
APSVARSTYTA GIMNAZIJOS ATEITIS KAIMAS - T TFTT TVYRĖS 7 DIENOS
Šių metų sausio 14-15 dienomis vyko 

Lietuvių Vasario 16-sios Gimnazijos ku
ratores posėdis. Kuratorijos nariai posė
džiavo tos gimnazijos patalpose. Dalyva
vo: Dr. A. Domijonaitis (pirm.) — tėvų 
komiteto atstovas; tėvas A. Bernatonis 
(sekr.) — katalikų sielovados atstovas; 
kun. P. Šimukėnas, — evangelikų atsto
vas; Stp. Vykintas — Vokietijos Krašto 
Valdybos atstovas; Pranas Zunde — VKV 
pirm.; Dr Literskis — gimnazijos direk
torius ir M. Bajorinas — Europos PLB 
atstovas. Svarstant apyskaitas ir sąmatą, 
dalyvavo VKV-bos iždininkas p. Glemža, 
kaipo referentas.

Kuratorija susipažino su praėjusio pus
mečio gimnazijos pajamų ir išlaidų apys
kaita, iš kurios paaiškėjo, kad visos ope
racijos daromos tvarkingai ir sąmatos ri
bose. Dėl lėšų trūkumo, gimnazija buvo 
priversta kiek įsiskolinti, bet tikimasi, 
kad rėmėjai, supratę tą padėtį, padės gim
nazijai išbristi iš skolų. Kuratorija pa
tvirtino sekančiojo pusmečio sąmatą. Dėl 
permažo mokinių skaičiaus ir taupumo 
sumetimais nutarta veikiančią prie gim
nazijos pradžios mokyklą po vasaros atos 
togų uždaryti.

BERIJOS LIKVIDAVIMO UŽKULISIAI
Visa eilė pasaulinės spaudos organų per 

sispaudė iš „Life“ žurnalo buv. raudonų
jų šnipų šefo Japonijoje Rstovrovo atsi
minimus, kuriuose jis pasakoja, kaip Beri 
ja padėjo Malenkovui tapti TSRS minis- 
teriu pirmininku, sudarė drauge su Molo
tovu triumviratą, o paskui buvo pats lik
viduotas. Berija buvo suėjęs ypač į glau
džius santykius su Stalino sūnum Vasili
jum ir trimis sovietiniais generolais, už
ėmusiais Maskvoje centrines vietas. Pas
kum jis atsikėlė Maskvon dar dvi gen. 
Artijonovo vadovaujamas MVD divizijas. 
Tačiau kai Malenkovas nusprendė atleisti 
iš eitų pareigų Stalino sūnų, o jo šalinin
kai slapta atkėlė iš Uralo dvi jiems pati
kimas divizijas, Berija nusprendė veikti, 
bet išduotas vieno sąmokslininkų, atvy
kęs 1953 m. birželio 26 d. Į sušauktą kp 
centro kmiteto posėdį, buvo netikėtai ap
suptas ir suimtas. Priėjo, nuvertimo lem
tingai prisidėjo trys soviet, maršalai: Žu
kovas, Bulganinas ir Vasilevskis. Apie 
Stalino sūnaus ir kitų artimųjų Berijos 
bendrininkų likimą oficialiai neskelbia
ma, tačiau Rastovrovas mano, kad jie bu
vę tyliai likviduoti arba bent padaryti ne
pavojingi dabartiniam režimui.

„Latvija“ lapkričio 27 d. numeryje pa
teikia parodymus perbėgusio į Vakarus 
MVD majoro V. L. Palatovo, kuris nuo
tykingais keliais per Rumuniją ir Bulga
riją pateko į Graikiją, o iš ten į Ispaniją. 
Palatovas tvirtina, kad jam buvę paves
ta saugoti suimtą Beriją, o vėliau vado
vauti Berijos sušaudymui. Palatovo virši 
ninkas pulk. Linigradovas tuoj po Berijos 
suėmimo pareiškęs Palatovui: „Jūs vado
vausite Berijos sušaudymui. Nedelsdamas 
sudarykite absoliučiai patikimų šaulių 
komanda“. Palatovo teigimu, paskutinė
mis prieš sušaudymą dienomis Beriją mir 
tininku kameroje tris kartus aplankė 
Chruščiovas, matyti, norėdamas iš mir
čiai pasmerktojo išgauti reikalingų žinių. 
Tačiau Berija nieko jam nepasakojęs ir 
laikęsis agresyviai. Palatovas nugirdęs, 
kad Berija Chruščiovą pavadinęs „di
džiausiu nus'kaltėliu bolševikų partijos ei 
lėse“. Kalbėdamasis su Palatovu, Berija 
laikęsis betgi visai kitaip. Jis, Berija, sa
kąsis norėjęs sovietinę s'stemą labiau su- 
tautinti. Su Vakarais reikią sudaryti pa
stovesnius santykius, atsisakant nuo pa
saulio subolševikinimo minties. Rusai su 
vokiečiais, girdi, galėtų susidraugauti len
ku sąskaita, tačiau Berija pasisakęs už 
1°39 met” sienas. Berija sušukęs, kad jį 
išdavas Višinskis. Beriia buvo apie savo 
kai kuriuos planus Viš’nskiui pasakęs, o 
tas tuoj pat su jais nubėgęs nas Malenko
va. Berija kalėjime jau antrą dieną buvęs 
sumuštas, iš viso sargybos su juo elgėsi 
labai žiauriai. Prieš sušaudomas Berija 
sušuk°s egzekucijos komandai: „Šaukite į 
Stalino draugą; jis pritarė mano planams, 
o dabar jau ir su juo baigta. Nelaimingo
ji Rusiia“. Palatovas savo atsiminimus 
norįs išleisti atskira knyga.

E. yra susisiekusi su vienu dabar Va-

Berlynas. Iš čia staiga atšauktas į Mask 
vą augštasis komisaras Rytų Vokietijai 
Grigorij Puškin. Atšaukimo priežastys 
nežinomos.

*
Buenos Aires. Argentinos vyriausybė 

paskelbė, kad ji įsteigė mokslinės ekspe
dicijos bazę tik 800 mylių atstumo nuo 
Pietų poliaus.

*
Tokio. Rytų Japonijoje įvyko trumpas 

žemės drebėjimas. Tokio ir Jokohamos 
miestuose kilo panika. Žmonių aukų ne
buvo.

Kviečiam kiekvieną i Spaudos Balių 
Kas tiktai nori ir kas tik gali. 
Šimtą linksmybių kūnui ir dvasiai 
Tik Spaudos Baliuj visi Jūs rasit.

Lietuvos gyventojai okupaciją 
vertina kaip laikinę.

Žmonės dažnai pakalba, kad „taip ne
bus — turės būti kitaip“ Tat reiškia, jog 
visokiems „persistengėliams“ reikės kaip 
nors savo kailį gelbėti. Ir tat vis dėlto at
siliepia ne tik J pačių žmonių, bet ir į vi
sokių „perslstengėllų“ elgimąsi: kiekvie
nas pagal žmonių nuotaikas vis orientuo
jasi į ateitį, nesistengdamas per daug su
sirišti su režimu ir su okupantais, žmo
nių nepasitenkinimą kelia ekonominė pa-

Vatikano radijas:
Antradieniais, ketvirtadieniais ir sek

madieniais:
15.00: 19,84; 25,57; 31,10; 41,21; 196,2 ir 

pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadie
niais:

19.00: 25,67; 31,10; 41,21; 49,75 ir 196,2.
Romos radijas:

21.35: 25,21 ir 41,15,
Madrido radijas:

17.50: 32,25.

Kuratorija atkreipė ypatingą vadovy
bės dėmesį į mokinių auklėjimą, pagei
daudama, kad bent viena pamoka per sa
vaitę būtų skiriama tam reikalui. Malonu 
buvo pastebėti, kad gimnazijai netrūksta 
mokinių. Net bendrabutį reikia didinti, 
kad būtų galima jų daugiau priimti.

Kuratorija taip pat apsvarstė naujo 
gimnazijos statuto projektą ir padarė ja
me reikalingus pakeitimus. Statutas taip 
nusako gimnazijos tikslą: „Išugdyti tvir
tos krikščioniškos dorovės ir visuomeniš
kai nusiteikusius, stipraus būdo, gražaus 
elgesio, fiziškai sveikus, sąmoningus ak
tyvius lietuvius ir lietuvaites ir parengt 
juos studijoms specialiose bei augštosio- 
se mokyklose“. Negana to, naujuoju sta
tutu norima suteikti platesnė autonomija 
pačiai gimnazijai tvarkyti savo reikalus. 
Gimnazijos ūkio tvarkymo nuostatai ap
svarstyti ir pakeisti vadovaujantis tuo 
pačiu principu.

Sausio 14 d. vakarą mokytojai ir moki
niai gimnazijos salėje ta proga surengė 
kuklų koncertėlį. Jo metu žodį tarė p. M. 
Bajorinas.

„E. L.“ korespondentas

karuose esančiu žmogum, kuris Stalino 
mirties metu yra buvęs Leningrade. Jo 
pareiškimu, žmonės Stalino mirtimi džiau 
gėsi, nes turėjo vilties, kad postalininis 
režimas, rasi, pasuks į gerąją pusę. Tos 
viltys buvo aiškiai puoselėjamos. Iš tikro 
buvo matoma tam tikrų pakitimų, men- 
kesniesiems kriminaliniams nusikaltė
liams buvo paskelbta amnestija etc. Iš Lie 
tuvos buvo pradėta atleidinėti nemokan
tieji lietuviškai rusai, iš karinių ligoninių 
šalinti jose dirbę žydai ir kt. Žmonės kal
bėjo kad būsią panaikinti „neprodukty
vūs kolūkiai“, kaip nuskurę ir nemoką 
tvarkytis. Sušaudžius Beriją, spauda ėmė 
rašyti, kad Berija norėjęs grąžinti „kapi
talizmą“, kad buvo parsidavęs „užsienio 
imperialistams“ etc. Paskiau buvo vykdo
mas lyg ir valymas nuo jo šal.ninku, ypač 
saugume. Tačiau neteko girdėti, kad bū
tų buvęs „išvalytas nors vienas pats žy
musis Lietuvos komunistų veikėjas, kuris 
būtų buvęs viešai apšauktas Berijos ša
lininku.

RAUDONOSIOS „MASKVOS NAKTYS“, 
fe

Pasižymėjęs vokiečių dienraštis „Muen 
chener Merkur“, savo Nr. 276/1954 rašy
damas apie „Maskvos naktis“ ir Spalio re 
voliucijos sukakties išvakarėse Kremliuje 
suruoštą prašmatnų pokylį, per kurį, no
rėdami pademonstruoti tariamai gerų 
santykių ir koegzistencijos galimumą, Ma 
lenkovas pakėlė tostą už Ameriką, o Mo
lotovas — už D. Britaniją, primena nese
niai „Figaro“ dienraštyje, Paryžiuje, pa
skelbtus buvusio Rumunijos užsienio rei
kalų ministerio ir jų ambasadoriaus Mas
kvoje Grigorijaus Gafenco atsiminimus, 
kuriuose, be kita ko, sakoma: „Aš atsime
nu tą vakarą Maskvoje, per kurį turėjau 
garbę būti Molotovo svečiu. Tai buvo 
1940 m. lapkričio 7 d. Vakaruose siautė
jo karas. Prie garbės stalo, tarp Hitlerio 
ir Musolinio ambasadorių, sėdėjo Moloto
vas. Jie Maskvos sutarties garbei pasikei
tė tostais. Metai juk buvo geri: Lenkija, 
užpulta iš priešakio ir iš užpakalio, suby
rėjo; Hitleris gavo savo dalį, o Stalinas 
atsiėmė taip pat savąją. Šiaurėje buvo 
likviduotos Pabaltijo valstybės, pietuose 
pasiimta Besarabija. Molotovas kėlė tau
rę už Rytų Europos pasidalinimą ir taikų 
sugyvenimą tarp nacionalsocialistinės ir 
sovietinės imperijų... Sir Stafford Cripps 
kritiškai šaltu žvilgsniu stebėjo linksmą 
draugiją ir galvojo apie oro puolimus Lcn 
done. O šalia jo p. Tiso, Slovakijos pasiun 
tinys, savo kaimynei, gražiai blondinei iš 
„Bolšoi“ teatro, į ausį niūniavo didžiąją 
ariją iš „Eugenijaus Oniegino“... Gi po 6 
mėnesių vokiečių-sovietų koegzistencija 
prasmego karo įvykių sūkuryje...

Aš taip pat negaliu užmiršti ir visos ei
lės kitų pokylių, suruoštų 1940 metų pra
džioje, — tai maskvinės iškilmės, iškeltos 
pagerbti Pabaltijo valstvbių atstovams, 
kuriems Stalinas parodė savo ypatingą 
dėmesį. Tada „į sveikatą“ už Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos gerovę buvo ištuštinta 
be skaičiaus Krymo šampano butelių. O 
paskum vieną naktį — tokie veiksmai pap 
rastai visuomet atliekami naktimis — bu
vo Pabaltijo kraštai užpulti ir nušluoti 
nuo žemės paviršiaus. Jų diplomatai vie
nu plunksnos brūkštelėjimu buvo išbrauk 
ti iš diplomatų sąrašų ir dingo. Kur? Ka
lėjime? Deportuoti? Apie jų tolimesnį li
kimą nieko tikro nepavyko sužinoti“. 
Tuos savo atsiminimus Gafenco baigia 
reikšmingais žodžiais: „Reikėtų ko nors 
daugiau, negu naujų tostų, kad tokie atsi
minimai galėtų būti manyje užmušti“. 
Štai ko vertos bolševikų kalbos apie „tai
kią koegzistenciją“.

E.

TVIRTOVE
KAIP VYKSTA LIETUVOS KOMUNISTINIMAS IR RUSINIMAS

Kurie iš komunistų yra režimui ištiki
miausi, ar visokie „kadrų skyriai“, ar 
„spec, skyriai“, ar vad. „agitpropas“, ei
liniam piliečiui būtų sunku tiksliai pasa
kyti, — pastebi V. Mironas, kalbėdamas 
su E. bendradarbiu. — Reikia žinoti, kad 
kiekvienas Kremliaus ponas sūri savo as
meninius šnipus, kurie šnipinėja viską, 
kiekvieną savo Kremliaus kolegos paju
dėjimą. Kuris iš MVD sektorių yra pats 
svarbiausias ir augščiausias — tatai eili
niam piliečiui irgi nėra lengva nuspręsti. 
Tačiau komunistinė santvarka jau yra to
kia, kad ten viskas — partija, o vyriau
sybė ne tiek svarbu, nes ji tėra tiktai vyk 
domasis arganas — partijos įrankis. Ta 
pati sistema veikia ir Lietuvoje. Tačiau 
čia eiliniam žmogui patekti į partiją nė
ra taip lengva. Viena, reikia dviejų senų 
partinių rekomendacijos, antra — tenka 
dviejus metus laukti kaip kandidatui ir 
atlikti reikalingą „stažą“. Per tą laiką 
kandidatai pratinami į drausmę, tūri at
likti skiriamuosius uždavinius etc. Lietu
voje partinių skaičius siekia apie 38.000, 
vadinasi, apie 1%. Palyginti su kitais 
kraštais, tai labai maža. Be to, iš tų 38.000 
miestuose didelį partinių skaičių sudaro 
rusai ir žydai.

Neteko girdėti tokio komunisto, — pas
tebi V. Mironas, — kuris būtų nusistatęs 
tikrai tautiškai ir patriotiškai, kuriam lie 
tuvių reikalai rūpėtų daugiau už komunis 
tinius. Visi jie turi tam tikrą rusofilų at
spalvį. Būti partijoje dar neužtenka ti
kėti marksizmą — leninizmą, bet reikia 
mylėti ir „matušką Rusiją“. Aiškiau ta
rus, pats rusiškasis komunizmas jau sa
vaime vykdo rusifikaciją. Pvz. kad ir tas 
pats J. Žiugžda savo „Lietuvos Istorijos“ 
makete — kaip išgarbina rusų tautą! Pra 
dėdamas nuo pačios senovės, dar prieš 
Lietuvos valstybės įsikūrimą nušviesda
mas santykius su rusų tauta, jis visą lai
ką stengiasi įrodinėti, kad kultūra pli
tusi tik iš Rytų. Net ir Lietuvos trečiąjį 
padalinimą jis nušviečia kaip teigiamą 
faktą. Savaime aišku, Vakarai, Vatika
nas ir popiežius stengiamasi pavaizduoti 
kaip didžiausi niekadėjai. Maketo kriti
kuoti buvo sušaukta konferencija, bet i 
ją, suprantama, susirinko tik partiniai ir 
patvs patikimieji: jei jie būtų nors kiek 
turėję lietuviško susipratimo, būtų radę, 
dėl' ko būtlT Yėikėję užprotestuoti. 'Taigi, 
Lietuvos rusifikacija savo daro. Nemaža 
lietuviu jau pramoko rusų kalbą, Vil
niaus įstaigose žmonės pirmoj eilėj krei
piasi jau rusiškai, nors ir nežinodami, su 
kuo turi reikalą.

Tėvai, abu priversti dirbti, kadangi Vii 
niuje lietuvių darželių maža, o ir tie pa
tys perpildyti, tai atiduoda vaikus į nelie
tuvių darželius, kur eina rusifikacija jau 
iš pat mažens. Vaikas, prvestas namo, su 
tėvais kalba rusiškai, o šie atsak’nėja 
jam lietuviškai. Panašiai lietuvių rusifi
kacija eina ir per k’tas įstaigas ir visais 
kitais galimais būdais. Tiesa, lietuviai ru
sų nemėgsta, jų įtakai priešinasi k‘ek 
galėdami, bet viešai neapykantos okupan
tams nedemonstruoja. Mūši; tautieč’ai 
stengiasi su rusais nedraugauti ir nuo jų 
laikosi nuošaliai. Tai galima visai ryškiai 
pastebėti kad ir gatvėse Vilniuje, Kaune 
ar kitur — lietuviai eina vis su lietuviais, 
o rusai su rusais.

Tenka pripažinti, kad ypač atsparus 
rusifikacijai ir komunizmui yra kaimas. 
Anie kaimą būtų galima pasakyti, kad 
jis šiandien yra gal net lietuviškesnis, ne
gu vra buvęs kada nors kitados. Kaimas 
nekenčia komunistų ir rusu., ir ta neaov- 
kanta okupantams jauste jaučiama visur. 
Tuo tarpu mieste jau žymu tendencija 
daugiau prisitaikyti. Rusifikacija varoma 
taip pat per kino teatrus, visokias kultū
rines pramogas etc. Miestai jau yra ats
kiesti rusų. Klaipėdoje rusų bus daugiau 
kaip pusė gyventojų, nes vietin’ų gyven
toju lietuvių ten po karo veik neliko. Ru
su daugiau suplūdę yra ir į Klaipėdos 
kraštą. Daugiausia rusų yra ir iš visu, tau 
tvbių Vilniaus mieste. Rusų persvara 
čia ypač ryškiai krinta į akį vasaros atos
togų metu, kai išvažinėj a į provinciją lie
tuviai moksleiviai ir studentai. Tačiau 
šiaip pačiame Vilniaus mieste lietuvybė, 
kad ir pamažu, vis dėlto stiprėja. 1944 
m. Vilniaus mieste buvo daugiau lenkiš
kas, bet lenkų vėliau daug repatrijavo 
ir išvyko į Lenkiją, o jį jų vietą priplūdo 
rusų. Vilniuj daug rusų tarnautojų, fab
riku darbininkų specialistų, visokių „va
dovu“, be to, nemaža rusų elgetų — ka
ro invalidų. Vilniaus krašte, pastebima 
tendencija, rusėją lenkai ir žydai. Kaunas 
dar lietuviškas, lietuviškesnis nei Vilnius, 
nors ir Kaune rusų daug. Klaipėdos kraš 
te ir mieste vokiečių yra likę labai maža. 
Apskritai, Lietuvos gyventojų skaičius 
nesumažėjo, bet tik kinta jų sąstatas. Lie 
tuviai sąmoningai nesistengia „persitemp
ti“ kolchozuose, visur vyksta pasyvus pa
sipriešinimas, vaikams tėvai draudžia ra
šais į pionierius, persistengia prtiniai ir 
komjaunuoliai visaip pravardžiuojami ir 
pašiepiami etc. žodžiu, žmonių sąmonin
gumo reiškinių mūsų pavergtoje tėvynė
je yra apsčiai. Net ir rusų kalbos dėsty
tojų mokyklose daugumas yra lietuviai. 
Rusai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoj ir kitur 
turi savo atskiras mokyklas.

dėtis, okupacija, rusifikacija. Žmonės se
ka užsienio politikos eigą ir ją savaip ko
mentuoja. Kiekviena žinutė, išgirsta per 
užsienio radiją, anot to priežodžio, turi 
ilgas kojas ir plačiai kraštą apkeliauja. 
Pogrindžio spaudos veik nėra. O ir toji 
pati visas svarbiausias informacijas taip 
pat ima ar tik ne iš tų pačių šaltinių — 
užsienio radijų pranešimų. Žmonės tiki 
būsiant karą ir jo laukia. Nesąmonė, jei 
kas, nepažindamas kiek reikiant sovieti
nio režimo, tikėtų esant galimą vidaus su
kilimą ir sovietnį režimą subyrėsiant iš 
vidaus. Šiaip net ir paprasčiausi žmone
lės galvoja gana realiai — mano, kad vis
ką nulems dvi jėgos: Sov. Sąjunga ar 
Amerika. Dabar stovi viena prieš kitą, 
ginkluojasi ir žiūri, kas bus toliau, žmo
nės visų tų reiškinių reikšmę gerai nu
vokia. Okup. Lietuvos gyventojai, kaip 
ir daugumas Sov. Sąjungos piliečių, so
vietinės valstybės nelaiko tokia stipria — 
žino, kad daugumas ja yra nepatenkinti. 
Karo atveju, yra įsitikinę, pasikartotų 
toks pat masinis į nelaisvę pasidavimas, 
kaip 1941 m. Tada tariamai lojalių pilie
čių daug pasidarytų nelojalūs.

Ar ilgai galės lietuviai prieš okupantus 
spirtis?

— Pasižiūrėkime į pačius rusus, kaip 
ilgai jie galėjo bolševikiniam režimui spir 
tis. Su kiekviena naujai išauklėta karta 
bolševikai laimi tam tikrą procentą į sa
vo pusę. Ir dabar, jeigu ne tos viltys su 
šaltuoju karu ir ateityje numatomu karš
tuoju karu, tai didesnis ir mūsų tautie
čių procentas butų nuėjęs „pavandeniui“. 
Taigi pasipriešinimo stiprumas priklauso 
ne tik nuo vidaus padėties, bet ir nuo pa
ramos iš svetur. Kai ką iš pačios jauniau 
sios kartos yra paviliojęs ir komunizmas. 
Dialektinis materializmas su visa bolše
vikine filosofija bei spaudimu, šiap ar 
taip, apsuka galvas tam tikrai žmonių 
daliai, o ypač nesugebančiam kritiškiau 
visko vertinti jaunimui — šio dalis ima 
tikėti jų logika. Jeigu būtų prieinama Va 
karų spauda ir laisvas susižinojimas, tai 
dialektinio materializmo įsrava nebūtų 
tokia didelė. Iš dabartinių sąlygų darant 
išvadą, netektų galvoti, kad radijo klau
symas galėtu būti užgniauštas. Jo, neten
ka abejoti, dažnai -pasiklauso ir patys ko
munistai, norėdami turėti „reikalingų in
formacijų“. Kraštutiniu vertinimu, iš 
mūsų pačiojo mažojo ir bręstančio jau
nimo tikrai sukomunistėiusių ar nuėjusių 
su okupantais, mano įsitikinimu, — sako 
V. Mironas, — bus gal koks 1%. Taigi iš 
esmės sukomunistinta ir surusinta jų dar 
labai maža.

Užsienio radijo stočių klausytojai gali 
būti nubausti už „antitarybinę“ propagan 
dą. Aš pats esu girdėjęs Amerikos Balso 
Pranešimus ir iš Muencheno ir iš New 
Yorko lietuviškai, taip pat pranešimus 
rusiškai ir vokiškai. Amerikos Balsas gir
dimas gerai. Ypač gerai girdimi Lietuvoje 
praneš-’mai rus”, kalba. Užsienio radijo 
pranešimų pasiklauso, kas tik turi radi
jo anaratus Vatikanas kažin kodėl girdė
ti blogiau. Spaudos iš Vakarų negaunama 
jokios, net ir Leningrado kioskuose nete
ko pastebėti užsieninių laikraščių kad ir 
iš „liaudies demokratijų“. Tuo tarpu to
kioj Prahoj, kiek žinoma, galima gauti 
prancūzų kp oficiozą ir kitokių leidinių. 
Vadinasi, ten ir šiuo atžvilgiu yra kitaip, 
negu Lietuvoje. Lietuvoje galima gauti 
nebent svetimomis kalbomis tik Maskvo
je išleistų leidinių. Parodoma ir svetimų 
filmų viena kita — apie Afriką, Tarzaną, 
„Kareivio likimą Amerikoje“ ir kt. Kurį 
laiką su pamėgimu rodytos vad. „trofėji
nės filmos“ iš Berlyno — tai tos. kurios 
rusų, kaip nugalėtojų, buvo „paimtos“ į 
nelaisvę Berlyne ir paskum apskelbtos 
„trofėjinėmis filmomis“. Rodomas ir 
Chaplinas. Kai leidžia „Tarzaną“ — tai 
eilės didesnės nei prie duonos.

Ko daugiausia trūksta? Nė vienos pre
kės nėra per daug. Pvz. odinių puspadžių 
tegalima gauti tik juodoje rinkoje. Prieš 
gegužės pirmąją vitrinose visur raudonuo 
ja išstatytas raudonas satinas. Iš užsie
nių prekių galima gauti švediškų skuti
mosi peiliukų, čekoslovakiškų batų, vo- 
kietinių rašomųjų mašinėlių ir BMV mo
tociklų ir kt.

LAISVAS LIETUVIU ŽODIS 
IŠ EUROPOS RADIJŲ

Transliacijų laikas nurodytas Vidurio 
Europos laiku, arba dviem valandom vė
liau, kaip okupuotos Lietuvos laikas.

Bangų ilgis pažymėtas metrais. Norint 
sužinoti bangos ilgį megociklais (ameri
koniškiems priimtuvams), reikia 300.000 
padalyti iš bangos ilgio (metrų). Pvz.: 
300.000 : 251 bus 1.195 mc, arba padalinus 
minėtą skaičių iš 196,2 — bus 1.529 mc.
Amerikos Balsas:

19.15: 25,34; 31,46; 251,: 25,36; 25, 30; 
31,06; 41,38. Kartojama per Tanžero radi
ją vidurnaktį:

00.00: 31,14; 31,20; 41,47; 42, 25; 48,86; 
75,38 ir 49,34.

Londonas. Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija paskelbė, kad Maskva 
yra pasirengusi pripažinti Vak. Vokieti
jos vyriausybę ir dalyvauti naujoje ketu
rių didžiųjų valstybių konferencijoje lais
vų rinkimų Vokietijoje reikalu, tačiau 
pastatė sąlygą, kad būtų atmesti Vak. 
Vokietijos apginklavimo planai, atseit, Pa 
ryžiaus susitarimai. Kartu pagrasinta, 
kad tuos susitarimus patvirtinus, Vokie
tijos suvienijimas bus nebegalimas.

* * *
Bona. Vak. Vokietijos vyriausybė ofi

cialiai pareiškė, kad Sovietų Sąjungos pa
sisiūlymas pripažinti Bonos federalinę vy 
riausybę yra naujas laisvojo pasaulio 
skaldymo žygis. Tame pareiškime dar sa
koma, kad pasaulio taika ir Vokietijos 
suvienijimas pareina visų pirma nuo lais
vųjų tautų vieningumo.« * *

Madridas. Čia atvyko pretendanto į Is
panijos sostą Don Juano sūnus, 17-kos 
metų amžiaus kunigaikštis Juan Cailos, 
kurs mokysis konstitucijos ir kitų kara
liavimo dalykų. Studijų programa buvo 
aptarta Don Juano su gen. Franco ant 
Ispanijos — Portugalijos sienos.

* * *
Roma. Gydytojas specialistas pareiškė, 

kad popiežiaus Pijaus XII sveikata yra 
gera, tačiau jis turi prisilaikyti anksčiau 
nustatytos dietos, nepersidiibti ir stiprin
ti organizmą adatomis bei kraujo trans- 
fuzijomis.

♦ * »
Niujorkas. Pirmasis JAV atominis po

vandeninis laivas „Nautillus“ jau pradė
jo plaukiojimo mėginimus. Jo įgula su
daro 11 karininkų, 85 jūreiviai ir keli ci
viliai technikai.

* * *
Vašingtonas. Kostarikoje vyksta kruvi

ni mūšiai tarp sukilėlių ir vyriausybės ka 
riuomenės. Liberijos miestas liepsnoja. 
JAV pasiuntė vyriausybės kariuomenei 
aviacijos pagalbą.

* * *
Rangūnas. Maršalas Tito, bičiulystės 

sumetimais, pasižadėjo apginkluoti vieną 
Burmos kariuomenės brigadą. Už tai Bur 
ma atsiųs Jugoslavijai dovanų transportą 
ryžių.

* * *
Maskva. Sovietų Sąjunga paskelbė, kad 

ji padės statyti atominės energijos gavi
mo taikos reikalams įrengimus penkiuose 
komunistiniuose kraštuose, būtent, Kini
joje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rumuni
joje ir Rytų Vokietijoje.

* * *
Londonas. Anglų apeliacinis teismas 

atmetė Onufrejczyko apeliaciją ir tuo pa
čiu patvirtino jam mirties bausmę už sa
vo tautiečio ir ūkio bendravaldžio Syku- 
tos nužudymą. Jis bus pakartas.

* * *
Njūjorkas. JAV laivyno keturmotoris 

transporto lėktuvas Constellation nukrito 
į Atlanto vandenyną netoli Njūfaundlen- 
do. Trylika žmonių žuvo.

* * *
Londonas. Sniego krituliai, atlydžiai, o 

po jų vėl šalčiai sukėlė didelius potvynius 
Pietų Anglijoje, Prancūzijoje ir Vokieti
joje. Visą Europą nusiaubė audros. Pran
cūzijoje žuvo 5 žmonės ir keli Vokietijoje. 
Metereologai pranašauja, kad šalčiai 
tvers ilgesnį laiką, ir kad reikia dar tikė
tis sniego.

* * *
Roma. Iš Romos j Maskvą išvyko žy

mus smegenų chirurgas specialistas prof, 
Valdoni. Oficialiai skelbiama, kad i medi
cinos darbuotojų konferenciją, tačiau 
sklinda gandai, kad vienam kuriam rau
donajam tūzui sušlubavo protas.

* * *
Paryžius. Prancūzijos vyriausybei vis- 

dėlto pavyko sušaukti Vakarų Unijos na
rius tartis dėl bendrų ginklavimosi pas
tangų ir jo priežiūros. I Vakarų Uniją 
įeina D. Britanija, Prancūzija, Vak. Vo
kietija, Italija, Belgija, Olandija ir Luk- 
semburgas. Prancūzijos vyriausybės suma 
nymas, kaip žinoma, didelio pritarimo ne
turi.

* * *
Vašingtonas. Vienoje JAV provincijoje 

kalėjimo sargai konfiskavo 12 pasikalbė
jimo radijo aparatų, pagamintų pačių 
kalinių. Tų aparatų pagalba jie susikal
bėdavo sėdėdami vienutėse.

Roma. Viena įsimylėjusi porelė buvo 
sučiupta Italijos provincijos miesto kine, 
išlaikyta savaitę arešte ir įtraukta į „juo 
dąją knygą“ už baisų prasikaltimą — už 
bučiavlmąsi viešoje vietoje. Tai jau ant
ras miestas tame krašte, kur pašaukiami 
specialūs bučkius sekantieji policininkai.

* * *
Londonas. Anglijos vyriausybė, vengda

ma grėsmingo geležinkeliečių streiko, pa
rengė „taikos planą“, šis planas jau pa
teiktas transporto komisijai ir geležinke
liečių prof, sąjungai susipažinti.
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LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE M
SAVO SVEIKINIMAI bet tas neteisinga, nes šeimos atsakomy-

„MARIJA MUMS KALBA”
NAUJOS KUN. J. KUZMICKIO KNYGOS PASIRODYMO PROGA

S. Nasvytis „Dirvoje“ svarsto sveikini
mų šventėmis formą. Pačių sveikinimų 
jis neneigia, bet pasisako dėl jų lietuviš
ko pobūdžio. Jis rašo: „Patys sveikinimo 
tekstai kortelėse, kokio turinio jie bebū
tų ir kokia forma jie bebūtų išreikšti, ma 
žai teprisideda prie sveikinimo prasmės 
padidinimo. Dažnai gaunantieji sveikini
mus jų ir neskaito, ypač kai jie išreikšti 
svetima kalba. Svarbu pats sveikinimą 
siunčiąs asmuo. Turime mes lietuviai 
stengtis, sveikindami savo tautiečius, var 
toti sveikinimams korteles su lietuviškais 
tekstais ir atvaizdais, pagamintais mūsų 
dailininkų. Tuo mes prisidėsime ir prie 
mūsų dailininkų ir įmonių, gaminančių ir 
platinančių lietuviškas sveikinimo korte
les, palaikymo“.

KATALIKO PAREIGA

Lietuvių R. K. susivienijimo Ameriko
je organas „Garsas“, aptardamas kataliko 
pareigas, pažymi: „Kiekvienam katalikui 
privalu išpažinti dogminę Katalikiškosios 
Bažnyčios doktriną, kuri yra suformuluo
ta katalikiškame katekizme. Bet išpažinti 
tikėjimo tiesas ir turėti katalikiškąją pa
saulėžiūrą yra du skirtingi dalykai. Pir
masis dalykas yra pareiga, antrasis — 
uždavinys“.

APIE GERUS IR PIKTUS DARBUS

Štai „Darbininkas“, rašydamas apie pa
grindinę priežastį, apibudina žmogaus 
prigimtį šiais žodžiais: „Galima nurodyti 
visokiausių • priežasčių, kodėl yra taip at
sitikę, bet viena priežastis buvo, ir visa
da liks pagrindine, būtent, kai žmogus 
pameta ryšį su Dievu, jis pradeda pama
žu pamesti ir nuovoką, kas tikrai yra ge
ra ir kas pikta. Dar žingsnis — ir jis ima 
laikyti gera tai, kas jam tuo metu nau
dinga. Tiktai žmogiškoji prigimtis, į ku
rią yra įskiepytas bent elementarus supra 
timas gero ir pikto, verčia jį pridengti sa
vo piktus darbus. Dėl to žmogus dangsto
si, ir kas negera vadina geru, sakvsime, 
kruvinąją diktatūrą — demokratija“. Va
dinasi, tik žmogiškumo likučiai verčia 
žmogų savo kaltes dangstyti nekaltais pa
vadinimais. Gi sužvėrėjęs žmogus nė to 
nepaiso. Komunistai tardytojai kankini
mo kamerose dalykus vadina jau tikrais 
vardais. O kas atsitiktų, jei jie užkariau
tų pasaulį? Betkoks dangstymasis visiš
kai atkristų.

PASIMETIMO PRIEŽASTYS

„Keleivio puslapiuose aptinkame P. 
Margienės straipsnį apie šeimų nesugyve- 
nimo priežastis išeivijoje. Štai kaip ji 
samprotauja: „Yra faktas, kad nemaža lie 
tuvių šeimų, pasiekusios Ameriką, iširo 
ir išsiskyrė. Kaikurie kaltina Amerikos 
gyvenimą, girdi, čia moterys turi perdaug 
laisvės, bet daugumas vyrų kaltina to
kiais atvejais moteris. Aš manau, kad kai' 
tinti vien moteris dėl skyrybų yra netei
singa. Daugelis lietuvių vyrų yra atsive
žę pasenusią nuomonę, kad moteris yra 
žemesnis tvarinys, ir dėl viso ko įpratę 
kaltinti moterį“. Autorė kaltina lietuvių 
papročius tėvų valia vesdinti vaikus, kal
tina kraičio ir turto politiką piršlybose, 
netobulus Lietuvos įstatymus ir, paga
liau, Bažnyčios griežtumą. Pati būdama 
moteris, ji moteris ir atjaučia. Baigdama 
straipsnį, ji rašo: „Naujoji ateivė mote
ris nėra kokia lengvabūdė ir dėl menk
niekių nesiskiria. Gali pasitaikyti išim
čių, bet, sakau, tai yra tik išimtys. Bend
rai imant, jeigu ateivė palieka savo vy
rą, tai tik dėl didelio moralinio sukrėtimo 
arba dėl priežasčių, kurios ją visą gyve
nimą ėdė ir kurių ji nebenori daugiau 
kęsti. Vyrai visad įpratę kaltinti moteris, 

be yra bendra — ir vyro ir moters. No
rint moterį teisti, reikia žinoti visus ve
dybinio gyvenimo užkulisius, kurie labai 
dažnai kalba ne vyro naudai“. Gerai, ga
lima būtų ir sutikti, tačiau daug tų vedy
binio gyvenimo užkulisių kalba ir mo
ters nenaudai. Atrodo, jog čia bendros 
taisyklės negalima pritaikyti. Tie vadina
mieji „užkulisiai“ yra tokie įvairūs ir o- 
pūs, kaip įvairūs ir jautrūs yra patys 
žmonės. Greičiau vargas yra, kad žmogus 
žmogaus nesistengia ar nepajėgia pažinti 
ir suprasti, o gyventi skuba. Juk tai iš vi 
so plati studija, kurios nei galo, nei kraš
to nematyti nei literatūroje, nei moksle. 
Tiesa, Bažnyčia griežtai žiūri į vedybinį 
gyvenimą, sykiu Ji griežtai nepritaria 
jungtuvių prievartai. Gi savivaldybės re
gistratorius lengvai palaimina porelę, 
kaip lygiai lengvai teismas ją išskiria, net 
dėl vyro knarkimo miegant ar dėl mo
ters nesugebėjimo išvirti vyrui patinka
mą sriubą. Šiaip ar taip, įdomu, kad šis 
klausimas svarstomas, nes lietuvių šeimų 
nesantaikos vėžys turi tendencijos plisti, 
nors išsiskyrimo priežastys dar nepasie
kė juokingumo ribų.

GYVYBINIAIS KLAUSIMAIS

„Santarvės“ Nr. 10 vedamasis kalba a- 
pie patriotizmo atsparą. Ten rašoma: 
„Mes mylime visą pasaulį ir atidžiai klau 
somės, kas ten sakoma. Vieni įvairias pa
saulėžiūrines idėjas, kiti socializmą ir jo 
būsimos socialinės lygybės programą, tre
ti demokratiją ir liberalizmą, ketvirti gry 
ną grožį ir estetinių vertybių kultivavimą 
laikome savo pagrindinėmis gairėmis. Ne 
tik laikome, bet ir iš kiekvieno reikalau
jame tikėti, kad tik tos vertybės teišgel- 
bės Lietuvą, padės mums išlikti, o taip 
pat ir visą pasaulį jos vienos teišgelbės“. 
Toliau samprotaujama: „Vakarų Europa 
ir Amerika gali pasiekti naujų demokrati 
nės santvarkos tobulybių, bet kiek dėl to 
šiandien yra šilta lietuvių tautai, kada 
šioje „taikingo sugyvenimo“ gadynėje to
liau ją naikina ir terioja okupantai? Vi
sas pasaulis iki negirdėto lygmens gali 
iškultyvuoti mokslus, meną, literatūrą ir 
kitas estetines vertybes, bet kuriomis jų 
ir kaip naudojasi lietuvis pavergtoje Tė
vynėje ar Sibiro vergų stovyklose?“ Sa
vaime suprantama, kad naudojimasis liūd 
nas, apverktinas. Smaguriavimas idėjo
mis yra malonus dalykas, bet šiandien jų 
atranka turinti būti intin praktiška. A- 
pie tą atranką vedamojo pabaigoje ir 
kalbama. „Bet mes gerai žinome, kad gy
venamasis lietuvių tautos likimo tarpsnis 
reikalauja griežto laipsniavimo. Gilusis 
ir visą žmogiškąją esmę. persunkęs lietu
viškasis patriotizmas yra mums pirmuti
nė atspara ir stačiai vienintelė tautos iš
likimo garantija naujiems žygiams. Tas 
patriotizmas ir tautiškumas nėra surištas 
su kokiu pasaulėžiūriniu dešinumu ar kai 
rumu, su religijomis, estetikomis, kapita
lizmu ar socializmu“. Taip tai taip, bet 
ten pat sakoma, kad idėjos galėtų pagel
bėti lietuvių tautos dvasinei stiprybei. 
Vadinasi, patariama jomis domėtis, ir ge
rai daroma.

Gimnazijos Metraštis
Balandžio mėn. 1 d. numatomas išleisti, 

vieton trimėnesinių Vasario 16 Gimnazi
jos biuletenių, Gimnazijos Metraštis su 
atsiskaitymais ir apyskaitomis už gimna
zijos išlaikymui ir jos pastogei sutelktas 
aukas ir su žiniomis bei straipsniais iš 
gimnazijos gyvenimo bei rėmėjų būrelių 
veiklos. Metraščio redakcinę komisiją su
daro gimn. direkt. Dr. VI. Literskis, A. 
Makarsgas ir Dr. A. Rukša. Lėšos metraš
čio išleidimui numatomos surinkti iš lie
tuviškų įmonių bei lietuvių verslininkų 
skelbimų.

Švenč. Dievo Motina Marija po savo 
Paėmimo į dangų, daug kartų įvairiose 
aplinkybėse apsireiškė žmonėms. Marijos 
apsireiškimai paskutiniaisiais šimtme
čiais Bažnyčios yra rūpestingai, giliai ti
riami ir daug griežčiau, negu netikinčių
jų daromi prieštaravimai. Bažnytinio au
toriteto sudaromi nuodugnūs procesai, da 
ly vau j ant augštojo mokslo prityrusiems 
dvasiškiams ir žymiems medikams. Ant
gamtinis faktas, jo apraiškos ir aplinky
bės yra ilgai ir smulkmeniškai studijuo
jamos ir padarytos išvados, bei oficialus 
įvykio aprobavimas, neįpareigoja tikin
čiųjų įjungti į savo tikėjimo išpažinimą. 
Dievo duotas viešas žmonėms Apreiški
mas baigėsi paskutiniojo apaštalo mirti
mi.

Naujai pasirodžiusi kun. Jono Kuzmic- 
kio knyga" „MARIJA MUMS KALBA“, lie 
tuviškai visuomenei atskleidžia žymiuo
sius Marijos apsireiškimus. Marija neatei
na skelbti naujos Evangelijos, bet suža
dinti, duoti naują reikšmingą akstiną gel
bėtis iš užgriuvusių nelaimių, iš gresian
čių pavojų. Tikintysis, skaitydamas kny
gą, ras naujos jėgos dar su didesniu pa- 
sit’kėiimu pakelti savo akis į Rytmečio 
žvaigždę šioje sutemusioje naktyje. Die
vo Motina, kuri verkė Šiluvos laukuose, 
kuri ir šiandien stebuklingai gydo Lurde, 
kuri Fatimoje perdavė Taikos pasiūlymą 
žemei, visų pirma kalba mūsų širdžiai.

Knygos turinį sudaro: 1) Ats:dusimas 
— širdies kalba į Viešpati, „kad rašomas 
dalykas būtų be klaidos sunratas, kad su
prastas būtų pamaldžiai pasakojamas ir 
pasakytas — be svyravimų priimamas.“
2) Pratartis, kurioje autorius kondensuo
tai iškelia pamaldumą į Dievo Motiną ir 
Jos meilę žmonėms, Magnificat pranašys
tės šviesoje: „Štai nuo dabar visos kartos 
mane vadins palaiminta“. 3) Švenč. Mari
jos šventovės Lietuvoje: Aušros Vartai. 
Pažaislis, Žemaičių Kalvarija. 4) Švenč. 
Marijos apsireiškimai: Verkianti Šiluvos 
Marija, Girkalnis, Nuostabusis Medali- 
kėlis — Paryžius, Marijos ašakos La Sa- 
lette — Prancūzija, Lurdas, Fatima, Ne
turtėliu Motina Banneux — Belgija, Ver
kianti Šiciliios Madona — Italija. 5) Ma
rija mums kalba — knygos epilogas — 
švenč. Marijos apsireiškimų prasmė ir 
išvados.

Autorius gausiai cituoja Bažnyčios Did 
vyrių — Šventųjų ir Popiežių išsireiški
mus apie Dievo Motiną. Šv. Liudvikas 
Grignon de Monfort sako, kad Dievo Mo
tina savo vaikus „myli daug jautriau, ne
gu visos motinos kartu. Sudėk, jei gali, 
visą prigimtą meilę, kurią viso pasaulio 
motinos turi visiems savo vaikams, į vie
nos motinos širdį, mylinčią vieną vaiką. 
Iš tikrųjų, tokia motina tą vaiką nepap
rastai mylėtų. Ta6iau tikra, kad Marija 
myli savo vaikus dar labiau, nei ta moti
na mylėtų tą savo vaiką, (p. 12).

Autoriaus vaizdžiai aprašomi Dievo Mo 
tinos apsireiškimai iškyla lyg didinga po
ema. Tai kartu Augščiausiojo gerumo ir 
gailestingumo apsireiškimas žmonijos is
torijoje. Tai budintis švelnus mūsų myli
mosios dangiškos Motinos rūpestis, įspė
jantis nuo pavojų, nurodantis išsigelbėji
mo kelią. Autorius nesileidžia į apsireiš
kimų diskusijas ar kritiką. Jei bandytų 
aprašyti nors vieno apsireiškimo Bažny
čios padaryto proceso eigą — būtų keletas 
storų tomų. Kun. J. Kuzmickio darbas at
liktas atidžiai, be perkrovimo, duota es
mė. Bažnyčios patvirtintus Dievo Moti
nos apsireiškimus perteikė tobulu objek
tyvumu, kartu su gilia pagarba. Jis nieko 
neprideda prie paprasto ir kartu taip aiš
kaus Dievo Motinos kalbos stiliaus. Mari
jos pranešimai perduodami skaisčioje Tie 
sos šviesoje, taip kaip dangiškoji Viešnia 
kalbėjo. Negi mes galime Jai pasakyti, 
turėtų savo mintis išreikšti?!

Knyga savo aktualumu skirta ne knygų 
spintai, bet dažnam skaitymui — apmąs
tymui, nes šių apsireiškimų esmė, apie ku 
rią viskas sukasi, yra galingas paskatini
mas ir sužadinimas, kad žmonės stengtų
si užlaikyti Dievo įsakymus ir lik juos 
užlaikant einame tikruoju keliu, kuris vie 
nas veda į Laimės šaltinį — Dievą.

Keletas smulkmenų. 1)— Autorius kny
goje visus paminėtus pooiežius vadina Šv. 
Tėvo titulu. Bažnyčia „Sv. Tėvo“ garbės 
titulą teikia tik gyvam popiežiui. Jeigu 
miręs popiežius yra kanonizuojamas — 
jis net ir tada nevadinamas Sv. Tėvu, bet, 
pav. „Popiežius Šv. Pijus X“. 2)— Mari
jos žemė (p. 19) lotyniškoje transkripci
joje yra „terra mariana“, 3)— Paminėtas 
Šv. Grignonas iš Monforto veikalas (p.ll) 
apie „Švenč. Marijos ir Jos meilės ver
gus“, jei būtų be kabučių, būtų labai tiks
lu ir preciziška. Kabutėse, man rodosi, 
jau reiškia knygos titulą. Šio šventojo 

knyga, kuri į Mariologiją įėjo, kaip vie
nas iš pagrindinių veikalų .vadinasi (ver
čiant iš prancūzų k. ariginalo): šv. Liud
vikas — Marija iš Monfort „Traktatas 
tikro pamaldumo į . šventąją Mariją“. 
4)—* Kaip „post scriptum“ tektų priminti 
autoriaus aukso kelią dėl lotyniško žodžio 
„Virgo“. Mūsų senieji ir garbingieji au
toritetai neapleidžia „Panelės“, jaunieji, 
turbūt su prof. kun. S. Yla priekyje, gar
bina „Mergelę“. Autorius nei vieno, nei 
kito nevartoja ir Dangaus Karalienę va
dina kitais vardais.

„MARIJA MUMS KALBA“ savo turi
niu nėra eilinė knyga. Mūsų lietuviškoje 
mariologinėje literatūroje tai yra pirmas 
veikalas, skirtas specialiai Marijos Pra
nešimams. Už tai visuomenė liks dėkinga. 
Ši knyga yra puiki dovana, kaip Marijos 
Metų: prisiminimas, kad prieš akis nuo
lat būtų gyvi Dangaus Karalienės prašy
mai ir naujas akstinas juos įgyvendinti. 
Ar ne džiaugsmas tada eiti tuo keliu, ku
riuo eiti kviečia švenč. Marija! Norint 
duoti išsamią recenziją, apimant nors es
mę kiekvieno apsireiškimo, tektų žymią 
knygos dalį perrašyti in folio. Panaudota 
vati naujausia paskutiniųjų metų biblio
grafija.

„Nidos*“ spaustuvės darbas atliktas tik
rai pasigėrėtinai. Yra malonu paimti es
tetiškai išleista knygą į rąhkas. Ypač gra 
žus Viršelio aplankas, kurio melsvame — 
dangiškame fone, mūsų spaudoje iki šiol 
dar niekur neužtiktas, Stebuklingojo Ne
kalto Prasidėjimo Medalikėlio švenč. Ma
ri tos paveikslas su sklindančiais spindu
liais.

Tikiu, kad ši knyga prisidės prie švenč. 
Mergelės Marijos Dangaus aKralienės 
triumfo žemėje!

* * ♦
Kun. Jonas Kuzmickis „Marija Mums 

Kalba“, Londonas, 1954. Rinko ir spaudė 
Nida Press, 159 psl. Leidėjas ir kaina ne
pažymėta. įrišta melsvos drobės kietuose 
viršeliuose su aplankais.

P. Dauknys MIC

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ PENKMETIS

„Tėviškės Žiburiai“ kartu su praėjusių 
Šv. Kalėdų numeriu atšventė savo gyva
vimo penkmetį. Penki metai, palyginti, 
nėra ilgas laiko tarpas. Žmogaus gyveni
me — tai būtų tik kūdikystė, tačiau laik
raščiui, ypač turint galvoje esančias išei
vijoj spaudos leidimo sąlygas, jau yra 
šis — tas. Juo labiau, kad tas savaitraš
tis tikrai prasidėjo, galima sakyti, iš „nie
ko“. Pradžioje neturėta nei pinigų, nei 
patalpų, nei spaustuvės — nieko. Tačiau 
šiandien — reikalai jau geresni. Laikraš
tis jau susidarė sąlygas, kad gali pragy
venti „pats iš savęs“. Jau turima sava ir 
spaustuvė „Žiburių“ vardu, laikraštis iš
sidirbo savo vardą, todėl turi gana daug 
prietelių ir rėmėjų.

Nuo pat pirmųjų dienų „.Tėviškės Ži
burių“ vyr. redaktoriumi buvo ir tebė-a 
istorikas, Prof. Dr. Adolfas Šapoka. Laik
raščiui susikūrus, pat pradžioje buvo su
darytas ir redakcinis kolektyvas, į kurį 
buvo pakviesti: Vytautas Tamula'tis, Juo
zas Kralikauskas, Pr. Alšėnas, Vytautas 
Kastytis ir kun. Dr. J. Gutauskas.

Šiuo metu, „Tėviškės žiburiams“ atsis
tojus kiek tvirčiau, prie visai aktyvaus 
darbo į redakciją pakviestas dirbti ant
rasis redaktorius, žymi intelektualinė pa
jėga — kun. Dr. Pranas Gaidamavičius 
— Gaida.

„Tėviškės Žiburių“ administratoriaus 
pareigos gula ant sumaniai tvarkančio to 
laikraščio reikalus J. Prakapo pečių.

Taigi, „Tėviškės Ž’buriai“ su skaisč’a 
viltimi įžengė į antrojo penkmečio plo
tus, tikėdamiesi, kad jiems teks nare;ga 
antrojo penkmečio laikotarpyje nušviesti 
kelius lietuviams savaisiais žiburiais į 
laisvą ir nepriklausomą Tėvų Žemę — 
Lietuvą.

Pr. Alšėnas

šio sekmadienio Evangelijos vaizde 
Kristų pasitinka du vyrai. Gyvenimo ke
lyje Išganytoją nesunku sutikti, bet leng
va, susirūpinus savais reikalais, praeiti 
pro šalį, išvengti susitikimo. Abu vyrai 
prisiartinę prie Kristaus yra paliesti ne
laimės: vienas raupsuotas — vos skele
tas belikęs, kitas — susirūpinęs savo tar
no liga. Dažnai skausmas padaro atides
nius Dievo balsui, išvaduoja dvasią nuo 
išdidumo, širdį palenkia prielankumą.

Tikėjimas atveda raupsuotąjį- prie Kris 
taus: „Viešpatie, jei nori, tu gali padaryti 
mane nesuteptą“. Jis tiki i Kristaus die
višką galią. Išganytojas, matydamas 
skausmo iškamuotą vyrą", nieko neklau
sinėja ir paprastai pasako: „Noriu, būk 
nesuteptas“. Ir tuojau jis pagijo iš savo 
raupsų. Kristus nieko neatstumia, kas tik 
pas Jį ateina, norėdamas būti nesuteptas. 
Jis pats mus pasitinka, vos mes pasijudi
name Jo jieškoti.

Dar kilnesnis šimtininko tikėjimas, Sa
vo būrio Vadas, įpratęs prie kariškos 
drausmės, tačiau taip sielojasi sergančiu 
tarnu: „Viešpatie, mano tarnas guli namie 
stabo ištiktas ir skaudžiai kankinasi". 
Karininkas jieško Kristaus pagalbos. Nė
ra abejonės — Tikėjimas Dievo dovana. 
Kritusi Sėkla rievisur randa tą pačią dir
vą. Vienur piktžolės ją nustelbia, kitur 
lyg uolon daigas neprasiskverbia. Šimti
ninkas turi gyvą tikėjimą ir jį išpažįsta: 
„Viešpatie, aš nevertas, kad tu įeitum po 
mano stogu, bet tark tiktai žodį ir mano 
tarnas pasveiks“. Štai Tikėjimas, kuris 
stebuklus daro! Nužeminta širdis visad 
bus išklausyta! Ir Kristus jį viešai pagy
rė: „Iš tikrųjų, sakau jums, aš neradau 
taip didelio tikėjimo Izraelyje. Eik, ir te
būnie tau, kaip tu tikėjai“. Ir tą pačią va
landą tarnas pagijo!

Ne kiekvieną skausmą Tikėjimas nu
malšina, bet duoda suprasti Dievo Apvaiz 
dos planą, suteikia energijos, įkvėpia vil
ties. Kitas nelaimėje netenka nuotaikos, 
keikia, paneigia bet kokio idealo vertę, 
atsiduoda jausmui. Jei Tikėjimo nors ži
burėlį turėtų, ateitų prie Kristaus ir su 
šimtininku tartų: „Viešpatie, tark tik žo
dį!“

Kiek skausmo sukaupta pavergtoje Tė
vynėje! Lietuva savo istorijoje dar niekad 
taip nekentėjo kain šiandie. Kiek išdras
kytų šeimų ir išblaškytų po neapmato
mus tyrlaukius, kiek tūkstančiu, nuskintų 
jaunų gyvybių, kiek dar šiąnakt kenčia 
tardymų pogrindžiuose. Viešpatie, tark 
tik žodį! Mes žūname už Laisvę, bet ne
vergaujame pragariškom jėgom! Taip žu
vo pirmieji krikšičonys, bet Kristaus ne
išsižadėjo, taip žūna ir lietuviai, bet Kris
taus neišsižada. — Pasitikėkite, aš nuga
lėsiu pasaulį! Skausmų valandą stiprina 
pasaulio Gelbėtojo žodžiai.

Viešpatie, padidink mumyse Tikėjimą!
P. Dauknys MIC

PAMALDOS

HALIFAX — sausio 30 d., 11,30 v.
KEIGHLEY — sausio 30 d., 5 v. p.p.

PATIKSLINIMAS
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Prof. M. Biržiškos straipsnyje yra at
spausdinti šie netikslumai:

1) Pirmame posme, kur kalbama apie 
Staniškį ir Kirtiklį, vietoje „šituodu ne
mažiau reikšmingu“ turi būti „kituodu“ 
ir t.t.

2) Trečiame posme, kur suminima enci
klopedijoje pateikti lietuviai ir „įlietuvin- 
ti vyrai“, vietoje „Liubovskis“ ir „Ruz
gas“ turi būti „Liubasvkis“ ir Ruhigas“.

3) Penktame posme vietoje „Dowojno 
— Sylwestrowski“ turi būti „Dowojno — 
Sylwestrowicz“.

4) šeštame posme, kur kalbama apie 
M. Biržišką, vietoje „kėlimą“, „reikštų“ 
ir „lituanica jis jokiu būdu neatsako“ — 
turi būti „keliama“, „reikėtų“ ir „litua- 
nica; už kitąką jis jokiu budu neatsako“.

5) Paskutiniame posme vietoję „rodos 
platokas... straipsnelis“, turi būti „rados 
platokas... straipsnelis“.

Tėvynės Mylėtojų Draugija Amerikoje 
leidžia plačią Lietuvos istoriją. Jos auto
rius — Dr. Vanda Daug;rdaitė-Sruogie- 
nė. Veikalas turės per 700 pusi, su 250 
iliustracijų bei žemėlapių. Knyga jau 
renkama „Sandaros“ spaustuvėje.

BR. DAUBARAS

BALTA LAZDELĖ
(Pabaiga)

Nekasdieninė mano pažintis su nerege 
Miss Mary nuo mūsų susitikimo Waterloo 
stoties aludėje, pakrypo kita linkme: nuo 
paslaptingojo josios antradienio mes liko
me kurį laiką nuoširdūs draugai.

Tiesa, retai teužeidavau į Miss Mary 
nuolatinį barą, bet, ten užėjęs, visada bu
vau kviečiamas prisėsti prie jos staliuko, 
visų to baro lankytojų, pažinusių neregės 
keistumus, nustebimui.

Nors man ir kniedėjo sužinoti visas 
smulkmenas, kodėl ji antradieniais vyks
tanti į stotį ir ten atsisveikinanti su trauki
niu, išvežančiu keleivius į užjūrius, tačiau 
niekad daugiau šio klausimo nepaliečiau, 
žinodamas, kad šios, jos asmeninės žaiz
dos, geriau iš viso nedilginti.

Kai, kartais, po ilgesnės pertraukos už
eidavau į jos barą, neregė man priekaištau
davo, kad ir aš esąs toks f>ats„ kaip ir visi 
kiti sveiki žmonės, ir su ja draugaująs tik 
pasigailėjimo verčiamas. J mano pasiteisi
nimą, kad dažniau lankytis neleidžiančios 
mano pareigos, ji šitaip atsakė:

— Jūs, sveikieji žmonės, niekad nenorite 
draugauti su tais, kurie yra nelaimingesni 
už jus. Sveikieji neįveikia suprasti, kad jų 
pasigailėjimas didina man kančią, nes aš 
matau, kad tai yra bjauri veidmainystė, to
dėl aš tokios draugystės vengiu, kaip dan
tų skaudėjimo...

— Ir be pasigailėjimo išraunate...
— Taip aš darydavau! Bet dabar pats 

suardei šią mano taisyklę, — tai sakyda
ma ji palietė lazdele man ranką, lyg tuo 
ženklu norėtų parodyti mūsų draugystės 
stiprius ryšius.

Dažnai ji teiraudavosi apie mano kraštą, 
domėjosi jo praeitimi ir dabartine būkle. 
Kartais, kai ji per radiją išgirsdavo ką nors 
apie Lietuvą, labai tiksliai papasakodavo 
nugirstas žinias, tarsi tai būtų aktualiausi 
tos dienos įvykiai, nors, apskritai, politika 
ji visiškai nesidomėjo.

— Matai, pats mane įtikinai, kad žmo
gui be tėvynės, sunkiau, negu. be.akių, to
dėl ir aš pradėjau suprasti jūsų nelaimę, o 
nelaimingi žmonės, paprastai, juk neturi 
draugų...

— Bet nelaimėje, kaip tik, žmogus suran 

da tikruosius draugus. Juk jei jūs, Miss Ma 
ry, būtumėt laiminga ir aš taip pat, mes 
niekad nebūtume čia sėdėję.

— Teisybę sakai: mes labai panašios da
lies žmonės, nes buvo laikai, kada- buvome 
lamingi, — pastebėjo Miss Mary, ir jos 
veidas pasidarė toks, kurį mačiau lietingą
jį antradienį, kai ji mojo pajudėjusiam iš 
stoties traukiniui.

— Sakyk — nustūmė lazdelę ir ilgais 
pirštais pridengė mano ranką, klausdama: 
— Ar ilgai žmogus gali gyventi praeitimi?

— Mano tautos himne yra pasakyta, kad 
žmonės iš praeities stiprybę semia...

— Puikūs žodžiai. Jie nepaprastai man 
tinka. Tokius žodžius gali sakyti tik tie, 
kurie turėjo iš tikrųjų gražią ir šviesią pra
eitį, — susižavėjo neregė sakinio prasmin
gumu.

— Bet, sakoma, kad kiekviena nelaimė 
turi laimingą pabaigą. Ir mes tikimės, kad 
vieną dieną mūsų nelaimė pasibaigs...

— Jums — taip, bet man tik praeitis 
paliko...

— Pasakykite, Miss Mary, kaip seniai 
jūs netekote akių? Ar modernioji medici
na yra bejėgė jums pagelbėti? — tyliai.ir 
švelniai paklausiau, kai jos pirštai tebebu
vo prisilietę mano rankos.

— Ilga pasaka. Naktis mane užtiko, kai 
buvau dvidešimt trijų metų. Tada aš bu

vau laimingiausias žemėje sutvėrimas: tu
rėjau akis. Mačiau saulę, dangų, gėles ir 
pievas. Mačiau medžius, upes, kalnus, aikš 
tęs ir pastatus. Pavasrį mačiau drugelius 
plasnojančius virš gėlynų, rudenį krentant 
pageltusį lapą man po kojų, žiemą — ži
dinyje linksmas liepsnos varsas. Trejis me
tus mes žiūrėjome į pasaulį keturiomis aki
mis: jo juodomis ir mano mėlynomis. Po 
to atėjo antradienis ir naktis užkrito ant 
manųjų akių. Ir per dvidešimt metų nebe
grįžo diena, nebegrįžo ir jis. Štai ir visa 
manoji pasaka, — atitraukė neregė virpan
čius pirštus nuo mano rankos, jieškodama 
stikliuko.

Aš ilgą minutę tylėjau.
— Tavo tylėjimas yra geras ženklas, nes 

kas nežino kada kalbėti, tas taip pat neži
no, kada tylėti. Aš su žmonėmis nustoj u 
kalbėti nuo tada, kai nebegalėjau jų matyti. 
Visi, turį akis, savo kalbomis norėjo mane 
priversti netekti ir tos mano praeities, ka
da aš mačiau tai, apie ką tau papasakojau. 
Jie savo gailestingumu norėjo užginti nrn 
nueiti ten, kur aš paskutinį kartą mačiau jo 
atsisveikinimo mostą, paskutinį kartą ma
čiau dangų ir nutolstančio garvežio dūmus. 
Tada, kai šios lazdelės pagalba išmokau at
skirti tvoras nuo medžių, šalig tv'us nuo 
kelio ir žmones, nuo šunų, aš atsiskyriau 
nuo žmonių, norinčių savo gaie’.stingumu 
atimti man praeitį, kuria aš gyvenu.

Kai ji nutilusi jieškojo cigaretės, aš pa
klausiau :

— Ir jis, žinodamas jūsų nelaimę, niekad į 
negrįžo?

Miss Mary tylėjo. Jos lengvai pudruotą 
smakrą sukrėtė keli trūkčiojimai. Pirštais 
stipriai suspaudė lazdelę ir nė žodžio neta
rusi ūmai atsikėlė nuo kėdės.

— Kriss! — rytoj aš sumokėsiu už bren .< 
dį. Labanaktis, — atsisveikino su padavėja, 1 
barkštelėjusi į kėdės atramą balta lazdele. 
Vyras, stovįs prie baro, paskubėjo išeinan- | 
čiai Miss Mary atidaryti duris.

— Thank you! — nugirdau jos pasku- | 
tinį sakinį, tartą Kristinos draugui.

*
Tris mėnesius nebuvau užsukęs į Miss | 

Mary užeigą. Tik ketvirtąją Kalėdų dieną, ; 
antradienį, žinodamas, kad tokią dieną ne- | 
užtiksiu neregės, užėjau.

— O, jūs labai negeras! Kodėl niekad J 
čia nebeateinate? Miss Mary kiekvieną į 
savaitę apie jus teiraujasi. Ji sako, kad jūs | 
vis vien kada nors užeisite, todėl jums pa- J9 
liko Kalėdų proga sveikinimą ir dovanėlę, | 
— padavė man mergina kalėdiniame po- | 
pieriuje suvyniotą dėžutę.

Dėžutės turinys buvo toks, apie kurį teks | 
kada nors su gerb. skaitytojais pasidalinti. |

Pabaiga.
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DBLS-gos pirmininkas p. M. Bajorinas, 
išvykęs Vokietijon posėdžiauti Vasario 
16-sios Gimnazijos kuratorijoje, dalyvavo 
ir Vokietijos Krašto Valdybos posėdyje. 
Tame posėdyje jis padėkojo valdybai už 
paramą „E. Lietuviui“ ir bendradarbia
vimą jo leidime. Buvo iškeltas ir to sa- 
vatraščio skolų išlyginimo klausimas. Vė- 

' liau jis ir p. Pr. Zundė buvo nuvykę i 
Reutlingeną, kur tarėsi su VLIKo Vykdo
mąja Taryba. P. M. Bajorinas šį trečia
dienį jau grįžo į Londoną.

DBLS IŽDO PRANEŠIMAS 
DBLS-gos veiklai sustiprinti vajaus 

uždarymas
DBLŠ Centro Valdybos nutarimu 12 mė
nesių trukęs vajus DBLŠ skoloms, išly
ginti baigtas 1954 m. spalio mėn. 1 d. Au
kų nebuvo gauta pakankamai, kad vajų 
galima būtų skaityti pavvkusiu. Iš reika
lingų £ 863. 16. 4. DBLS laikraščio leidi
mo skolai padengti surinkta tik £572.10.3. 
Todėl Centro Valdyba buvo priversta 
griebtis kitų priemonių skolai panaik'nti. 
Nutarta nurašyti skolos sąskaiton 
£259.14.3. turėtų rezervų ir £31.13.10 iš 
einamųjų DBLS pajamų. Tokiu būdu ten
ka skaityti, kad DBLS savo veiklos nuos
tolius yra išlyginusi ir pradeda žengti į 
šviesesnę ateitį.

DBLS ateities veikla bus planuojama 
taip, kad nuostolių daugiau nebesusida- 
rytu. Todėl reikia įsidėmėti, kad ateities 
veiklos vaisiai pareis nuo lietuvių pasiry
žimo ir bendrų pastangų.

Žengiau skelbiamas paskutinis aukotojų 
sąrašas. DBLS Centro Valdyba reiškia 
šiems asmenims nuoširdžią padėką.

Nuo 4. 7. 1954 užpajamuotos šios aukos:
100. 0.0 

10. 0.0
5. 0.0 
2. 0.0 
2. 2.6 
1. 7.6 
1. 2.0 
1. 0.0 
0.10.0

0.0 
5.0 
7.0 
3.3

DBLBendruomenės Valdyba 
Londono Skyriaus kasa 
Nottingham Apygard. Valdyba 
Huddersfield Sk. kasa 
Leicester sk. nariai (papil.) 
Leamington sk. 
Fort William sk.
J. S., Glasgow 
A. Garbauskas 
M. Janušauskas, 
J. Urbonas

Viso gauta 
Atkelta

Viso surinkta aukų 
Nurašyta DBLS išteklių 
VAJAUS TIKSLAS

£

nariai (papil.) 
kasa

Australija 1.
0.

124.
448.
572.10.3
291. 8.1 
863.18.4

S. Nenortas 
DBLS Iždininkas* * ♦

RELIGINĖS KULTŪROS ŽURNALAS
Sausio mėn. išėjo iš spaudos naujas re

liginės kultūros žurnalas „Žibintas“, ski
riamas religiniams Europos ir D. Britani
jos lietuvių katalikų reikalams, žurnalas 
nedidelio formato, 32 psl. su viršeliais, 
gaįvairintas iliustracijomis. Redaguoja 

un. J. Kuzmickis, leidžia — š. Anglijos 
Lietuvių Katalikų parapijinė Bendruome
nė. Žurnalas yra neperijodinis ir gauna
mas iš atskirų lietuviškų kolonijų baž- 
nyt. komiteto. • * ♦

SPAUDOS BALIUS
Ne tik Londone gyveną lietuviai, bet ir 

provincijoje, maloniai kviečiami atsilan- 
„Nidos“ spaustuvės rengiamą SPAUDOS 
kvti į tradicinį „Europos Lietuvio“ ir 
BALIŲ. Balius įvyksta Lietuvių Namuo
se, 1-2 Ladbroke Gardens, London W.U., 
sausio 29 d., šeštadienį. Baliaus pradžia 
— 6.30 ‘vai. vakaro.» ♦ ♦

DIENA VIRTO NAKTIM
Pereitą sekmadienį, sausio 16 d., tuoj 

po pirmos valandos, dienos metu, kelių 
akimirkų bėgyje Londone pasidarė taip 
tamsu, kaip nvkią rudens naktį. Gatvėse 
automobiliai turėjo važiuoti su šviesomis, 
o namuose gyventojai uždegti elektrą. 
Naktis truko kelias minutes. Metereologi- 
jos teigimu, diena virtusi naktimi, kai 
ūmai susidūrė priešingų krypčių stiprūs 
vėjai, suplakę krūvon tirštus dūmus, ku
rių 2 mylių ilgio juosta uždengusi dienos 
šviesą. Vėjas šį dūmų kamuolį nunešęs 
Kanalan, kur jis ir nuskendęs...

Daugelis spėliojo, kad tai saulės užtėmi 
mas, kiti, kad užplaukę nepermatomi de
besys, bet buvo ir tokių, kurie išsigandę 
šaukė, kad jau „svieto pabaiga“.

STASĖ SAKALAUSKAITĖ TEBĖRA
DANIJOJE

Lietuvaitė Stasė Sakalauskaitė, pereitų 
metų vasarą pabėgusi iš sovietinio laivo, 
gavo azylio teisę. Tačiau jos sveikata — 
nervų pakrikimas yra dar stiprus ir ji te
bėra laikoma nervų ligoninėje.

Karts nuo karto ją aplanko Danijos 
lietuviai, tačiau sunku su licone susikal
bėti tiek dėl jos praeities, tiek ir del atei
ties. Tikimasi, kad po kurio laiko visdėl- 
to jos sveikata pagerės'anti.

* * *
REDAKCIJOS PASTABA

Du „E. Lietuvio“ skaitytojai atsiuntė 
nepasitenkinimo laiškus dėl P. Dauknio, 
MIC, straipsnio „Aušros Vartai pašto 
ženkluose“. Jų supratimu, tas straipsnis 
klaidinąs lietuvius, nes anglų katalikų sa 
vaitraštyje „Catholic Herald“ kalbama 
esą anie Ostra Bramos pašto ženklus ir 
paaiškinama, kad ta Ostra Brama yra 
„at Wilno in Poland“. Redakcijos nuomo
ne, čia reikia skirti du dalykus, būtent, 
patį pašto ženklą nuo „Catholic Herald“ 
mums nepalankios klaidos. „Darbinin
kas“ Nr. 90, gruodžio mėn., įsidėjo to paš 
to ženklo atvaizdą, ir jame matvti tik 
„Mater Misericordiae“ įrašas. Tokiu bū
du, atrodo, Vatikano paštas pasielgė ne
utraliai, o P. Dauknys, MIC, neturėjo min 
ties ką klaidinti. Dabar tik nemalonu įs
pūdį sudaro to anglų sava'traščio tikrai 
vertas pastabos neapsižiūrėjimas. Ir būtų 
I>er®» H- to dalyko parašytų „Ca
tholic Hęrald“ redakcijai tinkamą žodį. 
O tai gali padaryti kiekvienas.

CORBY
Pasiskaitęs „E. L.* apie praleistas Šv. 

Kalėdas ir vaikučiams suruoštas eglutes 
įvairiose Anglijos vietose, noriu skaityto
jus supažindinti ir su Corby gyvenančių 
lietuvių kolonija ir veikliu DBLS skyriu
mi.

Kalėdų antrąją dieną 16 vai. susirenka 
nemažas tautiečių būrys su šeimomis į 
nedidžiausią, bet jaukią salę, o skyriaus 
Pirmininkas A. Kukanauskas, nors pats ir 
ilgas, bet atnešė eglę du kart ilgesnę už 
save. Džiugu buvo žiūrėti, kaip ją kiek
vienas griebėsi puošti, o po 5-10 minu
čių eglutė mirgėjo papuošalais.

Po to prasidėjo bendra arbatėlė, kurios 
pradžioje pasigirdo skyriaus pirmininko 
žodis. Savo žodyje išreiškė padėką vi
siems tautiečiams už gerą supratimą pa
laikant lietuviškas tradicijas išeivijoje. 
Taipogi padėkojo Ketteringo ir Northamp 
torio lietuviams už atsilankymą. Baigęs sa 
vo trumpą žodį, skyriaus Pirmininkas per 
skaitė DBLS Nottinghamo Apygardos Vai 
dybos sveikinimo raštą šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga Po to pakvietė tarti žo
dį Nottinghamo Apygardos Sekretorių K. 
Deveiki, kuris trumpai, bet drūtai pasvei
kinęs švetičių proga, pabrėžė, kad džiugu 
yra praleisti šventes su tokiais lietuviais, 
kurie tautinius interesus stato pirmoje ei
lėje, o asmeniškus bei pažiūrų antroje vie
toje, ir kvietė Ketteringo Skyrių prisi
jungti prie Nottinghamo Apygardos, kad 
drauge su Corby skyrium dar labiau iš
plėstų tautinius pasirodymus, nes bendrai 
su corbiečiais arbatėlėje ir eglutėje daly
vavo ir Ketteringo Skyriaus Pirmininkas 
p. Pužauskas, bei veiklūs lietuviai Ponai 
Bakaičiai. Ūmai prasivėrė salės durys, ir 
įžygiavo vaikučių laukiamas svečias — 
Kalėdų Senelis, nešinas didžiausiu maišu 
kalėdinių dovanų.

Salėje tyla. Kalėdų Senelis atsikosėjo ir 
atsikvėpęs užklausė vaikučių ar jie lietu
viukai. Vienbalsis šauksmas, kad lietu
viukai. Senelis tad nusiėmė nuo pečių 
maišą su dovanomis ir pradėjo pasakoti 
apie savo kelionę iš Lietuvos iki Corby. 
Po to senelis vaikučiams dalino dovanė
les, už kurias kiekvienas pasakė po eilė
raštį ir atsakinėjo į senelio klausimus,.

Pažymėtina, kad tarp lietuvių vaikučių 
buvo keletas ir anglų vaikų.

Išdalinęs dovanas, senelis pakvietė 
Corby mokytoją Permanienę ir mokinius. 
Visi susirinko aplinkui senelį, o jis iš
traukė iš maišo atskirą ryšulį, kurį pri
siuntė Nottinghamo Apygardos Valdyba, 
mokytojai ir visiems mokyklos vaiku
čiams po pakietą saldainių. Už tai moki
niai seneliui atsilygino, padainuodami ke
turias daineles ir dvi kalėdines giesmes, 
o po to mokinė Birutė Paulauskaitė ir mo 
kinys Alvydas Gervelis eglutės garbei gra 
žiai padeklamavo. Užba'gai vaikučiai pa
šoko kelis tautinius šokius.

Ketteringo Sk. Pirmininkas Pužauskas, 
džiaugdamasis corbiečių organizuotumu 
bei veiklumu, pareiškė darysiąs žygius 
Ketteringo skyrių prijungti prie Nottin
ghamo Apygardos.

Stebint Corby lietuvių koloniją, reikia 
pabrėžti, kad garbė Corby lietuviams, o 
padėka jų mokytojai Permonienei už jos 
darbą mokant vaikučius.

Pasikalbant su skyriaus pirm'ninku A. 
Kukanausku ir sekretoriumi savanoriu— 
kūrėju Vareika, teko išgirsti, kad Corby 
skyrius žada šiais metais suruošti birželio 
įvykių didesnę manifestaciją, prie to kvie 
čiant ir brolius latvius^

Baigdamas savo įspūdžius iš Corby lie
tuviu kol^niios, kviečiu gerbiamus skai
tytojus pamatyti Corby, atvykstant į bet 
kokį tautinės šventės minėjimą. Nesigailė 
site.

Korespondentas.

LEEDS
LEEDS LIETUVIAMS

Kadangi sausio 23 Leeds Holy Rosary 
bažnyčią kanoniškai vizituoja J. E. Vys
kupas ir mūsų projektuotoms pamaldoms 
nebelieka laiko, — skelbiu, kad lietu
viams pamaldos bus vasario 13 d. 3 vai. 
PP.

Kapelionas

Londonas, šeši vokiečių karininkai at
vyko į Londoną padaryti vizitą Anglų 
Admiralitetui. Jie aplankys ir karinio 
laivyno vienetus Portsmouthe.

DANIJA
Sausio 9 d. įvykusiame susirinkime per 

gyventa Danijos Lietuviu Bendruomenės 
„vyriausybės krizė“. Buvęs pirmininkas 
pasitraukė iš einamųjų pareigų. Liku
siems dviems valdybos nariams neatsisa- 
kiu, automatiškai valdybon įėjo vienas iš 
kandidatų, tokiu būdu susitvėrė naujoji 
valdyba, kurią sudaro moterys.

Dabartinė Danijos Lietuviu Bendruome 
nės būstinės adresas yra toks: Gaseho- 
lurvej 100, Herlev.

Tikimasi, kad naujoji valdyba išjudins 
lietuvių bendruomenės veiklą Danijoje.

PRANCŪZIJA
Lietuvių Bendruomenė Prancūzijoje skel
bia: Romas STALIULIONIS, tarnaująs 
Prancūzų Svetimšalių Legione, norėtu, su
sirašinėti su Anglijos lietuviais, anksčiau 
gyvenusiais Vokietijoje, Rottenbury o-T 
stovykloje ar buvusiais Bamberg 4024 L. 
S.C. sargybų kuopoje.

Rašyti: Lėg. le. cl. Romas STALIULIO
NIS, DCLE — CP4, NUOVION, ALGERIE

VOKIETIJA
AUGSBURGO APYLINKĖJE

Augsburge š.m. sausio 2 d. vargo mo
kyklos patalpose buvo suruošta vaikams 
eglutė. Su vaikučiais džiaugsmu pasidalin 
ti susirinko ir jų tėvai. Valdybos pirmi
ninkas, J. Balsys, nupasakojo vaikučiams 
Ka’ėdu šventės bei eglutės reikšmę, ku
rios metu Kalėdų senelis vaikučius lan
ko su dovanomis. Po to turiningą kalbą 
pasakė vargo mokyklos vedėja p. Kulma- 
nienė."Tik baigus jai kalbėti, pasibeldė į 
duris ir įėjo Kalėdų senelis. Jis labai ap
sidžiaugė tokiu gausiu lietuviukų būreliu, 
tik vėliau apgailestavo, kad ne visi mo
ka lietuviškai. Senelis nupasakojo apie 
sunkią ir ilgą kelionę iš Lietuvos. Kad 
tik gerųjų laumių padedamas pasiekė 
Augsburgą, nes piktosios raganos kliudė. 
Senelis pagyrė lankančius vargo mokyk
lą, o pasikalbėjime su vaikučiais įspėjo, 
kad sekančiais metais kas nemokės lietu
viškai, tie dovanų negausią.

Trys vargo mokyklos mokinės — sesu
tės seneliui pagrojo akordenou.

Sausio 8 d. Augsburge lankėsi Vokieti
jos Krašto Valdybos narys, p. Stp. Vykin
tas, kuriam Krašto Valdybos pavesta su
daryti naują vargo mokyklų programą. 
Ta proga, lydimas apylinkės v-bos nariu, 
an'an’rė vargo mokvklą. kurioje mokėsi 5 
va'kučiai. Jis, susipažinęs su dėstomais 
dalkais, patikrino ir vaikučių išsimeksV- 
nimą. Svečiui pagerbti tos pačios sesutės 
akordeonu pagrojo porą dalykėlių.

HANAU APYLINKĖJE
š.m. sausio mėn. 2 d. Hanau įvyko Ka

lėdų eglutė Hanau miesto ir anv'inkės 
vaikams. YMCA kambarys prisirinko pil
nas vaiku, jų tėvų ir svečių, kurių tarpe 
buvo S'elovados Tvarkytojas, Tėvas A. 
Bernatonis ir kt. Atvykus Kalėdų- sene
liui, vargo mokyklos mokiniai, vadovauja 
mi mokyt. Br. Survilienės, prie uždegtos 
Kalėdų eglutės a+l'ko grasią programa — 
pagiedojo kalėdinių g'esmių, pada'navo 
lietuviškų dainelių, pašoko porą tautinių 
čekiu ir padeklamavo gražių ei'ė-ašč'u. 
Neatsiliko ir tie, kurie tik neseniai pra
dėm lietuviškai mokvtis.. jie irgi pasakė 
eilėraščiu. Pasibaigus programai Kalėdų 
=enis 52 vaikus apdovanojo BALFo mai
šeliais su saldumvnais ir vaisiais, o mo
kyt. B. Survilienė išdalino vargo mokyk
los mokiniams Baltic Co Birutės sa'dai- 
nius ir Canados Liet. Katalikių. Moterų 
D-jos ir Canados Lietuvių Darb’ninku D- 
jns lėšomis nupirktą šokoladą. Vaikai ir 
tėvai liko dėkingi visiems geradariams- 
aukotoiams. o T. A. Bernatonis gražiais 
žodž'ais padėkojo mokyt. Br Surv'l’enei 
už idėta trūsą ir energija ruošiant Kalėdų 
eglute. Po to va’kai pažaidė, o tėvai su 
oveč’a's nadainavo keletą lietuviškų daine 
liti. Tai buvo tikra Kalėdų šventė ir vai
kams ir tėvams.

HUETTENFELDO APYLINKĖJE
Gruodžio mėn. pradžioje inž. Funkas 

skaitė moksline paskaitą tema „Egzisten
cializmas nagai Šartre“. Po oaska'tos dis
kusijose dalyvavo keli mokytojai.

Ka'ėdu antra diena gimnazijos tarnau
toju ir mokytojų vaikučiams buvo suruoš 
ta eglutė, kurioje dalyvavo ir tėvai bei 
svečiai. Eglutės programėlėje mokyt. S. 
Antanaitis pasakė vaikams pasaką. Po to 
buvo pažaista, o Kalėdų senelis, ku’i gi
žiai suvaidino mokyt. Snarskis, vaikučius 
apsčiai apdovanojo.

Prieš pat Kalėdas vienas amerik'ečių 
armijos dal’nvs paruošė vietos vaiku
čiams iš savo virtuvės skanius pietus, su 
kalakutu ir amerikoniškais ledais, i ku
riuos buvo pakviesti ir netoliese esančios 
Auerbacho seniūnijos lietuvių vaikučiai.

WEINHEIMO APYLINKĖJE
Trijų Karalių dieną neseniai įsteigtoji 

seniūnija suruošė pirmąjį savo pobūvį, 
kuriame dalyvavo svečiais Huettenfeldo 
apylinkės v-bos nariai mok. Antanaitis ir 
mok. Petkevičius bei pirmą kartą po dau
gelio metų lietuvių tarpe iš rusų zonos at
sikėlęs tauties Sk. su žmona.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

Prasidėjo mokslas
Kalėdų atostogoms pasibaigus, sausio 

10 d. suvažiavo gimnazijos mokiniai ir 
punktualiai prasidėjo gimnazijos mokslas.

Rėmėjų Ženklelis
Vasario mėn. numatomas išleisti Rėmė

jų ženklelis, metalinis, emaliuotas, nedi
delio formato, prisegamas. Jis skiriamas 
tik nuolatiniams Vasario 16 Gimnazijos 
rėmėjams, jiems pagerbti ir atžymėti jų 
nenuilstamą pasiaukojimą lietuvių švieti
mo reikalui.

Aukos Gimnazijos Namams
E. Likanderio, Chicago, vadovaujamas 

rėmėjų būrelis, pavyzdingas savo rūpes
tingai punktualiais įnašais, Kalėdų pro
ga Gimnazijos Namams sudėjo aukų

50.- dol.
Detroito Lietuvių Tremtinių Draugija 

atsiuntė Gimnazijos Namams per d-jos 
pirmininką A. Naruševičių, draugijos lik
vidacinio susirinkimo nutarimu iš d-jos 
kasos aukų

207,70 dol. arba 871,24 DM.
Detroito Lietuvių Kultūros Klubas per 

vyr. sk. Kodatienę atsiuntė Gimnazijos 
Namams savo auką

25.- dol.

Did. Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Leeds skyriaus 35 nariai Gimnazijos Na
mams sudėjo ir pervedė aukų

£ 16. 4. 6.
BENAMIAMS UŽSIENIEČIAMS 

POTVARKIAI
Mokesčių reikalu

Nordrhein-Westfalijos finansų ministe- 
rio potvarkiu benamiai užsieniečiai 1954 
m. pajamų mokesčių atžvilgiu prilygina
mi vokiečių pabėgėliams ir gali pasinau
doti paragraf. 33a Einkommensteuerge- 
setz privilegijomis.

Kaip įrodymas toms lengvatoms gauti 
galioja tarptautinis vokiečių įstaigų išduo 
tas pasas arba vadinamas „Fremdenpass“. 
Pabaltiečių tautiniai pasai tam reikalui 
nepripažįstami, nes pabaltiečiai, šalia sa
vo tautinių pasų, gali išsirūpinti ir čia 
paminėtus asmens dokumentus.

Darbo ir emigracijos galimybės
UN Augštojo Komisaro įstaigos tarpi

ninkavimu pavieniai specialistai gali gau
ti darbo ir išemigruoti į įvairus kraštus. 
Šuo metu yra pasiūlymai:

a) jūrininkams Kolumbijos prekybos
laivyne,

b) technikams Bolivijoje,
c) specialiems darbininkams Did. Bri

tanijoje,
d) įvairiems specialistams britų kolo

nijų įstaigoje,
e) darbai Pakistane įvairiems specia

listams.
Norintieji pasinaudoti šiais pasiūlymais 

turi išpildyti tam tikrus formuliarus, ku
rie gaunami Krašto Valdyboje. UN Augš
tojo Komisaro įstaiga nusiskundžia, kad 
tos galimybės nėra išnaudojamos.

Europos Ūkio Taryba (OEEC) nutarė 
papildyti savo nuostatus paragrafu, ku
riuo nusakoma, kad pabėgėlis, pripažintas 
kaipo toks viename Iš Tarybai priklausan 
čių kraštų, pripažįstamas ir kituose kraš
tuose ir jam negali būti tų kraštų įstaigų 
daromos kliūtys prašant leidimo darbui 
gauti arba leidimą prailginant.
Profesinio lavinimosi kursai Ingolstadte

1955 m. kovo 6 d. Ingolstadte pras'deda 
nauji kursai įvairių amatų specialybei iš
mokti, kaip elektrikų, mechanikų, metalo 
darbininkų, siuvėjų, šaltkalvių ir t.t. Kur 
sai ir pragyvenimas prie kursų esančiame 
bendrabutyje neišgalintiems yra nemoka

mas. Prašymų formuliarai gaunami dar
bo biržose arba apskrities socialinės glo
bos įstaigose (Arbeitsamt arba Kreisfuer- 
sorgeamt). Jeigu šios įstaigos formulia
rų neturėtų, tai jų galima prašyti pačių 
kursų vadovybės antrašu:

Berufsausbildungsstaette, Ingolstadt.
Atlyginimai nacių persekiojimo aukoms

Svarbus šiam reikalui „Bundesent- 
schaedigungsgesetz“ yra pakeistas 1954. 
11. 24 d. ir pagal tą pakeitimą aukos savo 
pretenzijas gali užmėlduoti dar iki 1955. 
X. 1 d. (žiūrėk BGB1. 1954 I S. 356). Iš
leisti vykdymo nuostatai to įstatymo p. 
14, kurie liečia aukos mirties atvejus ir 
nustato įpėdinių teises į pensiją. Greitu 
laiku bus išleisti nuostatai to įstatymo p. 
15 vykdymui, kuriais nustatomas atlygi
nimas už sveikatos netekimą.

Iki 1955. IV. 1 d. numatoma išleisti 
įstatymo papildymą, kuriuo bus nusakyti 
atlyginimo atvejai užsienio pogrindžio 
veiklos aukoms, t.y. nukentėjusiems to 
pogrindžio veiklos dalyviams.

Emigravimo sąlygų sušvelninimas
JAV įstatymu „Public Law 770, Sec. 

4“ pakeičiami imigracijos 1952 įstatymo 
nuostatai baustiems nusikaltėliams, ku
rių įsileidimas į JAV buvo draudžiamas. 
Dabar tuo pakeitimu įsileidžiama į JAV 
nusikaltę, jeigu jų,bausmė buvo mažesnė 
kaip 6 mėn. kalėjimo arba piniginė baus
mė iki 500 dol. vertės. Tokiems nusikal
tėliams ateityje vizos bus duodamos, jei
gu kitos imigracijos sąlygos bus išpildy
tos.

Mūsų mirusieji
Kūčių dieną, gruodžio 24 d. mirė, su

laukęs 69 m. amžiaus Kiel-Friedrichsort 
lietuvių bendruomenės apylinkės ištiki
mas narys, Mažosios Lietuvos Tarybos 
narvq HERMANAS GREČIAS.

Velionis buvo susipratęs prūsų lietuv's, 
kilęs iš Labguvos, visada dalyvavęs lie
tuviškose organizacijose ir nesvyruoda
mas kovojęs už lietuvių gerą vardą. Velio 
nis nąią'dotas vietos kapinėse.

Dillingeno ligoninėje š.m. sausio mėn. 
4 d. mirė Dillingeno apylinkės narys — 
MEČISLOVAS VILČIKAS.

Velionis buvo k’Ięs iš Tauragės apskr. 
gyveno tremtyje vienas, o Lietuvoje pali
ko žmoną ir dvi dukras. Mirė 48 m. am
žiaus. Palaidotas Dillingeno R. Katalikų 
kapinėse.

PAX ROMANA KONGRESAS

JAU PATS LAIKAS UŽSIPRENUMERUOTI

EUROPOS LIETUVĮ.
VISAME LAISVAJAME PASAULYJE SKAITOMĄ VIENINTELĮ NE
PARTINĮ INFORMACIJŲ IR KULTŪROS LAIKRAŠTĮ!

Sename Salzburgo mieste, į kurį vasa
ros metu suplaukia tūkstančiai žmonių 
jos, Šveicarijos, Italijos ir tolimesnių Eu- 
iš pačios Austrijos, kaimyninės Vokieti- 
ropos ir net užjūrio kraštų pasiklausyti 
puikių koncertų, rengiamų Salzburger 
Festspiele rėmuose, š. m. sausio 2-6 d. į- 
vyko PaX Romaną kongresas, skirtas 
tremtinių studentų problemoms nagrinėti.

Jau 1954 m. visuotiniame studentų ša
kos PaX Romana (MIEK) suvažiavime 
Flueli, Šveicarijoje, buvo atkreiptas ypa
tingas dėmesys pabėgėlių studentu, klau
simui: viena kongreso darbo grupė, susi
dedanti iš įvairiausių tautų atstovų, ke
letą dienų ištisai diskutavo komplikuotą 
tremtinio studento padėtį. Diskusijų me
tu iškilus nuomonių skirtumui principi
niais klausimais pačių tremtinių tape, da 
lyvavę tremtinių studentų katalikiškų 
korporacijų atstovai pajuto gyvą reikalą 
išsikalbėti visų pirma savam rately, prieš 
išeinant į platų - tarptautinį PaX Romana 
forumą, kuriame daugiau svarumo turė
tų, vieninga Rytų bei Vidurio Europos 
tautų grupės pozicija. Todėl Flueli buvo 
nutarta šaukti'PaX Romana globoje vien 
tremtinių studentų posėdį. Jį suorgani
zuoti apsiėmė Dunojaus švabų katalikų 
studentai, kurių dauguma gyvena ir stu
dijuoja Austrijoje.

Ramus ir gražus Salzburgo miestas t’k- 
te tiko tokiam tremtinių akademinio jau
nimo susitikimui. Savo delegatus atsiun
tė, neskaitant austrų ir vokiečių, katali
kiškos latvių, lietuvių, lenkų, vengrų, če
kų, slovakų, ukrainiečių, kroatų rumunų 
ir pačių Dunojaus švabų studentų korpo
racijos. Lietuvius šiame kongrese atsto
vavo „Ateities“ vardu kun. B. Liubinas, 
J. Norkaitis ir J. Medušauskas.

Salzburgo PaX Romana kongresas už
truko 3 dienas. Dienotvarkėje šalia pas
kaitų daug laiko buvo numatyta diskusi
joms, kurių buvo laukta ir norėta.

Didelio susidomėjimo kongreso dalyvių 
tarpe susilaukė Muencheno universiteto 
profesoriaus Dr. G. Stadtmueller paskai
ta „Rytų Bažnyčia ir bolševizmas“. Pre
legentas, žinomas kaip lyginamosios isto
rijos specialistas, akyvaizdžiai išdėstė 
1054 m. schizmos priežastis ir gražiai nu
švietė tuos, likiminės reikšmės turėjusius 
ir tebeturinčius, Rytų ir Romos Bažnyčių 
skirtumus, kylančius iš santykio su vals
tybės valdžia. Istoriškas tų skirtumų pa
žinimas padeda lengviau suprasti Rytų 
Bažnyčios santykį su bolševizmu.

Studentams tremtiniams svarbiausią 
paskaitą skaitė dabartinis PaX Romana 
vicepirmininkas Z. O. Marcys. Joje pas
kaitininkas nagrinėjo studento tremtinio 
pareigas savo tėvynės, tautos ir tautinės 
grupės tremtyje atžvilgiu.

Paskaitoje bei po jos sekusiose disku
sijose buvo pabrėžtas nepalaužiamas stu
dento nusistatymas mylėti savo kenčian-

nimo. Tremtis uždedanti mums pareigą 
būti Bažnyčios persekiojimo ir elementa
rių žmogaus teisių niekinimo liudytojais. 
Kadangi tautinė kultūra bolševizmo val
dymo ribose esanti naikinama, tai mūsų 
pareiga kurti čia tremtyje tautinės kultū
ros vertybes. Ypatingas dėmesys atkreip
tinas i gimtosios kalbos naudojimą. Per 
kalbą žmogus įaugąs į savo tautos kūry
binį gyvenimą. Todėl tremties jaunimas 
turįs gerai išmokti ir, kur leidžia aplin
kybės, visad naudoti savo tėvų kalbą. Po
litinio darbo, jei dėl to nenukenčia stu
dijos, ir studentija neturėtų vengti. Je;- 
gu katalikų nekarta nusiskud'.iama, jog 
politika esanti daugelyje atveju priešin
ga moralės dėsniams, tai kaltas dėl to 
esąs ir katalikų pasyvumas. Kaip gi ga
li būti politika krikščioniška, joje akty
viai nedalyvaujant asmenims, kurie teig
tų krikščionybės principus? Krikščioniš
kieji idealai turi būti nešami į viešą gy
venimą.

Palietus opų klausime, ar imti piliety
bę tos valstybės, kurioje gyvenama, ne
buvo prieita vienos nuomonės. Vieni gal
vojo, jog pilietj bės priėmimas esąs gry
nai teisinis dalykas, netuiįs toli siekian
čių įpareigojimų, kurie kuriuo nors bū 
du trukdytų atlikti tremties pareigas: 
kiti gi manė, kad priimta pilietybė užde
da tam tikrą atsakomybę ir reiškia tam 
tikrą užsiangažavimą gyvenamo krašto 
atžvilgiu.

Tremties problemų aptarimas, vykęs 
draugiškoje nuotaikoje, nežiūrint atsto
vaujamų tautų esamų politinių nesutari
mų, užbrėžė daugiau ar mažiau aiškius 
bendrus tremtinio studento buities rėmus. 
Priimtame viešumai pareiškime kongreso 
dalyviai pasmerkė darnų despotišką bol
ševizmą ir agresyvų nacionalizmą ir pa
reiškė solidarizuoją su jų aukomis, „ypač 
su šimtais milionų ortodoksų, evangelikų 
ir katalikų Europoje ir Azijoje, kurie sun
kiausiai kenčia, norėdami išsaugoti savo 
krikščionišką tikėjimą ir žmogaus as
mens laisvę bei garbę“. Visi pasaulio trem 
tiniai yra kviečiami dirbti „taikingo tau
tų sugyvenimo labui“. „Kaip kitados stu
dentija ir akademikai buvo tapę bedievy
bės, komunizmo ir išdidaus nacionalizmo 
nešėjais, taip tepadeda jie šiandien paša
linti tautų atsitolinimo priežastis ir kur
ti geresnę, taikingą ateitį“.

Nors šis pabėgėlių studentų kongresas 
per daug nesigarsino, tačiau austrų val
džia parodė jam prideramo dėmėsio. Salz 
burgo landeshauptmannas Dr. J. Klaus, 
dalyvaujant miesto burmistrui ir kitiems 
augštiems valdininkams, priėmė kongreso 
dalyvius, juos visus asmeniškai pasveikin 
damas ir skaniai pavaišindamas.

Kai politinėje arenoje tremtinių balsas 
yra nustelbiamas skambiomis nesibaigian 
čių „ taikos“ konferencijų kalbomis, at
siskleidžia kitos galimybės kalbėti ir

čią tėvynę it būti jai ištikimu, nežiūrint,dirbti tikėjimą narsiai ginančios Lietuvos 
jog politinių įvykių raida ir neprisidėtų naudai, 
prie to principinio nusiteikimo sustipti- J. Medaltls
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PLUNKSNAQRAUZIO 
= UŽRAŠAI =

Nors visi žinome, kad anglai „šalti“ 
žmonės, tačiau jie ne tiek šalčio bijo, 
kiek sniego. Anglui sniegas — baubas. Jei 
nori supykinti anglą — pasakyk, kad snie 
gas yra „very nice“ dalykas...

Šitaip atsitiko ir man, kai ne tik Hyde 
Parke, (naujoji mano darbovietė), buvo 
prisnigę, bet ir visa sala atrodė, tarsi Ark 
tikos kraštas. Pasisakiau, savo bendra
darbiui, kad nors kartą šiek tiek panašu 
į tikrą žiemą ir oras toks gaivinantis, 
švarus, kad nors voliokis. Žinoma, jis bu
vo kitos nuomonės, o kitos dienos ryte, 
atėjęs lyginti jojamuosius takus, šitaip 
pareiškė:

— Žiūrėk, ką paties išgirtasis sniegas 
su manim padarė: per vieną naktį gavau 
„Common cold“.

Ir tikrai, mano draugui iš nosies taip 
varvėjo, lyg nuo stogų tirpstąs sniegas.

— Jei pats nuo šitokio baisaus oro ne
gauni slogos, tai galėtumei nuvykti į Har
vard Hospitalį, Salisbury, kur tokių, ne
bijančių sniego, j ieško, — siūlė man var
vančios nosies savininkas.

Kai susidomėjau jo peršamąja ligonine, 
jis štai ką man papasakojo:

Jankių Raudonasis Kryžius ir amerikie 
čių universitetas Harvarde, 1941 metais, 
britams padovanojo specialiai įkurtą li
goninę, kurioje norima surasti vaistus 
prieš slogą. Pradžioje buvo daromi ban
dymai su kralikais ir kitais gyvūnais, o 
dabar, nuo 1946 metų, ir su žmonėmis. 
Per tą laiką buvo padaryta 4.000 eksperi
mentų su savanoriais, sutikusiais leistis 
užkrėsti slogos bacilomis. Pusė iš to skai
čiaus sirgo, kita — ne. Atvykusiems sa
vanoriams duodamas atskiras kambarys 
su telefonu, gražiais baldais, pilnas išlai
kymas, radijas, knygos ir... 3 šilingai ki- 
šenpiningių dienai. Apmokama taip pat 
ir visos kelionės išlaidos. Buvę pasakoja, 
kad „dirbtinos slogos“, esančios labai 
švelnios ir greit praeinančios. Girdi, dar 
nebuvę atsitikimo, kad užkrėstasis slogos 
bacilomis būtų rimčiau susirgus. Bandy
mai užsitęsią 10 dienų. Šiuo metu šiai li
goninei reikia apie 500 naujų savanorių. 
Mano bendradarbis, tvirtina, kad jis slo
gą gaunąs tik nuo sniego, todėl, kai tik 
pasveiksiąs, tuoj žadąs vykti ton ligoni
nėn. Kviečia ir mane „gražioms“, kaip 
jis tvirtina, atostogoms, kol nutirps snie
gas, visų, jo manymu, ligų šaltinis.

Mano Hyde Parko bendradarbis sako, 
kad ten mielai priima ir „forinerius“. 
Kaip matote, gandai ir kalbos, kad užsie
niečiams sunku šiame krašte įsikurti, vi
siškai neatitinka tikrovei...

*****
Visi sielojasi ir graudžias ašaras lieja 

sieksniniuse straipsniuose, kad mes jau 
baigiame skęsti nutautėjimo pelkėje. Bet 
gyvenimas rodo ką kitą, štai. Trijų Ka
ralių dieną, užsukau pas vieną lietuvaitę, 
kuri, mano akyse, buvo jau „auka“ nu
tautėjimo. Pagal šio krašto tradiciją, ži
dinio lentynėlėje buvo išrykiuoti keli tu
zinai kalėdinių sveikinimų. Šeimininkės 
leidimu grožėjausi kalėdiniais paveiksliu
kais. Tiesa, nemažą dalį tų sveikinimų 
buvo jos draugų, anglų. Vienas ypač kri
to man į akis. Ten buvo šitaip parašyta: 
„Linksmumas Kalėdas! Tavo Bob“.

Prie kavos jaunoji šeimininkė prisipa
žino, kad tasai Bob, norėdamas jai geriau 
patikti, ėmė intensyviai mokytis lietuvių 
kalbos.

Kaip matome, ne mums, bet britams 
grėsia nutautėjimas...

*****

Nežinau, ar visiems, bet man „E. Lie
tuvio“ Redakcija jau prisiuntė kvietimą 
J Spaudos Balių. (Gal iš pagarbos, o gal, 
greičiau, iš baimės...) Pakvietime prašo
ma, kad atsakyčiau iki š. mėn. 26 d. apie 
savo malonų sutikimą dalyvauti. Nors 
frako dar nenužiūrėjau iš kurio jojokio 
teks pasiskolinti, bet jau dabar viešai at
sakau, kad atvyksiu ne vienas, bet su vi
sais Hyde Parko šlavėjais, nes, kai pasku 
tinį kartą buvau užsukęs į Lietuvių Na
mus, tai mačiau, kad darbo mums ten už
tektų dar porai mėnesių ir viršvalandžius 
dirbant...

žodžiu tuos, kurie del kurios nors prie
žasties būtumėte pakvietimo negavę, pra
šau jungtis prie mano stalo, kuriam jau 
vizitinę kortelę atspausdinta. Jei, nelai
mei, sniegas man pakenktu, ir atsidur
čiau Harvard Hospitalyje, mano stalo šei 
mininku sutiko būti Dr. Valteris. Taigi 
iki pasimatymo Spaudos Baliuje!

*****
Apgyvendintas žemės plotas, turįs 125 

milionus kvadratinių kilometrų ir kiek
viename kvadratiniame kilometre po 16 
gyventojų. Mokslininkai nesugriaunamai 
yra apskaičiavę, kad kiekvienas kvadra
tinis kilometras žemės galįs išmaitinti 160 
žmonių, apdorojamas taip, kai šiuo metu. 
Tie patys mokslininkai tvirtina, kad že
mės išnaudojimą galima dar žymiai pa
kelti ir tuo būdu dar daugiau ji galinti

išmaitinti gyventojų. Jei, pvz. paimsime 
Kanados neapgyvendintus plotus, tai juo
se gali įsikurti ir gyventi milionai žmo
nių. Tačiau pabandykime patekti į Kana
dą?! Imigracinis biurokratizmas taip su
tvarkytas, kad, kaip spauda pažymi, kiek
vienas emigrantas, perėjęs tas biurokra
tizmo stacijas, yra perėjęs žemėje skais
tyklą.

200 stovyklose — Vokietijoje, Austrijo
je, Italijoje ir Graikijoje 80.000 tremtinių 
laukia pastovaus įsikūrimo, gyvendami 
skurde ir neviltyje. Žmonės, tvarką jų 
likimą, metų metais negali surasti kraš
to, kuriame būeų žemės jiems įsikurti. 
Kanadoje turime jau ne dešimtimis, bet 
šimtais tūkstančių naujų ateivių, kurie 
galėtų šiuo reikalu kelti balsą, tačiau 
kiekvienas besikuriąs, ar įsikūręs, negi 
galvos apie tuos, kurie pasiliko už borto...

ŽVAIGŽDŽIU SPROGDINIMAS...**
Nauji technikos išradimai kiekvienais klausytis radijaus, jis suko galvą, kaip bomba nukristų i tirštai apgyvendintus 

metais žmonijai duoda progos kopti civi- ne tik girdėti, bet ir visa matyti. Nors te- plotus, arba ir apie tai, jei jos jėga bus 
lizacijos laiptais augščiau. Tūli pesimis- levizija išrasta anksčiau, tačiau, pvz., D. kada nors panaudota ne griovimui ir šu
tai, o gal jie yra visiškai teisūs, sako, Britanijoje tik pereitais metais plačiau dymui, bet žmogaus gerbūviui pagerinti.
kad žmogus, technikoje tobulėdamas, nuo 
lat krinta žemyn dvasios kultūroje, tik
rojo meno, grožio, humaniškumo, solida
rumo, broliškumo srityse.

Aštrus žmogaus protas šiandien yra 
nukreiptas į technikos pažangą, naujus iš 
radimus ir atradimus. Tai, kas prieš ke
liasdešimt metų, tikslingiau — prieš ke
lis metus, buvo tik išbujojusio žmogaus 
fantazijoje, šiandien jau kasdieninė būti
nybė, nesukelianti jokio nusistebėjimo ir 
nedaug smegenų turinčio galvoje. Ir pra
našyste nesiverčiant, galima tvirtinti, kad 
tai, ką šiandien technikoje padaroma, po 
dešimties metų bus pasenęs dalykas, taip, 
kaip joks civilizuotas žmogus šiandien 
nesistebi, sėdėdamas prie radijaus apara
to.

Nors trumpai pažvelkime, ką mokslas 
ir technika davė mums naujo 1954 me
tais? Kai nepasotinam žmogui „nusibodo“

paplito ir dabar jau siekia 4 milionus 
abonentų, šiuo metu jau daromi paren
giamieji bandymai spalvuotiems vaiz
dams ir vaidinimams transliuoti.

Amerikos armija 1954 m. gavo lauko 
televizijos stotis, kurių pagalba štabai ga 
lės sekti mūšio lauką 30 kilometrų atstu
me. Toji pat amerikiečių armija turinti 
foto aparatus, kurių pagalba galima foto
grafuoti objektus iš 45 kilometrų atstu
mo. šio aparato pagalba ir miglotam orui 
esant galima nufotografuoti už 45 kilo
metrų plentu važiuojantį motociklistą.

Pereitų metų kovo mėnesį, amerikie
čiai, Ramiojo Vandenyno salose, išsprog
dino pirmąją vandenilio bombą, nuo ku
rios radioaktyvinių spindulių nukentėjo 
japonų žvejai. Vandenilio bombos griau
namoji jėga yra kelis tūkstančius kartų 
stipresnė už atominės bombos. Reikia tik 
pagalvoti, apie tas pasekmes, jei tokia

★ JAU KITĄ ŠEŠTADIENI! ★ IR TIK KARTĄ METUOSE ★

SPAUDOS BALIUS!
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SPAUSTUVĖS KOLEKTYVAS.

ITALIJA
Praėjusiam gruodžio mėn., korespon

dencijos būdu, buvo pravesti Italijos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos ir Kontro
lės Komisijos rinkimai. Rinkimų Komisi
ja, susidedanti iš pirmininkės Vlados 
Gailiuvienės ir narių P. Dauginaičio SJ ir 
VI. Goto, paskelbė šiuos rinkimų rezulta
tus:

I Italijos Lietuvių Bendruomenės Ta
rybą išrinkti šie asmenys:

1. Kun. Dr. V. Balčiūnas — 79 bal., 2.
Prof. Dr. Z. Ivinskis — 73 bal., 3. Kun. 
V. Mincevičius — 71 bal., 4. Kun. Dr. J. 
Zeliauskas — 61 bal., 5. Dr. J. Gailius — 
59 bal., 6. Kun. Dr. J. Sakevičius — 57 
bal., 7. Elena Bergaitė — 54 bal., 8. Kun. 
Dr. K. Žalalis — 52 bal., 9. Kun. P. Ra
bikauskas — 49 bal.

Kandidatais į Tarybą lieka šie asme
nys: Kun. V. Bitinas (46 bal.), Kazys Lo
zoraitis (33), Kun. R. Krasauskas (31), 
Kun. Dr. J. Bičiūnas (30), Irena Pacevi- 
čiūtė (25), Kun. K. Dobrovolskis (23), 
Kun. J. Riaubūnas (22).

I ILB Kontrolės Komisiją išrinkti šie 
asmens:

1. Kun. Dr. V. Kazlauskas — 80 bal., 
2. Kun. Dr. J. Vaišnora — 70 bal., 3. Kun. 
Dr. J. Naujokas — 54 bal.

Kandidatais į Kontrolės Komisiją lieka: 
Kun. A. Pupšys (30 b.), Kun. Dr. A. Buč
inys (27).

*
Osservatore Romano, duodamas Romos 

Vikariato Tribunolo 1954 m. apžvalgą, ra
šo: „Ryškioji vyskupo figūra, kuria Ro
mos Vikariato Tribunolas užsiėmė atida
rydamas ordinarinį informacinį procesą, 
išvytydamas sekantį — neteikto kulto ir 
trečią — raštų procesą, yra Monsinjoras 
Jurgis Matulevičius, kuris užtarnautai lai 
komas tarpe pačių gražiausių įr kilniau
sių figūrų kilnios lietuvių tautos. Jis bu
vo kanonų teisės profesorius, socialinių 
studijų sužadintojas, organizatorius kata
likiškų ir darbininkų sąjungų. Dėstė so
ciologiją Peterburgo Dvasinėje Akademi
joje. 1918 m. buvo išrinktas Vilniaus vys
kupu. Laike 7 metų jo diocezija perėjo 
iš vokiečių i lietuvių, bolševikų rusų 
rankas ir šventas vyskupas turėjo kentėti 
įvairius sunkumus, šmeižtus ir persekio
jimus“.

RAUDONASIS KRYŽIUS
R. K. Tarptautinis Centras jau ruošia

si 100 metų jubiliejui, kuris sueis 1959 m. 
birželio mėn. R. K. įsteigėjas yra protes
tantų pastorius Henry Dunant. 1859 m. 
vyko smarkios kovos prie Solferino ir 
Šv. Martino vietovės. Tai buvo viena iš 
pačių kruviniausių Italijos Atgimimo ko

tą, kurioje kitas kitą stengėsi sunaikinti. 
Iš kur kaimo gyventojai surado bandažų 
ir vaistų — sunku ir įsivaizduoti.

Tuo metu iškyla Henry Dunant. Jis 
buvo tame kaime ir vaikščiojo gatvėse 
pilnose sužeistųjų ir dejavimų, o moterys 
perrišinėjo sužeistųjų žaizdas, tepė alie-

vų. Žuvusių ir sužeistųjų bendras skai
čius siekė virš šimto tūkstančių. Tiek lai
mėtojai, tiek nugalėtojai buvo tokiose 
sąlygose, kad nebegalėjo teikti jokios pa
galbos savo, ar priešo sužeistiesiems. Be
sitraukdami Austrai nebegalėjo kitu, gel
bėti. Prancūzai turėjo kitų uždavinių. Ta
da vietos Castiglione gyventojai, vadovau 
jami savo klebono Don Lorezo Barzizza, 
susiorganizavo ir sužeistuosius gydyti per 
nešė į savo namus, į bažnyčias, krautu
ves, daržines, žodžiu, kur tik buvo pasto
gė. Visur buvo perpildyta. Daugelis sužeis 
tųjų buvo suguldyta ant gatvės eilėmis, 
aikštėse, soduose. Sužeistieji buvo italai, 
austrai, prancūzai. Taio kaimas pasida
rė skausmo ir artimo meilės vieta, kur 
sužeistieji kariai susitiko, pamiršę prieš 
kelioliką valandų aklos kovos neapykan-

SENAS PRANAŠVIMAS
Dar prieš 167 metus vienoje knygoje 

buvo išdėstytos Romos imperijos žlugimo 
priežastys, kurios gana budingos ir mūsų 
laikų galingiesiems. Štai jos: 1) Smarkus 
skyrybų augimas ir tuo būdu šeimos pa
grindų bei namų židinio ardymas; 2) įvai
rių mokesčiu, didėjimas; 3) nerūpestingas 
gyvenimas ir žiarėjąs sporto azartas; 4) 
milžiniškas ginklavimasis, kai tikrasis 
priešas, vis labiau gendanti žmonių masė, 
yra viduje,: 5) daugybė religijų ir sektų, 
kurių nebeprisilaikoma ir kurios nebepa
jėgia daryti įtakos žmonėms.

Deja, kiekvienas galingasis yra apie sa
ve geros nuomonės ir kiekvienas mano, 
kad jo pajėgumas niekad neišseks. Pana
šiai juk galvojo ir senosios Romos impe
ratoriai bei diktatoriai.

jais, slaugė, gydė. Jam gimė kilni idėja 
įsteigti organizaciją, kuri iš savo centro 
skubėtų į pagalbą į bet kurį žemės kam
pą pagelbėti tiems, kurie kenčia, šis gy
vas Castglionės kaimo gyventojų ir jų 
klebono pavyzdys, davė impulsą Raudo
nojo Kryžiaus įsteigimui.

Tarpt. R. K. šiandie rengiasi švęsti sa
vo 100 m. jubiliejų. Tarp daugelio daly
kų ruošiasi pastatyti ir H. Dunant pamin 
klą Solferine.

Pereitais metais britas įkopė į augš- 
čiausią kalną, kur dar nėra buvusi žmo
gaus koja, o du prancūzų jūrininkai nu
sileido į jūros gelmes, pasiekę rekordinį 
— 4047 metrų gylį. įvairios konstrukci
jos lėktuvais tiek anglai, tiek amerikie
čiai lenktyniaudami 1954 metais pasiekė 
tokį greitį, kurs dvigubai pralenkia gar
są. Aviacija ne mėnesiais, bet valando
mis tobulėja. Artėja laikas, kada kelionė 
aplink žemę bus kelių valandų klausimas. 
Atstumas, skiriąs kontinentus, netolimoje 
ateityje neturės jokios reikšmės. Vokie
čių technikai turį naujai sukonstruktavę 
korespondencijai persiųsdinti oro siur
blius, kurių pagalba iš Europos į Ameri
ką laiškai galės būti persiunčiami žaibo 
greičiu.

Mokslo ekspedicija pereitais metais at
rado Naujosios Gvinėjos kalnuose žmo
nių gentis, tūkstančius metų neturėjusias 
ryšio su pasauliu ir sutikti taikingai ir 
vaišinami baltajam žmogui nežinomais 
iki šiol „patiekalais“.

Pereitų metų birželio 30 dienos sau
lės užtemimas astronomijai suteikė daug 
naujų duomenų apie visatos planetas. 
Specialiai pastatydintos saulės užtemimui 
sekti stotys, pasinaudodamos Marso pri
artėjimu prie Žemės, padarė šimtus tūks
tančių nuotraukų, kurios astronomams at 
skleidė daug paslapčių. Britų astronomas 
Wilkins paskelbė, kad Mėnulyje, telesko
po pagalba pastebėtas 30 kilometrų ilgio, 
2 kilometrų pločio ir tiek pat augščio, 
lanko formos, tiltas. Spėjama, kad kren
tąs meteoras ištėškė tirštą lavą, kuri su
kietėjo, sudarydama lanko formos milži
nišką randą.

Amerikiečių astronomai pastebėję dan
guje naują šviesos tašką, apskaičiavo, 
kad tai esą pėdsakai susprogusios žvaigž
dės, kurios sprogimas įvykęs prieš 20 mi- 
lionų metų. Tiek metų šviesa „keliavo“, 
kol pasiekė mūsų žemelę. Iki šiolei žmo
gaus protas pastatydino, (pereitais me
tais,) sūkiai normaliai galvai apskaičiuo
jamą jėgą — vandenilio bombos pavida
le, tačiau astronomai teigia, kad vandeni
lio bombos jėga, palyginus su minėtos 
žvaigždės sprogimo galia, yra tik žvirb
lio plunksnelės kritimas nuo tvoros. To
dėl, suprantama, kad mokslininkai nepa
sitenkins vandenilio bombos jėga, bet po 
trečiojo karo jie sieks viens kitą sunaikin 
ti nebe bombomis, bet žvaigždžių sprog
dinimais... Bet kol kas, atrodo, tiek ast
ronomams, tiek ir kitiems laisvojo pasau
lio technikos dievaičiams, pirmoje eilėje 
rūpi kaip susprogdinti Penkiakampę rau
donąją žvaigždę, kurios grėsmės šešėlis 
vis daugiau užtemdo žmonijos ateitį. Iš 
parengiamųjų darbų atrodo, kad „žvaigž
dės“ susprogdinimo neteks laukti taip il
gai, kiek astronomai laukė visatoje sus
progusios bevardės žvaigždės šviesos, ke
liaujančios žemėn... Lūkteisim ir mes, 
nukentėję nuo Kremliaus „saulės“ ir 
penkiakampės žvaigždės...

V. Pabališkis

KULTŪROS PASTABOS
Liet. Enciklopedijos IV tomas jau ats

pausdintas. Šis tomas apima raides C, Č 
ir D. Yra keturios Čiurlionio kūrinių 
spalvotos reprodukcijos. C raidę redaga
vo Pr. Čepėnas, o Č ir D — Dr. J. Gir
nius.

Pagarsėjęs moderniojo meno dailinin
kas Henry Matisse, gyvenęs ir dirbęs Pa
ryžiuje, mirė sulaukęs 80 m. amžiaus Pas 
kutinius 14 metų jis sirgo vidurių vėžio 
liga.

1955 metų Nobelio medicinos premija, 
12.527 svarai, teko trims amerikiečiams 
gydytojams — J.F. Enders, T. Weller ir 
F. Robins. Jie išrado skiepus prieš vaikų 
paralyžių (polio).

Čikagos universitetas rengia 5 knygas 
apie bolševikų pavergtas tautas. Apie 
Lietuvą medžiagą rinkti pavesta to uni
versiteto pareigūnui B. Mačiukai. Veika
las bus skirtas JAV visuomenei susipa
žinti su pavergta Lietuva.

11 MĖNESIŲ IR 10 DIENŲ

Turėsite draugą, įsigiję Lietuv. Kalen
dorių 1955 metams! Daug naudingų ir rei
kalingų kiekvienam žinių. Tik 2 ši. ir 9 p. 
su persiuntimu.

PRIMINIMAS: Liet. Enciklopedijos 4 
tomas jau atspausdintas. Prenumeratoriai 
prašomi atsilyginti.

D. Daunoraitė, 49, Thornton Ave. Lon
don W.4.

SKELBIMAS
Visus, kas skaitėte, taisėt korektūrą ar 

vaidinote A.a. Jono Laumakio scenos vei
kaluose, Uchtėje, Vokietijoje, (gal ir Ang
lijoje), maloniai prašau parašyti man laiš 
kus.

Mr. A. Molis, 41, St. Mark's Rise, 
Dalston. London E.8, England.

PAJIEŠKOJIMAS

Prašoma atsiliepti Helene Herrmann, 
kadaise gyvenusi 504 South Drive, Win
nipeg, Man, Canada. Jieško A. Sino P. O. 
Box Nr. 1., Kyrenia, Cyprus.

IMIGRACIJA I KANADA IR AMERIKA
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, 

darbo-buto garantijas, etc. ) parūpina diplomuotas teisininkas
JONAS J. JUŠKA1TIS, LL. B.

Įstaigos adresas:
SUITE 5, TUNSTALL BUILDING

709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C., CANADA 
apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos 

smulkesnės informacijos

LIETUVIU

DIENOS :šeis didesnės 1955 metais; tilps žymiai 
daugiau iliustracijų ir žodinės medžiagos. 
„Lietuvių Dienų“ kaina Anglijoje 4 dol.

„Lietuvių Dienų“ kiekviename numeryje bus apie 60-70 nuotraukų iš viso pasau
lio lietuvių gyvenimo. Rasite įdomių straipsnių su žymiaisiais mūsų veikėjais ir 
kultūrininkais, lietuvių autorių prozos ir poezijos, atsiminimų, reportažų ir kt. 
Bus praplėsta ir angliškoji dalis.

„Lietuvių Dienas“ Anglijoje galima užsisakyti per: Kun. J, Kuzmickį, 21 Ann PI., 
Bradford Yorks; D. Daunoraitę, 49 Thornton Ave., London W. 4.

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1/2, Ladbroke Gardens, London, W. 11. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 35 šil., 6 mėn. — 20 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris — 1 š£L Leidžia — Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Euronos Lietuvių Bendruomenių Pirmininkai: Vokietijoje — Pr. Zundė, Prancūzijoje — E Turauskas. Belgijoje —P. 
Sekmokas. Šveicarijoje — A. Paulaltls, Švedijoje —J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Balčiūnas, Danijoje — A. Bričkus, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.

Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd., 1/2 Ladbroke Gardens, London W.T1. Telephone: LADbrokell86

4


	1955-01-20-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1955-01-20-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1955-01-20-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1955-01-20-EUROPOS-LIETUVIS-0004

