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Visuomenės balsas diktatorių 
lūpose

„Mokslo ir gyvenimo“ žurnalas Nr. 11 
prof. Dr. J. Kubiliaus ir doc. V. Paulaus
ko straipsniu paminėjo 80 m. amžiaus su
laukusį matematiką prof. Zigmą Žemaitį.

Išvardydami sukaktininko nuopelnus, 
autoriai be kita ko nurodo, kad prof. Z. 
Žemaitis su kitais įsteigė nepriklausomy
bės pirmaisiais metais aukštuosius kur
sus. Sako, buržuazinė vyriausybė tada at
metė jo ir kitų jaunų mokslininkų memo
randumą, kuriuo buvo siūloma įsteigti 
universitetą. O toliau yra toks sovietinei 
spaudai būdingas sakinys: „Tik po dvejų 
metų, visuomenei spaudžiant, buvo įkur
tas Lietuvos universitetas“.

Sakinys būdingas tuo išsireiškimu, kad 
anuomet galėjo turėti lemiamos reikšmės 
visuomenės nusistatymas, jos balsas. 
Toks pasakymas sugalvotas ne 'tų autorių, 
kurie dabar rašo apie prof. Z. Žemaitį. 
Jis vartojamas dažnom progom, kai rašo
ma apie praeitį ar užsienių valstybes ir 
kokias nors teigiamas permainas. O kai 
tokius išsireiškimus skaitome, tai visuo
met kyla noras palyginti praeitį su dabar
tim. Žiūrėkite, kiek reikšmės anuomet tu
rėjo visuomenė! Jei tik ji būdavo nusista
čiusi ir pasiryžusi ką nors padaryti, tai 
jos balso būtinai turėdavo paklausyti val
dantieji.

Na, o kas gi atsitiktų šiandien, jei vi
suomenė Lietuvoje dėl ko nors pakeltų 
balsą? Sakysim, kas būtų, jei ji pareika
lautų nekliudomai leisti švęsti Kalėdas, 
Velykas ar kitas savo, o ne primestines 
šventes? Ką darytų partija ir milicija, jei 
ne tik seni tėvai, bet kartu jauni, net į 
komsomolą įrašyti jų vaikai tokiom die
nom nesivaržydami nueitų į bažnyčią? 
Kokių priemonių būtų griebiamasi, jei 
kolchozininkai atsisakytų rinkti į pirmi
ninkus partijos peršamuosius kandidatus, 
o išrinktų savus gerai pažįstamus, dorus, 
sąžiningus ir darbščius žmones? Ar žmo
nės dar vis būtų suiminėjami, tardomi, 
teisiami ir kišami į kalėjimus ar grūdami 
\ Sibirą? Santūriai reiškiami, pagrįsti, 
teisingi reikalavimai juk būtų visuome
nės balsas, ir partija turėtų su tuo skai
tytis. Bolševikai savo santvarką irgi laiko 
demokratine.

Bet partijos nuolatinis diktavimas ir 
prievartavimas jokiu būdu nepanašus į 
demokratiją ir į liaudies balsą.

Marksizmo pamokos
„Komjaunimo tiesa“, štai, parašė gražų 

vedamąjį dėl puikios nuotaikos. Sako, 
lėktuvo stiuardesė visada sutinka ir paly
di keleivį su šypsena, visada būna paslau
gi ir mandagi. O, pavyzdžiui, autobuso 
konduktore rėkauja ant keleivių, kaip ant 
gyvulėlių neraliuotų.

Kas gi čia per skirtumas, kad žmonės 
taip nevienodai elgiasi? „Komjaunimo 
tiesa“, matyt, nežino. Ji tik sako, kad 
daugumas jaunų merginų trokšta būti 
stiuardesėmis, bet ne konduktorėmis. Va
dinas, to paties žmogaus elgesys skiriasi, 
kaip dangus nuo žemės, jei tik pavedi 
jam eiti tas, o ne kitas pareigas. Argi 
marksistai tikrai nežinotų atsakymo, kas 
čia yra?

Marksistai juk ne tik patys turi žinoti, 
bet ir kitus moko, kad žmogus yra aplin
kos padaras. Vadinas, paskirk jį su mažu 
atlyginimu autobuso konduktorium, dar 
nuolat jį sekiok, tai jis ir bus toks, kokį 
jį vaizduoja „Komjaunimo tiesa“. O leisk 
jam gražiau apsirengusiam nuskristi į už
sienius, ten nusipirkti kokį nors retą 
daiktelį sau ar savo artimiesiems, tai jis 
bus linksmesnis ir labiau patenkintas. 
Arba leisk jam paskristi nors į kitą Sov. 
Sąjungos kraštą ir ten apsipirkti, ko nėra 
ar kas ypač brangu Lietuvoje. Jis irgi bus 
daugiau patenkintas.

Kitas marksizmo dėsnis galioja valyk
loms, batų, laikrodžių ir kitokių dalykų 
remonto dirbtuvėms. Ten dabar niekas 
nesilaiko jokių terminų ir pažadų todėl, 
kad nėra prasmės. Jei seniau nunešdavai 
batus ar laikrodį taisyti ir tau nepadary
davo laiku ar blogai atlikdavo darbą, tai 
tu galėjai pasirinkti kitą batsiuvį ar laik
rodininką. Kadangi visi norėjo uždirbti, 
tai laikėsi sutarto laiko ir gerai atlikinėjo 
darbą. O šiandien niekur tu kitur nenu
neši batų, kad pakaltų puspadžius, nes vi
si apylinkės batsiuviai yra suvaryti į vie
ną vietą. Nebėra varžybų, nebėra pasirin
kimo, nebėra ir gerai laiku atliekamo 
darbo. Batsiuviai, laikrodininkai, siuvė
jai ir kirpėjai ir visi kiti amatininkai da
bar jau nebe meistrai, bet biurokratai, 
kurie nuolat žiūri į laikrodį, kad tik grei
čiau pasibaigtų darbo valandos.

šiandien juk viskas tvarkoma marksis
tiškai, tai darbas ir elgesys išeina taip pat 
marksistiški.

(Elta) Milicininkas pavergtoje Lietuvo
je nemėgiamas. Net ir „Tiesa“ (spalio 27 
d. Nr. 252) pripažino, kad Lietuvoje para
šytose teatro pjesėse milicininkas „kol kas 
vis neigiamas personažas“. Pagaliau dien
raštis ir neslepia fakto, kad ilgus metus 
apie tuos žmones „su mėlynu munduru“, 
apie jų darbą vis buvę kalbama puse bur
nos arba ir visai nutylima. Pati milicija 
nesirūpino savo darbo kultūra, milicinin
kai savo tarnybinius nesklandumus dangs- 
tę paslaptingumu. Aplamai, milicijos dar
be buvęs įsigalėjęs grubumas, storžieviš
kumas, šiurkštūs žodžiai, šūkavimai, nesi
skaitymas su kitų nuomone. Toks režimi
nių milicininkų elgesys būdingai aiškina
mas — esą, jie susiduria su visuomenės 
padugnėmis, jos milicininkui skiriančios 
pačius šlykščiausius žodžius, vadinas, nie
ko baisaus, jei ir pareigūnas, anot posakio, 
kaip šaukia, taip ir atsiliepia...

Tiesa, teigiama, kad pastaruoju metu 
milicininkų populiarumas auga. Galime 
paklausti: ar teigiama prasme? Partijos 
organe atspausdintas milicijos kapitono V. 
Chadzevičiaus straipsnis kaip tik liudija, 
kad milicininkai gyventojų labai nemėgia
mi, kad jie nepaprastai storžieviški ir kad 
jų autoritetas nuolat smunka. Pateikiamas 
būdingas pavyzdys vieno miesto gatvėje: 
pilietis pereina ne vietoje gatvę, pasako 
neapgalvotą žodį, netyčia pažeidžia tvar
ką. Prisistatęs milicininkas nepasitenkina 
įspėjimu, bet reikalauja dokumentų, o jei 
pilietis jų neturi, tai jis vedamas į milici
jos skyrių. Toks milicininkų poelgis laiko
mas žaidimu pareigomis ir žmonių pykini
mu. Kitas vaizdas: gatvėje triukšmauja 
chuliganai, milicininkas privalėtų skubiai

r Seįitųnios DIENOS -Į
SOVIETINIAI GINKLAI KUBOJE

Kubos diktatorius Dr. Castro priėmė ka 
rinį paradą, kurio metu pasirodė naujos 
sovietinės raketos, sovietiniai kovos lėktų 
vai ir sovietiniai dviejų patrankų tankai.

„NACIONALISTAI“ PAŠALINTI
Mongolijos komunistų partija pašalino 

keletą savo centro komiteto narių, kurie 
kaltinami „kėlimu nacionalistinių aistrų“.

Kaltinami taip pat kenkimu partijos dar 
bui ir kiti du vadai, kurie jau anksčiau 
buvo pašalinti.

Kadangi partija oficialiai remia sovie
tus. tai manoma, kad kaltinamieji pasisa
kė prieš sovietų įtaką Mongolijoje.

INDONEZIJA NEGRĮŠIANTI
Prez. Sukamo pareiškė, kad Indonezija 

jau negrįšianti į J. Tautas.
Spėliojama, kad Indonezija bandys kur

ti savo J. Tautas.

PREZIDENTAS SUPYKDĖ SOVIETUS
Prezidentas Johnsonas savo kalboje, be 

kita ko, pareiškė: „Rytų Europos ramybės 
neturinčios tautos pamažu pradeda atgau
ti savo tapatybę“.

Tai sujudino -sovietinius laikraščius 
reikšti nepasitenkinimą.

MAISKIO ATSIMINIMAI APIE 
STALINĄ

Buvęs sovietų ambasadorius Britanijoje 
Maiskis dabar ,,Novy Mir“ žurnale iš
spausdintuose atsiminimuose rašo, kad pir 
mąsias tris karo dienas Stalinas buvo pa
sislėpęs.

Stalinas nekreipęs dėmesio į britų ir 
amerikiečių įspėjimą, kad Vokietija puls 
Sovietų Sąjungą.

VĖL NAUJA VYRIAUSYBĖ
Pietų Vietname 3 savaites užtrukusi vy

riausybės krizė buvo išspręsta sutartimi, 
pagal kurią kariai' perduoda valdžią civi
liams. Kariai apskritai grįšią prie tiesiogi
nių savo pareigų, civiliai valdysią, o gene
ralinio štabo viršininkas Suu tvarkys įsta
tymų reikalus, kol bus išrinktas parla
mentas.

Pietų Vietnamo didžiausias rūpestis — 
vesti savo krašte kovą su komunistinio 
Šiaurės Vietnamo ir Kinijos remiamais 
vadinamaisiais Vietkongo partizanais. To
se kovose 1963 m. žuvo 21.000 vyriausybi
ninkų ir 25.000 komunistinių partizanų, 
1964 m. 30.000 vyriausybininkų ir 21.000 
partizanų.

Pietų Vietnamas kovai vesti lėšas ir ka
rių gauna iš JAV.

GRĄŽINTAS TIK GERAS VARDAS
Kai Chruščiovas ruošėsi važiuoti į Vo

kietiją, įsigėrint! buvo priimtas įsakas, ku 
riuo grąžinamas geras vardas Volgos vo- 

veikti, bet jam trūksta ryžtingumo.
Dabar milicininkui patariama būti ne 

tik ryžtingu, bet ir mandagiu, humanišku 
santykiuose su žmonėmis. Be netinkamo 
elgesio tiems tvarkos dabotojams, kovoto
jams prieš visokias negeroves, prikišama 
dar ir netinkama išvaizda. Ar gali pakilti 
prestižas, kai tie daug galios turintieji pa
reigūnai dėvi netvarkingą uniformą, vie
šoje vietoje pasirodo suglamžytomis kel
nėmis, suteptais mundurais ar būna nesi- 
skutę?

Tai retoki, bet ryškūs priekaištai tvar
kos saugotojams, kuriems pavesta stovėti 
priešakinėse fronto linijose tuo metu, kai 
„visuomenė“ (iš tikrųjų — susirūpinusi 
valdžia su partija) paskelbė kovą velt
ėdžiams, chuliganams, vagims, tam ele
mentui, kurio ypač daug atsirado kaip tik 
pastarajame dešimtmetyje. O su tokiu ele
mentu, kaip matome, kovoja grubūs, stor
žieviški, su kitų nuomone nesiskaitantieji 
pareigūnai bei nemėgiami, nepopuliarūs 
asmenys su mėlynais mundurais.

Teigiama, kad tiems milicininkams itin 
trūksta darbo kultūros. Taigi dabar mili
cijos organuose jau pradėti pokalbiai dar
bo kultūros klausimais. O juk garbės mi
licininkas Michailas Kalininas yra pasa
kęs, kad „Milicininkas — Tarybų valdžios 
veidrodis, pagal kurį gyventojai sprendžia 
apie Tarybų valdžią“. Tad ar gyventojai, 
stebėdami šių pareigūnų poelgius, gali 
turėti teigiamą nuomonę apie sovietinę 
valdžią? Pagal „Tiesą“, ir partija reika
lauja, kad „mėlynas munduras nebūtų su
teptas nė viena dėmele“. Mes gi pridurtu- 
me: jei netvarkingi milicininkai, netvar
kos dėmė turi paliesti ir patį režimą.

kiečių respublikai. Jos gyventojai, prasidė 
jus karui, Stalino įsakymu buvo išvežti.

Dabar respublikos plotas apgyvendin
tas, bet jau nebe vokiečiais.

INDONEZIJOS RYŠIAI SU KINIJA
Indonezija svarsto sudarymą karinės su 

tarties su komunistine Kinija.
Indonezija turi didelę ir sovietų gerai 

apginkluotą armiją. Šiuo metu ji telkia 
savo armiją Malaisijos federacijos pasie
nyje (o federacijai ruošiasi padėti gintis 
britai).

„Pravdos“ šventiniai įspėjimai ir
„imperialistai“

(E) Pagal Maskvos „Pravdoje“ paskelb 
tąją apžvalgą, praėję metai pasižymėję 
„praktiškais žingsniais“ apsiginklavimo 
ir tarptautinės įtampos sumažinimo kryp
timi. Vis dėlto partinis laikraštis įžiūrėjo 
„įtakingus imperialistinės stovyklos 
sluoksnius“, kurie 1964 metais veikę P. 
Vietname. Kongo respublikoje, Vak. Vo
kietijoje ir NATO narių tarpe.

„Pravdos“ nuomone, praktiški žings
niai taikos kryptimi buvę šie: sen. Gold- 
waterio pralaimėjimas JAV rinkimuose, 
Maskvos sutarties dėl atominių bandy
mų pasirašymas, susitarimas dėl atomi
nių šaudmenų negabenimo į erdves, so
vietinio biudžeto kariniams reikalams su
mažinimas (500 mil. rb.), britų darbiečių 
laimėjimas. Tačiau komunistinis dienraš
tis apgailestauja, kad imperialistinės jė
gos stengiasi... apnuodyti tarptautinę at
mosferą.

Paryžiuje svarstyti Rytų Europos 
klausiniai

(E) Europos Federalistų Akcijos Cent
ras (AFF), kurio būstinė yra Bonnoje, 
praėj. metų gruodžio 18 d. Paryžiuje bu
vo suorganizavęs Studijų Dieną, skirtą 
Rytų Europos klausimams apsvarstyti. 
Nutarimai numatyti pateikti Vakarų kraš 
tų vyriausybėms ir organizacijoms, kovo
jančioms už apjungtą Europą.

Studijų Dienoje iš Vakarų kraštų daly
vavo prancūzų, anglų, vokiečių, belgų, 
šveicarų ir Liuksemburgo atstovai. Pabal
tijo kraštams atstovavo prof. J. Baltrušai
tis. Ryšium su busimąja Jaltos sutarties 
20 metų sukaktimi, J. Baltrušaitis atkrei
pė dėmesį į Molotovo-Ribbentropo slaptą 
protokolą, pasirašytą dar prieš Jaltoje su
sirenkant didžiųjų valstybių vadovams. 
Kai numatoma propagandiškai iškelti 
Jaltos sutartį, derėtų, Baltrušaičio nuo
mone. atskleisti viešumoje ir minėtą slap
tąjį susitarimą bei jo tragiškas pasėkas.

Sausio 2 d. Šv. Kazimiero kapinėse Či
kagoje buvo palaidoti du tragiškai, auto
mobilio nelaimėje žuvę lietuviai: „Margu
čio“ radijo valandėlės ir žurnalo „Margu
čio“ leidėja Lilija Vanagaitienė ir radijo 
valandėlės bei žurnalo redaktorius poetas 
Algimantas Mackus. Jie abu žuvo gruo
džio 28 d., kai grįžo į namus iš radijo sto
ties po „Margučio“ radijo programos. Įva
žiavus į L. Vanagaitienės' vairuojamą au
tomašiną kitam automobiliui, vairuotoja 
užmušta vietoje, o A. Mackus be sąmonės 
nuvežtas į La Grange miestelio ligoninę, 
kur mirė po dviejų valandų.

Laidotuvės sutraukė didelę minią žmo
nių, kurie palydėjo juos į amžinąją poilsio 
vietą. Viešas atsisveikinimas su žuvusiais 
įvyko sausio 1 d. laidotuvių koplyčioje 
Marquette parko liet, kolonijoje. Sekan
čios dienos rytą L. Vanagaitienė buvo iš

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Biznio politikos 
nesusipratimai

Iš tiesų kur Rytų ir Vakarų santykiuose 
yra biznis, o kur politika? Ar visi turi vie
nodą teisę bizniauti ir girtis, kad jų poli
tika yra švari?

Vokiečių „Die Welt“ šitaip rašo apie 
amerikiečius ir kitus saVo sąjungininkus:

„Niekaip negalima pateisinti amerikie
čių elgesio, kad jie Vokietijos rytinei zo
nai pristatė apie šimto milijonų vertės 
dirbtinio pluošto fabriką, ir tai jau yra po 
litikos pakeitimo ženklas. Tiesą sakant, po 
litika tai čia paini, logika nesiderina su 
nelogiškumu. Mes čia turime galvoje pre
kybinę politiką, kurios vakariečiai laikosi 
su sovietine Vokietijos zona. Prekybiniu 
atžvilgiu sovietinės Vokietijos zonos nega
lima lyginti nei su Sov. Sąjunga, nei su 
tokiais rytų bloko kraštais, kaip Lenkija 
ar Vengrija, kur Vakarai turi ypatingų 
tikslų. O kad nebūtų nereikalingų nesusi
pratimų, tai reikia pasakyti, kad visiškai 
nėra tas pats, ar su ta Vokietijos zona pre 
kiaųja Amerika, ar federalinė Vokietijos 
respublika. Pagrindinis skirtumas yra tas, 
kad Bonna prekyboje įžiūri šiokią tokią 
sankabą suskaldytam kraštui. Dėl to tarp 
zoninė prekyba paprastai siejama su lais
vu priėjimu prie Vakarų Berlyno. Dėl to 
tai yra reikalo diktuojama ir politinė pre 
kybą. Padalytosios Vokietijos ūkiui tai ne 
ką teduoda, ir federalinė Vokietijos res
publika ta puse nesidomi. Tačiau keletas 
mūsų sąjungininkų domisi tik ūkine to
kios prekybos su zona puse ir nesiskaito 
su politinėmis pasėkomis. Juk prekyba su 
zona stiprina tenykščių santvarką, ko Va
karuose niekas nenori“.

PADĖTIS BE PRAGIEDRULIŲ
Vis daugiau kalbama, kad federalinė 

Vokietija bus įjungta į bendrąsias sąjungi 
ninku atomines pajėgas. O tai ypač nepa
tinka Sov. Sąjungai. Dėl to britų „The 
Daily Telegraph“ galvoja, kad sovietai 
šiais metais pradės ypač smarkų diploma-' 
tinį puolimą prieš Vokietiją. Aišku, tuo 
puolimu nebus išspręsti opūs klausimai, 
dėl to laikraštis nurodo:

„Bet šalia to padalytosios Vokietijos lau 
kia daug didesnės problemos. Sovietų pla 
nas iš Rytų Vokietijos padaryti paken
čiamą komunistinę valstybę pasirodė biau 
ri klaida. O duoti sovietinei zonai laisvę, 
atidaryti kalėjimus, leisti jai apsijungti ir 
atitraukt 26 divizijas reikštų rimtą nuosto 
lį Sov. Sąjungos prestižui ir jos karinei 
padėčiai".

Vadinas, padėtis be išeities.

NEPRIKLAUSOMYBĖ,
DIDIEJI IR MAŽIEJI

Mažam kraštui sunku išlikti nepriklau
somam. Tačiau britų „The Observer“ ir 
dėl didžiųjų nepriklausomumo rašo:

„Vandenilinė bomba reiškia, kad jau su 
skaičiuotos dienos visiškai nepriklausomų 
valstybių arba mūsų planetos. Netrukus 
mes turėsime sudaryti pasaulinę vyriausy 
bę, kuri pajėgtų išvengti karų, arba susi
naikinsime tais branduoliniais ginklais, 
kuriuos patys esame pasigaminę. O tačiau 
antikolonijinė revoliucija, kaip devyniolik 
tojo amžiaus nacionalizmas Europoje, dau 
gina naujų tautinių valstybių skaičių. De 
šimtys jų susikūrė kaip tik tuo metu, kai 
bandymas išlaikyti visišką tautinę nepri
klausomybę pasidarė pavojingas atsiliki
mas. Taip pat tikras paradoksas, kad dau 

lydėta bažnyčion, kur atnašautos šv. Mi
šios už jos sielą. Vėliau abiejų karstai bu
vo lydimi į kapines apie 300 automašinų 
procesijoje.

Kapinėse, susirinkus apie 600 žmonių 
miniai, pirma buvo nuleistas L. Vanagai
tienės karstas šalia jos vyro Antano, žy
maus muziko ir kompozitoriaus (mirė 
19'49 m.) kapo, čia maldas atskaitė ir pas
kutinį atsisveikinimą pravedė kun. J. Vyš 
niauskas. Po to visi susirinkusieji nuėjo į 
kitą kapinių dalį, kur atsisveikinta su jau 
nu poetu Alg. Mackum. Prieš leidžiant 
karstą į duobę, čia jokių religinių apeigų 
nebuvo. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos 
himną. Ant jo karsto buvo užberta smėlio 
iš Lietuvos pajūrio, sumaišyto su gintaro 
gabalėliais.

E. Šulaltis

gumas tų tautinį suverenumą saugančių 
naujųjų valstybių yra pačios neturtingiau 
sios ir silpniausios pasaulyje, o stipriau
sios ir pažangiausios valstybės jau prade
da pripažinti, kad jų nepriklausomybė te
gali būti tik ribota. Dėl to šiais laikais ky
la klausimas, kaip sukurti politinius jungi 
nius. Iš vienos pusės mums reikia tarptau 
tinės saugumo organizacijos, kuri būtų pa 
kankamai didelė, kad pajėgtų išsaugoti 
žmoniją. Kita vertus, mums reikia tokių 
politinių junginių, kurie būtų pakankamai 
maži, kad galėtų patenkinti žmonių norą 
turėti kultūrinį ir socialinį įvairumą“.

Nauja Tautos Fondo Valdyba
(E) Gruodžio 21 d. New Yorke įvyku

siame VLIKo Valdybos posėdyje nutarta 
sudaryti Tautos Fondo Valdybą iš šių as
menų: prel. Jono Balkūno — Valdybos 
pirmininko ir narių — Vaclovo Alksninio, 
Petro Matiekūno, Petro Minkūno, Alberto 
Ošlapo ir Juozo Pažemėno.

Nebeveikia VLIKo Vykd. Taryba
(E) Persitvarkius Vyriausiajam Lietu

vos Išlaisvinimo Komitetui, praėj. metų 
gruodžio 21 d. VLIKo Valdybos posėdyje 
New Yorke nutarus, nuo 1964 m. gruodžio 
31 d. nustoja veikusi Vykdomoji Taryba, 
kurios būstinė buvo V. Vokietijoje. Buvu
sios V. Tarybos veiklos informacijos sritį 
nuo 1965 m. sausio 1 d. laikinai perėmė 
ELTOS Draugija.

Reikalauja J. Tautose svarstyti sovietinį 
kolonializmą

(E) Tarptautinė Žmogaus Teisių Lyga, 
kurios būstinė yra New Yorke ir kuri turi 
J. Tautų patarėjo teises, įteikė J. Tautų 
Komisijai Kolonializmui Likviduoti raštą, 
primindama, kad ji jau 1962 m. birželio 
15 d. Komisijai buvo įteikusi memorandu
mą dėl kolonializmo Pabaltijo valstybėse. 
Pastebėta, kad padėtis ten nėra pasikei
tusi ir kad, vertinant Komisijos pastan
gas Afrikos ir Azijos tautų atžvilgiu, ko
lonializmo naikinimo logika reikalauja 
kreipti dėmesį į Sovietų Sąjungos prijung 
tas teritorijas.

Meno Dienos Australijoje
(E) Praėj. metų pabaigoje Melbourne 

mieste, Australijoje, įvyko plačios apim
ties meno dienos. Jos buvo atidarytos 
gruodžio 26 d. Australijos lietuvių daili
ninkų darbų paroda — joje dalyvavo 
Melboumo, Sydnėjaus ir Adelaidės lietu
viai dailininkai. Tą pačią dieną dar buvo 
atidarytos vaikų ir foto mėgėjų darbų pa
rodos. Gruodžio 26 d. vakare Sydnėjaus 
lietuviai pastatė J.B. Priestley dramą 
„Inspektorius atvyksta“. Gruodžio 27 d. 
įvyko sporto šventė ir tautinių šokių fes
tivalis, gruodžio 28 d. — jaunųjų talentų 
koncertas. Gruodžio 29 d. įvyko trečioji 
Australijos lietuvių Dainų Šventė — joje 
dalyvavo Melbourne, Adelaidės, Geelon- 
go, Sydnėjaus ir Newcastle chorai. Paga
liau gruodžio 30 d. surengtas literatūros 
ir dainos vakaras. Čia dalyvavo visa eilė 
Australijos lietuvių rašytojų ir daininin
kų su P. Andriušiu, V. Kazoku, J. Žu
kausku, solistais G. Vasiliauskiene, P. 
Rūteniu ir kt. Meno Dienos baigtos gruo
džio 31 d. Naujųjų Metų baliumi Mel
bourne miesto rotušės salėje.
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DIEVAS SUTEMOSE
Kruopštusis kunigas Stasys Yla yra pa

rašęs daugybę knygų auklėjimo, visuome
nės gyvenimo, pasaulėžiūrinėmis ir moks
linėmis temomis, daugybę straipsnių pe
riodikoje, sudaręs net aštuonetą malda
knygių. Tuo kruopštumu rašyti jis pra
lenkia daugelį kitų konfratrų.

Dabar „Tėviškės Žiburiai“ Kanadoje 
išleido didžiulę (391 psl., kaina 3 dol.) 
naują jo knygą Dievas sutemose, kurioje 
lietuviško gyvenimo pavyzdžiais vaizduo
jama, kaip tikrieji ar tik apšauktieji be
dieviai grįžta į Dievą, pasidaro prakti
kuojančiais katalikais ar net tokiais, ku
rie stengiasi buvusius savo draugus pa
traukti pasekti jų pavyzdžiu.

Knyga įdomi skaitytojui, pirmiausia, 
dėl to, kad joje rašoma daugiausia apie 
žinomus lietuvius, mūsų laikų žmones. 
Autorius juk pasakoja santykius su Die
vu tokių lietuvių, kaip prof. Mykolas 
Biržiška, prof. Juozas Bagdonas, rašyto
jas Jonas Biliūnas, prof. Vincas Čepins
kis, prof. Jurgis Čiurlys, prof. Julius 
Gravrogkas, rašytojas prof. Vincas Krė
vė-Mickevičius, prof. Vladas Kuzma, gar
sieji šiauliškiai Venclauskiai, solistas Ipo
litas Nauragis ir balerina Olga Nauragie- 
nė. diplomatas poetas Jurgis Baltrušaitis, 
buvęs prezidentas Antanas Smetona, bu
vęs ministeris pirmininkas Mykolas Sle
ževičius, aušrininkas Jonas Šliūpas, šau
lių Sąjungos kūrėjas Vladas Putvinskis- 
Pūtvis ir kiti. Vieni mūsų juk kai kuriuos 
jų gerai pažinojo, o kiti bent apie kai ku
riuos jų nemaža girdėjo. O nemaža jų 
kaip tik yra buvę kairės žmonės, taigi tuo 
pačiu pagal lietuvišką tradiciją laikomi 
žmonėmis be religijos — bedieviais.

Nesiimdami čia aiškintis, kodėl iš tikro 
kairieji lietuviai daugiausia būdavo ir 
žmonės be religijos, pačią tą tiesą turime 
pripažinti. Taip, daugumai mūsų vyres
niosios kartos kairiųjų veikėjų bedievybė 
iš tiesų buvo lyg neatskiriama kairumo 
dalis. Tačiau negalėtume pasakyti, kad 
visi kun. St. Ylos knygos Dievo ieškotojai 
būtų buvę kairieji, tikėjusieji į socialines 
reformas ar dirbusieji joms įvykdyti. Pa
vyzdžiui, buvęs prezidentas Antanas Sme
tona vargu galėtų būti laikomas tokiu, 
arba diplomatas ir poetas Jurgis Baltru
šaitis. Kai kas iš tų knygoje minimųjų, 
kita vertus, Dievo neieškojo. Tokių ryš
kus atstovas būtų šiauliškis advokatas 
Kazys Venclauskis, nors kun. St. Yla tvir
tina, kad mirštančiam jam buvo pašauk
tas kunigas, kuris jį aprūpinęs sakra
mentais.

JONAS AVYŽIUS ---------------------------------------------------------------------------- ----------------

Kaimas kryžkelėje
(7)

— Jurėnui reikia padėkoti, pupyte, 
uoga. Ir Grigui. Nepyk, kad aš taip apie 
mūsų sekretorių... Bet kam čia besiteisin
ti, kad pats geriau žinai! Kas buvo visą 
laiką nepatenkintas, niurzgėjo, kritikavo 
valdybą susirinkimuose? Grigas. Kas ata
skaitiniame pirmas pasiūlė Toleikį pirmi
ninku? Vėl tas pats Grigas. Lietuviškas 
nesolidarumas kaltas, štai kur šuva pa
kastas, pupyte uoga!

— Kad jų buvo iš anksto, bral, susi
tarta.

— Ko ginčytis? Aišku kaip diena, — 
primetė savo trigrašį Raudonikis ir šūste
lėjo į plačius žiomenis virtų pupų saują, 
nes buvo pripratęs prie jų, kaip kitas prie 
kramtomojo tabako, ir visuomet nešioda
vosi kišenėje.

— O iš kur tas susitarimas, pupyte 
uoga? Grigas prikurstė Jurėną, o čia dar 
nauja kampanija, politinis posūkis, kaip 
sakant, kaime... Ir užkorė Toleikį. Bet 
leiskite paklausti, ar jo kas norėjo? Atsi
rado keli, pakėlė rankas — mes žinome, 
kad savanorių visur atsiranda, — o dau
guma ėjo prieš. Na, pasakykit, ar ne taip 
buvo?

— Pusė... pusė šoko prieš mane... — 
sumurmėjo Martynas. — O kad sukurstė, 
tai teisybė...

— Tegul bus pusė! Bet kas ta pusė? 
Suklaidinti kvailiai ir asmeniniai priešai.

— Iš pavydo, iš keršto, Martyn, — per
tarė Šileika.

— Kaip tik taip! — pagavo Vingėla. — 
Plikas liksi, visiems neįtiksi. Imkime to
kią juodukų brigadą... — Susigriebęs pri
kando liežuvį, bet Kleme Stribokas, kurio 
nedomino vyrų kalba, jau buvo nusigrū- 
dęs prie bufeto, pamažu vienas sau siurb
čiojo degtinę ir, matyt, kažką juokingo 
paistė Vilei, nes ši kvatojosi net susiries
dama. — Anie amžinai nepatenkinti. Pa
tys nežino, ko nori. Tu juos auksu apipilk 
— neužkiši gerklės. Tokia žmogaus pri
gimtis, pupyte uoga, nieko nepadarysi.

Kadangi kairumo ir bedievybės toks 
glaudus ryšys yra būdingas lietuviškas 
reiškinys, tai ir tokiai knygai pagrindo 
galėjo duoti tik lietuviška dirva. Kitur 
bedievybė yra grindžiama vienokia ar ki
tokia filosofine pažiūra. Štai britai savo 
darbo partijos kairiajame sparne turi di
delių katalikų veikėjų (pvz., Barbara 
Castle). Dabartinis tos partijos vadas Ha
roldas Wilsonas didesnių bažnytinių šven
čių progomis net sako pamokslus bažny
čioje. O mūsų katalikiškajai visuomenei 
gali net širdis iš džiaugsmo užkaisti, kad 
bent senatvėje ne tik bažnyčion ateiti ir 
melstis vėl išmoko, bet ir apskritai pa
maldus. religingas pasidarė Mykolas Bir
žiška, kad toks, ypač senatvėje, buvo Krė
vė-Mickevičius, toks Sleževičius, Bagdo
nas. O prof. Julius Gravrogkas net ir 
apaštalauti ėmė. Tai vis, šiaip ar taip, 
kairiosios lietuvių visuomenės grietinėlė, 
partijų vadai, kairieji veikėjai, šulai, įta
kingieji kairiųjų žmonės, visuomenės for
muotojai.

O jeigu jie grįžo atgal į Dievą, tad iš
eitų, kad apie visus mažesniuosius, eili
nius atitinkamų sąjūdžių kareivius, kurių 
dalis gal laikėsi tų vadų pavyzdžio, nebė
ra ką ir bekalbėti. Tie eiliniai, jeigu su
spėjo, visi turėjo grįžti arba jaustis ap
gauti, suvilioti, nepatenkinti, kad vadai 
juos nuvedė tolyn nuo Dievo, o patys grį
žo. Vadinas, knygos atskleidžiamieji fak
tai turėtų džiaugsmingai nuteikti tuos, 
kurie niekada niekur nebuvo nuklydę ir 
trokšta visus matyti vienoje avidėje. Be
dieviams gi tai turėtų būti smūgis. Var
gas jums! Žiūrėkite tik, kokie dideli vy
rai grįžo! Jeigu anksčiau kur paskaityda- 
vote apie šitaip grįžusius kitų kraštų vy
rus, tai jie gal buvo tolimesni, tad gal 
mažiau suprantami. O čia kun. St. Yla pa
sakoja apie savuosius.

Deja, atrodo, šitose kun. St. Ylos su
rinktose istorijose esama vieno kabliuko. 
Nuo Dievo juos visus nutolino labai skir
tingos priežastys. Bet daugumas jų grįžo 
arba senatvės sulaukę, arba ligos, bėdų, 
nelaimių prispausti. Pavyzdžiui, kun. St. 
Yla surinko žinių, kad iki tol bažnyčioje 
niekada nematytas prof. M. Biržiška bu
vęs pastebėtas Šaričių bažnytėlėje besi- 
meldžiąs, kai susirgusi jo dukrelė. Prof. 
Julius Graurogkas tik atbėgęs į Vokietiją 
iš socialdemokrato galutinai tapęs ateiti
ninku. Biliūnas grįžo į Dievą ligos patale. 
Kazio Vidiko, Amerikos lietuvio komu
nisto, gyvenimas, tur būt, pats nesimpa- 
tiškiausias iš visų, apie kuriuos kun. St.

— Ko ginčytis! — Raudonikis kumšte
lėjo Pomidorą, kad paimtų naują butelį. 
— Mes nerinkome Toleikio. Nepripažįs
tame. ...

— Jurėnas pastatė, Jurėnas ir paklup
dė Martyną, — dygiai šyptelėjo Andrius, 
lyžtelėjęs kiškio lūpą. — O šuns balsas 
neina į dangų. Įpilk, Pomidore.

— žinoma, Jurėnas čia svarbiausias 
muzikantas. — Vingėla atkišo Martynui 
stiklinę. — Pasistengė, kad geeriau nė ne
reikia. Iš karto Toleikis negavo balsų dau
gumos? Negavo. Taip ir reikėjo užproto
koluoti, pupyte uoga. O ką Jurėnas? Vėl 
šoko į tribūną, kaip koks prancūzų depu
tatas, malė liežuviu, agitavo, išsijuosęs 
gyrė Toleikį, kad pats Šepilovas taip neiš
kalbėtų. Negana to, išleido savo apašta
lus — rajkomo instruktorių, Grigą, išlindo 
kaip Pilypas iš kanapių jo sūnus Tadas. 
O tada paleido gerklę Gaigalas, kiti rėks
niai prisidėjo. Užsipuolė, apjuodino vieną, 
ir todėl antras išėjo baltesnis už angelą.

— Velniop tą politiką, — nukirto And
rius. — Gerkime, brolau.

— Kad jie visi kiaurai žemėn... Mar
tyn! Ply!

— Ko ginčytis! Už...
— ... Martyną, bral!
Vilimas nubraukė alkūne lūpas. Siekė 

pauostyti duonos, kurią pakišo Vingėla, 
bet ūmai suraibuliavo akyse, ir vos nenu- 
sirito nuo lentos.

— Kvailas buvau, — kalbėjo, iki dugno 
išlenkęs stiklinę, ir svaigdamas ne tiek 
nuo degtinės, kiek iš džiaugsmo, nes dabar 
tvirtai tikėjo, kad teisybė jo pusėje. — 
Užsigeidžiau dėl kitų ant kryžiaus numir
ti, o mane neprikalę numarino. Reikėjo 
duoti šimtą gramų už darbadienį, kaip da
vė Bariūnas. šiandien turėčiau pasistatęs 
namuką Viešvilėje ir juokčiaus! iš visų.

— Lietuviškas sąžiningumas neleido, 
pupyte uoga!

— Jurėnas... — žiobtelėjo Pomidoras.
— Jurėnas — ne Dievas, įtūžęs nukirto 

Martynas. — šiandien rajkomo sekreto

EUROPOS LIETUVIS

Yla rašo: jis eilę metų sąžiningai lanky
davo bažnyčią ir redaguodavo komunistų 
laikraščius! Kai dėl prof. J. Bagdono, tai 
kun. St. Yla viešai pripažįsta, kad jam 
buvęs iškeltas klausimas: „Ko vertas 
prof. Bagdono posūkis Dievop?“ Jis bu
vęs paliestas sklerozės, o ši pakeičianti 
žmogaus asmenybę.

Vadinas, neskaitant veidmainių, kaip 
Vidikas, daugelio kitų klausimas spręsti
nas ypač individualiai. Vieni tų žmonių, 
kaip Krėvė, Sleževičius, Baltrušaitis ar ir 
dar vienas kitas, niekada, tur būt, nebu
vo jokie bedieviai. Jie, greičiausia, buvo 
vadinamieji liberalai. Pareigos, profesi
niai reikalai vertė juos draugauti su ki
tais tokiais pat liberalais, o ne su katali
kiškuoju aktyvu, ir dėl to jiems galėjo ne
teisingai būti prisegtas bedievio vardas.

Kiti buvo nutolę nuo Dievo, bet juos 
grąžino į tikėjimą ligos, bėdos, senatvė. 
Tuos turėtume, tur būt, vadinti praktiš
kais tikinčiaisiais. Jeigu jie netikėtų, tai 
turėtų nemaža pralaimėti tuo atveju, jei 
yra Dievas, pomirtinis gyvenimas, jei 
malda gali padėti pačiam besimeldžian- 
čiajam ar jo artimiesiems. O tikėdami jie 
nieko nepralaimi. Psichologai pripažįsta, 
kad tokių tikinčiųjų yra pats didžiausias 
procentas. Deja, kaip asmenybės, jie, aiš
ku, yra menkesni už tokiais praktiškais 
sumetimais nesi vaduojančius tikinčiuo
sius ir už įsitikinusius netikėlius.

Kiti kun. St. Ylos aprašomieji konver
titai sudarytų dar kitokias grupes.

Išskyrus buvusį komunistą K. Vidiką, 
šiaip visi kiti kun. St. Ylos aprašomieji 
tikrieji ar tik tariamieji konvertitai buvo 
padorūs lietuviai tiek tada, kai jie netikė
jo, tiąjc grįžę atgal į Dievą. Vadinas, kny
goje ir aptariamas tik tas jų santykis su 
Dievu. Bet tas aptarimas menkina kai 
kurių tų mūsų ryškių žmonių asmenybes, 
kai matome, kad gana praktiški sumeti
mai padarė juos konvertitais. Mes į savo 
didžiuosius žmones esame linkę žiūrėti 
kaip į nepajudinamus stulpus, tiesius 
kaip ąžuolus, niekad nesvyravusius, o 
svarbiausia — niekad savo kelyje nepri- 
pažinusius jokių praktinių sumetimų. 
Daugiau juos sužmogindami, tarytum tuo 
aptrupiname ties jų galvomis buvusią 
aureolę.

Toks klausimas yra jau ne kartą kilęs. 
Jis buvo iškeltas prieš kokį dvidešimtme
tį, kai pradėta rašyti apie kai kuriuos 
Maironio gyvenimo užkulisius. Toks klau
simas galėtų kilti ir dabar dėl kai kurių 
kun. Stasio Ylos aprašomųjų asmenų, 
ypač jei kas norėtų nuginčyti kai kurių 
liudininkų patikimumą. Daugumas tų ap
rašomųjų juk yra jau mirę, ir apie juos 

rius, rytoj gali išvaryti griovių kasti. Ne 
amžinas. O partija buvo ir bus!

— Už partiją, pupyte uoga!
Tostą nukirto durų trenksmas: į krau

tuvę įsigriovė Klemas Gaigalas, o iš pas
kos kibilkščiavo Strazdų Vincė. Brigadi
ninkas nusvilino pasienį piktu žvilgsniu 
ir nuėjo tiesiai prie bufeto. Buvo jau kiek 
prablaivėjęs, bet linksmas, mat, gavo pa
siskolinti iš klišiaus šimtinę, tai jautėsi 
vėl turtingas ir nepriklausomas.

Vyrai įtempė ausis, ėmė kalbėti patyliu
kais, neramiai žvilgčiodami į šonus. Bet 
Gaigalas tartum jų nematė. Išdidžiai nu
metė Vilei banknotą, paprašė paieškoti 
silkės su ikromis, o gavęs grąžą, pašaukė 
alaus, nes priešais jau stovėjo trys bute
liai degtinės. Elgėsi taip, lyg krautuvėje, 
be jo draugijos, daugiau nieko nebūtų. 
Pirmoje eilėje pylė Vincei, paskui broliui 
ir tik po to prisivertė sau. Stribokas jau 
buvo tiek prisivaišinęs, kad po pirmo 
gurkšnio puolė Vincę bučiuoti ir, nežiūrė
damas brolio ūdijirtio, prisispyręs malė 
vieną ir tą patį:

— Aš Kleme Stribokas, bet iš tikrųjų 
nesu nei Kleme, nei Stribokas. Aš — Gai
galas, kaip mane gyvą matot, tikras Gai- 
galiukas. Armijoje trejus metus atpyliau, 
liaudies gynėju buvau, buožėms dantis 
daužiau...

Klemas pastūmė brolį. Stribokas atsi
šliejo į bufetą ir, jau apsiraminęs, tyliai 
kalbėjo pats su savimi, kad po teisybei 
tėvai norėję jį pakrikštyti Jonu, nes gimė 
Auksaburnio dieną, bet girti kūmai pa
miršę ir užrašę Klemo vardu, nors vyriau
sias brolis taip pat Klemas.

O Gaigalas tuo tarpu kvotė Strazdų 
Vincę, kaip šis praleidęs tuos trejus metus 
lageryje, draugiškai tekšnojo per petį, ste
bėjosi, kad anas tiek pinigų parsinešęs, o 
labiausiai gailėjosi, kad pats negalįs iš
kirsti tokios šunybės, už kurią pasodintų, 
nes, palyginus su gyvenimu kolūkyje, la
geryje esąs tikras rojus. Kalbėjo linksmai, 
be pagiežos, nes įsiutimas buvo praėjęs, ir 
pasaulis dabar atrodė panašus į didelį ka- 

kartais liudija senatvės sulaukusios jų 
našlės ar vaikai. O tokie liudininkai ne 
visada gali būti bešališki.

P. An.

„TIKIU, VIEŠPATIE, PADĖK MANO
NETIKĖJIMUI“ (Mrk. 9,23) 

(Tęsinys iš pr. nr.)
Vieną kartą ant visados turime iš savo 

galvos išmesti mintį, kad tikėjimas yra 
lyg koks aritmetikos uždavinys, kurį būtų 
galima išspręsti pasigaunant matemati
kos, kad kiekvienas būtų priverstas tikėti. 
Kvaila sakyti, kad tikiu tiktai tą, ką ma
tau, arba tą, kas man, taip sakant, yra 
įrodoma. Bet tokiu atveju tai nebus tikė
jimas. Tai, ką aš matau, man visai nerei
kia tikėti. Tikėti reiškia kur kas daugiau: 
reiškia laikyti tiesa, ką kitas sako, kadan
gi galiu juo pasitikėti, kad jis žino tiesą ir 
nori ją man pasakyti. Tikėjimas nėra vien 
aklas pasitikėjimas: gali ir turi pažinti 
savo tikėjimą, kad jis pasidarytų stipriu 
įsitikinimu.

Krikščioniškas tikėjimas yra Dievo ma
lonė, kurią Kristus mums duoda, jeigu 
esame viduj pasirengę ją priimti ir jeigu 
drauge su šia malone eina laisvas žmo
gaus veiksmas su visu jo asmenybės įsipa
reigojimu. Taigi neužtenka laikyti jį tiesa, 
bet reikia viduj pasirengti ir savo gyveni
mą tvarkyti pagal jį, (tikėjimą).

Dievas savo esme ir veikimu yra begali
nis, dėl to mūsų ribotas protas niekad ne
gali jo apimti (suprasti).

Tikrai giliai tikįs pranašas Izajas, žvelg 
damas į pasaulio eigą ir savo tautos isto
riją, vidinio vargo prispaustas yra su
šukęs:
„Tikrai Tu esi paslėptas Dievas!“ (45,15).
Šis gražus ir teisingas posakis šiandien 

yra daugelio piktnaudojamas, kai kalba
ma apie „tolimą Dievą“. Ne, Dievas nėra 
nuo mūsų toli, nes „mes jame gyvename, 
judame ir jame esame“ (Apd. 17,2(8).

Mums čia žemėje Jis yra paslėptas Die
vas. Tačiau tiems, kurie Jo tikrai ieško, 
jis jiems pakankamai apsireiškia; tie, ku
rie Jo nuoširdžiai neieško, tie ir neranda. 
Šitai yra aiškiausiai pasakęs Paskalis,

Įėjimą, kuriame visi nuteisti iki gyvos 
galvos.

■— Drauguži, broli mielas... — kalbėjo 
susijaudinęs, glostydamas meiliu žvilgsniu 
čia Vincę, čia Striboką. — Gerkite! Links
minkitės! Aš moku!.. — Pastūmė į šalį 
stiklinę, apkabino vyrus per pečius ir už
traukė skardžiu tenoru:

Tenai, kur ošia žalia gire-e-elė, 
prie jos čigonai kuria ugne-e-lę...

Stribokas prisimerkė kaip gaidys, juo
kingai ištempė ilgą kaklą ir griebė pusto
niu žemiau, iš viso vieko pritardamas 
broliui:

...Skamba gitara, gaudžia tri-mi-i-i-tai, 
moterys šoka, groja vyri-i-škiai!..

O Strazdų Vincė, nebesitverdamas savo 
kailyje, plumpsėjo į grindis sveikąja koja 
ir vis drąsiau šaukė bosu; galop vyrai 
taip įsismagino, kad net langai tirtėjo, o 
lempa mirkčiojo, gesinama sutartinės.

...Kai pasipuošus šoksiu, trepsė-ė-siu, 
klausyk, berneli, ką tau kalbė-ė-siu, — 
nenorėk meilės turtuolio po-o-no, 
vilioki jautrią širdį čigo-o-no...

Vyrai suposi į taktą; susikibę, apsvai
gę, nešami nematomų dainos sparnų į vi
liojančius tolius, į neišmatuojamas laisvės 
platumas, į nepasiekiamą svajonių šalį 
skrido lyg apakę pamišėliai. O Martynas 
sėdėjo, rankomis parėmęs galvą, lingavo į 
taktą, be žodžių pritardamas:

...Čigons bedalis, čigons varguo-o-olis, 
čigons laimingas, čigons turtuo-o-olis, 
jisai neturi ant savęs po-o-ono, — 
kur tik pažiūri — laukai čigo-o-ono!..

O Gaigalas, jau išsiveržęs iš grandinės, 
pasitraukė atatupstas ir, visaip kraipyda
masis į šalis, čia pritūpdamas, čia pašok
damas aukštyn, jau mostagavo, skeryčio
jo rankomis diriguodamas ir plyšojo visa 
gerkle taip, kad akys lipo ant kaktos, o 
smilkiniuose išsivertė venos, kurios, ro
dos, tuojau sutrūkinės nuo pasiutusio jė
gų įtempimo.

...Jisai neturi ant savęs po-o-ono, — 
kur tik pažiūri — laukai čigo-o-ono!..

Užduso, paspringęs tvaikiu oru. Daina 
nutrūko, o vyrai lyg susitarę vėl ištiesė 
rankas prie stiklinių.
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griežtas mokslininkas, matematikas, logi
kas ir psichologas:

„Netiesa, kad Dievas viską apreiškia 
(atidengia), bet ir netiesa, kad Dievas vis
ką uždengęs laiko. Tačiau yra tiesa, kad 
Jis pasislepia nuo tų, kurie Jo neieško, ir 
drauge Jis apsireiškia tiems, kurie jo rim-. 
tai ieško“ (P. 557).

Mums tikėjimas čia, žemėj, pagal švent
raščio žodžius, yra: „Žiburys, šviečiąs 
tamsioje vietoje, iki išauš diena ir aušros 
žvaigždė užtekės širdyse“ (2 Petr. 1,19), 

Teneužgęsta tikėjimo žiburys mūsų šir
dyje, keliaujant šios žemės bandymų ke
liais, kaip jis neužgeso Trijų Išminčių sie
loje, kai vidinės Išganytojo nostalgijos ve
dami, nepaisydami jokių kliūčių, rimti! 
ieškojo Jo ir pagaliau rado!

(Pagal Matthias Laros, — ZI).

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — sausio 17 d., 12.30 vai.
COVENTRY — sausio 17 d., 12.40 vai., St.

Elizabeth's Rd.
ROCHDALE — sausio 24 d., 12 vai.
WOLVERHAMPTON — sausio 24 d., 11 

vai., St. John's Square.
MANCHESTER — sausio 31 d.. 10.30 vai.

VL. STANKAI 80 M. AMŽ.
(E) Profesoriui, teisininkui, filosofui 

Vladui Stankai (ligi 1944 m. Vladimirui 
Stankevičiyi) neseniai sukako 80 m. am
žiaus. Gimęs 1884 m. Biržuose, Stanka tei 
sės studijas baigė Rusijoje ir 1914 m. Pet 
rapilyje buvo patvirtintas baudžiamosios 
teisės privatdocentu. Dalyvavo politinėje 
veikloje, 1917 m. buvo karo ministerio 
Kerenskio kabineto viršininku ir laik. vy
riausybės komisaru šiaurės fronte ir Mo- 
gileve. Jis vienas iš paskutinių paliko Pet 
rapilio Žiemos rūmus ir Gatčiną, kai juos 
užėmė bolševikai.

Nuo 1919 m. Stanka gyveno Berlyne. 
1923 m. buvo paskirtas Lietuvos (vėliau 
Vytauto D.) universiteto Kaune docentu, 
o vėliau pakeltas profesorium. Kaune ir 
Vilniuje dėstė baudžiamąją teisę. Drauge 
vertėsi advokatūra. 1944 m. pasitraukęs į 
Vokietiją, Stanka buvo vienas iš Pabaltijo 
universiteto Pinneberge steigėjų, jo prezi 
dentas ir lietuvių rektorius. 1949 m. persi
kėlė į JAV ir lig šiol dirba Vašingtono 
Kongreso bibliotekoje.

Savo mokslinėje veikloje, pagal dr. J. 
Girnių, V. Stanka sieja teisę ir filosofiją, 
skelbdamas kūrybos ir darnos džiaugsmą. 
Stanka skatina kreiptis nuo tamsos į švie 
sos situacijas, ir dėl to jo kūryboje ryškus 
kilnus etinis humanizmas. Savo darbus V. 
Stanka yra skelbęs lietuvių, rusų, vokie
čių ir anglų kalbomis.

— Gerkite! Linksminkitės! — užriko 
Gaigalas, atgavęs kvapą. — Vince, drau
guži... broli mano... Gal paskutinį kartą... 
gal paskutinį... — Papurtė galvą, lyg nu
vydamas blogą mintį. Akys apsiblausė, 
vos pastebimas virpulys nubėgo veidu ir 
ištirpo, nusėjęs kaktą raukšlėmis. Gal pas 
kutinį... gal... gal... — vapaliojo, IštrtSVF" " 
kęs iki dugno stiklinę, širdyje vėl nebe
buvo linksmybės, vėl kilo neapykanta, 
šaukė maištauti. — Dainą, vyrai! Dainąl 
— Trenkė kumštimi į bufetą, net buteliai 
pašoko ir, atmetęs galvą, kratydamas veš 
liūs juodus gaurus, užvedė seną lietuviš
ką atsisveikinimo giesmę, kurią pats sa
viškai perdirbo, iškraipydamas ne tik žo
džius, bet ir muziką:

Sudiev, Lietuva, man linksma buvo - įs 
tavo gražioj šalelėj.
Sudiev Maironių gerieji žmonės, — 
linkėkit gero kelio!

— ...keee-e-elio!„ — nutęsė Strazdų 
Vincė su Striboku.

Jei nepražūsiu, gal dar sugrįšiu 
į tėviškėlę brangią.
Sudiev, Akmene, Liepgirių žeme, 
sudiev, gimta padange!..

— ...sudiev, gimta pada-a-ange!.. — riau
mojo Stribokas, perrėkdamas Vincę, o 
Gaigalas šaukė net pamėlynavęs ir per pe 
tį svaidė piktus žaibus į pasienį:

Jūs nemaitinot, nepripažinot 
manęs už tikrą sūnų.
Akmenim rydėt, ašarom girdėt, 
išvarėte kaip šunį!..

— ...išvarėte kaip šu-u-nį!.. — paėmė 
visi trys kartu, nutęsdami galūnę.

— Gaigalas kraustosi iš proto, — su
šnibždėjo Pomidoras, kumštelėjęs Marty
ną. — Išgerkim ir maunam iš čia.

Tačiau Martynas nesuprato, kas darosi 
aplinkui. Išnyko viskas, — ir bufetas, ir 
iškrypę dainininkų veidai, ir draugai tar
si migloje nugrimzdo. Ir triukšmas išny
ko. Tik liūdna daina skundėsi, verkė, ža
dindama širdyje nenumaldomą ilgesį. Pri
siminė, kad šiandien mokykloj pasilinks
minimas. Perbraukė kaktą delnu, tarsi no 
rėdamas nutrinti reginį, bet priešais sto
vėjo Goda. Nesąmoningai užsivertė Pomi
doro pakištą stiklinę ir sunkiai atsistojo.

2
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10 m. Madrido liet, balsui
(Elta) Lygiai prieš 10 metų, 1955 m. 

sausio 2 d., Madride pradėta transliuoti 
lietuviška radijo programa. Vyriausiojo 
Lietuvos Išląisvinimo Komiteto pastango
mis Madride buvo išrūpinta lietuvių kal
ba valandėlė per Tautinį Ispanų Radiją.

Per pirmuosius du mėnesius lietuviška 
radijo programa buvo perduodama 10 mi
nučių kasdien, o nuo 1955 m. kovo 1 d. lai 
kas pratęstas iki 15 min. 1960 m. toji pro
grama Madride kasdien transliuojama 
jau po 20 min. Nuo 1958 m. buvo leista lie 
tuvišką programą pakartoti kitos dienos 
rytą. Dabar ji kartojama kiekvieną dieną 
10 vai. 40 min. Lietuvos laiku 49 m banga 
(Vid. Europos laiku 8 vai. 40 min. rytą). 
Pagrindinė lietuvių kalba programa dabar 
per Tautinį Ispanų Radiją iš Madrido kas 
dien perduodama 21 vai. 35 min. Lietuvos 
laiku (Vid. Europos laiku 19 vai. 35 min.). 
Banga — 48,84 m.

Pagrindinis lietuviškų programų Madri 
de rūpestis — kad jos būtų tikrai lietuviš
kos, antikomunistinės, aktualios bei įdo
mios okup. Lietuvos gyventojams ir atitin 
kančios VLIKo ir visų geros valios lietu
vių pageidavimus.

Programa pradedama Kauno Muziejaus 
varpų muzika, seka dienos politinės žinios 
apie svarbesniuosius tarptautinius įvy
kius. Toliau perduodami pagrindiniai ko
mentarai ir straipsniai. Paprastai kasdien 
perduodami du komentarai. Jų temos la
bai įvairios. Lietuviškos programos vado
vai stengiasi teikti objektyvias laisvojo 
pasaulio žinias lietuviams sovietų okupa
cijoje Lietuvoje ir Sibire, sovietinės tik
rovės įvertinimą, palaikyti lietuvių tautos 
viltis išsilaisvinti iš komunizmo ir sovieti-

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

i
ii

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ 1

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už 

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

1Į1

Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu. :::

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už 
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
Tel.: SHO 8734

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokėjimo 

sąlygas.
SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chlcagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

::::::::

EUROPOS LIETUVIS

nio kolonializmo. Plačiai informuojama 
apie laisvojo pasaulio ir lietuvių gyveni
mą politinėje, diplomatinėje, kultūrinėje, 
religinėje ar ūkio srityse bei apie viso pa
saulio pastangas ir daromuosius žygius 
Lietuvai išlaisvinti. Sekmadieniais ir per 
didesnes religines šventes perduodama re 
liginė programa. Gautomis žiniomis, ji ti
kinčiųjų Lietuvos gyventojų noriai seka
ma.

Lietuviškas Madrido balsas girdimas 
Lietuvoje ir Sibire. Žinoma, programų gir 
dimumas priklauso nuo meteorologinių są 
lygų ir sovietinių trukdymų. Iš daugelio 
atvykusių iš Lietuvos į laisvąjį pasaulį 
patirta, kad lietuviškos Madrido translia 
cijos girdimos normaliai, nors jos ir gero
kai trukdomos. Net ir sovietiniai pareigū
nai yra pripažinę, kad laisvojo pasaulio 
lietuvių programos yra Lietuvoje girdi
mos.

Čia Teikia pabrėžti, kad lietuviškai radi 
jo programai palanki ir Ispanijos vyriau
sybė. Su T.I. Radijo vadovybe lietuviškos 
programos vadovai sklandžiai bendradar- . 
biauja. Tai svarbu, nes Ispanija yra vie
nas pačių žymiausių moralinių ir karinių 
bei politinių priešakinių postų prieš bolše 
vizmą Vakarų pasaulyje. Lietuviškojo bal 
so Madride dešimtmetį paminėjus, tenka 
pareikšti įsitikinimą, kad tų bangų Mad
ride dėka per šiuos 10 metų daug laimėta 
Lietuvos bylai ir jos pavergtųjų gyvento
jų naudai.

GYVIEJI SIGNATARAI
1964 m. Šveicarijoje mirus prel. K. šau

liui ir JAV inž. Stp. Kairiui-Kaminskui, 
iš Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa
tarų beliko gyvi okup. Lietuvoje gyveną 
Petras Klimas ir Aleksandras Stulgins
kis. (E)

K. DONELAITIS?
ir Menas'“ (1964 m.

KIENO YRA
(E) „Literatūra

50 nr.) paskelbė V. Kazakevičiaus str. 
„K. Donelaitis ir nacionalistų biznis už
jūryje“. Autorius daro išvadą, kad užjū
ryje norima Donelaitį pasisavinti, nes, 
girdi, jis priklausąs „tarybinei lietuvių 
liaudžiai ir viso pasaulio pažangioms jė
goms“. Straipsnyje cituojami ar puolami 
Vakaruose apie Donelaitį rašę: J. Aistis, 

Babrauskas, dr. J. Grinius, B. Raila, 
Santvaras, Stp. Vykintas.

B.
St.

GARSAS
ATMOSFEROJE

Vilniaus architektai laimėjo sovietų 
konkurse

(E) Vilniaus miesto centrui suprojek
tuoti buvo paskelbtas uždaras konkursas. 
Jame dalyvavo Leningrado, Minsko, Ry
gos ir Vilniaus architektai. Prieš Kalėdas 
Lietuvoje paaiškėjo, kad Sov. Sąjungos 
Statybos komitetas oficialiai paskelbė 
konkurso rezultatus. Pagal juos pirmąją- 
antrąją premijas pasidalijo du kolekty
vai: tai Leningrado architektų kolektyvas 
ir lietuvių miestų statybos . projektavimo 
instituto architektų grupė (V. Brėdikis, E. 
čakanauskas ir A. Nasvytis).

Vertinimo komisijai vadovavo Sovietų 
S-gos Arch. S-gos pirm. G. Orlovas. Jau 
žinoma, kad Vilniaus spaudoje buvo pa
skelbta nemaža diskusinių pasisakymų, 
kuriuose reikalauta išlaikyti Vilniaus 
miesto augimo tradicijas ir pasisakyta 
prieš svetimųjų architektų planavimus 
nugriauti bažnyčias ir kitus vertingus 
miesto pastatus. Konkurso rezultatai suda 
ro įspūdį, kad pasistengta surasti „salia
monišką“ sprendimą ir patenkinti ir ru
sus ir lietuvius.

I
Įįį
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Geriausiai pažįstamas garsas atmosfe
roje — griaustinis, kuris lydi žaibą. 
Griaustinis kyla, kai žaibas savo kelyje 
staigiai ir stipriai įkaitina orą, nuo ko šis 
smarkiai išsiplečia. Įvyksta tartum smar
kus sprogimas, kuris ir sukelia garso ban
gą, pasiekiančią žemės paviršių.

Dažnai griaustinis girdimas kaip eilė 
smūgių, kurie tęsiasi keletą sekundžių, 
sudarydami griaudžiantį dundesį. Esant 
ilgesniam žaibo keliui, garsas nuo įvairių 
to kelio taškų iki stebėtojo ateina ne vie
nu laiku. Be to, būna ir taip, kad vienu ir 
tuo pačiu žaibo kelio kanalu įvyksta iš ei
lės keletas išlydžių. Atskiri garsai susilie
ja ir sudaro tęstinį griaudimą. Čia dar ky
la garso aidas nuo žemės paviršiaus, nuo 
debesų ir nuo atskirų oro masių pavir
šiaus.

Garso šaltinio jėga didelė, tačiau griaus 
tinis paprastai girdimas tik per 15-20 km. 
Pagal laiką tarp žaibo švystelėjimo ir 
griaustinio galima nustatyti nuotolį iki 
žaibo išlydžio vietos. Žaibo žybsnį akis 
pagauna tuo pačiu akimirksniu, o griaus
tinio garsas nueina 330 m per 1 s.

Savotiškas garso reiškinys yra „jūros 
balsas“. Virš jūros atsiranda infragarsai, 
kurių žmogaus ausis negirdi, bet jie vei
kia ausies būgnelio plėvelę, sukeldami jo
je savotišką skausmą. Tie garsai kyla nuo 
jūros paviršiaus vėjuje, judant orui ban
gų keteromis ir įdubimais. Jie gali būti 
aptinkami ir užrašomi infragarso imtu
vais. Šį reiškinį galima panaudoti, sie
kiant iš anksto numatyti smarkią audrą. 
Kurioje nors jūros vietoje kilus audrai, 
infragarsų signalai 
nius rajonus žymiai 
suspėja ateiti audra.

Šaltyje vaikštant,
rogių pavažomis girdisi savotiškas girgž
desys, kai kada spiegimas. Sausu šaltu 
oru rogių girgždesį galima girdėti už kele
tas kilometrų. Sniego girgždėjimas paaiš
kinamas tuo, kad snaigių kristalai, juos 
suspaudus, lūžta ir juda, keičia vietą. 
Garsai keičiasi priklausomai nuo slėgimo 
laipsnio į paviršių.

Įdomus reiškinys pastebimas stiprių 
šalčių metu Rytų Sibiro šiaurėje. Vieti
niai gyventojai jį vadina žvaigždžių 
šnibždesiu. Kalbantis atvirame ore, girdi
si šnarėjimas, panašus į sauso šieno šla
mesį. Tokie garsai atsiranda todėl, kad, 
kvėpuojant ir kalbant, išsiskiria vandens 
garai, kurie čia pat virsta ledo kristalė
liais, o šie, susidurdami vienas su kitu, 
sukelia lengvą šnarėjimą.

pasklinda j aplinki- 
anksčiau, negu ten

girgžda sniegas. Po

LIETUVIŠKOS KNYGOS
Naujausios knygos:

A. Nevardauskas — Pajūriais, pama
riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. Šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva, šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

St. Zobarskas — Selected Lithuanian 
Short Stories — 1.15.0.

I. šeinius — The Ordel of Assad Pasha 
— 0.14.0.

V. Krėvė — The Herdsman arid the Lin
den Tree — 1.8.0.

Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Ko mes norėtume šiais metais savo lie

tuviškame gyvenime?
Jokių stebuklų negalima laukti ir norė

ti. Bet gražiais linkėjimais reikėtų paly
dėti kai kuriuos reiškinius, kurie malo
niai viltingi, ir atkreipti dėmesį į kitus, 
kurie turėtų pradėti nykti.

Pirmiausiai reikia atiduoti pagarbą vi
siems tiems partizaniškiems lietuviams, 
kurių pavardžių paprastai neminime nei 
laikraščiuose, nei susirinkimuose, bet ku
rie dirba lietuvišką darbą ir jo net ieško. 
Mano rodos, kad tokių lietuvių daugėja, 
ir tuo reikia džiaugtis. Juo daugiau tokių 
bus, juo mažiau turėsime pagrindo skųs
tis, kad nykstame ir menkėjame.

Bet yra reiškinių, kurie verčia rūpintis.
Prieš rūpestingus visuomenės vadus len 

kiame galvą ir linkime visiems jiems ge- 
fos sveikatos ir ištvermės ilgai vadovauti. 
Tačiau juk yra vadų ir vadų. Ko vadovau 
jamieji iš vadovaujančiųjų paprastai no
ri, tai pavyzdžio. Ne prakalbos ir pamoky
mai žmones patraukia, bet pavyzdys. Pa
sodink kur nors aukštoje vietoje mušeiką 
ar vagį, ir tegu jie bando mokyt žmones 
gražaus sugyvenimo ar doros, ir kas gi 
jais tikės!

Taip toli mes nenorėtume siekti. Reika
lai mūsų gyvenime būna daug paprastes
ni, dėl to ir pavyzdys susidaromas iš kas
dieninės elgsenos. Lietuvybė juk čia, sve
tur, ir reiškiasi ne kalnų vertimu, o tuo, 
ar skaitai ir prenumeruoji laikraštį, ar ga 
Ii pasididžiuoti nors kuklia lietuviškų kny 
gų bibliotekėle, ar laikai pareiga ateiti 
bent į minėjimus ir juose lietuviškai atsi
gauti, nors su pažįstamais susitikdamas, 
ar neburbėdamas nors su vienu kitu si
dabriniu pinigėliu išsiskiri, kai tau ištie
siamas aukų lapas, kad paremtum šį ar tą 
lietuvišką reikalą. Visos kitos pareigos 
irgi panašios.

Tačiau ką kitas skaitytojas, spaudos rė 
rėjas, aukotojas, minėjimų lankytojas ir 
apskritai visokios lietuviškos veiklos ju
dintojų rėmėjas privalo galvoti, kai suži
no, kad kažkur aukštybėje sėdįs didžiai 
garbingas žmogus nuolat sako prakalbas 
apie lietuvybę ir jos brangumą, o pats ne
perka ir neskaito lietuviškų knygų, bėga 
nuo aukų lapo, kai pamato su juo artėjan
tį rinkėją, ir t.t.?

šitaip laikantis, sunku kitiems pasinau 
doti pavyzdžiu, nes jis netraukia.

Dėl to šitokie reiškiniai turėtų galutinai 
išnykti.

Nebuvau Lietuvių Sodyboje Kalėdų me 
tu ir dėl to gailiuos.

Nebuvau dėl to, kad jaučiu jau savo 
kauluose senatvės grėsmę. Pasibastysi šal 
tyje, o čia tau paskui ir čiaudėk, kad ge
ras. Čiaudėk net kelias dienas. Nebent J. 
Lūža priimtų jau į pensininkų tarpą. O

DIEVO KARALYSTES
ŽINIOS

pasaulio 
šauksmas, 
Imperato- 
Dievo at-

(14)
„Kai jie staiga buvo išlaisvinti nuo per

sekiojimų ir nebebuvo laikomi 
išmatomis, tuojau pasigirdo 
kad jau Dievo Karalystė atėjo, 
rius buvo laikomas matomuoju 
stovu ir piktųjų jėgų naikintoju, kai vel
nias dar tebebuvo viešpataujančiu kuni
gaikščiu“.

Daugelis krikščionių, ypač jų vadai, už
miršo mūsų Viešpaties pareiškimą, kad 
Jo Karalystė nėra iš šio pasaulio ir kad 
šio pasaulio dievas, arba kunigaikštis, 
yra šėtonas, ir kad Kristaus Karalystė te
gali būti įkurta tik tada, kai šėtonas bus 
surištas ir jo darbai išardyti. O tai tegali 
įvykti tik po Kristaus antrojo atėjimo.

Istorija parodo, kad ilgainiui daugeliui 
nusibodo laukti Kristaus antrojo atėjimo 
ir Dievo Karalystės įkūrimo. Vienas to
kių pavyzdžių yra M. Hoffmanas, kuris 
1532 metais turėjo daug pasekėjų ir atvi
rai gatvėse skelbė, kad tais metais būsią 
pilnai įkurta Dievo Karalystė ir visi prie
šai būsią sunaikinti. Bet jo teorijai nepa
vyko. Po to jis praleido dešimt metų ka
lėjime, o tuo laiku kiti pamokslininkai 
bandė savo pastangomis įkurti Dievo Ka
ralystę. Pulkas tokių susirinko Muenste- 
ry, Vokietijoj, išvarė laukan burmistrą ir 
vyskupą ir paėmė miestą. Po to jie pa
skelbė, kad tenai būsianti įkurta naujoji 
Jeruzalė ir visi suaugusieji turėjo krikš
tytis arba palikti miestą, žinios apie įkū
rimą Dievo Karalystės Muenstery greit 
pasklido ir pasiekė persekiojimą kenčian
čius krikščionis, kurie urmu skubėjo į 
stebuklingąjį miestą.

Bet netrukus kariuomenė apsupo mies
tą. Tenai buvęs vadas gynėsi, sakydamas, 

jis, aišku, gal ir priimtų, jei turėtum tą 
teisę ramiai šildytis prie ąžuolinėmis mal
komis kūrenamo židinio, baro artumoje. 
Visiškai kitas būtų gyvenimas. Kiūtotum 
sau, ir tiek, ir kaulus persmelkiančiame 
ore visiškai nesirodytum lauke. Juk ir pro 
langą galima stebėti gyvenimą.

Deja, senatvė dar nėra pasiekusi reikia 
mos ribos, kuri duotų teisę šildytis prie 
židinio!

Tačiau Lietuvių Sodyboje kuria nors 
proga pagyventi žiemos metu turėtų bū
ti įdomu. Daugiau ar mažiau tada esi at
skirtas nuo pasaulio, o čia jau romantiš
kas dalykas. Dairais sau pro langą į bark- 
šančias medžių šakas, į vieną kitą žaliuo
jančią eglę ar pušį, į praskrendantį ir vie
tos nutūpti ieškantį juodvarnį, į ežero le
dą ir stipriai jauti, kad čia tau nebe mies 
to aplinka su nuolat praūžiančiais automo 
biliais, su dažnais praeiviais. Tokioj aplin 
koj atsidūręs, gali jaustis kaip John O'Ha 
ros romano veikėjas (O'Hara yra išgarsė
jęs amerikiečių rašytojas, bet jo pavardė 
dar ir šiandien išduoda airišką kilmę). 
Viename jo romanų kaip tik ir vaizduoja
ma panaši padėtis, kai sniegas atkerta vi
sus kelius pajudėti nuo poilsiautojams 
skirto tolimo viešbučio.

Tavo Jonas

Sovietuose pirmoji Kalėdų diena — 
darbo diena

(E) Sovietijoje pirmą Kalėdų dieną, 
gruodžio 25 d., buvo dirbama. Tačiau ant
roji diena buvo nedarbo diena, nes sek
madienio poilsis buvo atkeltas į šeštadie
nį. Kūčių dieną nei Maskvoje, nei kituose 
miestuose nebuvo pastebėta pakilesnė 
švenčių nuotaika, kaip įprasta Vakaruose. 
Diplomatinio korpuso nariai bernelių mi
šių išklausė JAV ambasadoje. Diplomatai 
bei jų šeimų nariai pagiedojo kalėdinių 
giesmių anglų, prancūzų ir vokiečių kal
bomis.

Kai Kūčių dieną Maskvoje temperatūra 
buvo nukritusi iki 24 C žemiau nulio, tai 
Kalėdų dienomis oras atšilo ir pasiekė 
nulį. Vilniuje per šventes temperatūra 
siekė 2 laipsnius šilumos.

Sovietų S-gos stačiatikiai Kalėdas šven
čia sausio 7 d. Raud. Kinijoje iš 650 mil. 
gyventojų tėra apie 4 milijonus krikščio
nių, iš jų 20.000 gyvena Pekine. Kalėdų 
metu Pekine buvo pamaldos, tačiau jos 
negalėjo atkreipti didesnio dėmesio. Va
kariečiai pastebėjo, kad Pekine buvusiose 
pamaldose dalyvavo, palyginti, nemaža 
jaunimo.

Mes nemokame savo ministeriui- pirmi
ninkui, kad jis valytųsi sau batus, ir ne
mokame už tai, kad jis su mumis elgtųsi, 
kaip su vaikais.

John Grigg

kad jis turįs galios išsklaidyti kariuome
nę taip, kaip Samarijos kunigaikščiai iš
vaikė Sirijos kariuomenę. Bet ne jam ti
ko ana senobinė pranašystė, ir dėl to jis 
staiga žuvo, o su juo žuvo ir jo pasekėjai.

Krikščionys turi budėti ir laukti Dievo 
Karalystės pasirodymo ženklų, bet niekad 
neužmiršti fakto, kad Dievo Karalystė 
bus įsteigta ne žmonių pastangomis, bet 
Dievo galybe. Jie turi visuomet atsiminti, 
kad bažnyčia, tebebūdama kūne, yra ken
čianti ir kovojanti bažnyčia, o ne kara
liaujanti bažnyčia. Tikras krikščionis yra 
Dievo ir Kristaus liudytojas, ir jo pareiga 
yra skelbti visa, ką Dievas daro ir kas 
jam įsakyta skelbti. Parašyta Rašte, kad 
krikščionis dabar ne karaliauja, o tik ieš
ko garbės šlovės ir nemirtingumo. Jo per
maina ir išaukštinimas įvyks pirmame 
prisikėlime iš numirusių.

Pirmame laiške Korintiečiams, penkio
liktame skyriuje, apaštalas sako, kad kū
nas ir kraujas negali paveldėti Dievo Ka
ralystės. Tame pat skyriuje jis sako, kad 
tie, kurie bus bendratėvainiai su Kristu
mi, turės patirti prigimties permainą nuo 
žemiškų į dangiškus. Šitas mirtingas tu
rės apsivilkti nemirtingumu, sako apaš
talas.

Apie krikščionio pareigą ir tikslą gra
žiai aiškinama Dangiškoje Mannoje, Ko
vo 26 dienos komentoriuje, kame šitaip 
skaitome: „Krikščionis, kaip Viešpaties 
mokytinis, kaip mokinys Kristaus mokyk
loje, yra rengiamas užimti vietą Tūks
tantmetinėje Karalystėje ir dalyvauti jos 
garbėje, šlovėje ir nemirtingume.

Šios temos pabaiga
(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite knygų 
katalogo. Neturtingiems siunčiam nemo
kamai mažas knygeles ir traktatus.

Pareikalavimus siųskite šiuo adresu: 
L.B.S.A.

212 East 3rd Street
Spring Valley, Illinois 61362.

(Skelbimas)
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Europos lietuviu kreuiku PULKININKAS B. JAKUTIS
75 METŲ SUKAKTIES PROGA

LONDONAS
PROF. STEPONO KAIRIO

MINĖJIMAS

Londono Lietuvių Vienybės Klubas ruo 
šia gruodžio 16 d. mirusiam Nepriklauso
mybės akto signatarui, kovotojui už Lietu 
vos laisvę, politikui ir visuomenininkui, 
Lietuvos V. D. Universiteto profesoriui S. 
Kairiui pagerbti minėjimą.

Minėjimas ruošiamas sausio 16 d., šeš
tadienį, Lietuvių Namuose Londone.

Pradžia 7 vai.
Velionies pagerbti minėjime kviečiami 

dalyvauti visi, kas tik tą šeštadienį turės 
keletą valandų laisvesnio laiko.

VAIKŲ KALĖDINIS SUBUVIMAS

Parapijos komitetas rengia Londono lie 
tuvių vaikams bendrą arbatėlę su trumpa 
menine dalimi, kurią atliks Londono Sa
vaitgalio mokykla.

Arbatėlė bus sausio 17 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p., Londono Liet. Sporto ir Soc. Klu 
bo salėje (345A Victoria Park Rd., Lon
don, E.9). Visi kviečiami dalyvauti.

KALĖDINĖS PAMALDOS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Vidurnakčio šv. Mišias atnašavo klebo
nas Dr. S. Matulis, MIC. Bendros Mišios 
buvo lietuvių kalboje. Daug kam tai buvo 
lyg naujiena.

Pirmąją Kalėdų dieną 9 vai. ryto šv. Mi 
šias atnašavo, kaip Šaltinio redaktorius, 
už visus to žurnalo bendradarbius, rėmė
jus ir skaitytojus.

Mišiose dalyvavo Lietuvos Min. B. K. 
Balutis ir Pasiuntinybės Patarėjas V. Ba- 
lickas.

Pirmąją Kalėdų dieną daug kam neteko 
pasiekti bažnyčios, nes buvo sumažintas 
susisiekimas, o, be to, dar autobusų tar
nautojų streikas.

Vidurnakčio Mišiose buvo pilnutėlė baž 
nyčia.

KALĖDINIAI PIETŪS SPORTO IR 
SOCIALINIAME KLUBE

Pirmąją Kalėdų dieną Klubo narių su
manymu buvo pirmą kartą surengti bend 
ri kalėdiniai pietūs, dalyvaujant būriui 
viengungių ir šeimų.

RAMBOREE
Savotiškai skamba tie skautų stovyklų 

pavadinimai! Kodėl taip yra, sunku ir iš
aiškinti. Viena tik aišku, kad atžymėti 
ypatingai stovyklai parenkamas ir kitoks 
vardas. O Derbyshire kunigaikštijos skau 
tų sąjunga kas penkeri metai ruošia Tarp
tautinę stovyklą, kurią šį kartą pavadina 
„Ramboree“. I šią stovyklą ir lietuvių sk. 
sąjunga gavo pakvietimą dalyvauti. Sto
vykla bus Devonshiro Kunigaikščio par
ke „Chatsworth", Derbyshire. Jai paskir
tas milžiniškas parko plotas. Joje kviečia
mos dalyvauti viso pasaulio skautų sąjun
gos. Stovykla įvyks rugpjūčio 1-7 dieno
mis.

Lietuvių skautų sąjunga iš savo pusės 
priėmė pakvietimą ir nutarė pasiųsti į 
stovyklą 12 skautų ir 2 vadovus. Reprezen 
tacinį vienetą sudarys broliai iš Anglijos 
ir Vokietijos. Vienetui vadovauti sutiko 
skautas vytis Jonas Zaveckas.

Pasibaigus Ramboree, mūsų reprezen
tantai galės tęsti stovyklavimą savo rajo
ninėj stovykloj, kurią taip pat numatome 
pravesti Derbyschire.

Taigi šitoje Ramboreej lietuviai skautai 
ir vėl turės progos priminti kitataučiams 
Lietuvos padėtį. Ramboreej galėsime pa
rodyti savo tautinį meną, tautinius šokius

AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A B O iliustruotas katalogas, 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARU
MAISTO SIUNTINIUS!

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
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SPAUDOS BALIUS - SAUSIO 30 !
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

TRADICINIS NAUJŲJŲ METŲ 
KAUKIŲ BALIUS

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 
Skyriaus tradicinis N. Metų kaukių ba
lius buvo sausio 2 d. ir sutraukė gražų bū 
rį lietuvių. Baliaus metu buvo premijuo
jamos kaukės. „Ragana“ (E. Kuosienė) 
gavo I premiją, „Senis Besmegenis“ (M. 
Vikanienė) II premiją ir „Gražuolė“ (P. 
Senkuvienė) III premiją. Kaukėms premi 
juoti komisija: J. Alkis, P. Mašalaitis ir J. 
Černis.

Baliuje dalyvavo apie 150 asmenų.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 24 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., šau 
kiamas Vyties klubo narių metinis

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje: Klubo Valdybos ir revi 

zijos Komisijos pranešimai ir rinkimai, 
taip pat kiti klubo reikalai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu sausio 17 d., 14.30 vai., Derbyje, St. 
St. Mary's Chapel (St. Mary's ir Sowter 
Road sankryžoje).

Kun. Aldonis Putcė

LIET. SODYBA
KLUBO SUSIRINKIMAS

Sausio 23 d., 1.30 vai. p.p., Sodyboje 
šaukiamas Lietuvių Sodybos Klubo 
(Headley Park Club) metinis narių susi
rinkimas. Nariai kviečiami gausiai daly
vauti.

Klubo Valdyba

ir tautinius drabužius ir priminti Lietuvos 
kančią. Norint tinkamai pasiruošti ir ge
rai reprezentuoti, bus reikalinga įdėti 
daug darbo, lėšų ir sumanumo. Tai, žino
ma, neįstengsime vieni: bus reikalinga vi 
sų Anglijos lietuvių parama, ypač pinigi
nė parama.

Didelę išlaidų dalį sudarys stovyklos 
mokestis, kuris yra 5 svarai vienam daly
viui. Be to, reikės pasirūpinti išleisti ati
tinkamos specialios spaudos stovykloje 
platinti, reikės uniformų, kurios turės bū
ti visų dalyvių vienodos, reikės pinigų su
sisiekimui, vienetui paruošti ir dar daug 
kam kitam.

Dėl to kreipiamės į visus tautiečius, pra 
šydami paremti pinigais, o busimąją sto
vyklos parodą eksponatais. Eksponatai 
bus saugomi, o po Ramboreės tuojau grą
žinti savininkams.

Pinigus prašome siųsti reprezentacinio 
fondo kasininkui šiuo adresu: A. Jakima
vičius, 10 Fraser Rd., Crumpsall, Man 
Chester, 8.

Tariame skautišką padėką. Mes budime!
s. B. Zinkus,

Tarptautinio Skyriaus Vedėjas.

EUROPOS LIETUVIS

Gražaus 75 m. amžiaus sulaukęs, Edin
burge gyvena Lietuvos generalinio štabo 
pulkininkas Boleslovas Jakutis, šiuo me
tu jau pensininkas.

Gimęs jis yra 1890 metų sausio 13 d. 
Kalviškių kaime, Dūkšto valse., Zarasų 
apskr.

Kalėdos
Grįžusi iš Castenuovo Don Bosco, kur 

man teko praleisti Kalėdų metą, noriu pa
sidalyti įspūdžiais su visais, bet ypač su 
tėvais, kurių berniukai ten mokosi. Man 
ten susidaręs vaizdas niekad iš širdies 
neišdils.

Mokykla su bendrabučiu, kur gyvena ir 
auklėjami mūsų vaikai, stovi labai gra
žioj vietoj, ant kalvutės, su pašonėj bu
dinčiu senos pilies bokštu. Aplink, kur tik 
pažvelgsi, vis kalvutės su vynuogynais. 
Šen ten ant kalvučių viršūnių, žalumy
nuose pasislėpusios, kyšo grakščios pilai
tės, senų amžių liudininkės. Dar toliau 
horizonte — baltuojančių Alpių virtinė, 
kuri skaidrią dieną, ypač gi saulei lei
džiantis, sudaro nepaprastai gražų vaizdą: 
prieš akis vynuogynai ir žaliuojančios 
kalvutės, toliau — baltos kalnų viršūnės, 
o už jų jau pasislėpusi saulė raudonai nu
dažo visą dangų. Toks spalvų rinkinys, 
kad net negali atsigrožėti.

Alpių virtinėj, iš įstaigos terasėlės prieš 
pat akis, savo aukščiu ir statumu ryškiai 
išsiskiria Monviso kalnas, kurio papėdėj, 
man pasakojo, gimsta ilgiausioji italų upė 
— Padas (betgi jos vardas tikrai trum
pas: Po).

Nuvažiavusi buvau mielai priimta įstai
gos direktoriaus kun. Prano Gavėno ir ki
tų auklėtojų — lietuvių. Ir tuoj pasijutau 
kaip namie. O mano du berniukai šeimi
ninkavo ir. mamą vaišino, kaip išmanė.

Čia saleziečiai gražiai šeimyniškai susi
tvarkę, ir visi berniukai yra patenkinti ir 
gerai sugyvena, nors jų yra iš įvairių 
kraštų. Čia pamokos, valgis (geras ir pa
kankamas), žaidimai, sportas, pramogos, 
pamaldos bei poilsis eina pagal nustatytą 
planą, kuris palankiai veikia į vaikų būdo 
auklėjimą. Žinoma, jei kuris jų buvo na
muose tinginėlis, betvarkis, neklaužada, 
tai čia auklėtojams duoda daugiau darbo, 
kol jį įstengia įstatyti į geras vėžes; kar
tais jiems tenka ir daug apsivilti, nes to
kiam gal daugiau reikėtų Anglijos mo
kyklos lazdos, o ne tik švelnaus žodžio.

Auklėtojai turi nepaprastai daug kant
rybės ir dirba labai atsidėję, už ką nei 
mūsų siunčiamieji ten keli svariukai ne
atsilygintų; jie dirba vardan Tėvynės 
meilės ir didžiai aukodamiesi. Būdama 
Anglijoj, niekuomet neįsivaizdavau te
nykštės padėties, kol pati nepatyriau:

Kas mane labiausiai sujaudino, tai jų

IEŠKOMAS ESPERANTO KALBOS 
LIETUVIŠKAS VADOVĖLIS

Jį turintieji ir galintieji paskolinti, pa
dovanoti ar parduoti prašomi kreiptis:

Kun. Petras M. Urbaitis,
Istituto Salesiano Lituano, 

Castelnuovo D. Bosco (Asti), ITALY.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iš Anglijos eina be jokių suvar

žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs 
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

1901-1909 m. išėjęs gimnazijos mokslus 
Kaune, pasirinko ne karinę, bet civilinę 
profesiją: baigė matininkų kursus ir nuo 
1911 metų pradėjo dirbti Kauno guberni
jos žemės tvarkymo komisijoje matininku 
— žemės tvarkytoju. Tačiau su ta profe
sija galutinai išsiskyrė Pirmojo pasauli
nio karo metu. Rusų 1916 m. mobilizuo
tas, baigė Maskvoje karo mokyklą ir nuo 
tada jau pasuko nauju keliu. Baigęs tą 
mokyklą, tarnavo rusų kariuomenės eilė
se prieš vokiečius — Leib -Borodino 
Aleksandro III vardo pėstininkų pulke. 
Bet 1918 m. pateko į vokiečių nelaisvę. Iš 
jos grįžęs, 1919 m. vasario 4 d. stojo į 
Lietuvos kariuomenę ir buvo paskirtas 
organizuojamos Lietuvos kariuomenės 
Karo Mokyklos topografijos lektoriumi. 
Kartu ėjo ir Karo Mokyklos adjutanto 
pareigas.

1920 m. pakeltas kapitonu ir paskirtas 
tuomet besiformuojančios III pėstininkų 
brigados, o vėliau divizijos štabo viršinin
ku (div. vadas gen. Galvydis-Bykauskas). 
Dalyvavo kovose su Lietuvos priešais nuo 
1920 m. vasario 3 d. iki 1920 m. gruo
džio 1 d.

1920 m. spalio 9 d. pasižymėjo mūšyje 

Italijoje Rašo JADVYGA KONCEVIČIENĖ

pačių koplytėlėj bendros lietuviškos mal
dos ir giesmės. Ypač gi Kalėdų naktį, kai 
per mišias giedojo berniukų choras loty
niškas „piemenėlių“ mišias ir kelias, toli
mą Lietuvą taip primenančias, lietuviš
kas kalėdines giesmes.

Kalėdas praleidau kartu — gražiai, lie
tuviškai. Kūčių vakafrą buvo atvykęs gar
bingas svečias, kuris pakrikštijo du jau 
didokus „naujagimius“, vieną 13, kitą 18 
metų. Paskui vyko bendros kūčios (daug 
gerumynų), su plotkelės laužymu, gies
mėm, kalbom, vaikų pasirodymais, dova
nų išdalijimu ir t.t. Įdomu, kad į Castel- 
nuovą, kaip į tėviškę, kūčioms ir Kalė
doms parvyko trys kitur studijuojantys 
berniukai ir amerikiečių armijoj Vokieti
joj tarnaująs lietuvis, buvęs saleziečių 
auklėtinis. Taigi ten susidariusi tokia sa
votiška šeima, kurioj jauku praleisti ir 
tokias šventes, kurias esam pripratę pra
leisti namiškių tarpe.

Berniukai, kiek teko pastebėti, nė tokių 
švenčių metu nejaučia namų ilgesio, nes 
ir ten jaučiasi kaip namie. Net tyčia vie
ną kitą kviečiau grįžti į Angliją; bet. kur 
tau! Parvažiuos, sako, vasaros atosto
goms, bet ne dabar; ten jiems patinka, ten 
jiems geriau. Net ir mano vaikai gražiai 
mane išleido Anglijon, nors pati tyčia 
juos kviečiau važiuoti namo kartu.

Ten jiems geriau. Ir pati taip manau.
Apsistojusi dviem savaitėm Castelnuo- 

ve, turėjau progos ir kelias įdomesnes 
apylinkės vietoves aplankyti. Pačiam 
Castelnuove Don Bosco krikšto bažnyčia, 
o paskui netoli ir jo gimtasis namelis, 
maldininkų be perstojo lankomas iš viso 
pasaulio. Ten pat statoma ir didinga Don 
Bosco šventovė, tikrai iškilminga ir graži.

Torine teko aplankyti Saleziečių Veiki
mo Centrą, kur ir Don Bosco palaikai. 
Ten ištisi kvartalai priklauso Salezie
čiams: bažnyčios, didinga tarptautinė 
spaustuvė, visokios redakcijos, įvairios 
mokyklos. Ten pat ir saleziečių seselių

Paminėtos J. Gruodžio gimimo 80-sios 

metinės

(E) 1964 m. gruodžio 20 d. (pagal L. 
Enciklopediją, gruodžio 22) suėjus 80- 
sioms kompozitoriaus Juozo Gruodžio gi
mimo metinėms, sukaktis paminėta spau
doje ir kitur. Apie sukaktininką „Tieso
je“ (1964 m. gruodžio 20 d. Nr. 297) ra
šydamas, prof. St. Vainiūnas pažymėjo: 
„kas rusų tautai M. Glinka, norvegams — 
E. Grigas, lietuvių tautai, be abejo, J. 
Gruodis“. Pagal Vainiūną, tenka stebėtis 
J. Gruodžio muzikinės-visuomeninės veik 
los įvairiapusiškumu. 1948 m. Kaune mi
rusio kompozitoriaus kūrybinių tradicijų 
tęsėjais (mokiniais) nurodyti: A. Račiū
nas, A. Budriūnas, J. Nabažas, J. Juzeliū
nas, V. Klova, P. Tamuliūnas ir kt. (Ne
nurodyti j Vakarus pasitraukę J. Gaide
lis, .dar Kl. Griaudzė ir kt.).

Muziko gimimo sukaktis paminėta Vil
niuje, Kaune ir kt. miestuose. Konserva
torijoje įvykusioje konferencijoje — kon
certe buvo J. Nabažo pranešimas apie J. 
Gruodžio gyvenimo kelią, O. Narbutienės 
— apie jo simfoninę kūrybą, muzikologo 
A. Ambrazo — apie estetines Gruodžio 
pažiūras. Daugiausia buvo pabrėžiamas 
kompozitoriaus... liaudiškumas. Po pra
nešimų atlikti Gruodžio kūriniai.

J. Gruodžio gimimo sukaktis paminėta 
ir Vilniaus televizijoje. Panaudota foto
grafinė medžiaga, atlikti įvairūs muziko 
kūriniai.
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su lenkais prie Lentvario ir už tai buvo 
apdovanotas Vyties kryžium.

1922 m. B. Jakutis pakeltas į majorus 
ir paskirtas Kariuomenės Štabo Operaci
jų skyriaus viršininku. 1923 m. baigė 
Aukštuosius Kariuomenės Kursus.

1923-1926 metais jis studijavo Generali
nio Štabo Akademijoje Briuselyje, Belgi
joje. Dar tebetęsdamas studijas, 1925 m. 
buvo pakeltas į pulkininkus leitenantus.

Baigęs Akademijoje studijas ir gavęs 
Generalinio štabo karininko diplomą, ligi 
1930 m. buvo Lietuvos Kariuomenės Šta
bo III ir IV skyrių viršininku.

1927 m. buvo pakeltas į Generalinio 
Štabo pulkininkus.

1930 m. paskirtas Lietuvos Karo atta
che Latvijai, Estijai ir Suomijai su būsti
ne Rygoje. Tas pareigas ėjo iki 1937 metų.

1937-1940 metais pik. B. Jakutis yra 
Lietuvos Karo Mokyklos viršininko pava
duotojas ir vyr. lektorius.

Be to, nuo 1927 metų lektoriavo Aukš
tuosiuose Karininkų Kursuose. Karinėje 
spaudoje rašė taktikos klausimais.

1940 m. rugpjūčio 18 d. išėjo iš aktyvio
sios tarnybos dimisijon.

1944 m. su žmona pasitraukė iš Lietu
vos, o 1948 m. atsikėlė į D. Britaniją. Čia 
dar dirbo įvairius darbus, kol sveikata 
leido, ir tik dabar neseniai pasitraukė ga
lutinai į pensiją.

Sukakties proga sveikiname pulkininką 
ir linkime ilgų metų!
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centras, kur yra ir viena lietuvaitė, seselė 
Eugenija, iš Tauragės. -

Taip pat senoj Torino katedroj ir gar
sioji Kristaus Drobulė, kurios tačiau ne
galima matyti, ir milžiniška Cottolengo 
ligoninė, ir FIAT automobilių fabrikai... 
Bet niekad nebaigčiau, kad ir kažin kiek 
prirašyčiau.

Lietuvės menininkės italų parodoje

(E) Nuo 1964 m. gruodžio mėn. pra
džios Romoje, Condotti galerijoje, buvo 
tarptautinė paroda „Kalėdos pasaulyje“. 
Šioje parodoje su Kalėdų mintis išreiš
kiančiais paveikslais dalyvavo ir dvi lie
tuvaitės menininkės — Sofija Pacevičienė 
ir Irena Pacevičiūtė. Paroda uždaryta 
sausio 5 d.

PATARIMAI

* žalias svogūnas nuvalo nuo metalinių 
daiktų rūdis. Juo patrinus lakuotą odą, ji 
pradeda blizgėti, kaip nauja.

* Patrynus keptuvę arbata, dingsta žu
vų arba svogūnų kvapas.

* Pamirkytu į juodą kavą vatos tampo
nu galima panaikinti juodų drabužių 
blizgesį.

VOKIETIJA
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, 5 Koeln-Kalk, 
Dieselstr. 40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.11.

GGGGGGGGGGGGGGG
EUROPOS LIETUVIS — 
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