandysiu būti bešališkas 
net ir šį kartą, supažindindamas skaityto
jus su „karštais" labai įdomios plotmės 
įvykiais ir visiškai netardamas dėl jų savo 
nuomonės.

Gal būt toks supuolimas, kad mane kar
tu pasiekė „Tėvų Kelio" Nr. 4 ir „Vieny
bės" Nr. 22. Pirmajame išspausdintas iš 
dalies kultūrfilisofiškas, iš dalies visuome
nės gyvenimo dirvonus akėjąs J. Kuzmic- 
kio „Prisikėlimas ir mes“, kuriame yra Ši
toks įsidėmėtinas sakinys:

„Taip, yra puikių mūsų bendruomeninio 
gyvenimo vadų. Yra šaunių veikėjų, kurie 
visur pirmi — ir į sueigą, ir į laidotuves, 
ir į bažnyčią. Yra tokių, kurie patys siekia 
gėrio ir kitiems nori to gėrio spindulių pa
berti. Bet būtų dar geriau, jei visų mūsų 
organizacijų priekyje stovėtų ir tautinių ir 
religiniu atžvilgiu pavyzdingi žmonės."

Kadangi grynai religinių organizacijų 
priekyje, kaip aš tkiu, stovi religiniu atžvil
giu pavyzdingi žmonės, tai, man rodos, 
straipsnio autorius čia turi galvoje tas vi
sas „bešališkas“ organizacijas, kuriose „su
telpa" ar agituojami „sutilpti" visi lietu
viai su lygiomis teisėmis ir pareigomis (va 
dinas, su pareiga dirbti ir teise vadovauti) 
(DBLS, įvairių kraštų lietuvių bendruome
nės, skautai ir kitos bendrinės organizaci
jos, pagal autorių, turėtų pagalvoti ir apsi
spręsti: arba — arba. Arba užleisti vado
vaujamas vietas pavyzdingiems, arba pa
galvoti apie pareigas ir teises ir atsisveikin
ti, nes juk prastas kareivis, kuris nežada 
būti generolu). >

„Vienybės" istorija savotiškai panaši, tik 
spaudos sukakties 50 metų proga keista. 
Viename paskutiniųjų numerių rašytojas 
Ant. Škėma įsikišo j ginčus dėl liberalizmo, 
dėl kurio jau senokai ginčijosi, kiti laik
raščiai („Draugas", „Dirva", .Laisvoji Lie
tuva") Jis nesutiko su kun. St. Ylos „Drau 
ge“ duotuoju liberalizmo aiškinimu ir pa
reiškė savo nuomonę. Tame pat „Vieny
bės" numeryje turėjo nelaimės būti išspaus 
dintas meno kritiko ir meno istoriko A. 
Rannito straipsnis apie kryžiaus reikšmę 
ir istoriją. „Darbininkas“ (Nr, 38) išspaus
dino' New Yorko ir New Jersey provinci
jos kunigų atsišaukimą dėl šių dviejų 
straipsnių. Tas atsišaukimas buvęs aiškin
tas bažnyčiose, tuo reikalu „Darbininkas" 
parašė ir vedamąjį. Nors atsišaukime lie
tuviai raginami neskaityti tokių laikraščių, 
kur yra panašių straipsnių, bet „Vienybė" 
dėl to rašo:

„1. Vienybėje nėra laisvamanių skyriaus. 
Laikraštyje talpinami straipsniai įvairio
mis temomis ir įvairių pasaulėžiūrų atstovų 
(išskyrus komunistų, kaip kenksmingų lie
tuvių tautai ir visai žmonijai),

„2. Vienybė gerbia katalikų religinius 
jausmus. Pavartęs jos puslapius, skaityto
jas suras eilę straipsnių apie katalikų dva
siškius ir jų religinę bei pasaulietišką veik
lą. 

jei jie bus parašyti pagal spaudos ir jos eti
kos dėsnius. Vienybė dar kartą primena, 
kad A. Rannito straipsnis buvo įdėtas kaip 
diskusinis.

„5. Aukščiau minėtųjų kunigų įspėjimą 
Vienybė laiko neteisėtu ir nemoraliu. Ypa
tingai Vienybė pabrėžia tojo įspėjimo drau 
dimo kenksmingumą lietuviškajai spau
dai jos sunkioje valandoje. Sis draudimas 
suniekino 50 metų spaudos atgavimo su
kaktį. Iš to Vienybė pasidarys išvadas.

„6. Vienybė praneša savo skaitytojams, 
rėmėjams ir visai visuomenei, kad N. Y. 
N. J. kunigų akcijos dėka keletas skaityto
jų jau atšaukė savo prenumeratas. Vieny
bė mano, kad šitie skaitytojai pergreit pasi
davė jausminei egzaltacijai. Ir Vienybė ti
ki, jog dauguma teberems laikraštį, kaip ir 
anksčiau.

„7. Vienybė kviečia lietuvių visuomenę 
remti visus lietuviškus laikraščius, kurie 
pasitarnauja Nepriklausomos Lietuvos at
statymui“.

DVASIA IR MEDŽIAGA

Šį kartą net du laikraščiai rašo apie Vo
kietijos likusius lietuvius. L. Tamošauskas 
„Nepriklausomosios Lietuvos" Nr 21 rašo 
apie piniginės, medžiaginės paramos reika
lingumą jiems, nes:

„---- apie 6750 yra, kurie nei dirbti gali,
nei išemigruoti, niekas jau jų dėl sveikatos 
ar šeimininio stovio (našlės su mažais vai
kais) nebeįsileidžia. Tą grupę sudaro 2200 
vaikų, 688 seneliai, 650 T. B. sergą, 288 
invalidai, sergą įvairiomis chroniškomis li
gomis ligoniai ir našlės su mažais vaikais".

Jis pažymi, kad didžiausia gaunamoji 
pašalpa yra apie 30 dol. mėnesiui (120 
DM), todėl be išemigravusiųjų pagalbos 
jie nehgali gyventi ir sako, kad išemigra
vusieji galėtų per metus atsisakyti „kokios 
dėžės alaus, kokios bonkos ar poros visky, 
maitinimo šeimose kačių ar šunų ar kito
kių malonumų, kad vykstant dabar Kana
doje rinkliavai, kelis dolerius paaukotum 
kenčiantiems didžiuliame skurde tautie
čiams“. Kad būtų dar aiškiau, jog ta pagal 
ba labai reikalinga, jis duoda tokių duome 
nų apie atskiras lietuvių stovyklas:

„Augustdorfo stovykloje yra 110 lietu
vių, iš jų 34 džiovininkai, 7 chroniški ligo
niai, 9 invalidai, 65 vaikai, 4 seneliai, Whe 
nen stovykloje yra 395, iš jų 65 džiovinin
kai, 19 chroniškų ligonių, 6 invalidai, 132 
vaikai, 6 seneliai".

„Laisv. Lietuvoje" (Nr. 21) Stp. Vykin
tas paima kitą to paties medalio pusę — 
tai lietuviškąjį jaunimą Vokietijoje ir jo lie 
tuviškumo klausimą. Jis rašo, kad lietuviš
ko jaunimo ten yra apie 3000. Vasario 16 
d. gimnazijoje mokosi apie 170. Visose 
Vargo Mokyklose lietuviškai mokosi apie 
300 vaikų. Vadinas, apie 2500 jaunimo vi
siškai nelanko jokių lietuviškų mokyklų. 
Davęs tokius nelinksmus duomenis, toliau 
jis šitaip rašo:

„Ypatingai blogai, kad nėra jokių lietu
viškų vaikų darželių ir prieglaudų. Prieš
mokyklinio amžiaus vaikai tuoj pakliūva į 
vokiečių darželius ir iki mokyklos jau bręs 
ta ne lietuviškoje kalboje. Paskui vargas 
su tokiais vaikais ir Vargo mokyklose. Juos 
iš karto tenka nebe lietuvių rašybos ir skai 
tymo mokyti, bet iš naujo atlietuvinti. Tai 
sunkiausias darbas. Ir tai kalti yra tie, ku
rie mano, kad priešmokyklinio amžiaus 
vaikais nereikia rūpintis. Taip pat tragiška

MOTIEJAUS
Kaip ir kiekvieną profesiją, taip ir mati

ninkus, „rojų'" žemėje bekuniami, komunis
tai įkinkė į griaunamąjį darbą, nesivaržy
dami nei su priemonėmis, nei su metodais. 
Matininkui nepaprastai buvo skaudu, nes 
jis, per kelioliką metų planavęs ir talkinin-
kavęs mūsų krašto pagrindiniai šakai — 
ūkiui gerinti ir gražinti, ūmai buvo privers
tas ne tik matyti, kaip visa griaunama, bet 
ir pats talkininkauti.

Vėlyvą 1940 metų rudenį, kai jau vadina
moji sovietinė žėmės reforma buvo baigta, 
buvau iškviestas į vykdomo komiteto rašti
nę, kur gavau įsakymą vykti į N. kaimą, 
vieno sklypininko skundo ištirti.

Grįžtant trūko motociklo retežius. Var
gais prisistūmiau iki kaimo kalvės. Plačių 
pečių, augšto ūgio, tvirtų rankų kalvis Mo
tiejus pasitiko mane prie kalvės durų.

— Trūko? Menkas dalykas, patasysim, 
— ramino mane kalvis, žiūrėdamas pro il
gus, storus ir susiraizgiusius antakius.

Kai jo padėjėjas kažkur iš kalvės išėjo, 
Motiejus priekaištingai prabilo:

— Neperseniausiai, prisimenu, mačiau jus 
žengiant mūsų šaulių būrio priekyje, o da
bar, kaip matau, draskai mūsų ūkius. Ma
nau, kad nesi visiškai parsidavęs šunsnu
kiams, todėl duosiu šį tą pačiam pasiskaityti.

Didelėmis, suodinomis rankomis jis nukė
lė priekalą ir iš ten išėmęs spausdintus la
pus, .kelis jų padavė man. Jau nuo pirmųjų 
žodžių išpylė mane prakaitas ir buvo gėda 
pakelti į sunkiu kūju Žvanginantį kalvį. 
Skrajukėje buvo rašoma, kad Lietuvos Įga
liotas Ministeris Londone įteikęs anglų vy
riausybei notą, kurioje protestuojama prieš 
Lietuvai jėga primestą okupaciją, kad Lietu
va turėjusi tik brutaliai jėgai verčiant ir t.t.

Man skaitant kalvis rečiau žvangino kūju, 
tarsi norėdamas duoti progos pasisakyti. Aš 
degiau nuo žodžių, rastų tose man paduotose 
skrajukėse. Kažkaip gaivinančiai buvo šilta 
ir kažkur giliai, labai giliai krūtinėje, malo
nu, kad va, šitas žmogus, suodinas ir prakai
te duoną pelnęs iš po priekalo ištraukia la
pelius, kuriuose rašoma, kad dar nėra viskas 
žuvę. Jis, tas kalvis Motiejus, išaugo man 
tada iki pat kalvės stogo ir, rodos, jo drau
gystėje nebaugu būtų ir raudoniausių velnių 
lizde.

Nuo tos dienos su kalviu likome geriau
siais draugais. Bet laikas bėgo, nešdamas sun 
kesnias dienas. Kalėjimai, išvežimai, kanki
nimai.

būklė dėl tų šeimų, kur motinos ligonės ir 
vaikai atiduodami į vokiečių prieglaudas. 
Ten jie taip pat tik vokiškai teišauga. Tai 
Vliko ar Balfo, man vistiek, būtų uždavi
nys pasirūpinti darželiu ir bent vienos lie
tuviškos prieglaudos reikalu.

„Atskira šneka dėl jaunimo stovyklų. 
Iki šiol jas ruošė Sielovada. Man teko vie
ną vasarą lankytis ir matyti tų stovyklų 
vienašališką auklėjimą. Pernai teko V. K. 
tarybos posėdyje pasakyti dėl to kritiškų 
minčių. Tėvas Bernatonis replikuodamas 
man pareiškė, kad dabartiniai kunigai lie
tuviai Vokietijoje esą dideli naciai ir auk- 
lėją vaikus nacionalistinėje dvasioje. Jei 
ateitininkai dabar pasidarė naciais, tada su 
gerb. Tėvu Bernatonių sutinku, nes šiuo 
metu Vokietijoje yra kultivuojami tik atei
tininkai: Ir, pvz., šiemet Sielovada paskel
bė, kad jaunimo stovyklą ruoš nebe Sielo
vada, bet ateitininkai. Taigi, Amerikoje ir 
kitur bus renkamos per Balfą ir kitas insti
tucijas aukos iš visų lietuvių: jr socialistų, 
ir lasiečių, ir tautininkų, ir rezistentų, o 
stovyklose bus auklėjami ateitininkai.

„Žinau, kad šita tiesa nepatinka, bet ži
nau, kad jokia tiesa žmonėms nepatinka. 
Tačiau taip yra.“

ATMINIMUI
1941 metų birželis. Išsprunku iš kalėjimo, 

kai eterio bangomis kas valandą sklinda 
linksmos žinios: Karas! Laikinosios Lietu
vos vyriausybės atsišaukimas 1 Lietuvos Him 
nas! Lietuvių sukilimas!..

Saulė svilina išbalusius kalinių veidus, 
prieš valandą virtusius partizanais.

Kalvis Motiejus jau seniai su partizanais 
veja iš gimtosios žemės raudonuosius oku
pantus.

Gminazistiška kepure vaikinas atbėgęs 
šaukia:

— S. ūkininko sodyboje, bulvių duobėje 
raudonarmiečiai nepasiduoda! Savo turimais 
ginklais negalima jų iš ten išsvilinti. Padėki
te!

Skubame. Kiti ginklai — kita kalba. Rau
donarmiečiai iškėlė rankas, lenda vienas po 
kito iš bulvių duobių. Pokšteli šūvis — at
siskyrėlis. Tai politrukas, bijodamas draugų 
keršto, pats susitvarko.

Kažkas iŠ partizanų praneša, kad žuvęs 
vienas iš jų tarpo. <

Prie gluosnio randame gulintį vyrą, mili
ne pridengtą. Pakeliu apdangalą. Stori anta
kiai, dar daugiau piktai suraukti, negu anuo
met, kai juos pirmą kartą mačiau. Atsikišę 
žili ūsai liudija jo amžių. Tai senasis kalvis 
Motiejus, prieš kelis mėnesius įdavęs man 
pogrindžio skrajukes, išėjęs pats pirmas ker
šyti aziatams už išvežtą sūnų su marčia ir 
anūkais, už baisiuosius metus.

Jo antkapyje buvome įrašę:
„Žuvo, gindamas savo gimtąją žemę nuo 

Raudonojo Maro“.
„Raudonuoju Maru" prieš keletą mėnesių 

jis buvo pavadinęs okupantą.
Tai buvo birželio mėnesį, prieš tryliką me 

tų. Šiandien N. Kaime nebėra kalviui Mo
tiejui pastatyto paminklo. Raudonasis Ma
ras jį sunaikino. Liūdnosios sukakties proga 
tegu šis straipsnelis bus kalviui Motiejui lai
kinas paminklas, tegu jis primena mums, 
kad grįžę į Raudonojo Tvano nusiaubtą 
kraštą, atstatysime paminklą kalviui, prieš 
tryliką metų kritusiam už mūsų laisvę.

Laukinis

KNYGOS BARE
Liet. Enciklopedijos ruošiamas specia

lus tomas apie Lietuvą ir jos kultūrą. Jo 
redaguoti pakviestas Dr. V. Maciūnas. Dr. 
J. Balys spausdina angliškai lietuviškų ba
ladžių indeksinį katalogą. Kun. K. Senkus 
Romoje ruošia didelį lietuviška, giesmyną, 
kuris apims senąsias ir naująsias giesmes. 
A. Škėma parašė naują romaną „Keltas". 
Prie LSS centro komiteto sudarytas Lite
ratūros Fondas vienu iš pirmųjų veikalų 
numato išleisti prof. J. Kaminsko atsimi
nimus. Pontificia Universitetas Gregoria- 
na Romoje išleido italų k. Z. Smilgevičiaus 
ištrauką iš desertacijos „La Dottrina Sta- 
llniana delle Collettivizzazione Agraria 
Integrale“ Joje duodama apsčiai pavyzdžių 
ir iš Lietuvos gyvenimo bolševikinėj oku
pacijoj .Nidos knygų klubas Anglijoje išlei
do B. Daubaro „DUONOS BEJIESKANT" 

ši knyga šio mėnesio pabaigoje bus pa
siųsta visiems Nidos Knygų Klubo na
riams. Knygoje „DUONOS BEJIESKANT" 
aprašytas jaunos mergaitės — Renatos Li- 
pertaitės. šiuo metu lankančios Vasario 16 
gimnazija, šešerių metų išgyvenimai oku
puotoje Lietuvoje ir Karaliaučiuje.

Liepos mėnesiui Nidos Knygų Klubo na
riams jau atspausdintas V. Alanto novelių 
rinkinys „SVETIMOS PAGAIRĖS". Nors 
ši knyga turi 256 puslapius ir atspausdinta 
geros rūšies popieriuje, tačiau ir jos kai
na, Nidos Knygų Klubo nariams taip pat 
tik 3 šilingai. „SVETIMOS PAGAIRĖS" 
Klubo nariams bus pasiųstos liepos mėne
sio pabaigoje. Tai bus trečias naujai Įsis
teigusio Nidos Knygų Klubo leidinys. Rug
pjūčio mėnesiui už tokią pat kainą Nidos 
Knygų Klubas savo nariams ruošia naują 
staigmeną. Visus gerb. narius Klubas pra
šo tik vienos mažos paslaugos: už prisiųs
tas knygas tuoj pat atsikaityti ir. progoms 
esant, pakalbinti pažįstamus už pigią kai
ną įsigyti lietuvišką knygą!

MUSŲ PASIAUKOJIMAS
Šv. Tėvas visų tikinčiųjų vardu jau pa

aukojo pasaulį ir Rusiją Nekalč. Marijos 
širdžiai. Kad tas paaukojimas būtų reikš
mingesnis, mes turime prie jo prisidėti sa
vo pasiaukojimu — asmeniniu ir bendruo
meniniu. Suprasdami to pasiaukojimo pras 
mę ir reikšmę, prisidėkime prie jo, paauko 
darni Nek. Marijos Širdžiai patys save, sa
vo šeimą, darbą, pavergtą Tėvynę, taigi 
visus dvasinius ir medžiaginius rūpesčius.

Fatimos Marijos reikalautas pasiaukoji
mas negali apsiriboti tiktai pasiaukojimo 
akto perskaitymu ar išklausymu. Jis turi 
būti mūsų krikščioniškojo gyvenimo realia . 
programa, pažadant Dievo Motinai jį vyk
dyti savo ir kitų gyvenime.

Dar kartą atsiminkime Portugalijos kraš ‘ o 
tą, kurį Fatimos Marija prikėlė intensy
viam gyvenimui. Jeigu ir mes įvykdinsime 
Dievo Motinos reikalavimus, mes garantuo
sime savo sielos išganymą ir galbūt net 
Lietuvos prisikėlimą.

ATEITIES VILTYS
Lisabonos patriarchas kardinolas Cere- 

jeira 1942 m. kovo 13 d. Fatimos jubilieji- ' 
nių Iškilmių proga pasakė:

„Rožančiaus Karalienė atėjo pas mūs į 
Fatimą, atnešdama pasauliui pranešimą, . 
kurio reikšmės dar ir šiandien negalime 
įvertinti, šitas įvykis dabarties sūtemose ė 
praskleidžia plačius horizontus. Su didėlė 
viltimi tikime, kad per Nekalč. Marijos Šir
dies — kurią mes vadiname Gailestingumo 
Motina — užtarimą Dievas pasauliui ren
gia didelius dalykus... Daugelis gali būti 
gundomi sulaukti pasaulio pabaigos. Tačiau 
kodėl negalvoti, kai mes tikime į Apvaizdą 
ir motinišką Nekalč. Mergelės Širdį, kad tai 
yra skausmingas naujojo pasaulio gimimas,

„Fatima ligi šiol nepasakė Portugalijai ir 
visam pasauliui visų savo paslapčių. Tačiau < 
mums atrodo, kad perdaug nepasakysime, k 
tvirtindami, jog tai, kas jau apreikšta Por- ”, 
tugalijai, yra pati pradžia to, kas yra pa- 
rengta pasauliui!“

Tas pats Bažnyčios kunigaikštis 1942 m; 
spalio mėn. parašė įvade į Jacintos gyveni
mą:

„Mes tikime, kad Fatimos apreiškimai 
atidaro naują laikotarpį — Nekalč. Marijos f 
širdies erą. Kas įvyko Portugalijoje, yra 
tikrai stebuklinga. Tai yra šešėlis to, ką 
Nekalč. Marijos Širdis rengia visam pa
sauliui!"

PABAIGA
šituo skyreliu baigiu Fatimos įvykių is- j 

toriją, kuri padarė tikrą perversmą dauge- ’ 
lio tikinčiųjų sielose.

Baigiu tiktai Istoriją, nes mūsų tremties 
gyvenimas dar neskuba pasibaigti: dabar 
eilė mums dar kartą susimąstyti ir padary
ti atitinkamas išvadas. r

Atgaivinkime savo sielose gyvą pamaldų- j 
mą į Nekalč. Marijos Širdį, praktikuokime ■ 
pirmuosius penkių mėnesių šeštadienius, ( 
aukokime kasdienį rožančių ir savo kryže
lius kaip atsiteisimą už įžeidimus.

Visuomet atsiminkime didįjį Fatimos 
Marijos pažadą:

„Jei mano reikalavimai bus įvykdyti, Ru 
sija bus atversta ir tada ateis taika...“

Pagal V. Montes de Oca — 
kun. J. Kuzmickis

PAMALDOS
BRADFORD — liepos 4 d.. 12,30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 11 d., 12,15 vai.

Poetui B. Brazdžioniui jo plunksnos dar
bo 30 m. sukakties proga Bostone buvo su
ruoštas iškilmingas minėjimas. VLIKo VT 
vardu poetą pasveikino jos pirm. K. žal- 
kauskas, palinkėdamas savo poezija ir atel 
tyje kovoti už savojo krašto išlaisvinimą. 
„Liet. Dienos" jam paskyrė visą numer.-

Argentinos Lietuvių Balsas" birželio 
men. leidžia tūkstantąjį numerį. Susivieni
jimas Lietuvių Argentinoj iškilmingai mi- , 
ni lietuvių spaudos atgavimą. Dr. P. Baro- • ’ 
nas, atskridęs į Buenos Aires, ten atidaro 
Kanados lėktuvų bendrovės atstovybę, ku- i 
rios jis yra paskirtas direktorium.

Kritikos galima išvengti nieko nesakant, 
nieko nedarant ir pačiam nieku esant.

J. KUZMICKIS

Maironio
O, nelaimingas! Įstabia 
pagerbęs giesme meilės rytą 1.. 
Nedovanos tau nė grabe, 
atvožę amžinatvės plytą.

{Poetui mirus}

MAIRONIO globoje tegyvenau vos vie
nerius metus; 1931 metų rudenį pradėjęs 
studijas Metropolijos Kunigų Seminarijoje, 
filosofijos kursą baigiau sekančių metų pa
vasarį. Tų metų birželio viduryje skirstyda
miesi vasaros atostogų, palikome savo rek
torių sveiką, tačiau tėviškėse sužinojome’ 
kad jis mirė birželio 28 d. (taigi, dabar su
kanka 22 metai nuo jo mirties).

O visdėlto ir tie vieneri metai paliko įvai
rių neužmirštamų atsiminimų. —

PROF. M. BIRŽIŠKA SUKLYDO
RAŠYDAMAS savo atsiminimų knygą 

„Lietuvių tautos kelias", prof. Mykolas Bir
žiška — pas kurį turėjau laimės klausyti se
nosios lietuvių literatūros kursą Vytauto D. 
Universitete — šitaip rašė apie prelatą ir po
etą Maironį:

„Kaip vėliau Jurgis Baltrušaitis, išėjęs 
Kiuno gimnaziją, tik vieną kursą Kijevo 
universitete teišklausęs (Baltrušaitis Maskvo
je išėjo visą gamtos fakultetą), kaip Dam- 

Globoje
brauskas nutraukęs universitetinį mokslą ir 
išėjęs Kauno kunigų seminariją, o Petrapi
lyje katalikų dvasinę akademiją, šioje Ma
ciulevičius drauge su Dambrausku profeso
riavo (rimtas bažnytinės teisės specialistas), 
Kauno seminarijoje rektoriavo, vis beturėda
mas bendradarbį Dambrauską. Iš rektoriavi
mo pasitraukęs, kaip kapitulos prelatas to
liau tebegyveno savo namuose, per aikštę 
nuo gyvenančio prie šv. Kazimiero draugijos 
Jakšto-Dambrausko" (II tomas, 1953 m., 70 
psL).

Atrodo, kad prof. M. Biržiška pastabą — 
„rimtas bažnytinės teisės specialistas“ taikė 
Maciulevičiui, kaip tai galima spėti iš kon
teksto. Tačiau Kauno seminarijoje prel. Ma
čiulis (Maciulevičius) ilgą laiką skaitė mora
linės teologijos kursą ir buvo laikomas rimtu 
moralinės teologijos specialistu. Kad jis mo
ralinę teologiją, o ne bažnytinę teisę skaitė 
ir Petrapilio dvas. akademijoje, liudija jo mo
kinys kan. Mykolas Vaitkus: „šioj pastaro
joj (—Petrapilio dv. akademijoje. J.K.) tu
rėjau progą 1906-1908 metais klausytis jo 
moralinės teologijos paskaitų" („Draugo" 
kultūrinis priedos, 1953 m. sausio 17 d.).

Kaip poezijos kūriniuose Maironis buvo 
įdomus ir įspūdingas parinktais žodžiais ir 
vaizdais, stipria sugestija ir pergalės įtaiga, 
taip moralinės teologijos paskaitose buvo 
neiškalbus, sausas, net migdantis. Mokslo

reikaluose poetas teologas buvo gilus, reik
lus- ir sistematingas, nejieškodamas gražios ir 
įspūdingos perteikimo formos ar iškalbos, 
bet pačios tiesos ir jos taiklaus formulavimo.

REKTORIUS IKI MIRTIES
SUKLYDO prof. M. Biržiška, tvirtinda

mas, kad „iš rektoriavimo pasitraukęs, kaip 
kapitulos prelatas (Maironis. J. Kz.) toliau 
tebegyveno savo namuose"...

Maironis iš rektoriavimo nei pats nepasi
traukė, nei kas nors jį buvo atleidęs: iš sun
kių Metropolijos Kun. Seminarijos rekto
riaus pareigų jį atleido tiktai mirtis. Dar 
1932 m. birželio mėn. viduryje jis mus, se
minarijos aliumnus, išlydėjo atostogų ir ne
buvo jokios kalbos, kad jis pasitrauktų į at
sargą. Kai už poros savaičių numirė, jo vie
ton buvo paskirtas iki tol buvęs jo pavaduo
tojas (arba vicerektorius) kan. Pr. Penkaus- 
kas, kuris per visą savo amžių nepasiekė 
Maironiui lygaus autoriteto kaip rektorius 
ar profesorius.

Rektorius — seminarijos galva ir autorite
tas, kuris, tiesa, Kauno seminarijoje nedaug 
beturėjo tiesioginių ryšių su aliumnais, bet 
kurio valią ir dėmėsi visi jautė.

Būdamas poetas, Maironis paskutiniais sa
vo gyvenimo metais atrodė neką terašė. Vi
są savo dėmesį buvo nukreipęs į seminarijos 
rūmų padidinimą ir sumoderninimą. Mairo
nio laikais Kauno seminarijos rūmai iš pa
grindų pakito: jo pastangomis buvo prista
tyti nauji augšta) I ir II rūmams, pristatyti 
Illrūmai su didžiule moderniška sale, j at

skirus kambarius ir auditorijas (arba aules) 
įvestas centralinis šildymas, atskiri rūmai ap
rūpinti vandentiekiu ir prausyklomis.‘ Staty
bos darbe rektoriui ištikimai talkininkavo 
seminarijos ūkvedys (prokuratorius) kun. J. 
Petrošius.

REIKLUS IR GRIEŽTAS
PIRMŲJŲ mėnesių metu pastebėjau, kaip 

klydau, svajodamas Maironio asmenyje ras
ti pirmoj eilėj poetą, palaikantį auklėtinių 
tarpe kūrybinius pomėgius. Apie tai, deja, 
nė kalbos negalėjo būti, nes jis nuo mūsų 
buvo toli — neprieinamas, nepasiekiamas, 
tikras viršininkas.

Pirmiausia nusivyliau tų metų rudenį: rei
kėjo sumokėti už bendrabutį ir mokslą nu
statytą sumą litų (bene 150), o vienas ėmė 
ir pritrūko pinigų.Tarp mūsų užvirė kalba: 
o gal palauks, o gal atidės. o gal atleis.. Ta
čiau tuojau vienas vyresnis draugas visas mū 
sų galimybes nuneigė: girdi, rektorius tuo 
atžvilgiu esąs labai griežtas ir į jokias dery
bas nesileidžia, nes jo samprotavimu — 
„kam Dievas duoda pašaukimą, tam duoda 
ir priemonių išeiti į kunigus“.. Taigi, pasi
darėme labai rūgščią išvadą: jei Dievas ne
padeda susirasti pinigų už mokslą užmokėti, 
vadinasi — Jis nedavė nė pašaukimo.

Ta mintis seminarijoje buvo plačiai paskli 
dusi, nors ko panašaus iš paties Maironio 
lūpų savo ausimis negirdėjau.

Vakarais turėjome eiti gulti berods 9 vai. 
Paskambinus, dar galėjome naudoti elektra 
10 minučių,' o paskui kambariuose ir ilguose 

koridoriuose turėjo įsiviešpatauti tamsa. Už 
tvarką kambariuose reikėjo atsakyti jų gy- 4 
ventojams, už tvarką koridoriuose —- tvark- ■ 
dariams skambalistams.

Tos tvarkos laikėmės sąžiningai, nes žino
jome, kad Maironis mėgo vakarais pavaikš
čioti apie mūsų rūmus, tardamasis su proku- • 
ratoriumi, vicerektoriumi ar prefektu žemai
čiu dr. Pr. Venckum, ir būdavo labai nepa
tenkintas, jei kur nors draudžiamu laiku pa- I 
stebėdavo degančią šviesą.

Kai šiandien atsimenu tą Maironio griež- * 
tumą, man atrodo jis buvo ne tik reikalin
gas, bet ir būtinas. Seminarijoje gyvenome 
200 su viršum studentų, buvome rengiami 
drausmingam ir sunkiam gyvenimui. Kaip 
tad jaustųsi mūsų rektorius, jeigu mes nebū
tume laikęsi pagrindinių seminarijos draus
mės taisyklių?! Kada išsimiegotų ir pasilsė
tų jaunesni ir ramesni klierikai, jeigu jų kai
mynai ar bendro kambario gyventojai tvar
kytus! pagal savo užgaidas? 1 Kaip atrodytų 
elektros sąskaita, jei nebūtų prisilaikoma , 
minimalinio saiko?!

Kasdieniniame seminarijos gyvenime rėkto 
rius nuo mūsų buvo toli: »tiesa, matydavome 
jį, einantį laikyti mišių, skaityti paskaitų ar 
pavalgyti pietų, tačiau ką tai galėjo reikšti 
mūsų nepasotinamai jaunai dvasiai, trokš
tančiai artimesnio kontakto, naujų minčių ar 
bent nuoširdžios šypsenos, kuri taip retai nu- 
sėsdavo ant pasenusio poeto veido..

Maironį tekdavo arčiau matyti tiktai di
desnių iškilmių metu, kada jo asmuo pilniau 
mums prasiskleisdavo.
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MINISTERIS ST. LOZORAITIS 
LONDONE

Diplomatijos šefas ministeris St Lozo
raitis pereitą savaitgalį atvyko iš Romos 
į Londoną. Diplomatijos šefas Londone vie
šės kelias dienas. Birželio 19 d. -ninisteris 
Lozoraitis dalyvavo DBLS Centro Valdy
bos surengtame Birželio tragiškų įvykių 
minėjime.

AMERIKOS BALSO EUROPOS 
KORESPONDENTAS LONDONE

Amerikos Balso lietuvių korespondentas 
pereitą savaitę atvyko iš kontinento Londo 
nan, kur padarė kelioliką pasikalbėjimų su 
lietuviais visuomeninkais, gyvenančiais Lon
done. Šie pasikalbėjimai per Amerikos Bal
są bus perduoti į Lietuvą. Londone viešėda
mas, Amerikos Balso korespondentas lankė
si Europos Lietuvio" Redakcijoje ir pasi
keitė su redaktoriumi ir bendradarbiais jspū 
džiais.

LIETUVIŲ KALBA ANGLŲ 
GIMNAZIJOJ

Valstybinėje katalikų gimnazijoje Con
vent of Sacred Heart Hammersmith, Lon
done, vienintelei tą gimnaziją lankančiai 
lietuvaitei, Ritai Daunotaitei. gimnazijos 
vadovybė pasiūlė vietoje prancūzų arba 
lotynų kalbų laikyti per išleidžiamuosius 
egzaminus lietuvių klb. Gimnazijos vado
vybė įteiks Ritai Daunoraitei lietuvių kal
bos, programą, kurios prisilaikydama atei 
nančiais metais ji turės laikyti egzaminus. 
Tai pirmas atsitikimas, kad anglų valstybi
nė mokykla pati pasiūlo mokytis lietuvių 
kalbos.

KVIEČIAMI TALKON
Talkos papročiai yra mums žinomi. De

ja, šitame krašte dar mažai ūkininkų lie
tuvių, kurie tokios talkos būtų reikalingi. 
Bet, turime ir kitų darbų, reikalaujančių 
talkos. Toks, talkos laukiąs darbas yra ki
tos savaitės „Europos Lietuvio“ numeris. 
Birželio 30 su „Europos Lietuviu“ yra 
spausdinamas ir Vasario 16 Gimnazijos 
biuletenis. Tos savaitės. „Europos Lietu
vis“ bus 8 puslapių ir jo tiražas sieks ke
letą tūkstančių.

Tam numeriui išekspedijuoti kviečiama 
londoniečių lietuvių talka birželio 30 d., 
trečiadieni ir liepos 1 d. — ketvirtadienį. 
Talkos pradžia 6-9 vai. vakaro, o galintieji 
prašomi ir anksčiau. Kaip papročiai reika
lauja, talkos metu bus alutis ir pasišoki
mas. Bus ir pabaigtuvės. Bus ir daina. 
Talkos papročius pamiršę, arba juos no
rį atgaivinti, nuoširdžiai prašomi atsilan
kyti į Lietuvių Namus, 43, Holland Pąrk, 
London W. 11. ir pagelbėti šį numerį iš
siųsti. J

NĖPRALEISKIME PROGOS
Šį šeštadienį ir sekmadienį Londone, Soc. 

Klubo salėje, 345a Victoria Park Rd. Lon
dono Vaidila stato S. Lauciaus premjerą

PASKUTINĖ VILTIS
Vaidinimų pradžia: šeštadienį, birželio

26 d. 6 vai. vakaro, o sekmadienį, birželio
27 d. — 5 vai.

Londoniečiai ir apylinkių lietuviai ma
loniai kviečiami atsilankyti. Tikima;!, kad 
bus ir ekskursijų iš provincijų.

ŠIĄ SAVAITĘ IŠSIUNČIAMA
Tiems, kurie prisiuntė šios' savaitės bė

gyje 6 šilingus už naujai išleistą Br. Dau- 
baro apysaką MĖLYNA SUKNELĖ, knyga 
išsiunčiama šį savaitgalį. Knygoje intri
guojančiai pavaizduota raudonųjų agentų 
veikla Anglijos lietuvių tarpe. Knyga gra- 
žiai atspausdinta, 160 pusi, ir jos kaina tik 
6 šilingai. Knyga gaunama pas D. Dauno. 
raitę, 49, Thornton Ave. London W. 4 ir 
pas Lietuvių Namų administr., 43, Holland 
Park, London, W. 11.

NOTTINGHAMAS
DBLS skyriaus valdyba, drauge su lat

viais ir estais š.m. 12 d. surengė Birželio 
tragiškų įvykių minėjimą. Garbės prezidiu. 
man buvo pakviesti baltų tautų apylinkės 
atstovai ir anglų svečiai. Turiningą paskai- 
ą skaitė anglų atstovas Dr. Smith, iškelda
mas lietuvių didingą praeitį ir Lietuvos 
išorinę reikšmę sujungdamas su dabartine 
lietuvių tautos tragiška būkle. Dr. Smith 
palinkėjo Pabaltijo tautoms atgauti laisvę. 
Lietuvių, latvių ir estų atstovai kalbėjo 
gimtąja kalba ir po kiekvienos kalbos buvo 
sugiedami himnai.

Minėjimui prasidedant į salę buvo įneš
tos visų trijų Pabaltijo valstybių vėliavos. 
Lietuvos vėliavą įnešė tautiniais drabu
žiais pasirėdę — Lešinskas. Galbuokienė ir 
Matulaitienė. Skaudu, kad ir šitokiomis 
progomis ne visi lietuviai randa reikalo 
atsilankyti. Tai rodo, kad mes pradedame 
pamiršti ne tik tautinius reikalus, bet ir 
savo brolius, likusius anapus geležinės už
dangos. '

Kalmukas
81 Šeštadienį, 26 birželio, 

Nottlnghame, Meadow Boys Club, 
TRENT BRIDGE 

2-jų liet, kolonijų sporto varžybos 
NOTTINGHAMAS — 

LONDONAS
Pradžia 2. 30.

LAIKAS UŽSIMOKĖTI 
UŽ 

„EUROPOS LIETUVIO“ 
ANTRO PUSMEČIO 

PRENUMERATĄ!

ŠVIESI Ai
(A. a. Onos Duol

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
liūdną ir skaudų skleisdami gandą: 
vėl paviliojo auką kapai!
Diena į dieną tiek jų atranda!...

Maironis
Italų rašytojas Giovanni Papini „Popie

žiaus Celestino VI laiškų žmonėms1 * knygo
je šitaip parašė moterims:

„Nekalčiausieji jųjų tarpe prašo jus jų 
svajonę įkūnyti ir, kai atsibunda, jų demo
nas jus apkaltina, kad nesat angelai. Ne
švarieji pasigenda iš jūsų švarumo, palie
gėliai nori iš jūsų jėgos, neramūs j ieško ra
mybės jumyse. Kartais jie iškelia jus į po
ezijos dangų, tai vėl pasmerkia jus į nevil
ties pragarą“.

Jei man reiktų šiandien keliais žodžiais 
aptarti birželio 15 d. Halifakse staiga mi
rusią a. a. Oną Duobienę, nesvyruodamas 
pasakyčiau: tai buvo šviesi asmenybė, per
augusi sunkią tremtinio buitį. Dvasia pa
vergusiems ji buvo entuziazmo ir prisikėli
mo įkvėpėja, kūno paliegėliams — geroji 
dvasia, neramiems — ramybė ir paguoda.

Gyvenimo kelias. Ona Rimaitė Duobie- 
nė gimė 1902 m. rugpjūčio 29 d. Vičiūnuo- 
se, netoli Aukšt. Panemunės, ūkininkų Ri
mų gausioje šeimoje. Be jos namuose augo 
dar keturios seserys ir du broliai.

Graži A. Panemunės gamta nuo mažens 
veikė ir auklėjo mažosios Onutės sielą, 
lenkdama ją pamilti upes ir šilus, kalnelius 
ir lygumas ir visų kūrinių valdovą žmogų. 
Dėlto viso savo gyvenimo kelyje ji kiekvie
name žmoguje jieškojo gėrio, dvasinio po- 
aukščio, skaudžiai pergyvendama kieno 
nors klupimus ar dvasios lūžius.

Pabaigusi pradžios mokyklą, lankė Kau
no „Aušros“ gimnaziją, kartu rūpindama
si, kaip sumažinti tėvams jos mokymo ir 
auklėjimo naštą.

Dėlto dar nebaigusi gimnazijos, pradėjo 
savarankiškai dirbti, Kauno Teismo įstai
goje eidama sekretoriaus padėjėjos parei
gas. Dirbdama toje įstaigoje susipažino su 
teisininku Jonu Duoba, už kurio 1931 m. 
gruodžio 25 d. ištekėjo.

Tais pačiais metais su vyru įsikūrė se
name, bet įspūdingame Jurbarko mieste, 
kur greitai susipažino su žmonėmis, susi
gyveno su jais ir įsiliejo į jų gyvenimo rit
mą. 1934 m. su vyru ir maža dukrele Živi
le persikėlė į Alytų, o 1938 m. į Kauną, kur 
su visa; šeima išgyveno iki 1944 m. Čia jai 
gimė antroji duktė Roma.

Būdama jautri visuomeniniams reika
lams, kur begyveno, tuoj jungėsi į lietuviš
ką veiklą. Ypačiai ji sutapo su Šaulių orga
nizacija, kurį laiką eidama Alytaus būrio 
vado pavaduotojos pareigas. Neapsiriboda
ma vien organizacine veikla, talkininkavo 
rengiant minėjimus, vakarus, parodas.

Kartu su vyru ir dviem dukterim atsidū
rusi Vokietijoje, O. Duobienė kurį laiką 
gyveno Goethingene, iš kur, norėdama mo
kyti savo dukras, persikėlė į Soestą, o vė
liau į Greveną. Vyrui dirbant Aukšt. Pre
kybos Mokykloje, o dukterims lankant mo
kyklas, jai teko rūpintis šeimos maitinimo 
ir aprengimo mįslėmis.

Kai vyras atvažiavo į Angliją ir po metų 
kitų Halifakse užpirko namukus, O Duo
bienė su dukterimis atvažiavo iš Greveno 
ir vėl ėmėsi namų ruošos darbų. Norėdama 
palengvinti šeimai pragyvenimo sąlygas, 
pati apie pusantrų metų dirbo fabrike, ir 
vis buvo saulėta, džiugi, optimistiška.

Asmens bruožai. Sunki tremtinių buitis, 
dar sunkesnė motinų gyvenimo našta. Nau
jas gyvenimas, naujos sąlygos priverčia 
nenoromis perkainuoti kaikurias vertybes 
ir jungtis į svetimo krašto tempą.

DERBY
DVIGUBAS MINĖJIMAS

DBLS Derby skyriaus valdyba, kurią 
dabar sudaro energingas pirmininkas P. 
Popika, vicepirm. Valantinas Edv., sekre
torius J. Levinskas, iždininkas J. Sadula ir 
klubo vadovas VI. Junokas. pasiryžo su
rengti tragiško birželio minėjimą, kuriam 
ypatingai uoliai rengtasi. Svarbiausia — 
tai dienai parengtas chorelis, kuriam ma
loniai sutiko vadovauti neseniai čia atsikė 
lęs F. Ramonis.

Minėjimas surengtas birželio 20 d. Lie
tuvis^ gausiai susirinko į savo pamaldas, 
kurių metu vyrų choras pirmą kartą su
giedojo keturias lietuviškas giesmes. Kun. 
kapelionas pamokslo metu pabrėžė visų 
aktyvumo reikalą mūsų tautinės ir religi
nės veiklos baruose. Pa pamaldų vienuo
lyno salėje įvyko pats minėjimas, kurį 
trumpa, bet įspūdinga kalba atidarė pirm. 
P. Popika, pakvietęs sugiedoti „Marija, 
Marija“ giesmę. Po to paskaita apie spau
dos atgavimo 50 metų sukaktį ir tragišką
jį birželį, trunkantį ligi šiol, skaitė kun. 
J. Kuzmickis, Prelegentas pabrėžė du mo
mentus: a) kiekvienas lietuvis turi skaity
ti savo laikraštį ir Įsigyti bent vieną kitą 
lietuvišką knygą ir b) kiekvienas lietuvis 
turi pagerbti žiauraus trėmimo aukas, pats 
drąsiai stodamas į lietuviškos veiklos dar
bą. Po paskaitos visi sugiedojo Tautos 
Himną.

Minėjime dalyvavo palyginti nemaža lie
tuvių, suplaukusių ir iš tolimesnių apylin
kių. Ypač iškilmių įspūdingumą padidino 
vyrų choras, kuriam su jo chorvedžiu lin
kime gražios ateities.

GRAŽUS PAVYZDYS
Manehesterio Scenos Mėgėjų grupė su

vaidinusi Vyt. Alanto 3-jų veiksmų k-diją 
„Buhalterijos Klaida“ paskyrė pusę gauto 
pelno — £ 5.0.0 Manehesterio lietuvių sek
madienio mokyklai. Pinigai įteikti Tėvų 
Komitetui, kad jie nupirktų mokiniams 
reikalingų vadovėlių ir t. p.

Laikas būtų kitoms lietuvių organizaci
joms pasekti šiuo gražiu pavyzdžiu.

ienės atminimui)
O Duobienei niekuomet nestigo vidinės 

jėgos, kuri nutrina nuo kaktos rūpesčio 
raukšles, o nuo veido liūdesį. Tos vidinės 
jėgos ji nuoširdžiai sėmėsi iš tikėjimo, gi
liai ir sąmoningai išpažindama Dievą ir 
atlikdama religinę praktiką. Pamaldos Ha 
lifakse, — žiūrėk, ji susitelkusi rymo ir 
meldžiasi; pamaldos Bradforde, — ji ir ten 
atvažiuoja ir sotina sielą lietuviška giesme, 
malda ir pamokslu. Nevengė ir klausyklos, 
ne kartą ir savo artimuosius pavedėdama 
iki atgailos šaltinio.

O kaip ji mylėjo Lietuvą, kaip ilgėjosi 
jos! Kada tik kur surengiamas koks minė
jimas, kokia lietuviška šventė, ji vis sku
bėjo pati dalyvauti ir išgyventi Tėvynės 
viziją. Ta meilė nejučiom smigo ir į duk
terų širdis, be jų neapsieidavo nei Bradfor- 
do „Atžalynas“, nei skautai, nei choras. Ir 
pasikalbėjimų metu velionės kalba kažin- 
kaip instinktyviai krypo į Lietuvą, pasi
džiaugiant Jurbarko žiobrių ar Alytaus pu 
šynų prisiminimais.

Ypatingas O. Duobienės būdo bruožas — 
svetingumas, vaišingumas. Dalinosi su kitu 
tuo, ką pati turėjo ir niekuomet nesiskun
dė, nekeikė tremtinio dalios. Visuomet mo
kėjo prakalbinti ir praskaidrinti ir paniu
rusį, ir užsimąsčiusį, ir nekalbų. Pastebėju
si kitą nelinksmą, nuobodžiaujantį, tuoj jį 
išjudindavo, prikeldama iš apsnūdžio.

Velionė aukojosi savo šeimai, nors pati 
negalvojo, kentė skausmus ar depresiją. 
Rūpinosi kaip gerasis angelas, kad ramiai 
pasilsėtų nuo darbo pavargęs vyras, kad 
dukterys mėgtų namus, kad būtų nuošir
džios. atviros savo motinai. Dėlto kaio re
toje šeimoje maža bebuvo paslapčių tarp 
dukterų ir motinos, nes šios jautė savo au- 
gintojėlės pasiaukojusią ir atsidavusią šir
dį.

Ta dvasinė jėga, tikėjimo sustiprinama, 
ta Tėvynės meilė, praeities gaivinama, tas 
nuoširdus sugyvenimas iki susigiminiavimo 
su gyvenimo suvestaisiais, tas kito galvoji
mo ir kryžkelių supratimas ir įprasmini
mas padarė ją šviesia, tauria asmenybe, ne- 
jieškančia sutemų ir dulkių ten. kur turi 
šviesti saulė ir skleistis žiedai.

Paskutinė kelionė, šiek tiek sustiprėjusi 
po ilgesnės ligos, velionė atrodė vėl pradė
jo džiaugtis gyvenimu. Paskutinį sekmadie 
nį dar išklausė liet, mišių ir pamokslo, dar 
prie gražaus stalo pasakojo savo rūpesčius 
ir džiaugsmus. Svajojo, kaip ta Šatrijos Ra 
ganos Mamatė, apie gražias dausas, minė
jo, kaip ta mūsų literatūros pažiba, lizdą, 
kuris ateityje galįs likti tuščias, be savų 
paukštyčių.

Antradienį, birželio 15 d., pavakary, su 
dukra nukeliavo pas gydytoją ne savo, bet 
atžalos reikalais, tačiau rjau savo kalbos 
nepabaigė: jos kalba ėmė trūkti, rankos at
ramos jieškoti. Trombozas pabudo ir atėmė 
jai žadą. Greitosios pagalbos skubiai nu
vežta į ligoninę, tačiau dar vienas priepuo
lis, paskui kitas ir... akys užsimerkė amži- 
nam poilsiui.

Šeimos lizdas aptuštėjo. Deja, ne jauno
sios paukštės jį paliko, tik gyvenimo nuvar 
ginta augintojėlė nuskrido į dausas, palik, 
dama liūdesy savo mylimą vyrą, dukras ir 
nepamirštamą p. Magdutę.

Kai šeštadienį velionė baigė savo kelionę 
į Halifakso kapines, žemė liko nebe ta: nau 
jas kapas, kaip koks skaudulys, joje iškilo, 
o iš jos kelių išnyko viena judri, vilčių ku
pina ir reta mūsų tarpe asmenybė...

Amžiną atilsį... svetimo krašto prieglobs. 
tyje!

J. Kuzmickis.

MANCHESTERIS
Š. m. birželio mėn. 6 d., vykstant Lietu

vių Rezistencinės Santarvės Europos Pa
dalinių Atstovų Suvažiavimui, Manches- 
teryje įvyko Išvežtųjų ir Žuvusiųjų dėl 
Lietuvos Laisvės minėjimas.

Minėjimą jungtinėmis pastangomis su
rengė DB Lietuvių Sąjungos Mancheste- 
rio Apygardos Valdyba, DBLS-os Manches 
terio Skyrius, Manehesterio Lietuviu So
cialinis Klubas ir LRS-ės Manehesterio 
Apygarda.

Rengėjų komitetą sudarė: p. Kuzmins
kas — DBLS-os Manehesterio Apygardos 
ir Manehesterio Lietuvių Klubo Pirminin 
kas, p. Bačianskas — DBLS-os Mancheste 
rio Skyriaus Pirmininkas ir p. J. Bende
rius — Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
Manehesterio Apygardos Įgaliotinis.

Minėjimas pradėtas pamaldomis Sisters 
of Notre Dame nuotaikingoje ‘bažnyčioje, 
kurion suėjo didžiulis pulkas Mancheste- 
rio lietuvių visuomenės. Pamaldas atlaikė 
ir gražų, progai pritaikintą pamokslą pa
sakė kun.'Kamaitis.

Po pamaldų Manehesterio Lietuvių So
cialiniame Klube įvyko iškilmingoji minė
jimo dalis. Sklidinai Manehesterio lietu
vių visuomenės prisigrūdusioje salėje mi
nėjimą pradėjo p. Kuzminskas — DBLS-os 
Manehesterio Apygardos Pirmininkas, rim 
tais ir kietais žodžiais apibudinęs šio mi
nėjimo prasmę reikšmę ir lietuvių išeivių 
uždavinius. Didelį įspūdį klausytojams pa 
darė prof. S. Žymanto paskaita, apsčiai 
iliustruota autentiškais dokumentais ar 
jų ištraukomis. Literatūrinėje dalyje savo 
kūrinius skaitė F. Neveravičius — „Laiš
kas Broliui“ — poetinę Tautos Legendą 
— ir V. Šlaitas — eilėraštį — „Mano Lie
tuva“. P. Babicko eilėraštį gražiai paskai
tė mažametė deklamatorė — Ramutė Ger- 
džiūnaitė.

Bendra klausytojų nuomone, minėjimas 
buvo tiek įspūdingas, jog ilgai pasiliks 
atmintyje. Tai yra gražių bei naudingų 
visų lietuvių bendradarbiavimo vaisius.

Grupė sporto entuziastų stengiasi išgau
ti iš Lietuvių Klubo pritarimą ir paramą 
klubo kieme sporto aikštelės įrengimui, 
kur savaitgaliais jaunimas galėtų pažaisti 
tinklinį, krepšinį ir t. p.

LIETUVIŠKŲ N/
Mūsų spaudoje pasirodė visa eilė aliar

muojančių straipsnių. Nebepagrindo šau
kiama, kad mūsų atžalynas - vaikai prade
da nutausti. Juos veikia svetima aplinka, 
draugai, mokykla ir t, t. Dėl to ginčytis 
netenka, bet ko skubiausiai reikia veikti 
kiek galima greičiau atsverti svetimos 
aplinkos įtaką.

Tur būt visi sutinkam, kad . geriausia 
priemonė ir ginklas yra lietuviškoji šeš
tadienio mokykla. Tačiau neužtenka turėti 
pasiryžusių mokytojų, tėvų, linkusių savo 
vaikus siųsti į tokią mokyklą, bet reikia 
dar turėti jaukias patalpas, kurios trauktų 
vaikus, maloniai veiktų, nebūtų gėda 
draugams — angliukams parodyti.

Neseniai Bradforde kalbėjausi su ener
gingu vietos DBLS skyriaus pirmininku 
p. Juška, kuris susirūpinęs dairosi lietuviš
kai mokyklai pastovios patalpos, nes rei
kalas dega, auga jaunoji karta Ir reiktų 
ją priglausti po geru lietuvišku stogu, ži
noma, pinigų klausimas sunkiausiai yra 
išsprendžiamas.

Nežinau, kur tie Bradforde lietuviukai 
renkasi mokytis lietuviškai, bet jei jie ren
kasi j tas oatalpas, kur kalbėjausi su p. 
Juška, tai ten vaikai didelio pasitenkini
mo negali rasti. Žinoma, suaugusiems pa
talpa ir nebloga. Suaugęs pasitenkina sa
lėje nuskanbėjusiu turiniu, bet vaikui per
daug tamsu ir niūru. Net kiemas ir gatvė 
— pajuodę akmuo, Žaluma neskaidrina 
akies.

Neilaikys ten vaikai. Jie eis ieškoti ma
lonesnių vietų, ten bus sunku įskiepyti tė
vynės meilę, ten neįrodysim Lietuvos gro-

VOKIETIJA
TAUTOS IŠSKLAIDYMO DIENOS 

PRISIMINIMAS KAISERSLAUTERNE
Tragiškieji birželio įvykiai lietuviu tau

tai Kaiserslauterne buvo paminėti sekma
dienį — birželio 13 d. Minėjimas vyko 
2040 LS kuopos patalpose. 9 vai. 30 min. 
buvo laikomos pamaldos už ištremtuosius. 
Betarpiškai iš bažnyčios visi dalyviai su
sirinko į gražiai papuoštą kuopos salę. Čia 
trumpą atidarymo žodį tarė 2040 LS kuo
pos vadas Ltn. H. Bervingas. Po jo kalbėjo 
Baltų ryšių karininkas kapt. J. Venckus. 
Pabaigai 8593 Tiltų būrio vyrų choras, va- 
davaųjamas F. Strolios, padainavo porą 
puikiai paruoštų dainų. Minėjimas užbaig
tas Tautos Himnu.

PRAŠO PARAMOS
Vasario 16-sios Gimnazijos Kuratorija, 

susirinkusi aptarti gimnazijos išlaikymo 
ir auklėjimo reikalų, labai įvertino BALFo 
nuolat teikiamą paramą ir už tai pareiškia 
giliausią padėką.

Kuratorija nuoširdžiai prašo BALFo, 
kad teikiamą paramą ir toliau gimnazijai 
tęstų, esant galimybei, ją dar labiau suin
tensyvintų.

Ta pačia proga prašome BALFo Vadovy 
bės paskirti savo atstovą į Kuratofiją ir 
tuo sueiti į dar glaudesnį bendradarbiavi
mą su mūsų gimnazija.
S. Antanaitis J. Glemža
O. Bačkienė Dr. V. Literskis
T. A. Bernatonis A. Survila
Dr. A. Damijonaitis Kun. Šimukėnas

PRANCŪZIJA
Buvusių Kovotojų Folklorinis vakaras 
Paryžiuje
š. m. birželio 11 d. Paryžiuje, Karinin

kų Ramovėje, yra rengiamas Pavergtųjų 
Kraštų buvusių Karių Sąjungos folklorinis 
vakaras. Džiugu, kad šiai Sąjungai dabar 
pirmininkauja pulk. Lanskoranskis. Vaka
ro programoje dalyvaus ir lietuvių tauti
nių šokių grupė, kuriai vadovauja Lietu
vių Studentų Sekcija, šokiams vadovauja 
p. A. Moneys, o akompanuoja p. B. Vens- 
kuvienė.

HALIFAXAS
A. A. O. DUOBIENĖS LAIDOTUVĖS
Birželio 19 d. Halifaxe buvo palaidota 

afa Ono Duobienė, kuri staiga mirė birže
lio 15 d. Dalyvaujant skaitlingam lietuvių 
būriui, gedulingas pamaldas už velionę St. 
Mary's bažnyčioje atlaikė kun. J. Kuzmic
kis ir kan. B. Bartynellis. Vargonais grojo 
ir Libera padėjo atgiedoti J. Juška.

Po pamaldų išsitiesė gedulinga eisena į 
katalikų kapines. Čia po religinių apeigų 
pasakė pamokslą kapelionas, išryškinęs ve
lionės asmenį, o Bradfordo lietuvių vardu 
atsisveikinimo kalbą pasakė J. Varanavi
čius. '

Gausiai susirinkę lietuviai ir jų suneš
tos gėlės paskutinį kartą atsisveikino tau
rią lietuvę ir kilnią asmenybę.

Amžina atilsi!

š.m. birželio mėn. 27 d. (sekmadienį)
3 vai. p.p. Įvyks Manehesterio Lietuvių 
Socialinio Klubo narių

PUSMETINIS VISUOTINIS
SUSIRINKIMAS

Bus patiektas pusmetinis balansas bei 
pajamų — išlaidų apyskaita.

KLUBO Valdyba
♦ * *

Klubo patalpose pradėjo gyvai reikštis 
šachmatininkai ir, kiek girdėti, jie rengia
si greitai surengti šachmatų turnyrą.

« • •
Klubo lankytojai pageidauja, kad klu

bas pasistengtų sutvarkyti prieš klubą 
esantį mozaikinį Vytį. Lietus ir vėjas iš
ardė visus akmenėlius ir šiuo metu suda
ro pasigailėtiną vaizdą, šis reikalas ypač 
svarbus, nes kiekvienas klubo lankytojas 
susiduria pirmiausiai su šiuo „neskaniu" 
vaizdu.

MU REIKALAIS
žio — juoda aplinka, nejaukumas prislėgs, 
sunaikins viską.

Nekalbant jau apie Lbndoną, šiuo atž
vilgiu puikus kontrastas yra Mancheste- 
rio Liet. Soc. Klubas. Patrauklus, gražus, 
švariai išlaikomas, jaukiai išdailintos pa
talpos, aplink akį traukianti žaluma suda
ro sąlygas pririšti jaunimą.

Deja, Anglijoje turime tik du tokius na
mus ir daugumoje esame tik kampininkai. 
Tą nieko gero nežadančią padėtį reiktų 
pakeisti. Ten, kur su apylinkės lietuviais 
susidarys bent 250 žmonių reikia įsigyti 
tinkamus namus, įrengti klubus.

Be pagalbos visų Anglijoje gyvenančių, 
toks reikalas sunkiai įmanomas, tuo tar
pu ubagauti, prašyti aukų irgi labai nepo. 
pularus būdas. Reikia skolinti. Esu tikras, 
atsiras Anglijoje bent šimtas žmonių, ku
rie mielai paskolins po penkis svarus. Tai 
būtų parama DBLS skyriui, kuris ryžtųsi 
įsigyti tokius namus. Praktika parodė, kad 
skolinti pinigai nepražuvo. Štai leidykla 
Pradalgė Čia pat Anglijoje, baigusi savo 
veiklą, ne tik gražino sudėtus pinigus 
(kaip tik po penkis svarus) bet ir dova
nų davė po knygą ar net po dvi. Manches- 
terio Soc. Liet. Klubas neblogai verčiasi. 
Girdėjau, išmokėjęs skolas, jau gražaus 
pelno turi, juodai dienai taupo. Anot Jab
lonskio, alus gerti sveika, o savam klube 
dar sveikiau, nes bus naudinga ir blaivi, 
ninkams — vaikams.

Konkrečiai. Turi atsirasti DBLS skyrius, 
kuris pareikštų norą įsigyti tinkamus na
mus. Br. Lietuvis turi negailėti propagan
dos ir vietos tai idėjai. Padarysime.

Z. Krikštaitis.

AR JAU ESATE
NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIU ? f 

Birželio mėn. knyga
Br. Daubaro

DUONOS BEJIESKANT
Už tris šilingus bus pasiųsta

Klubo nariams.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
Gerb. Redaktoriau,
Prieš dvi savaites tilpęs straipsnis ,Du 

pranešimai“ aiškiai parodo mūsų vadovau 
jančių veiksnių esamą padėtį. Pereitos sa
vaitės „E. L.“ vienas angliakasys savo laiš 
ke išdėstė savo ir draugų nuomonę, prašy 
damas patarimo, kaip eiliniam lietuviui 
reikia laikytis? IŠ tikrųjų liūdnas faktas, 
kuris parodė mūsų veiksnių „vienybę“. Ne 
sistebiu, kad vakariečiai nesutaria su ry
tiečiais, nes jų skirtinga politika, bet kai 
mūsų viršūnėse nerandama bendros kalbos 
tai ir man, fabriko darbininkui nebėra kur 
akių dėti iš sarmatos.

Tikėjaus, kad po „Du pranešimai“ pasi
rodymo, iš kiekvienos kolonijos pasipils 
Redaktoriui laiškai, nes, atrodo, kad ir 
mes, būdami eiliniais, galėtume priversti 
viršūnes glaudižai bendradarbiauti, nes ir 
reikalas yra visų!

Šias eilutes parašęs, pasiguodęs su Ju
mis, kaip su „E. Lietuvio“ Redaktoriumi, 
(nes su kuogi daugiau pasiguosiu), skubu 
poilsiui, mat, ryt anksčiau turiu skubėti 
fabrikan. Ta pačia proga pareiškiu, kad 
kaip ten viršūnėse bebūtų, pasižadu Tau
tos Fondą remti ir neapvilti.

Prestonietis V. Paliullonis.

BIRMINGHAMAS
SAUGOKITĖS NETIKRŲ PRANAŠŲ!...

Praeitos savaitės „E. L.“ numeryje pasi
rodė skelbimas, kviečiąs į Baltų susiartini 
mo pobūvį — Joninių gegužinę.

Pabaltijo federacijos idėja pas mus vi
sada buvo gyva ir kiekvienas žygis, vedąs 
į pabaltiečių susibičiuliavimą buvo ir yra 
remtinas. Bet šiuokart reikalas yra Visai 
kitas. Skelbimas pradėtas kreipimusi „Tau 
tiečiai“ ir baigtas parašu „Rengėjai“. Gau 
naši įspūdis, kad tie rengėjai yra lietuviai. 
Deja, aš kaip DBLS Birminghamo skyriaus 
Valdybos pirmininkas neturiu jokių inf or 
macijų apie tai. Dar keisčiau, kad aš kaip 
čionykščio Baltų Komiteto pirmininkas ir
gi neturiu žinių apie šią gegužinę. Tiesa, 
Baltų komitete buvo keliamas tokiios susi
artinimo gegužinės ruošimo klausimas, bet 
paaiškėjus, kad Komitetas skelbime' minė
tos vietos gegužinei gauti negali — nuo 
šios minties atsisakyta.

Peršasi išvada, kad čia kokia tai nežino
ma tautiečių grupelė nori šia proga pasi
pinigauti, o kartu ir pakenkti ligi šiol bu
vusiam darniam pabaltiečių bendradarbia
vimui.

Jei būtų aiškiau pasakyta kas tie „Ren
gėjai“ — būtų išvengta šių ir tam pana
šių įtarinėjimų. K. Valteris.
................................. ........................ . .

TAUTIETI!
Tamsta esi kviečiamas į tradicinį

BALTŲ SUSIARTINIMO 
JONINIŲ POBŪVĮ 
GEGUŽINĘ

rengiamą Darlaston Hali, Merrl- 
den, š.m. birželio 26 d„ 7 vai va
karo. Kaip ir pereitais metais — 
veiks pilnas bufetas.
Susisiekimas su Birmingham-Co
ventry linijos (Nr. 159 ir X68) 
Midland Red autobusais. Specia
lūs autobusai kursuos iki 4 vai ry
to.

. Rengėjai/ U .
..................m.......... ...
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MŪSŲ, AKIMIS
MASKOLIS ROJUJE

Po rojų važinėjasi ,,Daily Expresso" žur
nalistas Mac Coli, kurio pavardę, pasivaži
nėjimo po Maskolija proga, lietuviškumo 
dėliai daugelis lietuviškų liežuvių ir ištaria 
lietuviškai — maskolis. Jis ne tik kad važi
nėjasi. bet apie tą pasivažinėjimą ir straips
nius rašo j savo dienraštį Anglijoje. Daug 
anglų tuos straipsnius skaito, daug ir va
dinamųjų užsieniečių šiame krašte ir už jo 
ribų. Nežinau, kokį įspūdį tie straipsniai 
padaro užsieniečiams ar patiems anglams, 
galiu tik spekuliuoti, bet. esu tikras, nekly 
siu, pasakęs, kad man ir visiems į mane 
panašiems, jie eina šalto ir šiurpaus dušo 
pareigas.

Mat, rimta mokslinė vakariečių statisti
ka, jų pačių patirtis ir šimtai tūkstančių 
įvairiausių tautybių pabėgėlių tvirtina, kad 
komunistinė Rusija yra diktatūrinė polici
nė valstybė, kurioje ne tik žmogiškasis 
individas, bet ir maža peliukė daro ir sako 
tai, kas jam bei jai yra partijos padiktuo
jama, gi tuo tarpu žurnalistas maskolis sa
vo straipsniais stengiasi šią nuomonę iš 
pagrindų pakeisti: jo straipsniuose komu
nistinė Rusija nedaug tesiskiria nuo kiek
vienos kitos vakarinės valstybės. Pagal jį, 
ten ir laisvės užtenka, ir žmonės į bažny
čias eina melstis, ir su džiaugsmu savo 
kasdieninius darbus atlieka. Negana to, 
jie net gerai gyvena ir sočiai valgo, ne vie
nu atveju geriau ir sočiau, negu pačioj Ang 
lijoj. Sį juoką ypač pabrėžia jo straipsnis 
šių metų birželio mėn. 9 d. „Daily Expres- 
se“ apie biskvitų fabriką Bakų mieste. Jo 
žinios tivirtina, jog to fabriko darbininkės 
mergaritės (nekvalifikuotos) per savaitę už 
dirba nuo 11 svarų 7 su puse šilingų iki 15 
svarų 17 šilingų, o kvalifikuotos nuo 18 
svarų 5 šilingų iki 31 svaro 17 šilingų ir 
tai, atsiminkim, už aštuonias darbo valan
das, be jokių varginančių „overtaimų“. Jei 
gu tokie „uždarbiai" mums atrodo pasa
kiški, tai. įsivaizduokime, kaip į juos žiūri 
anglė darbininkė! Jai tokios rusės mergai
tės darbas ir ta pati Rusija atrodo pasakiš- 
kiau už Alice in Wonderland! Tad ar ne
nuostabu, kad, tokių straipsnių pasiskaitęs 
vakarietis darbininkas j Rusiją žiūri, kaip 
į išganymą? I

Galimas daiktas, kad tos rusės mergaitės 
taip pasakiškai ir uždirba, verčiant rublių 
kursą į svarus. Antra, straipsnio autorius 
užmiršo, ar tyčia nenorėjo paminėti, jog 
trijų ketvirtadalių tos algos toji darbinin
kė niekuomet nemato: tie pinigai negrįžta
mai nueina visokioms ,„savanoriškoms ir 
su džiaugsmu" privalomoms valstybinėms 
paskoloms. Jeigu ir tikrai tokie uždarbiai 
būtų, tai jie vis dėlto nesuteikia galimybės 
padoriai pragyventi dėl būtiniausių gyveni
mo reikmenų kainų, kurios yra ir už tuos 
uždarbius pasakiškesnės. Apie tas kainas 
kalba šių metų 15 d. „Yorkshire Evening 
Post". Šio laikraščio paduodamomis žinio
mis, pvz., bekono svaras (jeigu jo iš viso ga 
Įima gauti) kainuoja svaras, pigiausia po 
ra batų — 30 svarų, vienos dienos pragy
venimas eiliniame viešbutyje — 6 svarai 15 
šilingų ir t. t.

Tad jeigu toji anglė darbininkė, kuri pa- 
siskaitė Mac Collio straipsnį apie pasakiš
ką rusės darbininkės uždarbį ir mirtinai 
susižavėjo juo, žinotų, jog ji didelės savo 
uždarbio dalies j rankas negauna, kad iš 
tos likusios dalies ji negali nusipirkti pa
prasčiausių batų, savo susižavėjimą pakeis 
tų ir maskolio straipsnį vertintų, kaip me
lagingą propagandą.

Grįžtant dar kartą prie to Baku fabriko 
— o kokius nesvietiškus biskvitus ir kekus 
tos rusės ten pagamina. Dieve mano! Viso 
kiausi pietų ir rytų vaisiai tik mirksta, tik 
plauko ištirpytame cukruje ir visokių „džia 
mų" košelėje, — tuos auksinius kekus tik 
valgai, seilė tau tik varva, o apie tave susi
rinkusių laimingų darbininkių veidai tik 
„smailina, tik smailina"....

GERA PROGA!
PUIKŪS BALDAI SUMAŽINTOMIS KAINOMIS

MODERNIŠKŲ BALDŲ IŠPARDAVIMAS

TIK 10 DIENŲ
■ t
Parduodami praėjusių metų modelių likučiai: spintos, 

stalai, kėdės, bufetai, komodos ir kitokie baldai, kurie parduo
dami žymiausiose Londono krautuvėse.

Kreiptis: PROCANTA MANUFACTURING CO. LTD., 19, 
Malden Crescent, London, N. W. 1.

Požemin. tr. Chalk Farm. Atdara nuo 9 - 5,30, šeštadienį 
— 9-12 vai.

Bet šitų, pasaulyje „geriausių" kekų pri
sivalgęs, laimingasis žurnalistas užmiršo, 
ar tyčia nepanorėjo pridėti, jog ta, laimin
gai besišypsanti rusė darbininkė per visą 
savo gyvenimą nėra nė pauosčius! tų ke
kų, nes tie kekai eina tik augštiesiems vals
tybės ir partijos pareigūnams, kai plačio
sios masės savo bado Šmėkla turi marinti 
džiovinta žuvimi ir ašakinės duonos plutele 

• Ir taip laimingasis žurnalistas važiuoja 
per laimingąjį rojų tolyn. Šiuo metu jis yra 
kažkur į rytus nuo Taškento ir per Kaza- 
chastaną pasuks į šiaurę. Sekim jo kelionę 
su dėmesiu ir širdies skausmu, nes jis va
žiuos pro darbo vergų stovyklas, kur badu 
ir nuovargiu miršta tūkstančiai mūsų bro
lių. Klausykim, gal bent vienu atodūsiu jis 
užsimins apie tuos milionus darbo vergų, 
kurie miršta viso pasaulio užmiršti tam, 
kad jų žudikai kartu su šiuo vakariečiu 
žurnalistu turėtų tų riebių, sultingų ir so
čių kekų..,.

NUOŠIRDI KAIMYNYSTE
Ne tik vieni žurnalistai važinėjasi po ro

jų. Važinėja ten kiekvienas, kuriam kas 
skauda, savo širdies pagydyti. Nuvažiuoja 
ir grįžta laimės kupinas. Neseniai ten važi
nėjosi ir įvairios prekybos delegacijos. Na, 
ir grįžo su penkiolfkos svarų vertės preky
bos kontraktais. Žinoma, prekyba yra pre
kyba. Jai nesvarbu, kokie pinigai ir iš kur. 
Sakoma, jog jeigu futbolo loterijoj išloštum 
75 tūkstančius ir norėtum dalį tų pinigų 
paaukoti bažnyčiai, tai kunigai tokios au
kos nepriimtų. Tai moralė, kuri neleidžia 
imti nepadoriai uždirbto pinigo. Prekybi
ninkai. žinia, ne kunigai, ir tokios moralės 
nepaiso. Mat, galvoju, kad jeigu būčiau 
toks pirklys, tai nedrįsčiau tų milionų iš 
Rusijos imti, nes man būtų aišku, kad 
daug svarų Rusija gali išmesti į užsienį 
vien todėl, kad milionai darbo vergų vidu
je jai nieko nekaštuoja, o visa padaro ir 
pinigus sutaupo, kad būtų galima su kai
mynais prekiauti....

Galimas dalykas, kad vienas kitas šio 
krašto prekybininkas ir jaučia kurį sąžinės 
neramumą, nes visi šie prekybiniai kon
traktai su Rusija stengiamasi pateisinti vie
nu motyvu, būtent — per prekybinius san
tykius bus galima pasiekti ir nuoširdžios 
kaimynystės santykių. Prieš šį gražų moty
vą norėčiau pastatyti taip pat gražią lietu
višką patarlę, kuri sako: neik su velniu 
obuoliauti, nes neteksi nei obuolių nei tar- 
bos. O patarlės teisingumu ir mes ne taip 
seniai, bet labai žiauriai pasimokėm: mes 
netekom nepriklausomybės. Mes, tiesa, tos 
nuoširdžios kaimynystės su Rusija nejieš- 
kojom; Rusija prievarta mus prie jos pri
vedė, versdama su ja sudaryti nepuolimo

MAŠINA -
Šiomis dienomis buvo pademonstruota 

elektrinė skaičiavimo mašina, kurį be klai
dų išvertė 60 parinktų sakinių įvairiomis 
moksliškomis temomis iš rusų į anglų kal
bą.

Nors praktiškam pritaikymui ši interna
tional Business Machines (IBM) bendro
vės 701 modelio mašina dar nėra pilnai iš
vystyta — tai truktų gal 3, o gal dar 5 me
tus — demonstracija ryškiai parodė, kad 
vertimus galima atlikti mašina.

Vertimo procesas yra sekantis: verčia
mas tekstas yra patiekiamas mašinai IBM 
kortelėje. Mašina yra aprūpinta šešiomis 
pagrindinėmis instrukcijomis, kurios spren 
džia vertimo žodžių eilę, verčiamų žodžių 
prasmės atranką daugiaprasmiuose žodžiuo 
se, vertime nereikalingų žodžių praleidi
mą ir naujų žodžių įterpimą.

Šalia šitų pagrindinių taisyklių, kurių 
užteko 60 pavyzdinių sakinių vertimui, tna 
šinai buvo patiektas 250 žodžių žodynas, 
vieno sakinio vertimas truko’ vos 6-7 se
kundes.

Pilnų tekstų vertimui mašina turėtų būti 
aprūpinta pakankamai dideliu žodynu ir 
atitinkamu skaičiumi vertimo instrukcijų. 
Pastarųjų šalia 6 pagrindinių taisyklių. 

sutartis. Nors ir labai nenorėdami, mes jas 
sudarėm. Kaip ir mums, taip ir viešąjai pa
saulio opinijai buvo aišku, kad šitas biznis 
nebebuvo švarus, ir laisvoji Vakarų spau
da apie tai nesivaržydama kalbėjo. Tokios 
kalbos labai nepatiko Maskvai, todėl 1939 
m. lapkričio 1 d. „Pravda" taip rašė:

„Specialus tų vadinamųjų paktų tarp 
Rusijos ir Pabaltijo valstybių charakteris 
ir yra toks, kad jis Rusijai neleidžia kištis 
į Estijos, Latvijos ir Lietuvos vidaus reika
lus, kaip dalis užsienio spaudos nusako. 
Kaip tik priešingai, šie faktai stipriai pa
brėžia signatarinių valstybių nesikišimą į 
vieną kitos reikalus, Mes, iš savo pusės, 
esam skrupulingai pasiryžę saugoti šių 
paktų nepažeidžiamumą ir todėl pareiš
kiant, jog nesąmoningos kalbos apie Pabal 
tijo valstybių sovietizociją yra tik mūsų 
bendro priešo ir antisovietinių provokato
rių darbas" (1954 m. birželio 11 d. „Tele
graph and Argus“).

Tai buvo „Pravdos" pasakyta viešai. Ko 
ji nepasakė, buvo tai, kad jau keletą savai
čių anksčiau, būtent, tų pačių metų rugsė
jo mėn. 28 d. toks slaptas papildomasis pro 
tokolas buvo pasirašytas tarp Vokietijos 
nacių ir to paties Molotovo:

„Slaptasis papildomasis protokolas, pasi
rašytas 1939 m. rugpjūčio mėn. 23 d„ pir
mame punkte pataisomas ta prasme, kad 
Lietuvos teritorija paliekama Rusijos įta
kos sferoje, kaip tuo tarpu Liublino provin
cija ir dalys Varšuvos provincijos priski
riama Vokietijos įtakos sferai. Kai tiktai 
Rusijos vyriausybė atliks specialius pasi
rengimus Lietuvos teritorijoje savo intere
sus apsaugoti, tai dabartinė Vokietijos — 
Lietuvos siena__  bus pataisyta ta pras
me, kad Lietuvos teritorija į pietų vakarus 
nuo tos sienos bus palikta Vokietijai"....

Taigi, visi tie, kurie jieško Rusijos drau
giškumo, iš šito mūsų likimo galėtų, jeigu 
norėtų, labai daug pasimokyti, tuo labiau, 
kad geri jos norai ypač išryškėjo po 1939 
lapkričio 26 d. iš Suomijai pasiūlyto tokio 
pat draurgiškumo pakto. Suomija jį atme
tė, tad keturiom dienom vėliau, lapkričio 
30 d., Rusija suomius puolė.

Tad štai kokį kaimyną mes turėjom ir 
su kokiu dviveidžiu sukčium dar ir šian
dien tie visi pirkliai ir diplomatai jieško 
„nuoširdžios kaimynystės. Iš visų, ligšiol 
įvykusių konferencijų aišku, jog tas pats 
Molotovas, kuris ir mus sukramtė ir vaka
riečių obuoliukus ligšiol sau skainiojasi 
jau net ir kinietį tavarščiu pasitelkdamas. 
Todėl, atrodo, jog jau pats laikas būtų ap
sižiūrėti, kad tie du draugužiai pagaliau ir 
vakarietiškos tarbos nenudžiautų.....

AL. DICPETRIS

VERTĖJAS
gal reikėtų apie 100 ar daugiau, šios verti
mų instrukcijos pagrinde yra tik kalbos 
formulavimas matematikos lygtyse — dar
bas kurį kalbininkas randa galimu įvykdy
ti.

Vertimų mašinos vystymas yra vykdo
mas IBM B-vės pinigais George Town uni
versiteto kalbų fakultete ir tikimasi, kad 
bus paremtas JAV krašto gynybos lėšomis.

(atkelta Iš psi. 1.)
kas yra tikras: jie yra dvidešimtojo amžiaus 
kankiniai. Jų dvasinės ir fizinės kančios ma 
žai teturi sau lygių pasaulio istorijoje. Nete
kę Tėvynės, šeimų ir artimųjų, jie yra kan
kinami žinojimo, kad kelias j namus amži
nai uždarytas. Jų sielos dvigubai kenčia, nes 
žino, kad šitam pragarui yra pasmerkti, bū
dami visiškai nekalti. Baisi yra jų dalia ir 
žodžiais nenusakoma. Kai pasiklausai, kad 
tremtiniai Vakaruose taip dažnai dėl menk
niekių nepatenkinti, dejuoja, kai jie kartais 
per greitai pamiršta savo paliktus artimuo
sius, bando griauti organizuotą veikimą ir 
kartais daugiau kovoja dėl asmeniškų ambi 
cijų, negu dėl kenčiančios tautos, šiurpas 
nukrečia. Nejaugi taip greit Viską užmir
šom? Nejaugi tikrai mes jau pamiršome sa
vo tikrąjį uždavinį, — vieningai dirbti Tė
vynės išlaisvinimo labui? Nejaugi niekada 
nebeiškyla prieš mūsų akis Sibire kenčiančio 
brolio ar artimo vaizdas? 1

Nevengiu atviresnio pasisakymo, būda
mas įsitikinęs, kad kova visada pralaimi to
ji armija, kuri nežino saVo Achilo kulnies, 
t. y„ savo silpnųjų vietų. Ne vieną jau kartą 
pralaimėjo ir mūsų vadinamieji veiksniai bei 
politiniai vadovai, nesugebėdami perlipti 
per savo pačių pasistatytus barjerus, Ir gal 
dar nekartą pralaimės. Stebint lietuvių trem 
tinių ligą iš atokesnio taško, atrodo, kad jau 
yra pats laikas mūsų vadovaujantiems poli
tiniams veiksniams savo nedarnios veiklos 
politiką peržiūrėti. Lietuviškas priežodis sa
ko: — Kokie tėvai, tokie ir vaikai. Šitą 
priežodį praplėčiant, galima pasakyti: — 
Kokios taktikos laikosi vadovai, tokios lai
kysis ir visuomenė..

Santrauka iš J. Lūžos skaitytos paskai
tos DBLS Centro valdybos suruošto Birže
lio įvykių minėjimo Londone, Lietuvių 
Namuose.

BONNOJE NUSKAMBĖJO 
LIETUVOS VARDAS 

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS V. VOKIETIJOJE
Bonna- Tarptautinis Krikščioniškosios 

Kultūros Ginti Komitetas, susitaręs su 
Baltų Taryba, Federalinės Vokietijos Res
publikos sostinėje. Bonnoje, birželio 15 d. 
suruošė tragiškųjų Pabaltijos Kraštų įvy
kių minėjimą.

Birželio 15 d. 10 vai. Bonnos Katedroje 
buvo atlaikytos pontifikalinės mišios. Pa
maldas laikė ir pamokslą pasakė vyskupas 
Ferche. Giedojo katedros vokiečių katali
kų choras ir iš Memmingeno minėjiman 
atvykęs lietuvių choras DARNA, vad. 
Mot. Budriūno.

Vyskp. Ferche, lietuviams katalikams 
skirtame pamoksle iškėlė lietuvių tautos 
kančias, palygindamas su senovės žydų tau 
tos kentėjimais ištrėmime. Lietuvių tauta 
vysk. Ferche pavadino katalikybės tvirto
ve Rytuose ir lietuvių prisirišimą prie tikė
jimo statė pavyzdžiu Vakarų kraštų tikin
tiesiems. Kenčiančiai Lietuvai paskirtoje 
dienoje vyskupas iškėlė meilės reikšmę sa
vo gimtąjai pastogei, tėvynėje pasilikusiųjų 
kančiai ir lietuvių nesuvaldomą troškimą 
gyventi laisvėje ir savo tėvynėje. Kančios 
laikotarpis nėra be prasmės, sakė vyskupas 
Ferche; jis lietuviams palinkėjo, kad šian
dieninė kančia pagimdytų lietuvių tautai 
pranašingų asmenybių, tvirtų tikėjime ir 
tėvynės meilėje.

Tuo pačiu laiku Bonnoje vyko pamal
dos, skirtos evangelikams — literionims. 
Pamaldas laikė ir pamokslą pasakė Rygos 
evangelikų — liuterionių arkivyskupas 
Grinbergs.

Abiejose pamaldose dalyvavo Pabaltijo 
kraštų draugai, užsienio spaudos ir radijo 
korespondentai, Lietuvos, Latvijos, Estijos 
laisvinimo veiksniai, organizacijų atsto
vai, vokiečių visuomeninkai, politikai, aka
demikai.

Po pamaldų įvyko gausus susirinkimas 
aptarti minčių bei pasiūlymų. įsteigti Bal
tų ir Vokiečių Draugų Sąjungą. Nutarta

išdirbti S-gos statutą, įregistruoti vokiečių 
įstaigose ir eiti prie iškeltų minčių realiza
vimo.

15 vai. įvyko Spaudos Konferencija, ku- , 
rioje dalyvavo per 40 spaudos ir radijo Į 
korespondentų. Konferencijos dalyvius su ’ 
Pabaltijo kraštų praeitimi ir dabartimi su- : 
pažindino Vliko Užsienių Reikalų Tarny
bos valdytojas Dr. Karvelis, Latvijos mi- 
nisteris Liepinš ir Estijos ministeris Selte
ris. Spaudos korespondentams buvo išdaly 
ta šimtai egzempliorių informacinės litera
tūros apie Lietuvą.

Vakare, didžiojoje Bethoveno salėje, įvy <’ 
ko tragiškųjų birželio įvykių minėjimas, su 
traukęs per tūkstantį rinktinės publikos ir 
svetimų valstybių Bonnoje reziduojančių 
atstovų, vokiečių, Pabaltijo kraštų draugų> 

Svarbiausiu minėjime kalbėtoju buvo 
Federal. Vokietijos Respublikos parlamen- - 
to užsienio reikalų komisijos pirmininkas 
Gerstenmaer.

Savo kalboje jis pareiškė, kad tragiškųjų 
įvykių minėjimas turi trejopą prasmę: 
smurto aukoms atminti, solidarumas su vi
sais pavergtaisiais ir galop — blaivus pašau 
lio padėties vertinimas.

Kalbėtojas, apeliuodamas į laisvąjį pa 
šaulį, įsakmiai pabrėžė, kad tarptautinė 
žmogaus teisių deklaracija būtų išplėsta 
įvykdyti ir Pabaltijo kraštams.

Iškeldamas Europos tautų lojalaus sugy 
venimo būtinumą, Gerstenmaer pabrėžė, 
kad Vakarų Europa neplanuoja jokios agre 
sijos prieš Sovietų S-gą, tačiau sovietus įspė 
jo, kad tai nereiškia jog Europa pasiliks be
ginklė ar nesipriešins užmačioms pavergti 
laisvąsias tautas.

Po iškilmingo minėjimo akto, įvyko dide ! 
lis koncertas, kuriame su menine progra- į 
ma pasirodė Memmingeno lietuvių choras 
Darna, vadovaujamas M. Budriūno, latvių 
ir estų daininkai ir instrumentalistai.

V. K.S.

Griauna Vienkiemius
Po karo bolševikai, vos tik įsigalėję Lie

tuvoje, tuoj puolė ūkininkus. Atėmė iš jų 
žemes, sujungė jas į kolchozus, o ūkininkus 
privertė juose dirbti panašiai, kaip baudžia 
vos laikais dvarponių dvaruose. Lygiagre
čiai su ūkininkų žemių sukolektyvinimu 
buvo varomas ir vienkiemių trobesių kol- 
chozinimas. Trobesiai buvo ardomi ir ve
žami j užplanuotą kolchozo centrą, vadina
mąją „gyvenvietę", visai nesiklausiant jų 
savininkų. Tačiau, nepaisant bolševikų agi 
tacijos ir žiaurių pastangų, toks prievarta 
vykdomas vienkiemių kėlimas nesisekė. 
Kaip dabar aiškėja iš vyr. statybos kolcho
zuose valdybos viršininko Variakojo prane
šimo per Vilniaus radiją, tik daugiau kaip 
2000 koUhozininkų trobesių buvo perkelti 
j tokius rusiško tipo centrus. Dabar esą, 
kaip oficialiai skelbiama, apie 7.000 naujų 
pareiškimų trobesiams kelti. Atrodo, kad Ii 
gi šiol daugumas ūkininkų dar tebegyvena 
senuose vienkiemių trobėsiuose.

Nors jie ir gyveno ten. bet jų gyvenimas 
buvo suvaržytas, nes trobesius, kaip ir že
mę. valdė visokie kolchozo viršininkai, nu
statydami, kas, kur. kokioje troboje ir kiek 
žmonių turi gyventi. Tačiau bent iš pavir
šiaus pažiūrėti atrodo, jog Lietuvos kol- 
chozininkal dar vis tebeturi šiokį toki sa
varankišką gyvenimą, o Lietuvos kolchozai 
labai skiriasi nuo „plačiosios tėvynės" kol
chozų. Šitas dalykas bolševikams kaip tik 
ir nepatinka. Todėl jie dabar užsimojo pa- 
soartinti vienkiemių ardymą. Tas ardymas 
šiemet pradėtas plačia agitacija. Norima 
įkalti kolchozininkams, kad jie patys tro
besius keltų į užplanuotas vietas. Kelian
tiems trobesius žadamos paskolos ir kito
kios lengvatos, kaip traktoriai iš MTS, ku
rie gal; iš karto visą namą, lyg kokį ko
pūstą, pervežti į kitą vietą. Keliantiems tro 
besius paskolų žadama po 4.000 rb. Žada
ma ir daugiau lengvatų — pvz. kitų kol- 
chczininkų pagalba darbu, miško medžia
ga. plytomis ir kt.

Tačiau ką gi visi tie pažadai iš tikro reiš 
kia? Imkim kad ir paskolą — jei ją kol- 
chožininkas ir gaus, tai tokia paskola po 
trejų metų jam bus kaip pjautuvas po kak
lu, nes kasmet reikės surasti daugiau kaip 
1.000 rb. paskolos ir procentų grąžinimui. 
Dabartinėmis sąlygomis, kai kolchozinin- 
kas vidutiniškai už darbadieni gauna po 
2 kg. grūdų ir darbadienių turi apie 300 
per metus, nėra jokios vilties jam svajoti 
apie 1.000 rb. Dėl trobesių kėlimo: net ir 
naujo trobesio kėlimas yra susietas su ne
mažomis išlaidomis. Tol. kol trobesys sto
vi vietoje, atrodo, kad jam nieko netrūksta, 
bet bekeliant apgenda. Gedimai reikalingi 
atnaujinti, vadinasi, medžiagos ir pinigų 
Ir juo trobesys senesnis — juo brangiau 
atsieina io perkėlimas. Turint galvoj tą 
faktą, kad Lietuvos vienkiemių trobesiai 
yra visi statyti prieš karą, o daugelis dar 
anksčiau, dėl to perkėlimo visi bus reika
lingi didelio atnaujinimo, atseit, jie yra su
sieti su didelėmis išlaidomis, kurios ūkiniu 
atžvilgiu jau nebepateisinamos. Tr jbesij 
kėlimas traktoriais yra ne kas kita, kaip 
pasaka. Tokiu būdu keliamas trobesys dar 
brangiau atseis. kaip išardytas. Visų pir
ma keliant tokį trobesį bus reikalingas su
stiprinimas ir padėklas. Vadinasi, reikės 
kvalifikuoto darbo, nepigios medžiagos, 
vykdymo organizacijos ir laiko. Apskritai, 
tokia operacija bus labai brangi. Miško 
medžiaga, kurią žadama duoti, taip pat kaš 
tuos. Be to, ją dar reikia iš miško atsivež
ti ir kur nors suplauti, šito dalyko kolcho- 
zininkas jau negali padaryti, nes neturi 
nei priemonių, nei galios. Dėl plytų — pa
naši padėtis. Be kitko, tokie dalykai, kaip 

medis ir plytos, dar turi būti iš anksto už
planuoti. Todėl kolchozininkų traukimas į 
trobesių kėlimą iš vienkiemių į kolchozus 
jam nieko kito nelemia, kaip tik jo įmurk- 
dymą į dar didesnį skurdą ir sunkesnį var
gą. Bus prieita prie to, kad karvės ir kiau
lės bus laikomos geresniuose būstuose, nei 
jas prižiūri valstiečiai.

NAUJA PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE
Mendcs-France sudarė naują prancūzų 

kabinetą, kuris Prancūzijos parlamentari
nėje sistemoje įnešė revoliucinius pakeiti
mus. Prancūzai, kurie paprastai paskutiniu 
metu šaltai sutikdavę naująją vyriausybę, 
tvirtindami, kad vis vien viskas liks, taip 
kaip ir buvo, šį kartą daugiau kreipia dė
mesio į pirmuosius naujosios vyriausybės 
žingsnius. Tik keturi ministerial liko iš se
nojo kabineto, gi kiti 12 visiškai nauji žmo
nės, kurių amžiaus vidurkis siekiąs 47 me- i 
tus. Tokiu būdu naujasis kabinetas yra ne 
tik su naujais žmonėmis, bet taip pat labai 
„jaunas". Pats ministeris pirmininkas Men- 
des-France yra jauniausias Prancūzijos 
premjeras.

Nepaisant naujojo kabineto naujovišku
mo ir jaunumo, atrodo, kad ir ši Prancūzi
jos vyriausybė priešinsis Europos Armijos 
traktatui, juo labiau kad krašto apsaugos 
ministeriu yra gen. Koenig, jau anksčiau pa 
sisakęs prie Europos Armiją.

Ženeva. Ženevos konferencijos užsienių 
reikalų ministeriu pavaduotojai sudarė ,,ant
rąją komandą“ ir žaidimą tęs toliau. Minis 
teris Edenas, atsisveikindamas pareiškė, kad 
jis prašąs Dievo, kad konferencijos pasita
rimai privestų prie taikos. Apleido Ženevą 
ir Molotovas. * * *

Paryžius. Britų užsienių reikalų ministe
ris Edenas, grįždamas iš Ženevos konferen
cijos Londonan, sustojo Paryžiuje, kur vie
šėjo pas naująjį Prancūzijos ministerį pir
mininką Mendes-France, kuris pats pasi
ėmė ir užsienio reikalų ministerio portfelį.

Latvių spaustuvei reikalingas mašinis
tas. Geras atlyginimas. Penkios darbo die
nos savaitėje. Kreiptis: Waverley Press, 79 
Cambridge Road, N. W. 6, Telef. MAI 7917.

SKAITYKITE AMERIKOS
, .KELEIVĮ"

Išeina kas savaitė jau 49 metai Bostone, 
Mass.

„Keleivis" yra pažangios minties darbo 
žmonių laikraštis plačiai skaitomas lietuvių 
visame pasaulyje.

„Keleivio" Maikis su Tėvu, bekeliauda
mi po pasaulį, susilaukė daug draugų ir ne
prietelių. Susipažinkit su jais.

Lietuviai sunkioje valandoje „Keleivis“ 
griežtai kovoja už laisvos, demokratinės 
Lie tuvos atstatymą.

Anglijoje „Keleivį" galima užsisakyti pas 
A. Zamžicką, 26 Devonport Rd. London, 
W, 12. Kaina metams — 30 šilingų.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 43, Holland Park, London, W. 11. Telef. PARk 9699. Redakcija rankrascius taiso ir trumpina savo 
nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 35 s!„ 6 men. — 20 si. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilute arba jos vieta 1 si. Atskiras numeris — 1 si. Leidžia — Lietuviu Namu Akc. Bendrove. Leidimo 
Taryba sudaro — DBLt-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuviu Bendruomenes, kurias atstovauja: Vokietijoje — Pr. Zunde, Prancūzijoj© — J. Masiulis, Belgijoje — J. Dėdinas, Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — P. Dūda, 
Itaūjojė — V. Balčiūnas'Olandijoje — A. Galkus, Danijoje — A. Bričkos, Austrijoje — A. Glionertas. Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd., 43, Holland Park, London, W. 11. Telephone: PARk 9699.

4


	1954-06-24-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1954-06-24-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1954-06-24-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1954-06-24-EUROPOS-LIETUVIS-0004

